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Muudatusettepanek 43
Ivari Padar

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) ELi toimimise lepingu artiklis 176 on 
sätestatud, et Euroopa Regionaalarengu 
Fond (ERF) on ette nähtud selleks, et olla 
abiks põhiliste regionaalsete ebavõrdsuste 
korvamisel liidus. ELi toimimise lepingu 
artikli 174 kohaselt aitab ERF kaasa 
erinevate piirkondade vaheliste 
arenguerinevuste vähendamisele ning 
mahajäämuse vähendamisele kõige 
ebasoodsamas olukorras olevates 
piirkondades, mille seas tuleks erilist 
tähelepanu pöörata piirkondadele, kus 
valitsevad rasked ja püsivad ebasoodsad 
looduslikud ja demograafilised tingimused, 
näiteks saared ning piiriülesed ja 
mäestikualad.

(1) ELi toimimise lepingu artiklis 176 on 
sätestatud, et Euroopa Regionaalarengu 
Fond (ERF) on ette nähtud selleks, et olla 
abiks põhiliste regionaalsete ebavõrdsuste 
korvamisel liidus. ELi toimimise lepingu 
artikli 174 kohaselt aitab ERF kaasa 
erinevate piirkondade vaheliste 
arenguerinevuste vähendamisele ning 
mahajäämuse vähendamisele kõige 
ebasoodsamas olukorras olevates 
piirkondades, mille seas tuleks erilist 
tähelepanu pöörata piirkondadele, kus 
valitsevad rasked ja püsivad ebasoodsad 
looduslikud ja demograafilised tingimused, 
näiteks väga väikese rahvastiku 
tihedusega piirkonnad ja saared ning 
piiriülesed ja mäestikualad.

Or. en

Muudatusettepanek 44
Pervenche Berès
tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) ELi toimimise lepingu artiklis 176 on 
sätestatud, et Euroopa Regionaalarengu 
Fond (ERF) on ette nähtud selleks, et olla 
abiks põhiliste regionaalsete ebavõrdsuste 
korvamisel liidus. ELi toimimise lepingu 
artikli 174 kohaselt aitab ERF kaasa 
erinevate piirkondade vaheliste 
arenguerinevuste vähendamisele ning 
mahajäämuse vähendamisele kõige 

(1) ELi toimimise lepingu artiklis 176 on 
sätestatud, et Euroopa Regionaalarengu 
Fond (ERF) on ette nähtud selleks, et olla 
abiks põhiliste regionaalsete ebavõrdsuste 
korvamisel liidus. ELi toimimise lepingu 
artikli 174 kohaselt aitab ERF kaasa 
erinevate piirkondade vaheliste sotsiaalsete 
ja majanduslike arenguerinevuste 
vähendamisele ning mahajäämuse 
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ebasoodsamas olukorras olevates 
piirkondades, mille seas tuleks erilist 
tähelepanu pöörata piirkondadele, kus 
valitsevad rasked ja püsivad ebasoodsad 
looduslikud ja demograafilised tingimused, 
näiteks saared ning piiriülesed ja 
mäestikualad.

vähendamisele kõige ebasoodsamas 
olukorras olevates piirkondades, mille seas 
tuleks erilist tähelepanu pöörata kõige 
ebasoodsamas olukorras olevatele
piirkondadele ning mikropiirkondadele, 
näiteks tõsistest majanduslikest ja 
sotsiaalsetest probleemidest mõjutatud 
aladele ning piirkondadele, kus valitsevad 
rasked ja püsivad ebasoodsad looduslikud 
ja demograafilised tingimused, näiteks 
saared ning piiriülesed ja mäestikualad.

Or. en

Muudatusettepanek 45
Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) ELi toimimise lepingu artiklis 176 on 
sätestatud, et Euroopa Regionaalarengu 
Fond (ERF) on ette nähtud selleks, et olla 
abiks põhiliste regionaalsete ebavõrdsuste 
korvamisel liidus. ELi toimimise lepingu 
artikli 174 kohaselt aitab ERF kaasa 
erinevate piirkondade vaheliste 
arenguerinevuste vähendamisele ning 
mahajäämuse vähendamisele kõige 
ebasoodsamas olukorras olevates 
piirkondades, mille seas tuleks erilist 
tähelepanu pöörata piirkondadele, kus 
valitsevad rasked ja püsivad ebasoodsad 
looduslikud ja demograafilised tingimused, 
näiteks saared ning piiriülesed ja 
mäestikualad.

(1) ELi toimimise lepingu artiklis 176 on 
sätestatud, et Euroopa Regionaalarengu 
Fond (ERF) on ette nähtud selleks, et olla 
abiks põhiliste regionaalsete ebavõrdsuste 
korvamisel liidus. ELi toimimise lepingu 
artikli 174 kohaselt aitab ERF kaasa 
erinevate piirkondade vaheliste 
arenguerinevuste vähendamisele ning 
mahajäämuse vähendamisele kõige 
ebasoodsamas olukorras olevates 
piirkondades, mille seas tuleks erilist 
tähelepanu pöörata piirkondadele, kus 
valitsevad vastavalt ELi toimimise lepingu 
artiklike 349 rasked ja püsivad ebasoodsad 
looduslikud ja demograafilised tingimused, 
näiteks saared ning piiriülesed ja 
mäestikualad.

Or. fr

Muudatusettepanek 46
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) ELi toimimise lepingu artiklis 176 on 
sätestatud, et Euroopa Regionaalarengu 
Fond (ERF) on ette nähtud selleks, et olla 
abiks põhiliste regionaalsete ebavõrdsuste 
korvamisel liidus. ELi toimimise lepingu 
artikli 174 kohaselt aitab ERF kaasa 
erinevate piirkondade vaheliste 
arenguerinevuste vähendamisele ning 
mahajäämuse vähendamisele kõige 
ebasoodsamas olukorras olevates 
piirkondades, mille seas tuleks erilist 
tähelepanu pöörata piirkondadele, kus 
valitsevad rasked ja püsivad ebasoodsad 
looduslikud ja demograafilised tingimused, 
näiteks saared ning piiriülesed ja 
mäestikualad.

(1) ELi toimimise lepingu artiklis 176 on 
sätestatud, et Euroopa Regionaalarengu 
Fond (ERF) on ette nähtud selleks, et olla 
abiks põhiliste regionaalsete ebavõrdsuste 
korvamisel liidus. ELi toimimise lepingu 
artikli 174 kohaselt aitab ERF kaasa 
erinevate piirkondade vaheliste 
arenguerinevuste vähendamisele ning 
mahajäämuse vähendamisele kõige 
ebasoodsamas olukorras olevates 
piirkondades, mille seas tuleks erilist 
tähelepanu pöörata piirkondadele, kus 
valitsevad rasked ja püsivad ebasoodsad 
looduslikud ja demograafilised tingimused, 
näiteks saared ning piiriülesed ja 
mäestikualad. Vastavalt ELi toimimise 
lepingu artiklile 349 võib piiriülestel 
aladel kasutada ELi struktuurifondidele 
ja horisontaalprogrammidele 
juurdepääsutingimuste erimeetmeid.

Or. fr

Selgitus

Vastavalt parlamendi resolutsioonile ühtekuuluvuspoliitika kohta ELi piiriülestel aladel 
strateegia „Euroopa 2020“ taustal ((2011/2195(INI)) peab ühtekuuluvuspoliitika jääma ELi 
aladel üldiselt ning eelkõige piiriülestel aladel ebavõrdsuste vähendamise meetmete üheks 
põhiinstrumendiks.

Muudatusettepanek 47
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) ELi toimimise lepingu artiklis 176 on 
sätestatud, et Euroopa Regionaalarengu 

(1) Aluslepingu artiklis 176 sätestatakse, et 
Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) on 
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Fond (ERF) on ette nähtud selleks, et olla 
abiks põhiliste regionaalsete ebavõrdsuste 
korvamisel liidus. ELi toimimise lepingu 
artikli 174 kohaselt aitab ERF kaasa 
erinevate piirkondade vaheliste 
arenguerinevuste vähendamisele ning 
mahajäämuse vähendamisele kõige 
ebasoodsamas olukorras olevates 
piirkondades, mille seas tuleks erilist 
tähelepanu pöörata piirkondadele, kus 
valitsevad rasked ja püsivad ebasoodsad 
looduslikud ja demograafilised tingimused, 
näiteks saared ning piiriülesed ja 
mäestikualad.

ette nähtud selleks, et olla abiks põhiliste 
regionaalsete ebavõrdsuste korvamisel 
liidus. ELi toimimise lepingu artikli 174 
kohaselt aitab ERF kaasa erinevate 
piirkondade vaheliste arenguerinevuste 
vähendamisele ning mahajäämuse 
vähendamisele kõige ebasoodsamas 
olukorras olevates piirkondades, mille seas 
tuleks erilist tähelepanu pöörata 
piirkondadele, kus valitsevad rasked ja 
püsivad ebasoodsad looduslikud ja 
demograafilised tingimused, näiteks saared 
ning piiriülesed ja mäestikualad, ning 
vastavalt aluslepingu artiklile 349 
äärepoolseimad piirkonnad.

Or. pt

Selgitus

Selle muudatusega soovitakse lisada loetellu piirkonnad, kus on rasked ja püsivad piirangud 
– äärepoolseimad piirkonnad, millel on nende geograafiliste ja struktuuriliste omaduste tõttu 
ainulaadse piirkondade kogumina eraldi staatus ja mis väärivad samuti eraldi nimetamist 
selles suhtes, mis ülesannet võib ühtekuuluvuspoliitika seal täita.

Muudatusettepanek 48
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) ELi toimimise lepingu artiklis 176 on 
sätestatud, et Euroopa Regionaalarengu 
Fond (ERF) on ette nähtud selleks, et olla 
abiks põhiliste regionaalsete ebavõrdsuste 
korvamisel liidus. ELi toimimise lepingu 
artikli 174 kohaselt aitab ERF kaasa 
erinevate piirkondade vaheliste 
arenguerinevuste vähendamisele ning 
mahajäämuse vähendamisele kõige 
ebasoodsamas olukorras olevates 
piirkondades, mille seas tuleks erilist 
tähelepanu pöörata piirkondadele, kus 
valitsevad rasked ja püsivad ebasoodsad 

(1) ELi toimimise lepingu artiklis 176 on 
sätestatud, et Euroopa Regionaalarengu 
Fond (ERF) on ette nähtud selleks, et olla 
abiks põhiliste regionaalsete ebavõrdsuste 
korvamisel liidus. ELi toimimise lepingu 
artikli 174 kohaselt aitab ERF kaasa 
erinevate piirkondade vaheliste 
arenguerinevuste vähendamisele ning 
mahajäämuse vähendamisele kõige 
ebasoodsamas olukorras olevates 
piirkondades, mille seas tuleks erilist 
tähelepanu pöörata piirkondadele, kus 
valitsevad rasked ja püsivad ebasoodsad 
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looduslikud ja demograafilised tingimused, 
näiteks saared ning piiriülesed ja 
mäestikualad.

looduslikud ja demograafilised tingimused, 
näiteks saared ning piiriülesed ja 
mäestikualad, kuna nemad peavad eriti 
suures ulatuses võitlema ebasoodsate 
majandustingimuste ja sellega seotud 
väljarändega.

Or. de

Selgitus

Väljaränne on mäestikualadel eriti tõsiseltvõetav probleem, mis seab elanikud silmitsi raskete 
majanduslike ja demograafiliste probleemidega.

Muudatusettepanek 49
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) ELi toimimise lepingu artiklis 174 
on sätestatud, et 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.

Or. pt

Muudatusettepanek 50
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 b) ELi toimimise lepingu artiklis 349 
on sätestatud, et võetakse erimeetmed, 
võttes arvesse äärepoolseimate 
piirkondade ühiskondlikku ja 
majanduslikku olukorda, mida 
raskendavad teatavad eritingimused, mis 
piiravad tõsiselt nende piirkondade 
arengut.

Or. pt

Muudatusettepanek 51
Pervenche Berès
tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Liidu ühtekuuluvuspoliitika 
lisaväärtuse suurendamiseks tuleks 
erisätetega saavutada märkimisväärne 
lihtsustatus kõikidel tasanditel: abisaajad, 
programmis osalevad asutused, osalevad 
liikmesriigid, kolmandad riigid ja 
komisjon.

(3) Liidu ühtekuuluvuspoliitika 
lisaväärtuse suurendamiseks, eriti seoses 
strateegia „Euroopa 2020“ eesmärkidega,
tuleks erisätetega saavutada 
märkimisväärne lihtsustatus kõikidel 
tasanditel: abisaajad, programmis osalevad 
asutused, osalevad liikmesriigid, 
kolmandad riigid ja komisjon.

Or. en

Muudatusettepanek 52
Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Liidu ühtekuuluvuspoliitika 
lisaväärtuse suurendamiseks tuleks 

(3) Liidu ühtekuuluvuspoliitika 
lisaväärtuse suurendamiseks tuleks 
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erisätetega saavutada märkimisväärne 
lihtsustatus kõikidel tasanditel: abisaajad, 
programmis osalevad asutused, osalevad 
liikmesriigid, kolmandad riigid ja 
komisjon.

erisätetega saavutada märkimisväärne 
lihtsustatus kõikidel tasanditel: abisaajad, 
programmis osalevad asutused, osalevad 
liikmesriigid, piirkondlikud ja kohalikud 
valitud ametivõimud, kolmandad riigid ja 
komisjon.

Or. fr

Muudatusettepanek 53
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Piiriüleses koostöös tuleks püüda 
piirialadel lahendada ühiselt tuvastatud 
ühised probleemid (nt halb ligipääsetavus, 
ebasobiv majanduskeskkond, kohalike ja 
piirkondlike omavalitsuste vaheliste 
võrgustike puudumine, teadusuuringud ja 
uuendustegevus ning info- ja 
sidetehnoloogiate kasutuselevõtt, 
keskkonna saastatus, riskide ennetamine, 
negatiivne suhtumine naaberriigi 
kodanikesse) ning hakata kasutama piiriala 
kasutamata potentsiaali (piiriülese teadus-
ja uuendustegevuse võimaluste ja -klastrite 
loomine, piiriülene tööturu lõimimine, 
koostöö ülikoolide või tervishoiukeskuste 
vahel), tihendades ühtlasi koostööd liidu 
üldist harmoonilist arengut silmas pidades.
Kui tegemist on mis tahes piiriüleste 
programmidega rahu ja leppimise 
saavutamiseks Põhja-Iirimaa ja Iirimaa 
piiriäärsete maakondade vahel, toetab ERF 
ka asjaomaste piirkondade sotsiaalset ja 
majanduslikku stabiilsust eelkõige 
kogukondade vahelise ühtekuuluvuse 
edendamiseks võetavate meetmetega.

(5) Piiriüleses koostöös tuleks püüda 
piirialadel lahendada ühiselt tuvastatud 
ühised probleemid (nt halb ligipääsetavus, 
kehv või puuduv taristu, sealhulgas 
kitsaskohad põhilistes 
transpordivõrkudes, ebasobiv 
majanduskeskkond, kohalike ja 
piirkondlike omavalitsuste vaheliste 
võrgustike puudumine, teadusuuringud ja 
uuendustegevus ning info- ja 
sidetehnoloogiate kasutuselevõtt, 
keskkonna saastatus, riskide ennetamine, 
negatiivne suhtumine naaberriigi 
kodanikesse) ning hakata kasutama piiriala 
kasutamata potentsiaali (piiriülese teadus-
ja uuendustegevuse võimaluste ja -klastrite 
loomine, kultuurivahetuse arendamine ja 
turismitaristu parandamine, piiriülene 
tööturu lõimimine, koostöö ülikoolide või 
tervishoiukeskuste vahel), tihendades 
ühtlasi koostööd liidu üldist harmoonilist 
arengut silmas pidades Kui tegemist on mis 
tahes piiriüleste programmidega rahu ja 
leppimise saavutamiseks Põhja-Iirimaa ja 
Iirimaa piiriäärsete maakondade vahel, 
toetab ERF ka asjaomaste piirkondade 
sotsiaalset ja majanduslikku stabiilsust 
eelkõige kogukondade vahelise 
ühtekuuluvuse edendamiseks võetavate 
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meetmetega.

Or. en

Muudatusettepanek 54
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Piiriüleses koostöös tuleks püüda 
piirialadel lahendada ühiselt tuvastatud 
ühised probleemid (nt halb ligipääsetavus, 
ebasobiv majanduskeskkond, kohalike ja 
piirkondlike omavalitsuste vaheliste 
võrgustike puudumine, teadusuuringud ja 
uuendustegevus ning info- ja 
sidetehnoloogiate kasutuselevõtt, 
keskkonna saastatus, riskide ennetamine, 
negatiivne suhtumine naaberriigi 
kodanikesse) ning hakata kasutama piiriala 
kasutamata potentsiaali (piiriülese teadus-
ja uuendustegevuse võimaluste ja -klastrite 
loomine, piiriülene tööturu lõimimine, 
koostöö ülikoolide või tervishoiukeskuste 
vahel), tihendades ühtlasi koostööd liidu 
üldist harmoonilist arengut silmas pidades. 
Kui tegemist on mis tahes piiriüleste 
programmidega rahu ja leppimise 
saavutamiseks Põhja-Iirimaa ja Iirimaa 
piiriäärsete maakondade vahel, toetab ERF 
ka asjaomaste piirkondade sotsiaalset ja 
majanduslikku stabiilsust eelkõige 
kogukondade vahelise ühtekuuluvuse 
edendamiseks võetavate meetmetega.

(5) Piiriüleses koostöös tuleks püüda 
piirialadel lahendada ühiselt tuvastatud 
ühised probleemid (nt halb ligipääsetavus 
transpordi, ühistranspordi, elektrivõrgu 
või ka IKT valdkonnas, ebasobiv 
majanduskeskkond, takistused 
päästeteenistuste tegevuses, kohalike ja 
piirkondlike omavalitsuste vaheliste 
võrgustike puudumine, teadusuuringud ja 
uuendustegevus ning info- ja 
sidetehnoloogiate kasutuselevõtt, 
keskkonna saastatus, riskide ennetamine, 
negatiivne suhtumine naaberriigi 
kodanikesse) ning hakata kasutama piiriala 
kasutamata potentsiaali (piiriülese teadus-
ja uuendustegevuse võimaluste ja -klastrite 
loomine, piiriülene tööturu lõimimine, 
koostöö ülikoolide või tervishoiukeskuste 
vahel), tihendades ühtlasi koostööd liidu 
üldist harmoonilist arengut silmas pidades. 
Kui tegemist on mis tahes piiriüleste 
programmidega rahu ja leppimise 
saavutamiseks Põhja-Iirimaa ja Iirimaa 
piiriäärsete maakondade vahel, toetab ERF 
ka asjaomaste piirkondade sotsiaalset ja 
majanduslikku stabiilsust eelkõige 
kogukondade vahelise ühtekuuluvuse 
edendamiseks võetavate meetmetega.

Or. de
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Muudatusettepanek 55
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Piiriüleses koostöös tuleks püüda 
piirialadel lahendada ühiselt tuvastatud 
ühised probleemid (nt halb ligipääsetavus, 
ebasobiv majanduskeskkond, kohalike ja 
piirkondlike omavalitsuste vaheliste 
võrgustike puudumine, teadusuuringud ja 
uuendustegevus ning info- ja 
sidetehnoloogiate kasutuselevõtt, 
keskkonna saastatus, riskide ennetamine, 
negatiivne suhtumine naaberriigi 
kodanikesse) ning hakata kasutama piiriala 
kasutamata potentsiaali (piiriülese teadus-
ja uuendustegevuse võimaluste ja -klastrite 
loomine, piiriülene tööturu lõimimine, 
koostöö ülikoolide või tervishoiukeskuste 
vahel), tihendades ühtlasi koostööd liidu 
üldist harmoonilist arengut silmas pidades.
Kui tegemist on mis tahes piiriüleste 
programmidega rahu ja leppimise 
saavutamiseks Põhja-Iirimaa ja Iirimaa 
piiriäärsete maakondade vahel, toetab ERF 
ka asjaomaste piirkondade sotsiaalset ja 
majanduslikku stabiilsust eelkõige 
kogukondade vahelise ühtekuuluvuse 
edendamiseks võetavate meetmetega.

(5) Piiriüleses koostöös tuleks püüda 
piirialadel lahendada ühiselt tuvastatud 
ühised probleemid (nt halb ligipääsetavus, 
ebasobiv majanduskeskkond, naiste 
vähene osalus tööturul, sugudevaheline 
palgalõhe, kohalike ja piirkondlike 
omavalitsuste vaheliste võrgustike 
puudumine, teadusuuringud ja 
uuendustegevus ning info- ja 
sidetehnoloogiate kasutuselevõtt, 
keskkonna saastatus, riskide ennetamine, 
negatiivne suhtumine naaberriigi 
kodanikesse) ning hakata kasutama piiriala 
kasutamata potentsiaali (piiriülese teadus-
ja uuendustegevuse võimaluste ja -klastrite 
loomine, piiriülene tööturu lõimimine, 
koostöö ülikoolide või tervishoiukeskuste 
vahel), tihendades ühtlasi koostööd liidu 
üldist harmoonilist arengut silmas pidades.
Kui tegemist on mis tahes piiriüleste 
programmidega rahu ja leppimise 
saavutamiseks Põhja-Iirimaa ja Iirimaa 
piiriäärsete maakondade vahel, toetab ERF 
ka asjaomaste piirkondade sotsiaalset ja 
majanduslikku stabiilsust eelkõige 
kogukondade vahelise ühtekuuluvuse 
edendamiseks võetavate meetmetega.

Or. en

Muudatusettepanek 56
László Surján

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5



PE490.976v01-00 12/166 AM\903764ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Piiriüleses koostöös tuleks püüda 
piirialadel lahendada ühiselt tuvastatud 
ühised probleemid (nt halb ligipääsetavus, 
ebasobiv majanduskeskkond, kohalike ja 
piirkondlike omavalitsuste vaheliste 
võrgustike puudumine, teadusuuringud ja 
uuendustegevus ning info- ja 
sidetehnoloogiate kasutuselevõtt, 
keskkonna saastatus, riskide ennetamine, 
negatiivne suhtumine naaberriigi 
kodanikesse) ning hakata kasutama piiriala 
kasutamata potentsiaali (piiriülese teadus-
ja uuendustegevuse võimaluste ja -klastrite 
loomine, piiriülene tööturu lõimimine, 
koostöö ülikoolide või tervishoiukeskuste 
vahel), tihendades ühtlasi koostööd liidu 
üldist harmoonilist arengut silmas pidades.
Kui tegemist on mis tahes piiriüleste 
programmidega rahu ja leppimise 
saavutamiseks Põhja-Iirimaa ja Iirimaa 
piiriäärsete maakondade vahel, toetab ERF 
ka asjaomaste piirkondade sotsiaalset ja 
majanduslikku stabiilsust eelkõige 
kogukondade vahelise ühtekuuluvuse 
edendamiseks võetavate meetmetega.

(5) Piiriüleses koostöös tuleks püüda 
piirialadel lahendada ühiselt tuvastatud 
ühised probleemid (nt halb ligipääsetavus, 
ebasobiv majanduskeskkond, 
regionaalarenguga seotud inimressursi ja 
võimekuste puudumine, kohalike ja 
piirkondlike omavalitsuste vaheliste 
võrgustike puudumine, teadusuuringud ja 
uuendustegevus ning info- ja 
sidetehnoloogiate kasutuselevõtt, 
keskkonna saastatus, riskide ennetamine, 
negatiivne suhtumine naaberriigi 
kodanikesse) ning hakata kasutama piiriala 
kasutamata potentsiaali (piiriülese teadus-
ja uuendustegevuse võimaluste ja -klastrite 
loomine, piiriülene tööturu lõimimine, 
koostöö ülikoolide või tervishoiukeskuste 
vahel), tihendades ühtlasi koostööd liidu 
üldist harmoonilist arengut silmas pidades.
Kui tegemist on piiriüleste programmidega, 
näiteks rahu ja leppimise saavutamiseks 
Põhja-Iirimaa ja Iirimaa piiriäärsete 
maakondade vahel, toetab ERF ka 
asjaomaste piirkondade sotsiaalset ja 
majanduslikku stabiilsust eelkõige 
kogukondade vahelise ühtekuuluvuse 
edendamiseks võetavate meetmetega.

Or. en

Muudatusettepanek 57
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Piiriüleses koostöös tuleks püüda 
piirialadel lahendada ühiselt tuvastatud 
ühised probleemid (nt halb ligipääsetavus, 
ebasobiv majanduskeskkond, kohalike ja 
piirkondlike omavalitsuste vaheliste 

(5) Piiriüleses koostöös tuleks püüda 
piirialadel lahendada ühiselt tuvastatud 
ühised probleemid (nt halb ligipääsetavus, 
ebasobiv majanduskeskkond, väljaränne ja 
demograafilised muutused 
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võrgustike puudumine, teadusuuringud ja 
uuendustegevus ning info- ja 
sidetehnoloogiate kasutuselevõtt, 
keskkonna saastatus, riskide ennetamine, 
negatiivne suhtumine naaberriigi 
kodanikesse) ning hakata kasutama piiriala 
kasutamata potentsiaali (piiriülese teadus-
ja uuendustegevuse võimaluste ja -klastrite 
loomine, piiriülene tööturu lõimimine, 
koostöö ülikoolide või tervishoiukeskuste 
vahel), tihendades ühtlasi koostööd liidu 
üldist harmoonilist arengut silmas pidades. 
Kui tegemist on mis tahes piiriüleste 
programmidega rahu ja leppimise 
saavutamiseks Põhja-Iirimaa ja Iirimaa 
piiriäärsete maakondade vahel, toetab ERF 
ka asjaomaste piirkondade sotsiaalset ja 
majanduslikku stabiilsust eelkõige 
kogukondade vahelise ühtekuuluvuse 
edendamiseks võetavate meetmetega.

mäestikualadel, kohalike ja piirkondlike 
omavalitsuste vaheliste võrgustike 
puudumine, teadusuuringud ja 
uuendustegevus ning info- ja 
sidetehnoloogiate kasutuselevõtt, 
keskkonna saastatus, riskide ennetamine, 
negatiivne suhtumine naaberriigi 
kodanikesse) ning hakata kasutama piiriala 
kasutamata potentsiaali (piiriülese teadus-
ja uuendustegevuse võimaluste ja -klastrite 
loomine, piiriülene tööturu lõimimine, 
koostöö ülikoolide või tervishoiukeskuste 
vahel), tihendades ühtlasi koostööd liidu 
üldist harmoonilist arengut silmas pidades, 
kusjuures eriti tuleb rõhutada 
makropiirkondade Euroopa 
lisandväärtust. Kui tegemist on mis tahes 
piiriüleste programmidega rahu ja 
leppimise saavutamiseks Põhja-Iirimaa ja 
Iirimaa piiriäärsete maakondade vahel, 
toetab ERF ka asjaomaste piirkondade 
sotsiaalset ja majanduslikku stabiilsust 
eelkõige kogukondade vahelise 
ühtekuuluvuse edendamiseks võetavate 
meetmetega.

Or. de

Selgitus

Mäestikualad seisavad loodusliku eripära tõttu silmitsi konkreetsete ülesannetega. Nad 
peavad võitlema mitmesuguste probleemidega, nagu näiteks väljaränne ja ebasoodne 
majandusolukord. Seetõttu on soovitav neid piirkondi eraldi nimetada. Makropiirkonnad on 
otstarbekas ja kasulik vahend, et kõnealuste probleemidega riikidevaheliselt ja piiriüleselt 
tegeleda.

Muudatusettepanek 58
Pervenche Berès
tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Piiriüleses koostöös tuleks püüda (5) Piiriüleses koostöös tuleks püüda 
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piirialadel lahendada ühiselt tuvastatud 
ühised probleemid (nt halb ligipääsetavus, 
ebasobiv majanduskeskkond, kohalike ja 
piirkondlike omavalitsuste vaheliste 
võrgustike puudumine, teadusuuringud ja 
uuendustegevus ning info- ja 
sidetehnoloogiate kasutuselevõtt, 
keskkonna saastatus, riskide ennetamine, 
negatiivne suhtumine naaberriigi 
kodanikesse) ning hakata kasutama piiriala 
kasutamata potentsiaali (piiriülese teadus-
ja uuendustegevuse võimaluste ja -klastrite 
loomine, piiriülene tööturu lõimimine, 
koostöö ülikoolide või tervishoiukeskuste 
vahel), tihendades ühtlasi koostööd liidu 
üldist harmoonilist arengut silmas pidades.
Kui tegemist on mis tahes piiriüleste 
programmidega rahu ja leppimise 
saavutamiseks Põhja-Iirimaa ja Iirimaa 
piiriäärsete maakondade vahel, toetab ERF 
ka asjaomaste piirkondade sotsiaalset ja 
majanduslikku stabiilsust eelkõige 
kogukondade vahelise ühtekuuluvuse 
edendamiseks võetavate meetmetega.

piirialadel lahendada ühiselt tuvastatud 
ühised probleemid (nt halb ligipääsetavus, 
ebasobiv majanduskeskkond, kohalike ja 
piirkondlike omavalitsuste vaheliste 
võrgustike puudumine, teadusuuringud ja 
uuendustegevus ning info- ja 
sidetehnoloogiate kasutuselevõtt, 
keskkonna saastatus, riskide ennetamine, 
negatiivne suhtumine naaberriigi 
kodanikesse, tööturu läbipaistvuse ning 
kehtivate töö- ja sotsiaalstandardite 
puudumine) ning hakata kasutama piiriala 
kasutamata potentsiaali (piiriülese teadus-
ja uuendustegevuse võimaluste ja -klastrite 
loomine, piiriülene tööturu lõimimine ning 
tööjõu liikuvust takistavate tegurite 
kõrvaldamine koos teavitamise, 
nõustamise ja töökohtade sobitamisega 
mobiilsetele töötajatele, koostöö ülikoolide 
või tervishoiukeskuste vahel), tihendades 
ühtlasi koostööd liidu üldist harmoonilist 
arengut silmas pidades. Kui tegemist on 
mis tahes piiriüleste programmidega rahu 
ja leppimise saavutamiseks Põhja-Iirimaa 
ja Iirimaa piiriäärsete maakondade vahel, 
toetab ERF ka asjaomaste piirkondade 
sotsiaalset ja majanduslikku stabiilsust 
eelkõige kogukondade vahelise 
ühtekuuluvuse edendamiseks võetavate 
meetmetega.

Or. en

Muudatusettepanek 59
François Alfonsi, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Piiriüleses koostöös tuleks püüda 
piirialadel lahendada ühiselt tuvastatud 
ühised probleemid (nt halb ligipääsetavus, 
ebasobiv majanduskeskkond, kohalike ja 
piirkondlike omavalitsuste vaheliste 

(5) Piiriüleses koostöös tuleks püüda 
piirialadel lahendada ühiselt tuvastatud 
ühised probleemid (nt halb ligipääsetavus, 
ebasobiv majanduskeskkond, kohalike ja 
piirkondlike omavalitsuste vaheliste 
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võrgustike puudumine, teadusuuringud ja 
uuendustegevus ning info- ja 
sidetehnoloogiate kasutuselevõtt, 
keskkonna saastatus, riskide ennetamine, 
negatiivne suhtumine naaberriigi 
kodanikesse) ning hakata kasutama piiriala 
kasutamata potentsiaali (piiriülese teadus-
ja uuendustegevuse võimaluste ja klastrite 
loomine, piiriülene tööturu lõimimine, 
koostöö ülikoolide või tervishoiukeskuste 
vahel), tihendades ühtlasi koostööd liidu 
üldist harmoonilist arengut silmas pidades.
Kui tegemist on mis tahes piiriüleste 
programmidega rahu ja leppimise 
saavutamiseks Põhja-Iirimaa ja Iirimaa 
piiriäärsete maakondade vahel, toetab ERF 
ka asjaomaste piirkondade sotsiaalset ja 
majanduslikku stabiilsust eelkõige 
kogukondade vahelise ühtekuuluvuse 
edendamiseks võetavate meetmetega.

võrgustike puudumine, teadusuuringud ja 
uuendustegevus ning info- ja 
sidetehnoloogiate kasutuselevõtt, 
keskkonna saastatus, riskide ennetamine, 
negatiivne suhtumine naaberriigi 
kodanikesse) ning hakata kasutama piiriala 
kasutamata potentsiaali (piiriülese teadus-
ja uuendustegevuse võimaluste ja klastrite 
loomine, piiriülene tööturu lõimimine, 
koostöö haridussüsteemide (eelkõige 
ülikoolide) või tervishoiukeskuste vahel, 
piiriüleste piirkondlike kultuuride 
väärtustamine), tihendades ühtlasi 
koostööd liidu üldist harmoonilist arengut 
silmas pidades. Kui tegemist on mis tahes 
piiriüleste programmidega rahu ja 
leppimise saavutamiseks Põhja-Iirimaa ja 
Iirimaa piiriäärsete maakondade vahel, 
toetab ERF ka asjaomaste piirkondade 
sotsiaalset ja majanduslikku stabiilsust 
eelkõige kogukondade vahelise 
ühtekuuluvuse edendamiseks võetavate 
meetmetega.

Or. fr

Muudatusettepanek 60
Giommaria Uggias

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Piiriüleses koostöös tuleks püüda 
piirialadel lahendada ühiselt tuvastatud 
ühised probleemid (nt halb ligipääsetavus, 
ebasobiv majanduskeskkond, kohalike ja 
piirkondlike omavalitsuste vaheliste 
võrgustike puudumine, teadusuuringud ja 
uuendustegevus ning info- ja 
sidetehnoloogiate kasutuselevõtt, 
keskkonna saastatus, riskide ennetamine, 
negatiivne suhtumine naaberriigi 
kodanikesse) ning hakata kasutama piiriala 
kasutamata potentsiaali (piiriülese teadus-

Piiriüleses koostöös tuleks püüda 
piirialadel lahendada ühiselt tuvastatud 
ühised probleemid (nt halb ligipääsetavus, 
ebasobiv majanduskeskkond, kohalike ja 
piirkondlike omavalitsuste vaheliste 
võrgustike puudumine, teadusuuringud ja 
uuendustegevus ning info- ja 
sidetehnoloogiate kasutuselevõtt, 
keskkonna saastatus, riskide ennetamine, 
negatiivne suhtumine naaberriigi 
kodanikesse) ning hakata kasutama piiriala 
kasutamata potentsiaali (piiriülese teadus-
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ja uuendustegevuse võimaluste ja -klastrite 
loomine, piiriülene tööturu lõimimine, 
koostöö ülikoolide või tervishoiukeskuste 
vahel), tihendades ühtlasi koostööd liidu 
üldist harmoonilist arengut silmas pidades.
Kui tegemist on mis tahes piiriüleste 
programmidega rahu ja leppimise 
saavutamiseks Põhja-Iirimaa ja Iirimaa 
piiriäärsete maakondade vahel, toetab ERF 
ka asjaomaste piirkondade sotsiaalset ja 
majanduslikku stabiilsust eelkõige 
kogukondade vahelise ühtekuuluvuse 
edendamiseks võetavate meetmetega.

ja uuendustegevuse võimaluste ja -klastrite 
loomine, piiriülene tööturu lõimimine, 
koostöö ülikoolide või tervishoiukeskuste 
vahel ja konkreetsete projektide 
väljatöötamine turismisektoris), 
tihendades ühtlasi koostööd liidu üldist 
harmoonilist arengut silmas pidades. Kui 
tegemist on mis tahes piiriüleste 
programmidega rahu ja leppimise 
saavutamiseks Põhja-Iirimaa ja Iirimaa 
piiriäärsete maakondade vahel, toetab ERF 
ka asjaomaste piirkondade sotsiaalset ja 
majanduslikku stabiilsust eelkõige 
kogukondade vahelise ühtekuuluvuse 
edendamiseks võetavate meetmetega.

Or. it

Muudatusettepanek 61
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Piiriüleses koostöös tuleks püüda 
piirialadel lahendada ühiselt tuvastatud 
ühised probleemid (nt halb ligipääsetavus, 
ebasobiv majanduskeskkond, kohalike ja 
piirkondlike omavalitsuste vaheliste 
võrgustike puudumine, teadusuuringud ja 
uuendustegevus ning info- ja 
sidetehnoloogiate kasutuselevõtt, 
keskkonna saastatus, riskide ennetamine, 
negatiivne suhtumine naaberriigi 
kodanikesse) ning hakata kasutama piiriala 
kasutamata potentsiaali (piiriülese teadus-
ja uuendustegevuse võimaluste ja klastrite 
loomine, piiriülene tööturu lõimimine, 
koostöö ülikoolide või tervishoiukeskuste 
vahel), tihendades ühtlasi koostööd liidu 
üldist harmoonilist arengut silmas pidades.
Kui tegemist on mis tahes piiriüleste 
programmidega rahu ja leppimise 
saavutamiseks Põhja-Iirimaa ja Iirimaa 

(5) Piiriüleses koostöös tuleks püüda
piirialadel lahendada ühiselt tuvastatud 
ühised probleemid (nt halb ligipääsetavus, 
eriti saarte aladel ja tõhusate 
transpordivõrkude puudumine, ebasobiv 
majanduskeskkond, kohalike ja 
piirkondlike omavalitsuste vaheliste 
võrgustike puudumine, teadusuuringud ja 
uuendustegevus ning info- ja 
sidetehnoloogiate kasutuselevõtt, 
keskkonna saastatus, riskide ennetamine, 
negatiivne suhtumine naaberriigi 
kodanikesse) ning hakata kasutama piiriala 
kasutamata potentsiaali (piiriülese teadus-
ja uuendustegevuse võimaluste ja klastrite 
loomine, piiriülene tööturu lõimimine, 
koostöö ülikoolide või tervishoiukeskuste 
vahel), tihendades ühtlasi koostööd liidu 
üldist harmoonilist arengut silmas pidades.
Kui tegemist on mis tahes piiriüleste 
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piiriäärsete maakondade vahel, toetab ERF 
ka asjaomaste piirkondade sotsiaalset ja 
majanduslikku stabiilsust eelkõige 
kogukondade vahelise ühtekuuluvuse 
edendamiseks võetavate meetmetega.

programmidega rahu ja leppimise 
saavutamiseks Põhja-Iirimaa ja Iirimaa 
piiriäärsete maakondade vahel, toetab ERF 
ka asjaomaste piirkondade sotsiaalset ja 
majanduslikku stabiilsust eelkõige 
kogukondade vahelise ühtekuuluvuse 
edendamiseks võetavate meetmetega.

Or. fr

Muudatusettepanek 62
Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Piiriüleses koostöös tuleks püüda 
piirialadel lahendada ühiselt tuvastatud 
ühised probleemid (nt halb ligipääsetavus, 
ebasobiv majanduskeskkond, kohalike ja 
piirkondlike omavalitsuste vaheliste 
võrgustike puudumine, teadusuuringud ja 
uuendustegevus ning info- ja
sidetehnoloogiate kasutuselevõtt, 
keskkonna saastatus, riskide ennetamine, 
negatiivne suhtumine naaberriigi 
kodanikesse) ning hakata kasutama piiriala 
kasutamata potentsiaali (piiriülese teadus-
ja uuendustegevuse võimaluste ja klastrite 
loomine, piiriülene tööturu lõimimine, 
koostöö ülikoolide või tervishoiukeskuste 
vahel), tihendades ühtlasi koostööd liidu 
üldist harmoonilist arengut silmas pidades.
Kui tegemist on mis tahes piiriüleste 
programmidega rahu ja leppimise 
saavutamiseks Põhja-Iirimaa ja Iirimaa 
piiriäärsete maakondade vahel, toetab ERF 
ka asjaomaste piirkondade sotsiaalset ja 
majanduslikku stabiilsust eelkõige 
kogukondade vahelise ühtekuuluvuse 
edendamiseks võetavate meetmetega.

(5) Piiriüleses koostöös tuleks püüda 
piirialadel lahendada ühiselt tuvastatud 
ühised probleemid (nt halb ligipääsetavus, 
ebasobiv majanduskeskkond, kohalike ja 
piirkondlike omavalitsuste vaheliste 
võrgustike puudumine, teadusuuringud ja 
uuendustegevus ning info- ja 
sidetehnoloogiate kasutuselevõtt, 
keskkonna saastatus, riskide ennetamine, 
negatiivne suhtumine naaberriigi 
kodanikesse) ning hakata kasutama piiriala 
kasutamata potentsiaali (piiriülese teadus-
ja uuendustegevuse võimaluste ja klastrite 
loomine, piiriülene tööturu lõimimine, 
koostöö ülikoolide või tervishoiukeskuste 
vahel), tihendades ühtlasi koostööd liidu 
üldist harmoonilist arengut silmas pidades.
Kui tegemist on mis tahes piiriüleste 
programmidega rahu ja leppimise 
saavutamiseks Põhja-Iirimaa ja Iirimaa 
piiriäärsete maakondade vahel, toetab ERF 
ka asjaomaste piirkondade sotsiaalset ja 
majanduslikku stabiilsust eelkõige 
kogukondade vahelise ühtekuuluvuse ja 
sotsiaalse kaasatuse edendamiseks 
võetavate meetmetega.
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Or. fr

Muudatusettepanek 63
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Riikidevahelises koostöös tuleks 
eesmärgiks seada koostöö tihendamine 
tegevuste abil, mis soodustavad liidu 
ühtekuuluvuspoliitika prioriteetidega 
seotud integreeritud territoriaalset arengut.

(6) Riikidevahelises koostöös tuleks 
eesmärgiks seada koostöö tihendamine 
tegevuste abil, mis soodustavad liidu 
ühtekuuluvuspoliitika prioriteetidega 
seotud integreeritud territoriaalset arengut.
Makropiirkondade moodustamisel tuleks 
toetada riikidevahelisi alasid, mis seisavad 
silmitsi ühiste infrastruktuuri või 
loodusega seotud probleemidega, nagu 
see on Alpide piirkonnas.

Or. de

Selgitus

Alpide piirkond seisab silmitsi eriliste demograafiliste ja looduslikest tingimustest 
põhjustatud probleemidega. Makropiirkonnad on otstarbekas ja kasulik vahend, et kõnealuste 
probleemidega riikidevaheliselt ja piiriüleselt tegeleda. Alpide makropiirkonna 
moodustamine tooks kohalikele elanikele suurt kasu.

Muudatusettepanek 64
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Riikidevahelises koostöös tuleks 
eesmärgiks seada koostöö tihendamine 
tegevuste abil, mis soodustavad liidu 
ühtekuuluvuspoliitika prioriteetidega 
seotud integreeritud territoriaalset arengut.

(6) Riikidevahelises koostöös tuleks 
eesmärgiks seada koostöö tihendamine 
tegevuste abil, mis soodustavad liidu 
ühtekuuluvuspoliitika prioriteetidega 
seotud integreeritud territoriaalset arengut.
Tuleb innustada ka strateegilist koostööd 
piiriregioonide vahel, mida piiriülene 
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programm ei hõlma.

Or. es

Muudatusettepanek 65
Pervenche Berès
tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Piirkondadevahelise koostöö eesmärk 
peaks olema ühtekuuluvuspoliitika 
tulemuslikkuse parandamine, selleks tuleks 
julgustada piirkondade vahel kogemuste 
vahetamist, et edendada rakenduskavade 
väljatöötamist ja elluviimist eesmärgi 
„Investeerimine majanduskasvu ja 
töökohtade loomisse” raames. Eelkõige 
peaks see edendama koostööd uuenduslike 
teadusmahukate klastrite vahel ning 
teabevahetust teadlaste ja teadusasutuste 
vahel teadusuuringute seitsmenda 
raamprogrammi meetmete „Teadmiste 
piirkonnad” ja „Teadusuuringute 
potentsiaal lähenemis- ja äärepoolseimates 
piirkondades” raames.

(7) Piirkondadevahelise koostöö eesmärk 
peaks olema ühtekuuluvuspoliitika 
tulemuslikkuse parandamine, selleks tuleks 
julgustada piirkondade vahel kogemuste 
vahetamist, et edendada rakenduskavade 
väljatöötamist ja elluviimist, et 
suurendada investeerimist 
majanduskasvu ja töökohtade loomisse.
Eelkõige peaks see edendama koostööd 
uuenduslike teadusmahukate klastrite vahel 
ning teabevahetust teadlaste ja 
teadusasutuste vahel teadusuuringute 
seitsmenda raamprogrammi meetmete 
„Teadmiste piirkonnad” ja 
„Teadusuuringute potentsiaal lähenemis- ja 
äärepoolseimates piirkondades” raames.

Or. en

Muudatusettepanek 66
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Piirkondadevahelise koostöö eesmärk 
peaks olema ühtekuuluvuspoliitika 
tulemuslikkuse parandamine, selleks tuleks 
julgustada piirkondade vahel kogemuste 

(7) Piirkondadevahelise koostöö eesmärk 
peaks olema ühtekuuluvuspoliitika
tulemuslikkuse parandamine, selleks tuleks 
julgustada piirkondade vahel kogemuste 
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vahetamist, et edendada rakenduskavade 
väljatöötamist ja elluviimist eesmärgi 
„Investeerimine majanduskasvu ja 
töökohtade loomisse” raames. Eelkõige 
peaks see edendama koostööd uuenduslike 
teadusmahukate klastrite vahel ning 
teabevahetust teadlaste ja teadusasutuste 
vahel teadusuuringute seitsmenda 
raamprogrammi meetmete „Teadmiste 
piirkonnad” ja „Teadusuuringute 
potentsiaal lähenemis- ja äärepoolseimates 
piirkondades” raames.

vahetamist, et edendada rakenduskavade 
väljatöötamist ja elluviimist eesmärgi 
„Investeerimine majanduskasvu ja 
töökohtade loomisse” raames. Eelkõige 
peaks see edendama koostööd uuenduslike 
teadusmahukate klastrite vahel ning 
teabevahetust teadlaste ja teadusasutuste 
vahel teadusuuringute seitsmenda 
raamprogrammi meetmete „Teadmiste 
piirkonnad” ja „Teadusuuringute 
potentsiaal lähenemis- ja äärepoolseimates 
piirkondades” raames. Kõnealune koostöö 
peaks hõlmama tipptasemel 
teaduskeskuste sidumist esile kerkivate 
teadusasutustega vähem arenenud 
piirkondades, töötajate vahetusega, 
ekspertnõustamise ja -abiga sõprussuhteid 
ning ühiste strateegiate väljatöötamist 
tippkeskuste rajamiseks vastavates vähem 
arenenud piirkondades.

Or. en

Muudatusettepanek 67
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Piiriülese koostööga tuleks toetada 
piirkondi, mis asuvad maismaa- või 
merepiiride ümber. Varasematel 
programmitöö perioodidel saadud 
kogemuste alusel tuleks anda komisjonile 
volitused koostada nimekiri piiriülestest 
aladest, mis peaksid saama piiriülese 
koostöö programmide raames lihtsamalt 
toetust. Selle nimekirja koostamisel peaks 
komisjon võtma arvesse kohandusi, mida 
on vaja teha selleks, et tagada sidusus, 
eelkõige maismaa- ja merepiiride ümber, 
ning 2007.–2013. aasta programmitöö 
perioodi jaoks loodud programmialade 
jätkuv kasutamine. Nende kohandustega 

(9) Piiriülese koostööga tuleks toetada 
piirkondi, mis asuvad maismaa- või 
merepiiride ümber. Varasematel 
programmitöö perioodidel saadud 
kogemuste alusel tuleks anda komisjonile 
volitused koostada nimekiri piiriülestest 
aladest, mis peaksid saama piiriülese 
koostöö programmide raames lihtsamalt 
toetust. Selle nimekirja koostamisel peaks 
komisjon võtma arvesse kohandusi, mida 
on vaja teha selleks, et tagada sidusus, 
eelkõige maismaa- ja merepiiride ümber, 
ning 2007.–2013. aasta programmitöö 
perioodi jaoks loodud programmialade 
jätkuv kasutamine. Nende kohandustega 
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võidakse olemasolevaid programmitöö 
alasid või piiriülese koostöö programmide 
arvu vähendada või suurendada ning 
lubada geograafilist kattuvust.

võidakse olemasolevaid programmitöö 
alasid või piiriülese koostöö programmide 
arvu vähendada või suurendada, eelkõige 
selleks, et võimaldada liidu välispiirideks 
olevate merepiirkondade koostööd, ning 
lubada geograafilist kattuvust.

Or. es

Muudatusettepanek 68
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Piiriülese koostööga tuleks toetada 
piirkondi, mis asuvad maismaa- või 
merepiiride ümber. Varasematel 
programmitöö perioodidel saadud 
kogemuste alusel tuleks anda komisjonile 
volitused koostada nimekiri piiriülestest 
aladest, mis peaksid saama piiriülese 
koostöö programmide raames lihtsamalt 
toetust. Selle nimekirja koostamisel peaks 
komisjon võtma arvesse kohandusi, mida 
on vaja teha selleks, et tagada sidusus, 
eelkõige maismaa- ja merepiiride ümber, 
ning 2007.–2013. aasta programmitöö 
perioodi jaoks loodud programmialade 
jätkuv kasutamine. Nende kohandustega 
võidakse olemasolevaid programmitöö 
alasid või piiriülese koostöö programmide 
arvu vähendada või suurendada ning 
lubada geograafilist kattuvust.

(9) Piiriülese koostööga tuleks toetada 
piirkondi, mis asuvad maismaa- või 
merepiiride ümber. Varasematel 
programmitöö perioodidel saadud 
kogemuste alusel tuleks anda komisjonile 
volitused koostada nimekiri piiriülestest 
aladest, mis peaksid saama piiriülese 
koostöö programmide raames, mis võib 
hõlmata suuremal arvul piirkondi, 
lihtsamalt toetust. Selle nimekirja 
koostamisel peaks komisjon võtma arvesse 
kohandusi, mida on vaja teha selleks, et 
tagada sidusus, eelkõige maismaa- ja 
merepiiride ümber, ning 2007.–2013. aasta 
programmitöö perioodi jaoks loodud 
programmialade jätkuv kasutamine. Nende 
kohandustega võidakse olemasolevaid 
programmitöö alasid või piiriülese koostöö 
programmide arvu vähendada või 
suurendada ning lubada geograafilist 
kattuvust. Selleks, et võimaldada 
äärepoolseimate piirkondade osalemist 
piiriülese koostöö programmides, nende 
piirkondade puhul maksimaalse vahemaa 
kriteeriumit ei kohaldada, sest muidu 
jäävad need piirkonnad territoriaalse 
koostöö piiriülesest mõõtmest välja.

Or. pt
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Selgitus

Selleks, et tagada sidusus maismaapiiride ja eriti merepiiride suhtes, tuleb järgmiseks 
programmitöö perioodiks tehtavates kohandustes lisada äärepoolseimad piirkonnad 
territoriaalse koostöö programmide piiriülesesse mõõtmesse. 150 km ulatusega maksimaalse 
vahemaa kriteeriumi tõttu ei ole mõned äärepoolseimad piirkonnad nende programmide 
raames abikõlblikud ja jäävad kõikidest ja igasugustest piiriülestest projektidest välja.

Muudatusettepanek 69
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Märgib siiski, et Euroopas on 
piirkondi, kus merepiiri suhtes 
kehtestatud vahemaa kriteerium takistab 
nende piirkondade kauguse tõttu piiriülest 
koostööd teha.

Or. pt

Muudatusettepanek 70
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 b) On siiski seisukohal, et nende 
piirkondade integreerimist ja avatust 
geograafilistele aladele väljaspool ELi ei 
mõõdeta – ega või mõõta – ainult nende 
suure geograafilise kauguse järgi. Neid 
maailma eri territooriumidega siduvate 
ajalooliste, keeleliste ja kultuuriliste 
sidemete rikkus annab neile eelisseisu 
nende suhete süvendamiseks ELi 
positsiooni kindlustamiseks maailmas.
Seepärast peavad nad saama osaleda 
piiriülese koostöö programmides.
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Or. pt

Muudatusettepanek 71
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Riikidevahelise koostöö alade 
määratlemisel tuleks arvesse võtta 
meetmeid, mida on vaja integreeritud 
territoriaalse arengu edendamiseks.
Komisjonile tuleks anda volitused 
määratleda riikidevahelise koostöö alad.

(10) Riikidevahelise koostöö alade 
määratlemisel tuleks arvesse võtta 
meetmeid, mida on vaja integreeritud 
territoriaalse arengu edendamiseks.
Komisjonile tuleks anda volitused 
määratleda riikidevahelise koostöö alad, et 
tagada varasemate programmide põhjal 
selle koostöö järjepidevus ulatuslikumates 
ja sidusamates piirkondades.

Or. pt

Selgitus

Vaja on, et Euroopa Komisjon tagaks toetust saavate piirkondade loetelu koostamisel koostöö 
järjepidevuse ja sidususe, võttes arvesse varasemaid programme.

Muudatusettepanek 72
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart, François Alfonsi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Riikidevahelise koostöö alade 
määratlemisel tuleks arvesse võtta 
meetmeid, mida on vaja integreeritud 
territoriaalse arengu edendamiseks.
Komisjonile tuleks anda volitused 
määratleda riikidevahelise koostöö alad.

(10) Riikidevahelise koostöö alade 
määratlemisel tuleks arvesse võtta 
meetmeid, mida on vaja integreeritud 
territoriaalse arengu edendamiseks.
Komisjonile tuleks anda volitused 
määratleda riikidevahelise koostöö alad.
Komisjon peaks võtma arvesse kohandusi, 
mida on vaja teha selleks, et tagada 
sidusus piiriüleste 
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regionaalstrateegiatega.

Or. es

Muudatusettepanek 73
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Jätkuvalt tuleks toetada piiriülest ning 
riikide- ja piirkondadevahelist koostööd 
liidu naabritest kolmandate riikidega või 
vajaduse korral seada selline koostöö sisse, 
sest see on kolmandate riikidega piirnevate 
liikmesriikide piirkondadele kasulik. Sel 
eesmärgil toetab ERF piiriüleseid ja 
merepiirkonna programme, mis on loodud 
Euroopa naabruspoliitika 
rahastamisvahendi alusel vastavalt 
määrusele (EL) nr [...]/2012 ja 
ühinemiseelse abi rahastamisvahendi alusel 
vastavalt määrusele (EL) nr [...]/2012.

(12) Jätkuvalt tuleks toetada piiriülest ning 
riikide- ja piirkondadevahelist koostööd 
liidu naabritest kolmandate riikidega või 
vajaduse korral seada selline koostöö sisse, 
sest see on kolmandate riikidega piirnevate 
liikmesriikide piirkondadele kasulik. Sel 
eesmärgil toetab ERF piiriüleseid ja 
merepiirkonna programme, mis on loodud 
Euroopa naabruspoliitika 
rahastamisvahendi alusel vastavalt 
määrusele (EL) nr [...]/2012 ja 
ühinemiseelse abi rahastamisvahendi alusel 
vastavalt määrusele (EL) nr [...]/2012, ja 
riikidevahelise koostöö programmid 
võivad hõlmata nendes liiduvälistes 
vahendites ette nähtud kolmandate riikide 
piirkondi.

Or. pt

Selgitus

Nii piiriüleses kui ka riikidevahelises koostöös võib kutsuda osalema kolmandaid liidu 
naaberriike, mistõttu on oluline nimetada võrdselt euroopa territoriaalse koostöö mõlemat 
telge, milles nad võivad osaleda.

Muudatusettepanek 74
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Liidu piirkondade hüvanguks tuleks 
luua mehhanism, mille kaudu korraldada 
toetuse andmist ERFist välispoliitika 
vahenditele, näiteks Euroopa 
naabruspoliitika rahastamisvahendile ja 
ühinemiseelse abi rahastamisvahendile, 
sealhulgas juhtudeks, kui 
väliskoostööprogramme vastu võtta ei saa 
või kui need tuleks lõpetada.

(13) Liidu piirkondade hüvanguks tuleks 
luua mehhanism, mille kaudu korraldada 
toetuse andmist ERFist välispoliitika 
vahenditele, näiteks Euroopa 
naabruspoliitika rahastamisvahendile, 
Euroopa Arengufondile ja ühinemiseelse 
abi rahastamisvahendile, sealhulgas 
juhtudeks, kui väliskoostööprogramme 
vastu võtta ei saa või kui need tuleks 
lõpetada.

Or. fr

Selgitus

Euroopa Arengufondi mainimine on oluline, et arvesse võtta või ellu viia arengufondi ja ERFi 
koordineerimismehhanisme piiriüleste alade puhul, mis ei kuulu Euroopa naabruspoliitika 
rahastamisvahendi ja ühinemiseelse abi rahastamisvahendi sihtgruppi.

Muudatusettepanek 75
Pervenche Berès
tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Liidu piirkondade hüvanguks tuleks 
luua mehhanism, mille kaudu korraldada 
toetuse andmist ERFist välispoliitika 
vahenditele, näiteks Euroopa 
naabruspoliitika rahastamisvahendile ja 
ühinemiseelse abi rahastamisvahendile, 
sealhulgas juhtudeks, kui 
väliskoostööprogramme vastu võtta ei saa 
või kui need tuleks lõpetada.

(13) Liidu piirkondade hüvanguks tuleks 
luua mehhanism, mille kaudu korraldada 
toetuse andmist ERFist välispoliitika 
vahenditele, näiteks Euroopa 
naabruspoliitika rahastamisvahendile ja II
ühinemiseelse abi rahastamisvahendile, 
sealhulgas juhtudeks, kui 
väliskoostööprogramme vastu võtta ei saa 
või kui need tuleks lõpetada.
(Käesolev muudatusettepanek kehtib kogu 
teksti kohta. Selle vastuvõtmise korral 
tehakse vastavad muudatused kogu tekstis.)

Or. en
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Muudatusettepanek 76
Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Eesmärgi „Euroopa territoriaalne 
koostöö” erinevatele osadele eraldatavad 
vahendid tuleks paika panna, 
kontsentreerides neid märkimisväärselt 
piiriülesele koostööle ja tagades piisava 
rahastamistaseme äärepoolseimate 
piirkondade koostööle.

(15) Eesmärgi „Euroopa territoriaalne 
koostöö” erinevatele osadele eraldatavad 
vahendid tuleks paika panna, 
kontsentreerides neid märkimisväärselt 
piiriülesele koostööle ja liikmesriikidele, 
piirkondlikele ja kohalikele valitud 
ametivõimudele suunatud osade 
omavahelise paindlikkuse 
ärakasutamisele ning tagades piisava 
rahastamistaseme äärepoolseimate 
piirkondade koostööle.

Or. fr

Muudatusettepanek 77
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Eesmärgi „Euroopa territoriaalne 
koostöö” erinevatele osadele eraldatavad 
vahendid tuleks paika panna, 
kontsentreerides neid märkimisväärselt 
piiriülesele koostööle ja tagades piisava 
rahastamistaseme äärepoolseimate 
piirkondade koostööle.

(15) Eesmärgi „Euroopa territoriaalne 
koostöö” erinevatele osadele eraldatavad 
vahendid tuleks paika panna, 
kontsentreerides neid märkimisväärselt 
piiriülesele koostööle ja tagades piisava 
rahastamistaseme saarte ja
äärepoolseimate piirkondade koostööle.

Or. fr

Muudatusettepanek 78
Nuno Teixeira
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Eesmärgi „Euroopa territoriaalne 
koostöö” erinevatele osadele eraldatavad 
vahendid tuleks paika panna, 
kontsentreerides neid märkimisväärselt 
piiriülesele koostööle ja tagades piisava 
rahastamistaseme äärepoolseimate 
piirkondade koostööle.

(15) Eesmärgi „Euroopa territoriaalne 
koostöö” erinevatele osadele eraldatavad 
vahendid tuleks paika panna, 
kontsentreerides neid märkimisväärselt 
piiriülesele koostööle ja tagades suure 
osaluse ja piisava rahastamistaseme 
äärepoolseimate piirkondade vahelisele ja 
nendega tehtavale koostööle.

Or. pt

Selgitus

Äärepoolseimatele piirkondadele peab olema tagatud piisaval tasemel rahastamine Euroopa 
territoriaalse koostöö kolmes mõõtmes: piiriüleses, riikidevahelises ja piirkondadevahelises, 
võttes arvesse nende tähtsust ja potentsiaali suhetes kolmandate naaberriikidega ja 
äärepoolseimate piirkondade omavahelistes suhetes.

Muudatusettepanek 79
Pervenche Berès
tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Temaatiliste eesmärkide valik peaks 
olema piiratud, et suurendada 
ühtekuuluvuspoliitika mõju kogu liidus.
Piirkondadevahelise koostöö kohane 
kontsentreeritus peaks kajastuma iga 
projekti eesmärgis, mitte temaatiliste 
eesmärkide piiratuses, et saada võimalikult 
palju kasu piirkondadevahelisest koostööst, 
millega tahetakse suurendada 
ühtekuuluvuspoliitika tulemuslikkust 
eesmärkide „Investeerimine 
majanduskasvu ja töökohtade loomisse” ja 
„Euroopa territoriaalne koostöö” raames.

(16) Temaatiliste eesmärkide valik peaks 
olema piiratud, et suurendada 
ühtekuuluvuspoliitika mõju kogu liidus, 
valides vähemalt ühe temaatilise 
eesmärgi, mis on kehtestatud määruse 
(EÜ) nr [... ühissätete määrus]1 artikli 9 
lõigetes 8, 9 ja 10. Piirkondadevahelise 
koostöö kohane kontsentreeritus peaks 
kajastuma iga projekti eesmärgis, mitte 
temaatiliste eesmärkide piiratuses, et saada 
võimalikult palju kasu 
piirkondadevahelisest koostööst, millega 
tahetakse suurendada 
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ühtekuuluvuspoliitika tulemuslikkust 
eesmärkide „Investeerimine 
majanduskasvu ja töökohtade loomisse” ja 
„Euroopa territoriaalne koostöö” raames.
Rakendada tuleb piirkondlikust ja 
kohalikust kontekstist olenevat 
diferentseeritud lähenemist, et rahuldada 
konkreetse territooriumi erivajadusi, 
pannes eriti rõhku teenuste 
kättesaadavuse kaitsele ning ebasoodsas 
olukorras rühmade, näiteks romade ning 
puuetega inimeste aktiivse kaasamise 
toetamisele, soodustades sotsiaalset 
innovatsiooni, kestlikku kasvu ja 
väärikaid töökohti.
__________________
1 COM(2011)0615

Or. en

Muudatusettepanek 80
Pervenche Berès
tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Saavutamaks aruka, säästva ja kaasava 
majanduskasvu eesmärgid ja sihttasemed, 
mis on määratletud ELi 2020. aasta 
strateegias, peaks ERF eesmärgi „Euroopa 
territoriaalne koostöö” raames aitama 
kaasa sellele, et saavutada temaatilised 
eesmärgid luua teadmistel, 
teadusuuringutel ja uuendustegevusel 
põhinev majandus, edendada 
keskkonnahoidlikumat, ressursitõhusamat 
ja konkurentsivõimelist majandust, 
soodustada suurt tööhõivet, mis loob 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, 
ning parandada haldussuutlikkust.
Erinevate temaatiliste eesmärkide alla 
kuuluvate investeerimisprioriteetide 

(17) Saavutamaks aruka, säästva ja kaasava
majanduskasvu eesmärgid, mis on 
määratletud ELi 2020. aasta strateegias, 
peaks ERF eesmärgi „Euroopa 
territoriaalne koostöö” raames aitama 
kaasa sellele, et toetada teadust ja 
innovatsiooni, edendada oskuste 
täiustamist teadmistel põhineva 
majanduse edendamiseks, arendada 
inimkapitali hariduse ja koolituse kaudu, 
toetada üleminekut hariduse, 
kutsekoolituse ja tööhõive vahel, edendada 
keskkonnahoidlikumat, ressursitõhusamat 
ja konkurentsivõimelist majandust, 
soodustada suurt ja väärikat tööhõivet, mis 
loob sotsiaalset ja territoriaalset 
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loetelud tuleks aga kohandada Euroopa 
territoriaalse koostöö erivajadustele, 
eelkõige võimaldades piiriülese koostöö 
raames jätkuda kodanike ja asutuste 
õigusalasel ja halduskoostööl ning 
tööhõive, koolituse ja sotsiaalse 
kaasamisega seotud koostööl piiriülesest 
vaatenurgast, võimaldades riikidevahelise 
koostöö raames jätkuda meresõidualasel 
piiriülesel koostööl, mida ei hõlma 
piiriülese koostöö programmid, ning 
makropiirkondlike ja merepiirkondadele 
pühendatud strateegiate väljatöötamist ja 
elluviimist.

ühtekuuluvust, ning parandada haldus- ja 
institutsionaalset suutlikkust. Erinevate 
temaatiliste eesmärkide alla kuuluvate 
investeerimisprioriteetide loetelud tuleks 
aga kohandada Euroopa territoriaalse 
koostöö erivajadustele, eelkõige 
võimaldades piiriülese koostöö raames 
jätkuda kodanike ja asutuste õigusalasel ja 
halduskoostööl ning tööhõive, koolituse ja 
sotsiaalse kaasamisega seotud koostööl 
piiriülesest vaatenurgast, võimaldades 
riikidevahelise koostöö raames jätkuda 
meresõidualasel piiriülesel koostööl, mida 
ei hõlma piiriülese koostöö programmid, 
ning makropiirkondlike ja 
merepiirkondadele pühendatud strateegiate 
väljatöötamist ja elluviimist.

Or. en

Muudatusettepanek 81
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Saavutamaks aruka, säästva ja kaasava 
majanduskasvu eesmärgid ja sihttasemed, 
mis on määratletud ELi 2020. aasta 
strateegias, peaks ERF eesmärgi „Euroopa 
territoriaalne koostöö” raames aitama 
kaasa sellele, et saavutada temaatilised 
eesmärgid luua teadmistel, 
teadusuuringutel ja uuendustegevusel 
põhinev majandus, edendada 
keskkonnahoidlikumat, ressursitõhusamat 
ja konkurentsivõimelist majandust, 
soodustada suurt tööhõivet, mis loob 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, 
ning parandada haldussuutlikkust.
Erinevate temaatiliste eesmärkide alla 
kuuluvate investeerimisprioriteetide 
loetelud tuleks aga kohandada Euroopa 
territoriaalse koostöö erivajadustele, 

(17) Saavutamaks aruka, säästva ja kaasava 
majanduskasvu eesmärgid ja sihttasemed, 
mis on määratletud ELi 2020. aasta 
strateegias, peaks ERF eesmärgi „Euroopa 
territoriaalne koostöö” raames aitama 
kaasa sellele, et saavutada temaatilised 
eesmärgid luua teadmistel, 
teadusuuringutel ja uuendustegevusel 
põhinev majandus, edendada 
keskkonnahoidlikumat, ressursitõhusamat 
ja konkurentsivõimelist majandust, 
soodustada suurt tööhõivet, mis loob 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, 
ning parandada haldussuutlikkust.
Erinevate temaatiliste eesmärkide alla 
kuuluvate investeerimisprioriteetide 
loetelud tuleks aga kohandada Euroopa 
territoriaalse koostöö erivajadustele, 
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eelkõige võimaldades piiriülese koostöö 
raames jätkuda kodanike ja asutuste 
õigusalasel ja halduskoostööl ning 
tööhõive, koolituse ja sotsiaalse 
kaasamisega seotud koostööl piiriülesest 
vaatenurgast, võimaldades riikidevahelise 
koostöö raames jätkuda meresõidualasel 
piiriülesel koostööl, mida ei hõlma 
piiriülese koostöö programmid, ning 
makropiirkondlike ja merepiirkondadele 
pühendatud strateegiate väljatöötamist ja 
elluviimist.

eelkõige võimaldades piiriülese koostöö 
raames jätkuda kodanike ja asutuste 
õigusalasel ja halduskoostööl, transpordi-
ja turismitaristu arendamisel, 
parandamisel ja laiendamisel ning 
tööhõive, koolituse ja sotsiaalse 
kaasamisega seotud koostööl piiriülesest 
vaatenurgast, võimaldades riikidevahelise 
koostöö raames jätkuda meresõidualasel 
piiriülesel koostööl, mida ei hõlma 
piiriülese koostöö programmid.

Or. en

Muudatusettepanek 82
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart, François Alfonsi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Saavutamaks aruka, säästva ja kaasava 
majanduskasvu eesmärgid ja sihttasemed, 
mis on määratletud ELi 2020. aasta 
strateegias, peaks ERF eesmärgi „Euroopa 
territoriaalne koostöö” raames aitama 
kaasa sellele, et saavutada temaatilised 
eesmärgid luua teadmistel, 
teadusuuringutel ja uuendustegevusel 
põhinev majandus, edendada 
keskkonnahoidlikumat, ressursitõhusamat 
ja konkurentsivõimelist majandust, 
soodustada suurt tööhõivet, mis loob 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, 
ning parandada haldussuutlikkust.
Erinevate temaatiliste eesmärkide alla 
kuuluvate investeerimisprioriteetide 
loetelud tuleks aga kohandada Euroopa 
territoriaalse koostöö erivajadustele, 
eelkõige võimaldades piiriülese koostöö 
raames jätkuda kodanike ja asutuste 
õigusalasel ja halduskoostööl ning 
tööhõive, koolituse ja sotsiaalse 
kaasamisega seotud koostööl piiriülesest 

(17) Saavutamaks aruka, säästva ja kaasava 
majanduskasvu eesmärgid ja sihttasemed, 
mis on määratletud ELi 2020. aasta 
strateegias, peaks ERF eesmärgi „Euroopa 
territoriaalne koostöö” raames aitama 
kaasa sellele, et saavutada temaatilised 
eesmärgid luua teadmistel, 
teadusuuringutel ja uuendustegevusel 
põhinev majandus, edendada 
keskkonnahoidlikumat, ressursitõhusamat 
ja konkurentsivõimelist majandust, 
soodustada suurt tööhõivet, mis loob 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, 
ning parandada haldussuutlikkust.
Erinevate temaatiliste eesmärkide alla 
kuuluvate investeerimisprioriteetide 
loetelud tuleks aga kohandada Euroopa 
territoriaalse koostöö erivajadustele, 
eelkõige võimaldades piiriülese koostöö 
raames jätkuda kodanike ja asutuste 
õigusalasel ja halduskoostööl ning 
tööhõive, koolituse ja sotsiaalse 
kaasamisega seotud koostööl piiriülesest 
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vaatenurgast, võimaldades riikidevahelise 
koostöö raames jätkuda meresõidualasel 
piiriülesel koostööl, mida ei hõlma 
piiriülese koostöö programmid, ning 
makropiirkondlike ja merepiirkondadele 
pühendatud strateegiate väljatöötamist ja 
elluviimist.

vaatenurgast, võimaldades riikidevahelise 
koostöö raames jätkuda meresõidualasel 
piiriülesel koostööl ja piiriülesel 
piirkondlikul koostööl, mida ei hõlma 
piiriülese koostöö programmid, ning 
makropiirkondlike ja merepiirkondadele 
pühendatud strateegiate väljatöötamist ja 
elluviimist.

Or. es

Muudatusettepanek 83
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Saavutamaks aruka, säästva ja kaasava 
majanduskasvu eesmärgid ja sihttasemed, 
mis on määratletud ELi 2020. aasta 
strateegias, peaks ERF eesmärgi „Euroopa 
territoriaalne koostöö” raames aitama 
kaasa sellele, et saavutada temaatilised 
eesmärgid luua teadmistel, 
teadusuuringutel ja uuendustegevusel 
põhinev majandus, edendada 
keskkonnahoidlikumat, ressursitõhusamat 
ja konkurentsivõimelist majandust, 
soodustada suurt tööhõivet, mis loob 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, 
ning parandada haldussuutlikkust.
Erinevate temaatiliste eesmärkide alla 
kuuluvate investeerimisprioriteetide 
loetelud tuleks aga kohandada Euroopa 
territoriaalse koostöö erivajadustele, 
eelkõige võimaldades piiriülese koostöö 
raames jätkuda kodanike ja asutuste 
õigusalasel ja halduskoostööl ning 
tööhõive, koolituse ja sotsiaalse 
kaasamisega seotud koostööl piiriülesest 
vaatenurgast, võimaldades riikidevahelise 
koostöö raames jätkuda meresõidualasel 
piiriülesel koostööl, mida ei hõlma 

(17) Saavutamaks aruka, säästva ja kaasava 
majanduskasvu eesmärgid ja sihttasemed, 
mis on määratletud ELi 2020. aasta 
strateegias, peaks ERF eesmärgi „Euroopa 
territoriaalne koostöö” raames aitama 
kaasa sellele, et saavutada temaatilised 
eesmärgid luua teadmistel, 
teadusuuringutel ja uuendustegevusel 
põhinev majandus, edendada 
keskkonnahoidlikumat, ressursitõhusamat 
ja konkurentsivõimelist majandust, 
soodustada sugudevahelist võrdsust, 
diskrimineerimise vältimist ning suurt 
tööhõivet, mis loob sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust, ning 
parandada haldussuutlikkust. Erinevate 
temaatiliste eesmärkide alla kuuluvate 
investeerimisprioriteetide loetelud tuleks 
aga kohandada Euroopa territoriaalse 
koostöö erivajadustele, eelkõige 
võimaldades piiriülese koostöö raames 
jätkuda kodanike ja asutuste õigusalasel ja 
halduskoostööl ning tööhõive, koolituse ja 
sotsiaalse kaasamisega seotud koostööl 
piiriülesest vaatenurgast, võimaldades 
riikidevahelise koostöö raames jätkuda 
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piiriülese koostöö programmid, ning 
makropiirkondlike ja merepiirkondadele 
pühendatud strateegiate väljatöötamist ja 
elluviimist.

meresõidualasel piiriülesel koostööl, mida 
ei hõlma piiriülese koostöö programmid, 
ning makropiirkondlike ja 
merepiirkondadele pühendatud strateegiate 
väljatöötamist ja elluviimist.

Or. en

Muudatusettepanek 84
László Surján

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Eesmärgi „Euroopa territoriaalne 
koostöö” alla kuuluvate 
koostööprogrammide sisuga seotud nõuded 
tuleb kohandada nende erivajadustega.
Seega peavad need sisaldama osaleva 
liikmesriigi territooriumil eduka 
elluviimise jaoks vajalikku, näiteks 
auditeerimise ja kontrolli eest vastutavad 
organid, ühise sekretariaadi loomise kord 
ning vastutuse jagunemine 
finantskorrektsioonide korral. Lisaks tuleks 
piirkondadevaheliste koostööprogrammide 
horisontaalse olemuse tõttu nende sisu 
kohandada, eelkõige peaks kohandama 
abisaaja määratlust praeguste programmide 
INTERACT ja ESPON raames

(18) Eesmärgi „Euroopa territoriaalne 
koostöö” alla kuuluvate 
koostööprogrammide sisuga seotud nõuded 
tuleb kohandada nende erivajadustega.
Seega peavad need sisaldama osaleva 
liikmesriigi territooriumil eduka 
elluviimise jaoks vajalikku, näiteks 
auditeerimise ja kontrolli eest vastutavad 
organid, ühise sekretariaadi loomise kord 
ning vastutuse jagunemine 
finantskorrektsioonide korral. Äärmiselt 
tähtis on inimressursi suutlikkuse 
arendamine osalevate liikmesriikide 
erinevatest keelelistest ja halduslikest 
aspektidest tulenevate tõkete ületamiseks.
Lisaks tuleks piirkondadevaheliste 
koostööprogrammide horisontaalse 
olemuse tõttu nende sisu kohandada, 
eelkõige peaks kohandama abisaaja 
määratlust praeguste programmide 
INTERACT ja ESPON raames

Or. en

Muudatusettepanek 85
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Struktuurifondid peavad liidu 
ühtekuuluvuspoliitika ja Euroopa 2020. 
aasta strateegia hüvanguks pakkuma 
terviklikumat käsitusviisi algusest lõpuni, 
et aidata pikaajalises koostöös osalevaid 
kohalikke ja piirkondlikke sidusrühmi, 
eriti kui neid toetab Euroopa territoriaalse 
koostöö rühmitus (ETKR). Selle 
käsitusviisi tugevdamiseks tuleb 
piiriülestes ja riikidevahelistes 
programmides ette näha piisav 
geograafiline paindlikkus, et võimaldada 
nende tõhustatud koostööde arendamist;

Or. es

Muudatusettepanek 86
Giommaria Uggias

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Kooskõlas eesmärgiga „Arukas, 
säästev ja kaasav majanduskasv” peaks 
struktuurifondid pakkuma lõimitumat ja 
kaasavamat viisi kohalike probleemide 
lahendamiseks. Sellise tegutsemisviisi 
jõulisemaks muutmiseks tuleks ERFi 
toetust piirialadel kooskõlastada Maaelu 
Arengu Euroopa Põllumajandusfondist 
(EAFRD) ning Euroopa Kalandus- ja 
Merendusfondist antava toetusega ning 
vajaduse korral kaasata Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta 
määrusega (EÜ) nr 1082/2006 Euroopa 
territoriaalse koostöö rühmituse (ETKR) 
kohta loodud Euroopa territoriaalse 
koostöö rühmitusi, kui nende eesmärkide 
seas on ka kohalik areng.

(19) Kooskõlas eesmärgiga „Arukas, 
säästev ja kaasav majanduskasv” peaks 
struktuurifondid pakkuma lõimitumat ja 
kaasavamat viisi kohalike probleemide, nt 
taristute puudumine, traditsiooniliste 
tootmismeetodite hääbumine ja kaugus 
turust, lahendamiseks. Sellise 
tegutsemisviisi jõulisemaks muutmiseks 
tuleks ERFi toetust piirialadel 
kooskõlastada Maaelu Arengu Euroopa 
Põllumajandusfondist (EAFRD) ning 
Euroopa Kalandus- ja Merendusfondist 
antava toetusega ning vajaduse korral 
kaasata Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
5. juuli 2006. aasta määrusega 
(EÜ) nr 1082/2006 Euroopa territoriaalse 
koostöö rühmituse (ETKR) kohta loodud 
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Euroopa territoriaalse koostöö rühmitusi, 
kui nende eesmärkide seas on ka kohalik 
areng.

Or. it

Muudatusettepanek 87
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) 2007.–2013. aasta programmitöö 
perioodil saadud kogemusi aluseks võttes 
tuleks projektide valimise tingimused 
selgemaks ja rangemaks muuta, et valitaks 
tõepoolest ühiseid projekte. Tuleks 
määratleda ainsate abisaajate mõiste ning 
tuleks täpsustada, et neil lubatakse ellu viia 
koostööprojekte.

(20) 2007.–2013. aasta programmitöö 
perioodil saadud kogemusi aluseks võttes 
tuleks projektide valimise tingimused 
selgemaks ja rangemaks muuta, et valitaks 
tõepoolest ühiseid projekte. Lisaks peaks 
kohandatud lähenemisviis arvesse võtma 
kolmandate riikidega tehtava koostöö 
erilist konteksti. Tuleks määratleda ainsate 
abisaajate mõiste ning tuleks täpsustada, et 
neil lubatakse ellu viia koostööprojekte.

Or. fr

Selgitus

Äärepoolseimate piirkondade ja naabruses asuvate kolmandate riikide vahelise koostöö 
kontekstis on keeruline järgida kõiki artikli 11 lõikes 4 esitatud valikutingimusi. Oluline on, et 
äärepoolseimad piirkonnad säilitaksid erandina õigus järgida vaid kahte neljast tingimusest.

Muudatusettepanek 88
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Enne, kui liikmesriigid oma 
koostööprogrammid koostavad, tuleks 
kehtestada ühised näitajad, mille alusel 

(23) Enne, kui liikmesriigid oma 
koostööprogrammid koostavad, tuleks 
kehtestada ühised suunavad näitajad, mille 
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hinnatakse edusamme programmi 
rakendamisel ja mis on kohandatud 
koostööprogrammide eripäradele. Neid 
näitajaid tuleks täiendada 
programmispetsiifiliste näitajatega.

alusel saab hinnata edusamme programmi 
rakendamisel ja mis on kohandatud 
koostööprogrammide eripäradele. Neid 
näitajaid tuleks täiendada 
programmispetsiifiliste näitajatega.

Or. es

Muudatusettepanek 89
László Surján

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Kuna osaleb rohkem kui üks 
liikmesriik, mistõttu halduskulud on 
suuremad, eelkõige seoses kontrolli ja 
tõlkimisega, peaks tehnilise abi ülemmäär 
olema suurem kui eesmärgi 
„Majanduskasvu ja töökohtade loomisse 
investeerimine” raames. Lisaks peaksid 
koostööprogrammid, mis saavad ERFist 
vähem toetust, saama teatava 
miinimumsumma, mis tagab tulemusliku 
tehnilise abi jaoks piisava rahastamise.

(24) Kuna osaleb rohkem kui üks 
liikmesriik, mistõttu halduskulud on 
suuremad, eelkõige seoses kontrolli ja 
tõlkimisega, tuleks julgustada liikmesriike 
vähendama ühisprojektide rakendamisega 
seotud halduskulusid, ning tehnilise abi 
ülemmäär peaks olema suurem kui 
eesmärgi „Majanduskasvu ja töökohtade 
loomisse investeerimine” raames. Lisaks 
peaksid koostööprogrammid, mis saavad 
ERFist vähem toetust, saama teatava 
miinimumsumma, mis tagab tulemusliku 
tehnilise abi jaoks piisava rahastamise.

Or. en

Muudatusettepanek 90
Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Tuleks lihtsustada paindlikkuse 
eeskirju programmialast väljaspool 
asuvates piirkondades rakendatavate 
projektide kohta. Samuti on vaja toetada 

(27) Tuleks lihtsustada paindlikkuse 
eeskirju programmialast väljaspool 
asuvates piirkondades rakendatavate 
projektide kohta. Samuti on vaja toetada ja 
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tulemuslikku piiriülest ning riikide- ja 
piirkondadevahelist koostööd liidu 
naabritest kolmandate riikidega, kui see on 
vajalik selleks, et tõhusalt toetada
kolmandate riikidega piirnevate 
liikmesriikide piirkondade arengut.
Vastavalt sellele võib erandjuhtudel ja 
eritingimustel lubada ERFil rahastada 
kolmandate riikide territooriumil 
läbiviidavaid projekte, mis on kasulikud 
liidu piirkondadele.

hõlbustada erimeetmete abil tulemuslikku 
piiriülest ning riikide- ja 
piirkondadevahelist koostööd liidu 
naabritest kolmandate riikidega, kui see on 
vajalik selleks, et tõhusalt toetada 
kolmandate riikidega või lähtuvalt ELi 
toimimise lepingu artiklist 349 ELi 
piirkondadega samas merepiirkonnas 
asuvate riikidega piirnevate liikmesriikide 
piirkondade arengut. Vastavalt sellele võib 
erandjuhtudel ja eritingimustel lubada 
ERFil rahastada kolmandate riikide 
territooriumil läbiviidavaid projekte, mis 
on kasulikud liidu piirkondadele.

Or. fr

Selgitus

Tuleb tugevdada vajadust ELi toimimise lepingu artikli 349 kohase regioonides tehtava 
koostööalase erilähenemisviisi järele.

Muudatusettepanek 91
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Tuleks lihtsustada paindlikkuse 
eeskirju programmialast väljaspool 
asuvates piirkondades rakendatavate 
projektide kohta. Samuti on vaja toetada 
tulemuslikku piiriülest ning riikide- ja 
piirkondadevahelist koostööd liidu 
naabritest kolmandate riikidega, kui see on 
vajalik selleks, et tõhusalt toetada 
kolmandate riikidega piirnevate 
liikmesriikide piirkondade arengut.
Vastavalt sellele võib erandjuhtudel ja 
eritingimustel lubada ERFil rahastada 
kolmandate riikide territooriumil 
läbiviidavaid projekte, mis on kasulikud 
liidu piirkondadele.

(27) Tuleks lihtsustada paindlikkuse 
eeskirju programmialast väljaspool 
asuvates piirkondades rakendatavate 
projektide kohta. Samuti on vaja toetada ja 
hõlbustada erimeetmete abil tulemuslikku 
piiriülest ning riikide- ja 
piirkondadevahelist koostööd liidu 
naabritest kolmandate riikidega, kui see on 
vajalik selleks, et tõhusalt toetada 
kolmandate riikidega piirnevate 
liikmesriikide piirkondade arengut.
Vastavalt sellele võib erandjuhtudel ja 
eritingimustel lubada ERFil rahastada 
kolmandate riikide territooriumil 
läbiviidavaid projekte, mis on kasulikud 
liidu piirkondadele.
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Or. fr

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on tugevdada vajadust äärpoolseimates piirkondades tehtava 
koostööga võrreldes erilähenemisviisi järele.

Muudatusettepanek 92
Tomasz Piotr Poręba

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Liikmesriike tuleks julgustada andma 
korraldusasutuse ülesanded ETKRile või 
andma sellele vastutuse koostööprogrammi 
selle osa juhtimise eest, mis hõlmab 
rühmitise territooriumi.

(28) Liikmesriike tuleks julgustada andma 
korraldusasutuse ülesanded ETKRile või
muule juriidilisele isikule, kes määratakse 
ühe osaleva riigi seaduste alusel, või 
andma ETKRile või kirjeldatud 
juriidilisele isikule vastutuse 
koostööprogrammi selle osa juhtimise eest, 
mis hõlmab rühmitise või olemasoleva 
piiriülese (territoriaalse) struktuuri
territooriumi.

Or. pl

Muudatusettepanek 93
Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Liikmesriike tuleks julgustada andma 
korraldusasutuse ülesanded ETKRile või 
andma sellele vastutuse koostööprogrammi 
selle osa juhtimise eest, mis hõlmab 
rühmitise territooriumi.

(28) Liikmesriike tuleks kooskõlas 
piirkondlike ja kohalike valitud 
ametivõimudega julgustada andma 
korraldusasutuse ülesanded ETKRile või 
andma sellele vastutuse koostööprogrammi 
selle osa juhtimise eest, mis hõlmab 
rühmitise territooriumi.
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Or. fr

Muudatusettepanek 94
Manfred Weber

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Liikmesriike tuleks julgustada andma 
korraldusasutuse ülesanded ETKRile või 
andma sellele vastutuse koostööprogrammi 
selle osa juhtimise eest, mis hõlmab 
rühmitise territooriumi.

(28) Liikmesriike tuleks julgustada andma 
korraldusasutuse ülesanded ETKRile või 
andma sellele vastutuse koostööprogrammi 
selle osa juhtimise eest, mis hõlmab 
rühmitise territooriumi. Liikmesriigid 
peaksid uurima, kas koostööprogrammi 
eesmärke saaks paremini saavutada, kui 
korraldusasutusena kasutatakse ETKRi. 
Kui liikmesriigid ei määra 
koostööprogrammis korraldusasutuseks 
ETKRi, peaksid nad seda 
koostööprogrammi raames lühidalt 
põhjendama.

Or. de

Muudatusettepanek 95
Tomasz Piotr Poręba

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Korraldusasutus peaks looma ühise 
sekretariaadi, mis peaks andma taotlejatele 
teavet, tegelema projektitaotlustega ja 
toetama abisaajaid projektide elluviimisel.

(29) Korraldusasutus peaks looma ühise 
sekretariaadi, mis peaks andma taotlejatele 
teavet, tegelema projektitaotlustega ja 
toetama abisaajaid projektide elluviimisel. 
Arvestades olulisi territoriaalseid tegureid 
peaks ühine sekretariaat olema võimeline 
tegutsema detsentraliseeritult, osalevates 
riikides asuvate osakondade kaudu.

Or. pl
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Muudatusettepanek 96
Tomasz Piotr Poręba

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Korraldusasutused peavad vastutama 
kõigi määruse (EL) nr […]/2012 
[ühissätete määrus] artiklis 114 loetletud 
korraldusasutuse ülesannete eest, 
sealhulgas halduskontrollid ühtsete 
standardite tagamiseks kogu 
programmialal. Kui aga korraldusasutuseks 
on määratud ETKR, tuleks anda 
kontrollide läbiviimise volitused ETKRile, 
sest selle organites on esindatud kõik 
osalevad liikmesriigid. Isegi kui ETKRi ei 
ole määratud, peavad osalevad 
liikmesriigid andma kontrollide läbiviimise 
volitused kogu programmialal 
korraldusasutusele.

(30) Korraldusasutused peavad vastutama 
kõigi määruse (EL) nr […]/2012 
[ühissätete määrus] artiklis 114 loetletud 
korraldusasutuse ülesannete eest, 
sealhulgas halduskontrollid ühtsete 
standardite tagamiseks kogu 
programmialal. Kui aga korraldusasutuseks 
on määratud ETKR või muu juriidiline 
isik, kes on määratud ühe osaleva riigi 
seaduste alusel, tuleks anda kontrollide 
läbiviimise volitused ETKRile, sest selle 
organites on esindatud kõik osalevad 
liikmesriigid. Isegi kui ETKRi ei ole 
määratud, peavad osalevad liikmesriigid 
andma kontrollide läbiviimise volitused 
kogu programmialal korraldusasutusele.

Or. pl

Muudatusettepanek 97
Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Kõigi määruse (EL) nr […]/2012 
[ühissätete määrus] artiklis 116 nimetatud 
auditifunktsioonidega peaks tegelema üks 
auditeerimisasutus, et tagada ühtsed 
standardid kogu programmialal. Kui see ei 
ole võimalik, tuleks audiitorite rühmal 
võimaldada programmi auditeerimisasutust 
abistada.

(31) Kõigi määruse (EL) nr […]/2012 
[ühissätete määrus] artiklis 116 nimetatud 
auditifunktsioonidega peaks tegelema üks 
auditeerimisasutus, et tagada ühtsed 
standardid kogu programmialal. Kui see ei 
ole võimalik, tuleks ELi toimimise lepingu 
artiklis 349 määratletud piirkondade ja 
kolmandate riikide vahelise koostöö 
korral audiitorite rühmal või konkreetsetel 
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kokkulepetel võimaldada programmi 
auditeerimisasutust abistada.

Or. fr

Selgitus

Sellega kohaldatakse kõnealust sätet ELi toimimise lepingu artiklis 349 määratletud 
piirkondade ja naabruses asuvate kolmandate riikide vahelisele koostööle.

Muudatusettepanek 98
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Kõigi määruse (EL) nr […]/2012 
[ühissätete määrus] artiklis 116 nimetatud 
auditifunktsioonidega peaks tegelema üks 
auditeerimisasutus, et tagada ühtsed 
standardid kogu programmialal. Kui see ei 
ole võimalik, tuleks audiitorite rühmal 
võimaldada programmi auditeerimisasutust 
abistada.

(31) Kõigi määruse (EL) nr […]/2012 
[ühissätete määrus] artiklis 116 nimetatud 
auditifunktsioonidega peaks tegelema üks 
auditeerimisasutus, et tagada ühtsed 
standardid kogu programmialal. Kui see ei 
ole võimalik, tuleks äärepoolseimate 
piirkondade ja kolmandate riikide 
vahelise koostöö korral audiitorite rühmal 
või konkreetsetel kokkulepetel võimaldada 
programmi auditeerimisasutust abistada.

Or. fr

Selgitus

On oluline kohaldada kõnealust sätet äärepoolseimate piirkondade ja naabruses asuvate 
kolmandate riikide koostööle.

Muudatusettepanek 99
Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Tuleks täpsustada kohaldatavaid (35) Tuleks täpsustada kohaldatavaid 
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eeskirju seoses riikide- ja 
piirkondadevahelise koostöö 
programmides kolmandate riikide 
osalemise finantsjuhtimist, kavandamist, 
seiret, hindamist ja kontrolli. Need 
eeskirjad tuleks kehtestada asjaomases 
koostööprogrammis ja/või asjaomases 
rahastamislepingus, mis sõlmitakse 
komisjoni, iga kolmanda riigi ja vastava 
koostööprogrammi korraldusasutuse 
asukohariigiks oleva liikmesriigi vahel.

eeskirju seoses piiriülese, riikide- ja 
piirkondadevahelise, eriti kui see 
puudutab ELi toimimise lepingu artiklis 
349 määratletud piirkondi, koostöö 
programmides kolmandate riikide 
osalemise finantsjuhtimist, kavandamist, 
seiret, hindamist ja kontrolli. Need 
eeskirjad tuleks kehtestada asjaomases 
koostööprogrammis ja/või asjaomases 
rahastamislepingus, mis sõlmitakse 
komisjoni, iga kolmanda riigi ja vastava 
koostööprogrammi korraldusasutuse 
asukohariigiks oleva liikmesriigi vahel.

Or. fr

Selgitus

Põhjendusse tuleb lisada piiriülene koostöö. Lisaks on vaja arvestada kolmandate riikidega ja 
ELi toimimise lepingu artiklis 349 määratletud piirkondadega.

Muudatusettepanek 100
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Tuleks täpsustada kohaldatavaid 
eeskirju seoses riikide- ja 
piirkondadevahelise koostöö 
programmides kolmandate riikide 
osalemise finantsjuhtimist, kavandamist, 
seiret, hindamist ja kontrolli. Need 
eeskirjad tuleks kehtestada asjaomases 
koostööprogrammis ja/või asjaomases 
rahastamislepingus, mis sõlmitakse 
komisjoni, iga kolmanda riigi ja vastava 
koostööprogrammi korraldusasutuse 
asukohariigiks oleva liikmesriigi vahel.

(35) Tuleks täpsustada kohaldatavaid 
eeskirju seoses piiriülese, riikide- ja 
piirkondadevahelise koostöö eriti kui see 
puudutab äärepoolsemaid piirkondi,
programmides kolmandate riikide 
osalemise finantsjuhtimist, kavandamist, 
seiret, hindamist ja kontrolli. Need 
eeskirjad tuleks kehtestada asjaomases 
koostööprogrammis ja/või asjaomases 
rahastamislepingus, mis sõlmitakse 
komisjoni, iga kolmanda riigi ja vastava 
koostööprogrammi korraldusasutuse 
asukohariigiks oleva liikmesriigi vahel.

Or. fr
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Selgitus

Ei ole põhjust jätte põhjendusest välja piiriülene koostöö. Lisaks tuleb nimetatud 
rahastamislepingus arvestada ka kolmandate riikidega ja äärepoolseimate piirkondadega.

Muudatusettepanek 101
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2) suurtel riigiülestel territooriumidel 
riikidevahelist koostööd, millesse on 
kaasatud riikliku, piirkondliku ja kohaliku 
tasandi asutused ja mis hõlmab 
merendusalast piiriülest koostööd ning 
mille eesmärk on saavutada seal suurem 
territoriaalne sidusus, mis suurendab kogu 
liidu territoriaalset sidusust;

2) suurtel riigiülestel territooriumidel 
riikidevahelist koostööd, millesse on 
kaasatud riikliku, piirkondliku ja kohaliku 
tasandi asutused ja mis hõlmab 
merendusalast piiriülest koostööd ning 
mille eesmärk on saavutada seal suurem 
territoriaalne sidusus, mis suurendab kogu 
liidu territoriaalset sidusust; sel eesmärgil 
tuleb pöörata erilist tähelepanu saarte 
piirkondadele.

Or. fr

Muudatusettepanek 102
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart, François Alfonsi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2) suurtel riigiülestel territooriumidel 
riikidevahelist koostööd, millesse on 
kaasatud riikliku, piirkondliku ja kohaliku 
tasandi asutused ja mis hõlmab 
merendusalast piiriülest koostööd ning 
mille eesmärk on saavutada seal suurem 
territoriaalne sidusus, mis suurendab kogu 
liidu territoriaalset sidusust;

2) suurtel riigiülestel territooriumidel 
riikidevahelist koostööd, millesse on 
kaasatud riikliku, piirkondliku ja kohaliku 
tasandi asutused ja mis hõlmab 
merendusalast piiriülest koostööd ja 
piiriülest regionaalkoostööd ning mille 
eesmärk on saavutada seal suurem 
territoriaalne sidusus, mis suurendab kogu 
liidu territoriaalset sidusust;
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Or. es

Muudatusettepanek 103
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2) suurtel riigiülestel territooriumidel 
riikidevahelist koostööd, millesse on 
kaasatud riikliku, piirkondliku ja kohaliku 
tasandi asutused ja mis hõlmab 
merendusalast piiriülest koostööd ning 
mille eesmärk on saavutada seal suurem 
territoriaalne sidusus, mis suurendab kogu 
liidu territoriaalset sidusust;

2) suurtel riigiülestel territooriumidel 
riikidevahelist koostööd, millesse on 
kaasatud riikliku, piirkondliku ja kohaliku 
tasandi asutused ja mis hõlmab 
merendusalast piiriülest koostööd ning 
mille eesmärk on saavutada seal suurem 
territoriaalne sidusus, mis suurendab kogu 
liidu territoriaalset sidusust; sealjuures 
tuleb eriti arvesse võtta neid riigiüleseid 
territooriume, mis seisavad silmitsi ühiste 
infrastruktuuriga seotud, demograafiliste 
või keskkonnaalaste probleemidega, nagu 
see Alpide piirkonnas on – Alpide 
makropiirkonna moodustamine 
hõlbustaks osalejate jaoks oluliselt 
piirkondlikku ja piiriülest koostööd;

Or. de

Selgitus

Alpide piirkond seisab silmitsi eriliste demograafiliste ja looduslikest tingimustest 
põhjustatud probleemidega. Makropiirkonnad on otstarbekas ja kasulik vahend, et kõnealuste 
probleemidega riikidevaheliselt ja piiriüleselt tegeleda. Alpide makropiirkonna 
moodustamine tooks kohalikele elanikele suurt kasu.

Muudatusettepanek 104
Fiorello Provera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) partnerite kogemustevahetust kogu a) partnerite kogemustevahetust kogu 
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liidus seoses temaatiliste eesmärkidega 
ning heade tavade tuvastamist ja levitamist, 
et need kanduksid üle eesmärgi 
„Majanduskasvu ja töökohtade loomisse 
investeerimine” alla kuuluvatesse 
rakenduskavadesse;

liidus seoses temaatiliste ja territoriaalsete
eesmärkidega ning heade tavade 
tuvastamist ja levitamist, et need kanduksid 
üle eesmärgi „Majanduskasvu ja 
töökohtade loomisse investeerimine” alla 
kuuluvatesse rakenduskavadesse;

Or. fr

Muudatusettepanek 105
François Alfonsi, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) partnerite kogemustevahetust kogu 
liidus seoses temaatiliste eesmärkidega 
ning heade tavade tuvastamist ja levitamist, 
et need kanduksid üle eesmärgi 
„Majanduskasvu ja töökohtade loomisse 
investeerimine” alla kuuluvatesse 
rakenduskavadesse;

a) partnerite kogemustevahetust kogu 
liidus seoses temaatiliste ja territoriaalsete
eesmärkidega ning heade tavade 
tuvastamist ja levitamist, et need kanduksid 
üle eesmärgi „Majanduskasvu ja 
töökohtade loomisse investeerimine” alla 
kuuluvatesse rakenduskavadesse;

Or. fr

Muudatusettepanek 106
Niccolò Rinaldi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) partnerite kogemustevahetust kogu 
liidus seoses temaatiliste eesmärkidega 
ning heade tavade tuvastamist ja levitamist, 
et need kanduksid üle eesmärgi 
„Majanduskasvu ja töökohtade loomisse 
investeerimine” alla kuuluvatesse 
rakenduskavadesse;

a) partnerite kogemustevahetust kogu 
liidus seoses temaatiliste ja territoriaalsete
eesmärkidega ning heade tavade 
tuvastamist ja levitamist, et need kanduksid 
üle eesmärgi „Majanduskasvu ja 
töökohtade loomisse investeerimine” alla 
kuuluvatesse rakenduskavadesse;

Or. fr
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Muudatusettepanek 107
Pervenche Berès
tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – esimene lõik – punkt 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) partnerite kogemustevahetust kogu 
liidus seoses temaatiliste eesmärkidega 
ning heade tavade tuvastamist ja levitamist, 
et need kanduksid üle eesmärgi 
„Majanduskasvu ja töökohtade loomisse 
investeerimine” alla kuuluvatesse 
rakenduskavadesse;

(a) partnerite kogemustevahetust kogu 
liidus seoses temaatiliste eesmärkidega 
ning heade tavade tuvastamist ja levitamist, 
et need kanduksid üle eesmärgi 
„Majanduskasvu ja töökohtade loomisse 
investeerimine” alla kuuluvatesse 
rakenduskavadesse ning selgete ja 
mõõdetavate sihttasemete määratlemist, 
mis peaksid aitama saavutada Euroopa 
2020. aasta strateegia riiklikke eesmärke;

Or. en

Muudatusettepanek 108
François Alfonsi, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kogemustevahetust linna ja maa 
elukeskkonna säästva arengu heade tavade 
tuvastamise, ülevõtmise ja levitamisega 
seoses;

b) kogemustevahetust linna ja maa 
elukeskkonna säästva arengu heade tavade 
tuvastamise, ülevõtmise ja levitamisega 
ning territoriaalsete eripäradega 
(sealhulgas püsivalt ebasoodsate 
looduslike ja geograafiliste eripäradega) 
arvestamisega seoses;

Or. fr

Muudatusettepanek 109
Fiorello Provera
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kogemustevahetust linna ja maa 
elukeskkonna säästva arengu heade tavade 
tuvastamise, ülevõtmise ja levitamisega 
seoses;

b) kogemustevahetust linna ja maa 
elukeskkonna säästva arengu heade tavade 
tuvastamise, ülevõtmise ja levitamisega 
ning vastavalt ELi toimimise lepingu 
artiklile 174 territoriaalsete eripäradega 
(sealhulgas püsivalt ebasoodsate 
looduslike ja geograafiliste eripäradega) 
arvestamisega seoses;

Or. fr

Muudatusettepanek 110
Niccolò Rinaldi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kogemustevahetust linna ja maa 
elukeskkonna säästva arengu heade tavade 
tuvastamise, ülevõtmise ja levitamisega 
seoses;

b) kogemustevahetust linna ja maa 
elukeskkonna säästva arengu heade tavade 
tuvastamise, ülevõtmise ja levitamisega 
ning vastavalt ELi toimimise lepingu 
artiklile 174 territoriaalsete eripäradega 
(sealhulgas püsivalt ebasoodsate 
looduslike ja geograafiliste eripäradega) 
arvestamisega seoses;

Or. fr

Muudatusettepanek 111
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Maurice Ponga

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 3 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kogemustevahetust linna ja maa 
elukeskkonna säästva arengu heade tavade 
tuvastamise, ülevõtmise ja levitamisega 
seoses;

b) kogemustevahetust linna ja maa 
elukeskkonna säästva arengu heade tavade 
tuvastamise, ülevõtmise ja levitamisega 
ning vastavalt ELi toimimise lepingu 
artiklile 174 territoriaalsete eripäradega 
(sealhulgas püsivalt ebasoodsate 
looduslike ja geograafiliste eripäradega) 
arvestamisega seoses;

Or. fr

Muudatusettepanek 112
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kogemustevahetust territoriaalse koostöö 
ja ETKRide kasutamisega seotud 
uuenduste ja heade tavade tuvastamise, 
ülevõtmise ja levitamisega seoses;

c) kogemustevahetust territoriaalse 
koostöö, programmide elluviimise ja 
ETKRide kasutamisega seotud uuenduste 
ja heade tavade tuvastamise, ülevõtmise ja 
levitamisega seoses;

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepanekus viidatakse programmi Interact rollile, mille eesmärk on samuti 
programme haldavate organisatsioonide vaheline heade tavade vahetus ja ülevõtmine.

Muudatusettepanek 113
Pervenche Berès
tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – esimene lõik – punkt 3 – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) territoriaalse koostöö ja ELi 
territooriumi harmoonilise arenguga seotud 
arengusuundumuste analüüsimist 
uuringute, andmekogumise ja muude 
meetmete abil.

d) territoriaalse ja sotsiaalse sidususe ja 
ELi territooriumi harmoonilise arenguga 
seotud arengusuundumuste analüüsimist 
uuringute, andmekogumise ja muude 
meetmete abil.

Or. en

Muudatusettepanek 114
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 3 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) nende piirkondade, näiteks 
mäestikualade arengut, mida 
infrastruktuuriga seotud ja 
demograafilised probleemid eriti suures 
ulatuses mõjutavad;

Or. de

Selgitus

Mäestikualad seisavad loodusliku eripära tõttu silmitsi konkreetsete ülesannetega. Nad 
peavad võitlema mitmesuguste probleemidega, nagu näiteks väljaränne ja ebasoodne 
majandusolukord. Seetõttu on soovitav neid piirkondi eraldi nimetada.

Muudatusettepanek 115
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Piiriülese koostöö raames toetust saavad 
alad peavad olema liidu NUTS 3 alad sise-
ja välispiiride ümber, välja arvatud liidu 

Piiriülese koostöö raames toetust saavad 
alad peavad olema liidu NUTS 3 alad sise-
ja välispiiride ümber, välja arvatud liidu 
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välisrahastamisvahendite alla kuuluvate 
programmidega hõlmatud alad, ning liidu 
merepiire ümbritsevad NUTS 3 alad, mille 
vahe on kuni 150 kilomeetrit, ilma et see 
piiraks võimalike kohanduste tegemist, 
mida on vaja 2007.–2013. aasta 
programmitöö perioodiks loodud 
koostööprogrammide alade sidususe ja 
jätkuvuse tagamiseks.

välisrahastamisvahendite alla kuuluvate 
programmidega hõlmatud alad, ning liidu 
merepiire ümbritsevad NUTS 3 alad ilma 
et see piiraks võimalike kohanduste 
tegemist, mida on vaja 2007.–2013. aasta 
programmitöö perioodiks loodud 
koostööprogrammide alade sidususe ja 
jätkuvuse tagamiseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 116
Younous Omarjee

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Piiriülese koostöö raames toetust saavad 
alad peavad olema liidu NUTS 3 alad sise-
ja välispiiride ümber, välja arvatud liidu 
välisrahastamisvahendite alla kuuluvate 
programmidega hõlmatud alad, ning liidu 
merepiire ümbritsevad NUTS 3 alad, mille 
vahe on kuni 150 kilomeetrit, ilma et see 
piiraks võimalike kohanduste tegemist, 
mida on vaja 2007.–2013. aasta 
programmitöö perioodiks loodud 
koostööprogrammide alade sidususe ja 
jätkuvuse tagamiseks.

Piiriülese koostöö raames toetust saavad 
alad peavad olema liidu NUTS 3 alad sise-
ja välispiiride ümber, välja arvatud liidu 
välisrahastamisvahendite alla kuuluvate 
programmidega hõlmatud alad, ning liidu 
merepiire ümbritsevad NUTS 3 alad, mille 
vahe on kuni 150 kilomeetrit, välja arvatud 
äärepoolseimad ja saarte piirkonnad, 
millele see piirang ei kehti, ilma et see 
piiraks võimalike kohanduste tegemist, 
mida on vaja 2007.–2013. aasta 
programmitöö perioodiks loodud 
koostööprogrammide alade sidususe ja 
jätkuvuse tagamiseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 117
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – esimene lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Piiriülese koostöö raames toetust saavad 
alad peavad olema liidu NUTS 3 alad sise-
ja välispiiride ümber, välja arvatud liidu 
välisrahastamisvahendite alla kuuluvate 
programmidega hõlmatud alad, ning liidu 
merepiire ümbritsevad NUTS 3 alad, mille 
vahe on kuni 150 kilomeetrit, ilma et see 
piiraks võimalike kohanduste tegemist, 
mida on vaja 2007.–2013. aasta 
programmitöö perioodiks loodud 
koostööprogrammide alade sidususe ja 
jätkuvuse tagamiseks.

Piiriülese koostöö raames toetust saavad 
alad peavad olema liidu NUTS 3 alad sise-
ja välispiiride ümber, välja arvatud liidu 
välisrahastamisvahendite alla kuuluvate 
programmidega hõlmatud alad, ning liidu 
merepiire ümbritsevad NUTS 3 alad, mille 
vahe on kuni 150 kilomeetrit, ilma et see 
piiraks võimalike kohanduste tegemist, 
mida on vaja 2007.–2013. aasta 
programmitöö perioodiks loodud 
koostööprogrammide alade sidususe ja 
jätkuvuse tagamiseks. Seda vahemaad ei 
kohaldata äärepoolseimatele 
piirkondadele ega saartele nende 
merepiirkonna pindala piires, eesmärgiga 
edendada ühisstrateegiate alast koostööd 
funktsionaalsel territooriumil.

Or. es

Muudatusettepanek 118
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Piiriülese koostöö raames toetust saavad 
alad peavad olema liidu NUTS 3 alad sise-
ja välispiiride ümber, välja arvatud liidu 
välisrahastamisvahendite alla kuuluvate 
programmidega hõlmatud alad, ning liidu 
merepiire ümbritsevad NUTS 3 alad, mille 
vahe on kuni 150 kilomeetrit, ilma et see 
piiraks võimalike kohanduste tegemist, 
mida on vaja 2007.–2013. aasta 
programmitöö perioodiks loodud 
koostööprogrammide alade sidususe ja 
jätkuvuse tagamiseks.

Piiriülese koostöö raames toetust saavad 
alad peavad olema liidu NUTS 3 alad sise-
ja välispiiride ümber, välja arvatud liidu 
välisrahastamisvahendite alla kuuluvate 
programmidega hõlmatud alad, ning liidu 
merepiire ümbritsevad NUTS 3 alad, mille 
vahe on kuni 150 kilomeetrit, ilma et see 
piiraks võimalike kohanduste tegemist, 
mida on vaja 2007.–2013. aasta 
programmitöö perioodiks loodud 
koostööprogrammide alade sidususe ja 
jätkuvuse tagamiseks. Eespool nimetatud 
150 km ülempiiri ei kohaldata 
saarepiirkondade suhtes, mis asuvad oma 
mere vesikonna piires, et edendada ühisel 
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strateegial põhinevaid koostöömeetmeid 
nende funktsionaalsel alal.

Or. en

Muudatusettepanek 119
Eleni Theocharous

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Piiriülese koostöö raames toetust saavad 
alad peavad olema liidu NUTS 3 alad sise-
ja välispiiride ümber, välja arvatud liidu 
välisrahastamisvahendite alla kuuluvate 
programmidega hõlmatud alad, ning liidu 
merepiire ümbritsevad NUTS 3 alad, mille 
vahe on kuni 150 kilomeetrit, ilma et see 
piiraks võimalike kohanduste tegemist, 
mida on vaja 2007.–2013. aasta 
programmitöö perioodiks loodud 
koostööprogrammide alade sidususe ja 
jätkuvuse tagamiseks.

Piiriülese koostöö raames toetust saavad 
alad peavad olema liidu NUTS 3 alad sise-
ja välispiiride ümber, välja arvatud liidu 
välisrahastamisvahendite alla kuuluvate 
programmidega hõlmatud alad, ning liidu 
merepiire ümbritsevad NUTS 3 alad, mille 
vahe on kuni 150 kilomeetrit, ilma et see 
piiraks võimalike kohanduste tegemist, 
mida on vaja 2007.–2013. aasta 
programmitöö perioodiks loodud 
koostööprogrammide alade sidususe ja 
jätkuvuse tagamiseks. Eespool nimetatud 
150 km ülempiiri ei kohaldata 
saarepiirkondade suhtes, mis asuvad oma 
mere vesikonna piires, et edendada ühisel 
strateegial põhinevaid koostöömeetmeid 
nende funktsionaalsel alal.

Or. en

Selgitus

150 km piir ei ole asjakohane piirkondades, mis on merega isoleeritud ning millel on oma 
mere vesikonnas pikaajaline koostöötraditsioon. Saarepiirkondade tuleks teha kõnealusest 
piirangust erand.

Muudatusettepanek 120
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – esimene lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Piiriülese koostöö raames toetust saavad 
alad peavad olema liidu NUTS 3 alad sise-
ja välispiiride ümber, välja arvatud liidu 
välisrahastamisvahendite alla kuuluvate 
programmidega hõlmatud alad, ning liidu 
merepiire ümbritsevad NUTS 3 alad, mille 
vahe on kuni 150 kilomeetrit, ilma et see 
piiraks võimalike kohanduste tegemist, 
mida on vaja 2007.–2013. aasta 
programmitöö perioodiks loodud 
koostööprogrammide alade sidususe ja 
jätkuvuse tagamiseks.

Piiriülese koostöö raames toetust saavad 
alad peavad olema liidu NUTS 3 alad sise-
ja välispiiride ümber, välja arvatud liidu 
välisrahastamisvahendite alla kuuluvate 
programmidega hõlmatud alad, ning liidu 
merepiire ümbritsevad NUTS 3 alad, mille 
vahe on kuni 150 kilomeetrit, ilma et see 
piiraks võimalike kohanduste tegemist, 
mida on vaja 2007.–2013. aasta 
programmitöö perioodiks loodud 
koostööprogrammide alade sidususe ja 
jätkuvuse tagamiseks. Seda vahemaad ei 
kohaldata äärepoolseimate piirkondade 
suhtes.

Or. pt

Selgitus

150 km ulatusega maksimaalse vahekauguse kriteeriumi tõttu jäid mõned äärepoolseimad 
piirkonnad piiriülese koostöö programmidest välja, mis on vastuolus nende kui terviku 
staatusega. Arvestades äärepoolseimate piirkondade potentsiaali Euroopa territoriaalse 
koostöö eesmärkide saavutamisel, eelkõige koostöö kaudu kolmandate riikidega või 
naaberterritooriumidega ja nende eelisasukohta, peavad kõik need piirkonnad kuuluma 
territoriaalse koostöö piiriülesesse mõõtmesse.

Muudatusettepanek 121
María Irigoyen Pérez, Juan Fernando López Aguilar

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Piiriülese koostöö raames toetust saavad 
alad peavad olema liidu NUTS 3 alad sise-
ja välispiiride ümber, välja arvatud liidu 
välisrahastamisvahendite alla kuuluvate 
programmidega hõlmatud alad, ning liidu 
merepiire ümbritsevad NUTS 3 alad, mille 
vahe on kuni 150 kilomeetrit, ilma et see 
piiraks võimalike kohanduste tegemist, 
mida on vaja 2007.–2013. aasta 

Piiriülese koostöö raames toetust saavad 
alad peavad olema liidu NUTS 3 alad sise-
ja välispiiride ümber, välja arvatud liidu 
välisrahastamisvahendite alla kuuluvate 
programmidega hõlmatud alad, ning liidu 
merepiire ümbritsevad NUTS 3 alad, mille 
vahe on kuni 150 kilomeetrit, ilma et see 
piiraks võimalike kohanduste tegemist, 
mida on vaja 2007.–2013. aasta 
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programmitöö perioodiks loodud 
koostööprogrammide alade sidususe ja 
jätkuvuse tagamiseks.

programmitöö perioodiks loodud 
koostööprogrammide alade sidususe ja 
jätkuvuse tagamiseks. Seda vahemaad ei 
kohaldata äärepoolseimatele 
piirkondadele.

Or. es

Selgitus

Kehtestatud 150 kilomeetri kriteerium, mis välistab kohe mõned äärepoolseimad piirkonnad 
nende asukoha tõttu, ei ole järjekindel Euroopa enda äärepoolseimate piirkondade 
strateegiaga, milles kehtestatud kolmest peamisest tegevussuunast üks on äärepoolseimate 
piirkondade piirkondliku integratsiooni tugevdamine nende vastavas geograafilises ruumis, 
milles on pealegi äärepoolseimate piirkondade geostrateegilise asukoha ärakasutamine üks 
nende potentsiaal ja suur lisandväärtus, mis võib olla kasuks kogu ELile.

Muudatusettepanek 122
María Irigoyen Pérez, Teresa Riera Madurell

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Piiriülese koostöö raames toetust saavad 
alad peavad olema liidu NUTS 3 alad sise-
ja välispiiride ümber, välja arvatud liidu 
välisrahastamisvahendite alla kuuluvate 
programmidega hõlmatud alad, ning liidu 
merepiire ümbritsevad NUTS 3 alad, mille 
vahe on kuni 150 kilomeetrit, ilma et see 
piiraks võimalike kohanduste tegemist, 
mida on vaja 2007.–2013. aasta 
programmitöö perioodiks loodud 
koostööprogrammide alade sidususe ja 
jätkuvuse tagamiseks.

Piiriülese koostöö raames toetust saavad 
alad peavad olema liidu NUTS 3 alad sise-
ja välispiiride ümber, välja arvatud liidu 
välisrahastamisvahendite alla kuuluvate 
programmidega hõlmatud alad, ning liidu 
merepiire ümbritsevad NUTS 3 alad, mille 
vahe on kuni 150 kilomeetrit, ilma et see 
piiraks võimalike kohanduste tegemist, 
mida on vaja 2007.–2013. aasta 
programmitöö perioodiks loodud 
koostööprogrammide alade sidususe ja 
jätkuvuse tagamiseks. Maksimaalselt 150 
km pikkust vahemaad ei kohaldata 
saartele nende merepiirkonna piires, 
eesmärgiga edendada ühisstrateegial 
põhinevaid koostöömeetmeid nende 
funktsionaalsel territooriumil.

Or. es
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Selgitus

150 kilomeetri piirang hoiab ära selle, et mõned Euroopa saarepiirkonnad ei saa teha 
koostööd teiste piirkondadega, kellega neil on sarnased probleemid, millega saaks tegeleda 
piiriüleses koostöös.

Muudatusettepanek 123
Luís Paulo Alves

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Piiriülese koostöö raames toetust saavad 
alad peavad olema liidu NUTS 3 alad sise-
ja välispiiride ümber, välja arvatud liidu 
välisrahastamisvahendite alla kuuluvate 
programmidega hõlmatud alad, ning liidu 
merepiire ümbritsevad NUTS 3 alad, mille 
vahe on kuni 150 kilomeetrit, ilma et see 
piiraks võimalike kohanduste tegemist, 
mida on vaja 2007.–2013. aasta 
programmitöö perioodiks loodud 
koostööprogrammide alade sidususe ja 
jätkuvuse tagamiseks.

Piiriülese koostöö raames toetust saavad 
alad peavad olema liidu NUTS 3 alad sise-
ja välispiiride ümber, välja arvatud liidu 
välisrahastamisvahendite alla kuuluvate 
programmidega hõlmatud alad, ning liidu 
merepiire ümbritsevad NUTS 3 alad, mille 
vahe on kuni 150 kilomeetrit, ilma et see 
piiraks võimalike kohanduste tegemist, 
mida on vaja 2007.–2013. aasta 
programmitöö perioodiks loodud 
koostööprogrammide alade sidususe ja 
jätkuvuse tagamiseks, ja erandit 
äärepoolseimate piirkondade puhul, kus 
seda geograafilise vahemaa kriteeriumit 
ei kohaldata.

Or. pt

Muudatusettepanek 124
Richard Seeber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Piiriülese koostöö raames toetust saavad 
alad peavad olema liidu NUTS 3 alad sise-
ja välispiiride ümber, välja arvatud liidu 
välisrahastamisvahendite alla kuuluvate 

Piiriülese koostöö raames toetust saavad 
alad peavad olema liidu NUTS 3 alad sise-
ja välispiiride ümber (k.a piirkonnad, mis 
kuuluvad perioodil 2007–2013 vastavalt 
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programmidega hõlmatud alad, ning liidu 
merepiire ümbritsevad NUTS 3 alad, mille 
vahe on kuni 150 kilomeetrit, ilma et see 
piiraks võimalike kohanduste tegemist, 
mida on vaja 2007.–2013. aasta 
programmitöö perioodiks loodud 
koostööprogrammide alade sidususe ja 
jätkuvuse tagamiseks.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 
2006. aasta määruse (EÜ) nr 1080/2006 
(Euroopa Regionaalarengu Fondi kohta) 
artikli 21 kohaste programmide alla), 
välja arvatud liidu 
välisrahastamisvahendite alla kuuluvate 
programmidega hõlmatud alad, ning liidu 
merepiire ümbritsevad NUTS 3 alad, mille 
vahe on kuni 150 kilomeetrit, ilma et see 
piiraks võimalike kohanduste tegemist, 
mida on vaja 2007.–2013. aasta 
programmitöö perioodiks loodud 
koostööprogrammide alade sidususe ja 
jätkuvuse tagamiseks.

Or. en

Selgitus

Kui ei kaasata olemasolevat 20% piirkondadest, puuduksid tulevastel programmidel olulised 
koostööpartnerid strateegiliste teemade elluviimiseks.

Muudatusettepanek 125
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Piiriülest koostööd tuleb laiendada NUTS 
2 aladele või praeguste piiriülese koostöö
projektide alale, nagu euroregioonidele, 
tingimusel et see aitab stimuleerida 
tõhustatud koostöö arendamist piiratud 
arvul piirkondade vahel.

Or. es

Muudatusettepanek 126
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – esimene b lõik (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

150 km piirnormi ei kohaldada saartele 
nende merepiirkonna pindala piires, 
eesmärgiga edendada ühisstrateegial 
põhinevaid koostöömeetmeid nende 
funktsionaalsel territooriumil.

Or. es

Muudatusettepanek 127
Francesco De Angelis, Patrice Tirolien

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad piiriüleste
koostööprogrammide kavandite esitamisel 
taotleda teises lõigus osutatud otsuses 
loetletud alade kõrval asuvate muude 
NUTS 3 alade kaasamist ning 
põhjendavad sellist taotlust.

Liikmesriigid võivad piirialade
koostööprogrammide kavandite esitamisel 
taotleda teises lõigus osutatud otsuses 
loetletud alade kõrval asuvate muude 
NUTS 3 või NUTS 2 alade kaasamist, et 
eelkõige arvestada euroregioonide ja 
nende struktuuriprojektide geograafilise 
reguleerimisalaga.

Or. fr

Muudatusettepanek 128
François Alfonsi, Catherine Grèze

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad piiriüleste 
koostööprogrammide kavandite esitamisel 
taotleda teises lõigus osutatud otsuses 
loetletud alade kõrval asuvate muude 
NUTS 3 alade kaasamist ning 
põhjendavad sellist taotlust.

Liikmesriigid võivad piiriüleste 
koostööprogrammide kavandite esitamisel 
taotleda teises lõigus osutatud otsuses 
loetletud alade kõrval asuvate muude 
NUTS 3 või NUTS 2 alade kaasamist, et 
eelkõige arvestada euroregioonide ja 
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nende struktuuriprojektide geograafilise 
reguleerimisalaga.

ELi toimimise lepingu artikli 174 
kohaldamisel on sama merepiirkonna 
saared kõnealustes programmides 
abikõlblikud ilma NUTS alade või 
vahemaa piiranguteta.

Or. fr

Muudatusettepanek 129
Fiorello Provera

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad piiriüleste 
koostööprogrammide kavandite esitamisel 
taotleda teises lõigus osutatud otsuses 
loetletud alade kõrval asuvate muude 
NUTS 3 alade kaasamist ning põhjendavad 
sellist taotlust.

Liikmesriigid võivad piiriüleste 
koostööprogrammide kavandite esitamisel 
taotleda teises lõigus osutatud otsuses 
loetletud alade kõrval asuvate muude 
NUTS 3 alade kaasamist ning põhjendavad 
sellist taotlust; arvestamaks 
euroregioonide ja töökogukondadega, kui 
nende projektid on piirialadele olulised, 
võib erandkorras laiendada programmi 
reguleerimisala konkreetsele piiriülesele 
NUTS 2 alale.

Or. fr

Muudatusettepanek 130
Niccolò Rinaldi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad piiriüleste 
koostööprogrammide kavandite esitamisel 
taotleda teises lõigus osutatud otsuses 
loetletud alade kõrval asuvate muude 

Liikmesriigid võivad piiriüleste 
koostööprogrammide kavandite esitamisel 
taotleda teises lõigus osutatud otsuses 
loetletud alade kõrval asuvate muude 



PE490.976v01-00 58/166 AM\903764ET.doc

ET

NUTS 3 alade kaasamist ning põhjendavad 
sellist taotlust.

NUTS 3 alade kaasamist ning põhjendavad 
sellist taotlust. Arvestamaks 
euroregioonide ja töökogukondadega, kui 
nende projektid on piirialadele olulised, 
võib erandkorras laiendada programmi 
reguleerimisala konkreetsele piiriülesele 
NUTS 2 alale.

Or. fr

Muudatusettepanek 131
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks artikli 19 lõigete 2 ja 3 
kohaldamist, võivad koostööprogrammid 
hõlmata Norra, Šveitsi, Liechtensteini, 
Andorra, Monaco ja San Marino piirkondi 
ning äärepoolseimate piirkondadega 
piirnevate kolmandate riikide või 
territooriumide piirkondi.

Ilma et see piiraks artikli 19 lõigete 2 ja 3 
kohaldamist, võivad koostööprogrammid 
hõlmata Norra, Šveitsi, Liechtensteini, 
Andorra, Monaco ja San Marino piirkondi 
ning äärepoolseimate piirkondadega 
piirnevate kolmandate riikide või 
territooriumide piirkondi. Eelpool 
nimetatud kolmandad riigid peavad 
andma panuse programmi(desse), milles 
nad osalevad, kõnealune panus avaldub 
artikli 7 lõike 2 punktis f kirjeldatud 
rahastamisena. Äärepoolseimate alade 
naabruses asuvad aladele ja kolmandatele 
riikidele ei ole kõnealune panus 
kohustuslik ega ole nende osalemise 
tingimuseks.

Or. fr

Selgitus

Kui programmi kohaldamisala hõlmab nimetatud kolmandaid riike (Norra, Šveitsi, 
Liechtensteini, Andorra, Monaco ja San Marino), on loogiline, et sellega kaasneb rahaline 
panus ning et viimase saab juba alguses kindlaks määrata. Äärepoolseimate riikide 
majanduslik olukord erineb oluliselt Euroopas asuvate kolmandate riikide omast.
Äärepoolseimate riikide naabruses asuvate kolmandate riikide suutmatus anda rahaline 
panus ei tohiks piirata nende osalemist.
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Muudatusettepanek 132
Nuno Teixeira

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks artikli 19 lõigete 2 ja 3 
kohaldamist, võivad koostööprogrammid 
hõlmata Norra, Šveitsi, Andorra, Monaco 
ja San Marino piirkondi ning 
äärepoolseimate piirkondadega piirnevate 
kolmandate riikide või territooriumide 
piirkondi.

Ilma et see piiraks artikli 19 lõigete 2 ja 3 
kohaldamist, võivad koostööprogrammid 
hõlmata Norra, Šveitsi, Andorra, Monaco 
ja San Marino piirkondi ning 
äärepoolseimate piirkondadega piirnevate 
kolmandate riikide või territooriumide 
piirkondi, kaasa arvatud riike, kellega 
nendel piirkondadel on privilegeeritud 
ajaloolised ja kultuurilised suhted.

Or. pt

Selgitus

Oluline on tagada äärepoolseimate piirkondade jaoks piiriülene ja riikidevaheline koostöö 
(viitega artikli 3 lõikele 4) kolmandate riikidega või naaberterritooriumidega ja eelkõige 
riikidega, kellega nendel piirkondadel on privilegeeritud ajaloolised ja kultuurilised suhted.

Muudatusettepanek 133
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec, Maurice Ponga

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riikidevahelise koostöö jaoks võtab 
komisjon rakendusaktidega vastu NUTS 2 
piirkondi hõlmava nimekirja riigiülestest 
aladest, mis võivad iga konkreetse 
koostööprogrammi raames abi saada, 
tagades sellise koostöö kestvuse 
suurematel sidusatel aladel, mis olid 
kaasatud varasematesse programmidesse.
Rakendusaktid võetakse vastu artikli 30 
lõikes 2 sätestatud nõuandemenetluse 

Riikidevahelise koostöö jaoks võtab 
komisjon makropiirkondlike strateegiate 
ja olemasolevate ning ettevalmistatavate 
merepiirkondadega arvestades
rakendusaktidega vastu NUTS 2 piirkondi 
hõlmava nimekirja riigiülestest aladest, mis 
võivad iga konkreetse koostööprogrammi 
raames abi saada, tagades sellise koostöö 
kestvuse suurematel sidusatel aladel, mis 
olid kaasatud varasematesse 



PE490.976v01-00 60/166 AM\903764ET.doc

ET

kohaselt. programmidesse. Rakendusaktid võetakse 
vastu artikli 30 lõikes 2 sätestatud 
nõuandemenetluse kohaselt.

Or. fr

Selgitus

Silmas pidades võimalikke makropiirkondade, olemasolevate ja tulevaste merepiirkondade, 
praegu ja tulevikus arenguprogrammidega hõlmatud alade kattuvusi, tuleb piiriüleste alade 
määratlemisel arvestada olemasolevate ja ettevalmistatavate makropiirkondlike 
strateegiatega, tagamaks territoriaalse arengu ühtsuse.

Muudatusettepanek 134
Fiorello Provera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riikidevahelise koostöö jaoks võtab 
komisjon rakendusaktidega vastu NUTS 2 
piirkondi hõlmava nimekirja riigiülestest 
aladest, mis võivad iga konkreetse 
koostööprogrammi raames abi saada, 
tagades sellise koostöö kestvuse 
suurematel sidusatel aladel, mis olid 
kaasatud varasematesse programmidesse.
Rakendusaktid võetakse vastu artikli 30 
lõikes 2 sätestatud nõuandemenetluse 
kohaselt.

Riikidevahelise koostöö jaoks võtab 
komisjon rakendusaktidega vastu NUTS 2 
piirkondi hõlmava nimekirja riigiülestest 
aladest, mis võivad iga konkreetse 
koostööprogrammi raames abi saada, 
tagades sellise koostöö kestvuse 
suurematel sidusatel aladel, mis olid 
kaasatud varasematesse programmidesse.
Tõstmaks arenguprogrammide 
tulemuslikkust peavad määratletud 
riikidevahelised alad tuginema loodus- ja 
inimgeograafiale ning hõlmama suuri 
mere ja jõe piirkondi ning mäestikualasid.
Rakendusaktid võetakse vastu artikli 30 
lõikes 2 sätestatud nõuandemenetluse 
kohaselt.

Or. fr

Muudatusettepanek 135
Catherine Grèze, François Alfonsi
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riikidevahelise koostöö jaoks võtab 
komisjon rakendusaktidega vastu NUTS 2 
piirkondi hõlmava nimekirja riigiülestest 
aladest, mis võivad iga konkreetse 
koostööprogrammi raames abi saada, 
tagades sellise koostöö kestvuse 
suurematel sidusatel aladel, mis olid 
kaasatud varasematesse programmidesse.
Rakendusaktid võetakse vastu artikli 30 
lõikes 2 sätestatud nõuandemenetluse 
kohaselt.

Riikidevahelise koostöö jaoks võtab 
komisjon rakendusaktidega vastu NUTS 2 
piirkondi hõlmava nimekirja riigiülestest 
aladest, mis võivad iga konkreetse 
koostööprogrammi raames abi saada, 
tagades sellise koostöö kestvuse 
suurematel sidusatel aladel, mis olid 
kaasatud varasematesse programmidesse.
Tõstmaks arenguprogrammide 
tulemuslikkust peavad määratletud 
riikidevahelised alad tuginema loodus- ja 
inimgeograafiale ning hõlmama suuri 
mere- ja jõepiirkondi ning mäestikualasid. 
Rakendusaktid võetakse vastu artikli 30 
lõikes 2 sätestatud nõuandemenetluse 
kohaselt.

Or. fr

Muudatusettepanek 136
Niccolò Rinaldi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riikidevahelise koostöö jaoks võtab 
komisjon rakendusaktidega vastu NUTS 2 
piirkondi hõlmava nimekirja riigiülestest 
aladest, mis võivad iga konkreetse 
koostööprogrammi raames abi saada, 
tagades sellise koostöö kestvuse 
suurematel sidusatel aladel, mis olid 
kaasatud varasematesse programmidesse.
Rakendusaktid võetakse vastu artikli 30 
lõikes 2 sätestatud nõuandemenetluse 
kohaselt.

Riikidevahelise koostöö jaoks võtab 
komisjon rakendusaktidega vastu NUTS 2 
piirkondi hõlmava nimekirja riigiülestest 
aladest, mis võivad iga konkreetse 
koostööprogrammi raames abi saada, 
tagades sellise koostöö kestvuse 
suurematel sidusatel aladel, mis olid 
kaasatud varasematesse programmidesse.
Tõstmaks arenguprogrammide 
tulemuslikkust peavad määratletud 
riikidevahelised alad tuginema loodus- ja 
inimgeograafiale ning hõlmama suuri 
mere- ja jõepiirkondi ning mäestikualasid.
Rakendusaktid võetakse vastu artikli 30 
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lõikes 2 sätestatud nõuandemenetluse 
kohaselt.

Or. fr

Muudatusettepanek 137
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Äärepoolseimad piirkonnad võivad 
võtta kõik ERFist eraldatud summad, 
mida on nimetatud eelmistes lõigetes, 
kaasa arvatud artikli 4 lõikes 2 ette 
nähtud lisaassigneeringu ühte ja samasse 
territoriaalse koostöö programmi.

Or. es

Muudatusettepanek 138
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Äärepoolseimad piirkonnad võivad 
võtta kõik ERFist eraldatud summad, 
mida on nimetatud eelmistes lõigetes, 
kaasa arvatud artikli 4 lõikes 2 ette 
nähtud lisaassigneeringu ühte ja samasse 
territoriaalse koostöö programmi.

Or. es

Selgitus

Kõikide ERFi vahendite võtmine ühte ja samasse territoriaalse koostöö programmi võimaldab 
rakendada programmi ratsionaalsemalt äärepoolseimate piirkondade puhul, kus erinevus 
piiriülese koostöö vahel hajub, sest koostööalad kattuvad, mis võimaldab pealegi kasutada 
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koostoimet ning majandada ressursse efektiivsemalt ja rakendada programmi paremini, sest 
ei ole mõtet ette näha eri juhtimisstruktuurid, mis kattuvad.

Muudatusettepanek 139
Francesco De Angelis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Rahalised vahendid eesmärgi „Euroopa 
territoriaalne koostöö” jaoks 
moodustavad struktuurifondidest 
perioodil 2014–2020 eelarvelisteks 
kulukohustusteks ettenähtud üldsummast 
3,48 % (11 700 000 004 eurot) vastavalt 
määruse (EL) nr […/2012 [ühissätete 
määrus] artikli 83 lõikele 1 ja need 
jagunevad järgmiselt:

välja jäetud

a) 73,24 % (ehk 8 569 000 003 eurot) 
piiriüleseks koostööks;
b) 20,78 % (ehk 2 431 000 001 eurot) 
riikidevaheliseks koostööks;
c) 5,98 % (ehk 700 000 000 eurot) 
piirkondadevaheliseks koostööks.

Or. it

Muudatusettepanek 140
Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Hermann 
Winkler, Joachim Zeller, Herbert Reul, Michael Theurer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Rahalised vahendid eesmärgi „Euroopa 
territoriaalne koostöö” jaoks moodustavad 
struktuurifondidest perioodil 2014–2020 
eelarvelisteks kulukohustusteks ettenähtud 
üldsummast 3,48 % (11 700 000 004 eurot) 

1. Rahalised vahendid eesmärgi „Euroopa 
territoriaalne koostöö” jaoks moodustavad 
struktuurifondidest perioodil 2014–2020 
eelarvelisteks kulukohustusteks ettenähtud 
üldsummast 7% (xxx eurot) vastavalt 
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vastavalt määruse (EL) nr […/2012 
[ühissätete määrus] artikli 83 lõikele 1 ja 
need jagunevad järgmiselt:

määruse (EL) nr […/2012 [ühissätete 
määrus] artikli 83 lõikele 1 ja need 
jagunevad järgmiselt:

Or. de

Muudatusettepanek 141
Francesco De Angelis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Rahalised vahendid eesmärgi „Euroopa 
territoriaalne koostöö” jaoks moodustavad 
struktuurifondidest perioodil 2014–2020 
eelarvelisteks kulukohustusteks ettenähtud 
üldsummast 3,48 % (11 700 000 004 eurot) 
vastavalt määruse (EL) nr […/2012 
[ühissätete määrus] artikli 83 lõikele 1 ja 
need jagunevad järgmiselt:

1. Rahalised vahendid eesmärgi „Euroopa 
territoriaalne koostöö” jaoks moodustavad 
struktuurifondidest perioodil 2014–2020 
eelarvelisteks kulukohustusteks ettenähtud 
üldsummast X% (XX XXX XXX XXX
eurot) vastavalt määruse (EL) nr […/2012 
[ühissätete määrus] artikli 83 lõikele 1 ja 
need jagunevad järgmiselt:

Or. en

Muudatusettepanek 142
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Rahalised vahendid eesmärgi „Euroopa 
territoriaalne koostöö” jaoks moodustavad 
struktuurifondidest perioodil 2014–2020 
eelarvelisteks kulukohustusteks ettenähtud 
üldsummast 3,48 % (11 700 000 004 eurot) 
vastavalt määruse (EL) nr […/2012 
[ühissätete määrus] artikli 83 lõikele 1 ja 
need jagunevad järgmiselt:

1. Rahalised vahendid eesmärgi „Euroopa 
territoriaalne koostöö” jaoks moodustavad 
struktuurifondidest perioodil 2014–2020 
eelarvelisteks kulukohustusteks ettenähtud 
üldsummast 3,48% (XXX eurot) vastavalt 
määruse (EL) nr […/2012 [ühissätete 
määrus] artikli 83 lõikele 1 ja need 
jagunevad järgmiselt:

Or. es
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Muudatusettepanek 143
Markus Pieper, Joachim Zeller

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) 73,24 % (ehk 8 569 000 003 eurot) 
piiriüleseks koostööks;

a) 73,24% (ehk xxx eurot) piiriüleseks 
koostööks;

Or. de

Muudatusettepanek 144
Francesco De Angelis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) 73,24 % (ehk 8 569 000 003 eurot) 
piiriüleseks koostööks;

a) 73,24% (ehk X XXX XXX XXX eurot) 
piiriüleseks koostööks;

Or. en

Muudatusettepanek 145
Markus Pieper, Joachim Zeller

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) 20,78 % (ehk 2 431 000 001 eurot) 
riikidevaheliseks koostööks;

a) 20,78% (ehk xxx eurot) 
riikidevaheliseks koostööks;

Or. de
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Muudatusettepanek 146
Francesco De Angelis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) 20,78 % (ehk 2 431 000 001 eurot) 
riikidevaheliseks koostööks;

b) 20,78% (ehk X XXX XXX XXX eurot) 
riikidevaheliseks koostööks;

Or. en

Muudatusettepanek 147
Markus Pieper, Joachim Zeller

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) 5,98 % (ehk 700 000 000 eurot) 
piirkondadevaheliseks koostööks.

c) 5,98% (ehk xxx eurot) 
piirkondadevaheliseks koostööks.

Or. de

Muudatusettepanek 148
Francesco De Angelis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – esimene lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) 5,98 % (ehk 700 000 000 eurot) 
piirkondadevaheliseks koostööks.

(c) 5,98% (ehk XXX XXX XXX eurot) 
piirkondadevaheliseks koostööks.

Or. en

Muudatusettepanek 149
Oldřich Vlasák, James Nicholson
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Äärepoolseimaid piirkondi hõlmavad 
koostööprogrammid saavad vähemalt 
150 % sellest ERFi abist, mida nad said 
perioodil 2007–2013. Lisaks eraldatakse 
äärepoolseimate piirkondade koostööks 
50 000 000 eurot piirkondadevaheliseks 
koostööks ettenähtud eraldisest. Selle 
lisaeraldise suhtes kohaldatakse 
teatavatele teemadele keskendumist 
käsitleva artikli 5 punkti b sätteid.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 150
Fiorello Provera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Püsivalt ebasoodsa loodusliku või 
geograafilise eripäraga alasid (mäed, 
saared ja hõreda asustatusega 
piirkonnad) puudutavad 
koostööprogrammidele antav summa ei 
tohi jääda alla 100% ERFilt vahemikus 
2007–2013 saadud toetusest. Lisaks on 
regioonidevahelisele koostööle ette nähtud 
vahenditest 30 000 000 eurot reserveeritud 
püsivalt ebasoodsa loodusliku või 
geograafilise eripäraga alasid (mäed, 
saared ja hõreda asustatusega 
piirkonnad) kaasavale koostööle, et 
võimaldada neil vahetada ja ellu viia 
parimaid tavasid ELi aruka, 
jätkusuutlikku ja kaasava majanduskasvu 
strateegias määratletud eri eesmärkide 
rakendamisel. Selle lisaeraldise suhtes 
kohaldatakse teatavatele teemadele 
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keskendumist käsitleva artikli 5 punkti b 
sätteid.

Or. fr

Muudatusettepanek 151
Niccolò Rinaldi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Püsivalt ebasoodsa loodusliku või 
geograafilise eripäraga alasid (mäed, 
saared ja hõreda asustatusega 
piirkonnad) puudutavad 
koostööprogrammidele antav summa ei 
tohi jääda alla 100% ERFilt vahemikus 
2007–2013 saadud toetusest. Lisaks on 
regioonidevahelisele koostööle ette nähtud 
vahenditest 30 000 000 eurot reserveeritud 
püsivalt ebasoodsa loodusliku või 
geograafilise eripäraga alasid (mäed, 
saared ja hõreda asustatusega 
piirkonnad) kaasavale koostööle, et 
võimaldada neil vahetada ja ellu viia 
parimaid tavasid ELi aruka, 
jätkusuutlikku ja kaasava majanduskasvu 
strateegias määratletud eri eesmärkide 
rakendamisel. Selle lisaeraldise suhtes 
kohaldatakse teatavatele teemadele 
keskendumist käsitleva artikli 5 punkti b 
sätteid.

Or. fr

Muudatusettepanek 152
Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Äärepoolseimaid piirkondi hõlmavad 
koostööprogrammid saavad vähemalt 
150 % sellest ERFi abist, mida nad said 
perioodil 2007.–2013. Lisaks eraldatakse 
äärepoolseimate piirkondade koostööks 
50 000 000 eurot piirkondadevaheliseks 
koostööks ettenähtud eraldisest. Selle 
lisaeraldise suhtes kohaldatakse teatavatele 
teemadele keskendumist käsitleva artikli 5 
punkti b sätteid.

2. Äärepoolseimaid piirkondi hõlmavad 
koostööprogrammid saavad vähemalt 
150% sellest ERFi territoriaalkoostöö 
abist, mida nad said perioodil 2007.–2013. 
Lisaks eraldatakse äärepoolseimate 
piirkondade koostööks 50 000 000 eurot 
piirkondadevaheliseks koostööks 
ettenähtud eraldisest. Selle lisaeraldise 
suhtes kohaldatakse teatavatele teemadele 
keskendumist käsitleva artikli 5 punkti b 
sätteid.

Or. fr

Muudatusettepanek 153
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 3 lõike 1 kolmandas lõigus ja artikli 
3 lõike 3 esimeses lõigus osutatud alade 
elanike arvu kasutatakse igale konkreetsele 
liikmesriigile aastas eraldatava summa 
määramise kriteeriumina.

Artikli 3 lõike 1 kolmandas lõigus ja artikli 
3 lõike 3 esimeses lõigus osutatud alade 
elanike arvu kasutatakse igale konkreetsele 
koostööprogrammile eraldatava summa 
määramise kriteeriumina.

Or. fr

Selgitus

Territoriaalkoostöö kannatab sageli riiklike finantskasumi alaste kaalutluste tõttu.
Liikmesriigid ja programmides osalejad jagavad rahalised vahendid oma territooriumil 
elluviidavate projektide vahel ilma tegelikku koostöö ja lisandväärtuseta. Eelarveid peaks 
seega eraldatama igale territoriaalse koostöö programmile eraldi, et rahuldada terviklikult 
koostööala vajadusi.

Muudatusettepanek 154
Fiorello Provera
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 3 lõike 1 kolmandas lõigus ja artikli 
3 lõike 3 esimeses lõigus osutatud alade 
elanike arvu kasutatakse igale konkreetsele 
liikmesriigile aastas eraldatava summa 
määramise kriteeriumina.

Artikli 3 lõike 1 kolmandas lõigus ja artikli 
3 lõike 3 esimeses lõigus osutatud alade 
elanike arvu kasutatakse igale konkreetsele 
koostööprogrammile eraldatava summa 
määramise kriteeriumina.

Or. fr

Muudatusettepanek 155
François Alfonsi, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 3 lõike 1 kolmandas lõigus ja artikli 
3 lõike 3 esimeses lõigus osutatud alade 
elanike arvu kasutatakse igale konkreetsele 
liikmesriigile aastas eraldatava summa 
määramise kriteeriumina.

Artikli 3 lõike 1 kolmandas lõigus ja artikli 
3 lõike 3 esimeses lõigus osutatud alade 
elanike arvu kasutatakse igale konkreetsele 
koostööprogrammile eraldatava summa 
määramise kriteeriumina.

Or. fr

Muudatusettepanek 156
Francesco De Angelis, Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 3 lõike 1 kolmandas lõigus ja artikli 
3 lõike 3 esimeses lõigus osutatud alade 
elanike arvu kasutatakse igale konkreetsele 
liikmesriigile aastas eraldatava summa 
määramise kriteeriumina.

Artikli 3 lõike 1 kolmandas lõigus ja artikli 
3 lõike 3 esimeses lõigus osutatud alade 
elanike arvu kasutatakse igale konkreetsele 
koostööprogrammile aastas eraldatava 
summa määramise kriteeriumina.

Or. fr
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Muudatusettepanek 157
Niccolò Rinaldi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 3 lõike 1 kolmandas lõigus ja artikli 
3 lõike 3 esimeses lõigus osutatud alade 
elanike arvu kasutatakse igale konkreetsele 
liikmesriigile aastas eraldatava summa 
määramise kriteeriumina.

Artikli 3 lõike 1 kolmandas lõigus ja artikli 
3 lõike 3 esimeses lõigus osutatud alade 
elanike arvu kasutatakse igale konkreetsele 
koostööprogrammile eraldatava summa 
määramise kriteeriumina.

Or. fr

Muudatusettepanek 158
Eleni Theocharous

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 3 lõike 1 kolmandas lõigus ja artikli 
3 lõike 3 esimeses lõigus osutatud alade 
elanike arvu kasutatakse igale konkreetsele 
liikmesriigile aastas eraldatava summa 
määramise kriteeriumina.

Artikli 3 lõike 1 kolmandas lõigus ja artikli 
3 lõike 3 esimeses lõigus osutatud alade 
elanike arvu kasutatakse igale konkreetsele 
liikmesriigile aastas eraldatava summa 
määramise kriteeriumina. Täiendav 
summa eraldatakse väikesaartel 
liikmesriikidele, millel ei ole alalisi 
püsiühendusi Euroopa mandriga ning 
mille elanikkond on alla 2 miljonit.

Or. en

Selgitus

Senisel kujul piiraks käesolev artikkel tõsiselt väikesaartel asuvatele liikmesriikidele 
piiriüleseks ja riikidevaheliseks koostööks kättesaadavaks tehtavat summat nende väikese 
elanikkonna tõttu.
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Muudatusettepanek 159
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – neljas lõik a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Iga Euroopa territoriaalse koostöö 
eesmärgiga seotud liikmesriik võib kuni 
15% piirüleseks või riikidevaheliseks 
koostööks mõeldud rahaeraldusest üle 
kanda teisele osale.

Or. en

Muudatusettepanek 160
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 7 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Aastatel 2015 ja 2016 eraldatakse ERFist 
naabruspoliitika rahastamisvahendi ja 
ühinemiseelse abi rahastamisvahendi alla 
kuuluvatele programmidele ettenähtud 
aastane assigneering, mille kohta ei ole 
komisjonile 30. juuniks naabruspoliitika 
rahastamisvahendi ja ühinemiseelse abi 
rahastamisvahendi alla kuuluvate 
piiriüleste ja merepiirkonna programmide 
raames esitatud ühegi koostööprogrammi, 
lõike 1 punktis a nimetatud liidusisestele
piiriülese koostöö programmidele, milles 
asjaomane liikmesriik osaleb.

Aastatel 2015 ja 2016 eraldatakse ERFist 
naabruspoliitika rahastamisvahendi ja 
ühinemiseelse abi rahastamisvahendi alla 
kuuluvatele programmidele ettenähtud 
aastane assigneering, mille kohta ei ole 
komisjonile 30. juuniks naabruspoliitika 
rahastamisvahendi ja ühinemiseelse abi 
rahastamisvahendi alla kuuluvate 
piiriüleste ja merepiirkonna programmide 
raames esitatud ühegi koostööprogrammi, 
lõike 1 punktis a nimetatud piiriülese 
koostöö programmidele, milles asjaomane 
liikmesriik osaleb.

Or. es

Muudatusettepanek 161
Nuno Teixeira
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 7 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Aastatel 2015 ja 2016 eraldatakse ERFist 
naabruspoliitika rahastamisvahendi ja 
ühinemiseelse abi rahastamisvahendi alla 
kuuluvatele programmidele ettenähtud 
aastane assigneering, mille kohta ei ole 
komisjonile 30. juuniks naabruspoliitika 
rahastamisvahendi ja ühinemiseelse abi 
rahastamisvahendi alla kuuluvate 
piiriüleste ja merepiirkonna programmide 
raames esitatud ühegi koostööprogrammi, 
lõike 1 punktis a nimetatud liidusisestele
piiriülese koostöö programmidele, milles 
asjaomane liikmesriik osaleb.

Aastatel 2015 ja 2016 eraldatakse ERFist 
naabruspoliitika rahastamisvahendi ja 
ühinemiseelse abi rahastamisvahendi alla 
kuuluvatele programmidele ettenähtud 
aastane assigneering, mille kohta ei ole 
komisjonile 30. juuniks naabruspoliitika 
rahastamisvahendi ja ühinemiseelse abi 
rahastamisvahendi alla kuuluvate 
piiriüleste ja merepiirkonna programmide 
raames esitatud ühegi koostööprogrammi, 
lõike 1 punktis a nimetatud piiriülese 
koostöö programmidele, milles asjaomane 
liikmesriik osaleb.

Or. es

Selgitus

Komisjoni uue ettepaneku järgi ja erinevalt praegusest perioodist, saab juhul, kui 
programmide esitamise tähtajast kinni ei peeta, kasutamata jäänud ERFi vahendeid eraldada 
ainult liidusisestele piiriülese koostöö programmidele. See võimalus ei ole järjekindel 
Euroopa äärepoolseimate piirkondade strateegiaga, milles kehtestatud üks prioriteetne 
eesmärk on nende piirkondade piirkondlik integreerimine nende vastavasse geograafilisse 
ümbruskonda.

Muudatusettepanek 162
María Irigoyen Pérez, Juan Fernando López Aguilar

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 7 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Aastatel 2015 ja 2016 eraldatakse ERFist 
naabruspoliitika rahastamisvahendi ja 
ühinemiseelse abi rahastamisvahendi alla 
kuuluvatele programmidele ettenähtud 
aastane assigneering, mille kohta ei ole 
komisjonile 30. juuniks naabruspoliitika 
rahastamisvahendi ja ühinemiseelse abi 
rahastamisvahendi alla kuuluvate 

Aastatel 2015 ja 2016 eraldatakse ERFist 
naabruspoliitika rahastamisvahendi ja 
ühinemiseelse abi rahastamisvahendi alla 
kuuluvatele programmidele ettenähtud 
aastane assigneering, mille kohta ei ole 
komisjonile 30. juuniks naabruspoliitika 
rahastamisvahendi ja ühinemiseelse abi 
rahastamisvahendi alla kuuluvate 
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piiriüleste ja merepiirkonna programmide 
raames esitatud ühegi koostööprogrammi, 
lõike 1 punktis a nimetatud liidusisestele
piiriülese koostöö programmidele, milles 
asjaomane liikmesriik osaleb.

piiriüleste ja merepiirkonna programmide 
raames esitatud ühegi koostööprogrammi, 
lõike 1 punktis a nimetatud piiriülese 
koostöö programmidele, milles asjaomane 
liikmesriik osaleb.

Or. es

Selgitus

Erinevalt praegusest perioodist, saab juhul, kui naabruspoliitika rahastamisvahendi ja 
ühinemiseelse abi rahastamisvahendi alla kuuluvate programmide esitamise tähtajast kinni ei 
peeta, kasutamata jäänud ERFi vahendeid eraldada ainult liidusisestele piiriülese koostöö 
programmidele, milles liikmesriik osaleb. See ei ole järjekindel Euroopa äärepoolseimate 
piirkondade strateegiaga, milles on seatud üheks prioriteetseks erieesmärgiks nende 
piirkondade piirkondlik integreerimine nende vastavasse geograafilisse ümbruskonda.

Muudatusettepanek 163
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määruse (EL) nr [...]/2012 [ühissätete 
määrus] artiklis 9 osutatud temaatilistele 
eesmärkidele keskendutakse järgmiselt:

Määruse (EL) nr [...]/2012 [ühissätete 
määrus] artiklis 9 osutatud temaatilised 
eesmärgid kehtivad ka Euroopa 
territoriaalse koostöö suhtes, kusjuures 
kehtib järgnev:

Or. de

Muudatusettepanek 164
Hermann Winkler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) iga piiriülese koostööprogrammi jaoks 
valitakse kuni neli temaatilist eesmärki;

a) iga piiriülese koostööprogrammi jaoks 
võib valida kõik temaatilised eesmärgid;
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Or. de

Muudatusettepanek 165
Ramon Tremosa i Balcells, Santiago Fisas Ayxela, Salvador Sedó i Alabart

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) iga piiriülese koostööprogrammi jaoks 
valitakse kuni neli temaatilist eesmärki;

a) iga piiriülese koostööprogrammi jaoks 
saab valida kõik temaatilised eesmärgid;

Or. es

Muudatusettepanek 166
Younous Omarjee

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) iga piiriülese koostööprogrammi jaoks 
valitakse kuni neli temaatilist eesmärki;

a) iga piiriülese koostööprogrammi jaoks 
valitakse kuni kuus temaatilist eesmärki;

Or. fr

Selgitus

Piiriülese koostöö eesmärk on abistada korvata piirialade äärepoolseimast asukohast 
tulenevate ebamugavusi ja lahendada sellest tulenevaid probleeme. Oluline on säilitada 
võimalikult laiaulatuslik toetust pälvivate tegevuste ja piiriülese koostöö valdkondade valik.
Paindlikkus võimaldaks piirkondadel valida parimad lahendused raskustega tegelemiseks.

Muudatusettepanek 167
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) iga piiriülese koostööprogrammi jaoks 
valitakse kuni neli temaatilist eesmärki;

a) iga piiriülese koostööprogrammi jaoks 
valitakse kuni kuus temaatilist eesmärki;

Or. fr

Selgitus

Investeeringute temaatiline kontsentreerumine ja eesmärkide valik peaks olema piiriüleste 
alade puhul, mille eesmärk on soodustada arvukates valdkondades lähedaste piirkondade 
vahelist koostööd, väiksem kui riikidevaheliste programmide puhul.

Muudatusettepanek 168
Fiorello Provera

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) iga piiriülese koostööprogrammi jaoks 
valitakse kuni neli temaatilist eesmärki;

a) iga piiriülese koostööprogrammi jaoks 
valitakse kuni kuus temaatilist eesmärki;

Or. fr

Muudatusettepanek 169
Peter Simon

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) iga piiriülese koostööprogrammi jaoks 
valitakse kuni neli temaatilist eesmärki;

a) iga piiriülese koostööprogrammi jaoks 
valitakse kuni kuus temaatilist eesmärki;

Or. de

Selgitus

Eelkõige piiriüleses koostöös peab eri partnerite huvide ja kohalike tingimuste paljususe tõttu 
olema tagatud suurem paindlikkus temaatiliste eesmärkide valikul.



AM\903764ET.doc 77/166 PE490.976v01-00

ET

Muudatusettepanek 170
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) iga piiriülese koostööprogrammi jaoks 
valitakse kuni neli temaatilist eesmärki;

a) iga piiriülese koostööprogrammi jaoks 
valitakse kuni kuus temaatilist eesmärki;

Or. es

Muudatusettepanek 171
Nuno Teixeira

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) iga piiriülese koostööprogrammi jaoks 
valitakse kuni neli temaatilist eesmärki;

a) iga piiriülese koostööprogrammi jaoks 
valitakse kuni kuus temaatilist eesmärki;

Or. pt

Selgitus

Suurem paindlikkus prioriteetide valimisel aitab tugevdada võimalust, et piirkonnad valivad 
kõige parema prioriteetide kombinatsiooni vastuseks lahendamist vajavatele probleemidele.

Muudatusettepanek 172
Niccolò Rinaldi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) iga piiriülese koostööprogrammi jaoks 
valitakse kuni neli temaatilist eesmärki;

a) iga piiriülese koostööprogrammi jaoks 
valitakse kuni kuus temaatilist eesmärki;
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Or. fr

Muudatusettepanek 173
Tamás Deutsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) iga piiriülese koostööprogrammi jaoks 
valitakse kuni neli temaatilist eesmärki;

a) vähemalt 80% ERFi eraldisest 
rakenduskava tasandil eraldatakse kuni 
viiele temaatilisele eesmärgile, mis 
valitakse iga piiriülese koostööprogrammi 
jaoks;

Or. en

Muudatusettepanek 174
László Surján

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) iga piiriülese koostööprogrammi jaoks 
valitakse kuni neli temaatilist eesmärki;

a) iga piiriülese koostööprogrammi jaoks 
valitakse kuni neli temaatilist eesmärki 
tervikliku territoriaalarengulise 
lähenemisviisiga;

Or. en

Muudatusettepanek 175
Hermann Winkler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) iga riikidevahelise koostööprogrammi b) iga riikidevahelise koostööprogrammi 
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jaoks valitakse kuni neli temaatilist 
eesmärki;

jaoks võib valida kõik temaatilised 
eesmärgid;

Or. de

Muudatusettepanek 176
Ramon Tremosa i Balcells, Santiago Fisas Ayxela, Salvador Sedó i Alabart

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) iga riikidevahelise koostööprogrammi 
jaoks valitakse kuni neli temaatilist 
eesmärki;

b) iga riikidevahelise koostööprogrammi 
jaoks saab valida kõik temaatilised 
eesmärgid;

Or. es

Selgitus

Oleme seisukohal, et artiklis 5 ette nähtud teatud teemadele keskendumine piiriülese ja 
riikidevahelise koostöö programmides piirab territooriumide koostöövõimalusi, mis võib 
mõnel juhul olla veel üheks piiriks lisaks territoriaalsetele ja füüsilistele piiridele.

Muudatusettepanek 177
Younous Omarjee

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) iga riikidevahelise koostööprogrammi 
jaoks valitakse kuni neli temaatilist 
eesmärki;

b) iga riikidevahelise koostööprogrammi 
jaoks valitakse kuni kuus temaatilist 
eesmärki;

Or. fr

Selgitus

Oluline on säilitada võimalikult laiaulatuslik toetust pälvivate tegevuste ja riikidevahelise 
koostöö valdkondade valik. Paindlikkus võimaldaks piirkondadel valida parimad lahendused 
raskustega tegelemiseks.
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Muudatusettepanek 178
Nuno Teixeira

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) iga riikidevahelise koostööprogrammi 
jaoks valitakse kuni neli temaatilist 
eesmärki;

b) iga riikidevahelise koostööprogrammi 
jaoks valitakse kuni kuus temaatilist 
eesmärki;

Or. pt

Selgitus

Suurem paindlikkus prioriteetide valimisel aitab tugevdada võimalust, et piirkonnad valivad 
kõige parema prioriteetide kombinatsiooni vastuseks lahendamist vajavatele probleemidele.

Muudatusettepanek 179
Tamás Deutsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) iga riikidevahelise koostööprogrammi 
jaoks valitakse kuni neli temaatilist 
eesmärki;

b) vähemalt 80% ERFi eraldisest 
rakenduskava tasandil eraldatakse kuni 
kuuele temaatilisele eesmärgile, mis 
valitakse iga riikidevahelise 
koostööprogrammi jaoks;

Or. en

Muudatusettepanek 180
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) iga riikidevahelise koostööprogrammi 
jaoks valitakse kuni neli temaatilist 
eesmärki;

b) iga riikidevahelise koostööprogrammi 
jaoks valitakse kuni neli temaatilist 
eesmärki, nimetatud piirangut võib tõsta 
viieni, kui programmi eesmärgiks on 
valitud makropiirkondlike strateegiate 
ning merepiirkondade ja/või 
mäestikualade strateegiate arendamine ja 
rakendamine;

Or. fr

Muudatusettepanek 181
Fiorello Provera

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) iga riikidevahelise koostööprogrammi 
jaoks valitakse kuni neli temaatilist 
eesmärki;

b) iga riikidevahelise koostööprogrammi 
jaoks valitakse kuni neli temaatilist 
eesmärki, nimetatud piirangut võib tõsta 
viieni, kui programmi eesmärgiks on 
valitud makropiirkondlike strateegiate 
ning merepiirkondade ja/või 
mäestikualade strateegiate arendamine ja 
rakendamine;

Or. fr

Muudatusettepanek 182
Niccolò Rinaldi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) iga riikidevahelise koostööprogrammi 
jaoks valitakse kuni neli temaatilist 
eesmärki;

b) iga riikidevahelise koostööprogrammi 
jaoks valitakse kuni neli temaatilist 
eesmärki, nimetatud piirangut võib tõsta 



PE490.976v01-00 82/166 AM\903764ET.doc

ET

viieni, kui programmi eesmärgiks on 
valitud makropiirkondlike strateegiate 
ning merepiirkondade ja/või 
mäestikualade strateegiate arendamine ja 
rakendamine;

Or. fr

Muudatusettepanek 183
László Surján

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) iga riikidevahelise koostööprogrammi 
jaoks valitakse kuni neli temaatilist 
eesmärki;

b) iga riikidevahelise koostööprogrammi 
jaoks valitakse kuni neli temaatilist 
eesmärki tervikliku lähenemisega 
territoriaalarengule;

Or. en

Muudatusettepanek 184
Ivari Padar

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) artikli 2 lõike 3 punktile a vastavate 
piirkondadevahelise koostöö programmide 
jaoks võib valida kõik temaatilised
eesmärgid.

c) artikli 2 lõike 3 punktile a vastavate 
piirkondadevahelise koostöö programmide 
jaoks võib valida kuni kaks eesmärki.

Or. en

Muudatusettepanek 185
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks määruse (EL) nr [...]/2012 [ERFi 
määrus] artiklile 5 toetatakse ERFist 
inimressursside ja taristu piiriülest 
jagamist erinevate 
investeerimisprioriteetide raames ning 
temaatiliste eesmärkide alla kuuluvate 
järgmiste investeerimisprioriteetide 
järgimist:

Lisaks määruse (EL) nr [...]/2012 [ERFi 
määrus] artiklile 5 toetatakse ERFist 
varustusse, taristutesse ja 
infrastruktuuridesse investeerimist ning
inimressursside piiriülest jagamist 
erinevate investeerimisprioriteetide raames 
ning temaatiliste eesmärkide alla kuuluvate 
järgmiste investeerimisprioriteetide 
järgimist:

Or. fr

Selgitus

Selguse nimel tuleb rõhutada selgesõnaliselt, et ERFist võib toetada investeerimist
piiriülestesse infrastruktuuridesse ja mitte ainuüksi piiriüleste infrastruktuuridesse 
investeerimise „jagamist”.

Muudatusettepanek 186
Pat the Cope Gallagher, Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks määruse (EL) nr [...]/2012 [ERFi 
määrus] artiklile 5 toetatakse ERFist
inimressursside ja taristu piiriülest jagamist 
erinevate investeerimisprioriteetide raames 
ning temaatiliste eesmärkide alla kuuluvate 
järgmiste investeerimisprioriteetide 
järgimist:

Lisaks määruse (EL) nr [...]/2012 [ERFi 
määrus] artiklile 5 võidakse ka Euroopa 
territoriaalse koostöö eesmärgi alla 
kuuluvatest programmidest toetada
inimressursside ja taristu piiriülest jagamist 
erinevate investeerimisprioriteetide raames 
ning temaatiliste eesmärkide alla kuuluvate 
järgmiste investeerimisprioriteetide 
järgimist:

Or. en

Selgitus

Eesmärkide loetelu arvestades peame oluliseks täpsustada, et need võimalused on mõeldud 
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ainult territoriaalse koostöö eesmärgi alla kuuluvate vahendite kulutamiseks ning kehtivad 
ainult territoriaalse koostöö eesmärgi kohta, mitte aga kogu ERFi ulatuses.

Muudatusettepanek 187
James Nicholson, Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks määruse (EL) nr [...]/2012 [ERFi 
määrus] artiklile 5 toetatakse ERFist
inimressursside ja taristu piiriülest jagamist 
erinevate investeerimisprioriteetide raames 
ning temaatiliste eesmärkide alla kuuluvate 
järgmiste investeerimisprioriteetide 
järgimist:

Lisaks määruse (EL) nr [...]/2012 [ERFi 
määrus] artiklile 5 võidakse ka Euroopa 
territoriaalse koostöö eesmärgi alla 
kuuluvatest programmidest toetada
inimressursside ja taristu piiriülest jagamist 
erinevate investeerimisprioriteetide raames 
ning temaatiliste eesmärkide alla kuuluvate 
järgmiste investeerimisprioriteetide 
järgimist:

Or. en

Muudatusettepanek 188
Michael Theurer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks määruse (EL) nr [...]/2012 [ERFi 
määrus] artiklile 5 toetatakse ERFist 
inimressursside ja taristu piiriülest jagamist 
erinevate investeerimisprioriteetide raames 
ning temaatiliste eesmärkide alla kuuluvate 
järgmiste investeerimisprioriteetide 
järgimist:

Lisaks määruse (EL) nr [...]/2012 [ERFi 
määrus] artiklile 5 toetatakse ERFist 
inimressursside ja taristu piiriülest jagamist 
erinevate investeerimisprioriteetide raames 
– lisaks ka kultuuri ja turismi valdkonnas 
– ning temaatiliste eesmärkide alla 
kuuluvate järgmiste 
investeerimisprioriteetide järgimist:

Or. de

Muudatusettepanek 189
Younous Omarjee
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) piiriüleste tööturgude lõimimine, 
sealhulgas arvatud piiriülene liikuvus, 
ühised kohalikud tööhõivealgatused ja 
koolitused (temaatilise eesmärgi „Tööhõive 
edendamine ja tööjõu liikuvuse 
toetamine” raames);

i) piiriüleste tööturgude lõimimine, ühised 
kohalikud tööhõivealgatused ja koolitused 
(temaatilise eesmärgi „Tööhõive 
edendamine);

Or. fr

Muudatusettepanek 190
Pervenche Berès
tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – esimene lõik – punkt a – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) piiriüleste tööturgude lõimimine, 
sealhulgas arvatud piiriülene liikuvus, 
ühised kohalikud tööhõivealgatused ja
koolitused (temaatilise eesmärgi 
„Tööhõive edendamine ja tööjõu liikuvuse 
toetamine” raames);

i) piiriüleste tööturgude lõimimine, 
sealhulgas arvatud töötajate piiriülene 
liikuvus õiglastel tingimustel, mobiilsete 
tööandjate, töötajate ja tööotsijate 
teavitamine ja nõustamine, tööturu 
piiriülene seire ja oskustööjõu 
arendamine piirkondlike ja kohalike 
tööjõu puuduste ületamiseks, ühised 
kohalikud tööhõivealgatused; ühised 
algatuse võitlemiseks noorte tööpuuduse 
vastu, k.a koolitus- ja hariduskavade 
algatused ning hariduse, kutsekoolituse ja 
tööhõive vahelisi üleminekuid toetavad 
algatused (temaatilise eesmärgi „Tööhõive 
edendamine ja tööjõu liikuvuse toetamine” 
raames);

Or. en
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Muudatusettepanek 191
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) piiriüleste tööturgude lõimimine, 
sealhulgas arvatud piiriülene liikuvus, 
ühised kohalikud tööhõivealgatused ja 
koolitused (temaatilise eesmärgi „Tööhõive 
edendamine ja tööjõu liikuvuse toetamine” 
raames);

i) piiriüleste tööturgude lõimimine, 
sealhulgas arvatud piiriülene liikuvus, 
vastavad nõustamisteenused asjaomastele 
pendelrändajatele, ühised kohalikud 
tööhõivealgatused ja koolitused 
(temaatilise eesmärgi „Tööhõive
edendamine ja tööjõu liikuvuse toetamine” 
raames);

Or. de

Selgitus

Nõustamise puudumine naaberriikides valitsevate tingimuste kohta, mis ei ole muude 
nõustamisasutuste, näiteks tööametite ülesanne, takistab piiriülest liikuvust. Lisas toodud 
näitajate loetelu tuleks vastavalt kohandada.

Muudatusettepanek 192
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Hermann Winkler, Herbert Reul, 
Joachim Zeller

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) piiriüleste tööturgude lõimimine, 
sealhulgas arvatud piiriülene liikuvus, 
ühised kohalikud tööhõivealgatused ja 
koolitused (temaatilise eesmärgi „Tööhõive 
edendamine ja tööjõu liikuvuse toetamine” 
raames);

i) piiriüleste tööturgude lõimimine, 
sealhulgas arvatud piiriülene 
transpordiinfrastruktuur ja liikuvus, 
ühised kohalikud tööhõivealgatused ja 
koolitused (temaatilise eesmärgi „Tööhõive 
edendamine ja tööjõu liikuvuse toetamine” 
raames);

Or. de
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Muudatusettepanek 193
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) piiriüleste tööturgude lõimimine, 
sealhulgas arvatud piiriülene liikuvus, 
ühised kohalikud tööhõivealgatused ja 
koolitused (temaatilise eesmärgi „Tööhõive 
edendamine ja tööjõu liikuvuse toetamine” 
raames);

i) piiriüleste tööturgude lõimimine, 
sealhulgas arvatud piiriülene liikuvus, 
ühised kohalikud tööhõivealgatused ja 
koolitused, turismi ja kultuuri arengu 
toetamine ühiste piiriüleste turismi-ja 
kultuuripakkumiste loomise kaudu 
(temaatilise eesmärgi „Tööhõive 
edendamine ja tööjõu liikuvuse toetamine” 
raames);

Or. es

Muudatusettepanek 194
Vasilica Viorica Dăncilă

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – esimene lõik – punkt a – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) piiriüleste tööturgude lõimimine, 
sealhulgas arvatud piiriülene liikuvus, 
ühised kohalikud tööhõivealgatused ja 
koolitused (temaatilise eesmärgi „Tööhõive 
edendamine ja tööjõu liikuvuse toetamine” 
raames);

i) piiriüleste tööturgude lõimimine, võttes 
arvesse kohalike ja piirkondlike turgude 
eripärasid, sealhulgas arvatud piiriülene 
liikuvus ning juurdepääs puuetega 
inimeste jaoks, ühised kohalikud 
tööhõivealgatused ja koolitused 
(temaatilise eesmärgi „Tööhõive 
edendamine ja tööjõu liikuvuse toetamine” 
raames);

Or. en

Selgitus

ELi programmid peavad rakendama meetmeid vaesuse ja ebavõrdsuse vähendamiseks.
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Muudatusettepanek 195
François Alfonsi, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) investeeringud kohalikku 
infrastruktuuri ja ühisesse varustusse, 
kaasa arvatud mittemateriaalsesse 
infrastruktuuri rahvusvahelistes 
uurimisprojektides, edendades 
energiavõrgustikke (näiteks arukaid 
võrke), et energiaressursse kõige paremini 
kasutada ja edendada sellega oluliselt 
programmipiirkonna majanduslikku ja 
funktsionaalset arengut (temaatilise 
eesmärgi „Teaduse, tehnoloogilise 
arendustegevuse ja innovatsiooni 
edendamine” raames);

Or. fr

Muudatusettepanek 196
Francesco De Angelis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – esimene lõik – punkt a – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) kultuuripärandi ja turismi juhtimise 
toetamine (keskkonnahoidlikuma, 
ressursitõhusama ja 
konkurentsivõimelisema majanduse 
edendamise temaatilise eesmärgi raames);

Or. en

Muudatusettepanek 197
Pervenche Berès
tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – esimene lõik – punkt a – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) ühiste piiriüleste kõrge kvaliteediga ja 
kõigile kättesaadavate üldise 
majandushuvi teenuste loomise või neile 
juurdepääsu parandamise edendamine, 
tagades teenuseosutajate koostöö 
(sotsiaalse ühtekuuluvuse ja 
vaesusevastase võitluse edendamise 
temaatilise eesmärgi raames);

Or. en

Muudatusettepanek 198
François Alfonsi, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – punkt i b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i b) meremagistraalide ja merekabotaaži 
edendamine;

Or. fr

Muudatusettepanek 199
Pervenche Berès
tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – esimene lõik – punkt a – punkt i b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i b) piiriülese liikuvuse edendamine, 
tagades parema juurdepääsu 
ühistranspordile ning parandades 
ühistranspordi ühendusi välispiiridel, 
investeerides piiriülestesse ühendustesse, 
arendades välja ühtlustatud graafikuid 
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ning hinnakirju ja uuri 
transpordiühendusi (temaatilise eesmärgi 
„Säästva transpordi ja tähtsate 
võrguinfrastruktuuride kitsaskohtade 
kõrvaldamise edendamine” raames);

Or. en

Muudatusettepanek 200
François Alfonsi, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – punkt i c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i c) piiriüleste piirkondlike kultuuride 
väärtustamine;

Or. fr

Muudatusettepanek 201
Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – punkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) soolise võrdõiguslikkuse ja võrdsete 
võimaluste piiriülene edendamine ning 
piiriülese sotsiaalse kaasamise edendamine 
(temaatilise eesmärgi „Sotsiaalse kaasatuse 
edendamine ja vaesuse vastu võitlemine” 
raames);

ii) soolise võrdõiguslikkuse ja võrdsete 
võimaluste, sotsiaalse kaasamise, 
kultuurivahetuse, kultuuride 
väärtustamise piiriülene edendamine ning 
piiriülese vähemuste õiguste eest 
võitlemise ja vähemuste kaasamise 
edendamine (temaatilise eesmärgi 
„Sotsiaalse kaasatuse edendamine ja 
vaesuse vastu võitlemine” raames);

Or. fr
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Muudatusettepanek 202
László Surján

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – esimene lõik – punkt a – punkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) soolise võrdõiguslikkuse ja võrdsete 
võimaluste piiriülene edendamine ning 
piiriülese sotsiaalse kaasamise edendamine 
(temaatilise eesmärgi „Sotsiaalse kaasatuse 
edendamine ja vaesuse vastu võitlemine” 
raames);

ii) soolise võrdõiguslikkuse ja võrdsete 
võimaluste piiriülene edendamine, 
kogukondade rahumeelse 
kooseksisteerimise edendamine piirialadel
ning piiriülese sotsiaalse kaasamise 
edendamine (temaatilise eesmärgi 
„Sotsiaalse kaasatuse edendamine ja 
vaesuse vastu võitlemine” raames);

Or. en

Muudatusettepanek 203
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – punkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) soolise võrdõiguslikkuse ja võrdsete 
võimaluste piiriülene edendamine ning 
piiriülese sotsiaalse kaasamise edendamine 
(temaatilise eesmärgi „Sotsiaalse kaasatuse 
edendamine ja vaesuse vastu võitlemine” 
raames);

ii) soolise võrdõiguslikkuse ja võrdsete 
võimaluste piiriülene edendamine ning 
piiriülese sotsiaalse kaasamise 
edendamine; tervishoiu kiirabiteenuste 
koostöö toetamine ressursside tõhusalt 
kasutamiseks piiriäärsetes piirkondades;
(temaatilise eesmärgi „Sotsiaalse kaasatuse 
edendamine ja vaesuse vastu võitlemine” 
raames);

Or. es

Muudatusettepanek 204
Vasilica Viorica Dăncilă

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – esimene lõik – punkt a – punkt ii
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) soolise võrdõiguslikkuse ja võrdsete 
võimaluste piiriülene edendamine ning 
piiriülese sotsiaalse kaasamise edendamine 
(temaatilise eesmärgi „Sotsiaalse kaasatuse 
edendamine ja vaesuse vastu võitlemine” 
raames);

ii) soolise võrdõiguslikkuse ja võrdsete 
võimaluste piiriülene edendamine ning 
piiriülese sotsiaalse kaasamise edendamine 
(temaatilise eesmärgi „Sotsiaalse 
kaasatuse, eelkõige haavatavate 
inimrühmade kaasatuse edendamine ja 
vaesuse vastu võitlemine” raames);

Or. en

Selgitus

ELi programmid peavad rakendama meetmeid vähendamaks vaesust maapiirkondades, 
haavatavate inimrühmade vaesust vastu ning linna- ja maapiirkondade ebavõrdsust.

Muudatusettepanek 205
Pervenche Berès
tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – esimene lõik – punkt a – punkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) soolise võrdõiguslikkuse ja võrdsete 
võimaluste piiriülene edendamine ning 
piiriülese sotsiaalse kaasamise edendamine 
(temaatilise eesmärgi „Sotsiaalse kaasatuse 
edendamine ja vaesuse vastu võitlemine” 
raames);

ii) soolise võrdõiguslikkuse ja võrdsete 
võimaluste piiriülene edendamine, 
vääriliste tööhõivetingimuste ja piiriülese 
diskrimineerimise vastase võitluse 
edendamine ning piiriülese sotsiaalse 
kaasamise edendamine (temaatilise 
eesmärgi „Sotsiaalse kaasatuse edendamine 
ja vaesuse vastu võitlemine” raames);

Or. en

Muudatusettepanek 206
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – punkt iii



AM\903764ET.doc 93/166 PE490.976v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) ühiste haridus- ja koolituskavade 
väljatöötamine ja rakendamine (temaatilise 
eesmärgi „Oskustesse, haridusse ja 
elukestvasse õppesse investeerimine” 
raames);

iii) ühiste haridus- ja koolituskavade 
väljatöötamine ja rakendamine (temaatilise 
eesmärgi „Oskustesse, haridusse ja 
elukestvasse õppesse investeerimine” 
raames) ning kultuuri ja turismi 
valdkonnas;

Or. de

Selgitus

Kultuur ja turism on eelkõige piirialadel töötamisel praktikas endiselt olulised teemad. Lisas 
toodud näitajate loetelu tuleks vastavalt kohandada.

Muudatusettepanek 207
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – punkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) ühiste haridus- ja koolituskavade 
väljatöötamine ja rakendamine (temaatilise 
eesmärgi „Oskustesse, haridusse ja 
elukestvasse õppesse investeerimine” 
raames);

iii) ühiste haridus-, kutseõppe- ja 
koolituskavade väljatöötamine ja 
rakendamine (temaatilise eesmärgi 
„Oskustesse, haridusse ja elukestvasse 
õppesse investeerimine” raames);

Or. fr

Muudatusettepanek 208
Pervenche Berès
tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – esimene lõik – punkt a – punkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) ühiste haridus- ja koolituskavade 
väljatöötamine ja rakendamine (temaatilise 

iii) ühiste haridus- ja koolituskavade ning 
kaasava koolikeskkonna kaitsmise ja 
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eesmärgi „Oskustesse, haridusse ja 
elukestvasse õppesse investeerimine” 
raames);

koolist väljalangemise vähendamise 
ühisalgatuste väljatöötamine ja 
rakendamine (temaatilise eesmärgi 
„Oskustesse, haridusse ja elukestvasse 
õppesse investeerimine” raames);

Or. en

Muudatusettepanek 209
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson, Ryszard Czarnecki

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – esimene lõik – punkt a – punkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) õigusloomealase ja halduskoostöö ning 
kodanike ja institutsioonide vahelise 
koostöö edendamine (temaatilise eesmärgi 
„Institutsioonide võimekuse parandamine 
ja tõhus avalik haldus” raames);

iv) õigusloomealase ja halduskoostöö ning 
kodanike ja institutsioonide vahelise 
mitmekülgse koostöö, k.a vajaliku taristu
edendamine (temaatilise eesmärgi 
„Institutsioonide võimekuse parandamine 
ja tõhus avalik haldus” raames);

Or. en

Muudatusettepanek 210
Niccolò Rinaldi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – punkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) õigusloomealase ja halduskoostöö ning 
kodanike ja institutsioonide vahelise 
koostöö edendamine (temaatilise eesmärgi 
„Institutsioonide võimekuse parandamine 
ja tõhus avalik haldus” raames);

iv) õigusloomealase ja halduskoostöö ning 
kodanike ja institutsioonide, sealhulgas 
vajalike infrastruktuuride, vahelise 
koostöö eri vormide edendamine 
(temaatilise eesmärgi „Institutsioonide 
võimekuse parandamine ja tõhus avalik 
haldus” raames);

Or. fr
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Muudatusettepanek 211
Fiorello Provera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – punkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) õigusloomealase ja halduskoostöö ning 
kodanike ja institutsioonide vahelise 
koostöö edendamine (temaatilise eesmärgi 
„Institutsioonide võimekuse parandamine 
ja tõhus avalik haldus” raames);

iv) õigusloomealase ja halduskoostöö ning 
kodanike ja institutsioonide, sealhulgas 
vajalike infrastruktuuride, vahelise 
koostöö eri vormide edendamine 
(temaatilise eesmärgi „Institutsioonide 
võimekuse parandamine ja tõhus avalik 
haldus” raames);

Or. fr

Muudatusettepanek 212
Pervenche Berès
tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – esimene lõik – punkt a – punkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) õigusloomealase ja halduskoostöö ning 
kodanike ja institutsioonide vahelise 
koostöö edendamine (temaatilise eesmärgi 
„Institutsioonide võimekuse parandamine 
ja tõhus avalik haldus” raames);

iv) õigusloomealase ja halduskoostöö ning 
kodanike ja institutsioonide vahelise 
koostöö edendamine, piirkondlike ja 
kohalike ametiasutuste rolli edendamine, 
ühiskondliku ja sotsiaalse dialoogi 
parandamine, parema juurdepääsu 
tagamine teabele ning osalemisele
poliitika kujundamises (temaatilise 
eesmärgi „Institutsioonide võimekuse 
parandamine ja tõhus avalik haldus” 
raames);

Or. en

Muudatusettepanek 213
Hermann Winkler
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – punkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) õigusloomealase ja halduskoostöö ning 
kodanike ja institutsioonide vahelise 
koostöö edendamine (temaatilise eesmärgi 
„Institutsioonide võimekuse parandamine 
ja tõhus avalik haldus” raames);

iv) õigusloomealase ja halduskoostöö ning 
kodanike ja institutsioonide vahelise 
koostöö, sealhulgas vajaliku 
infrastruktuuri edendamine (temaatilise 
eesmärgi „Institutsioonide võimekuse 
parandamine ja tõhus avalik haldus” 
raames);

Or. de

Muudatusettepanek 214
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – esimene lõik – punkt a – punkt iv a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv a) investeeringud piiriüleste 
piirkondade majanduslikku ja 
funktsionaalset arengut edendavasse 
taristusse;

Or. en

Muudatusettepanek 215
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – punkt iv a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv a) ettevõtete, eelkõige VKEde vaheline 
koostöö eesmärgiga saata ja toetada 
kõnealuste ettevõtete kestvat arengut 
majandus-, kaubandus- või tehnoloogia 
koostöö, liikuvuse või kogemuste vahetuse 
meetmete, äriinkubaatorite loomise ja 
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klastrite kasutuselevõtu abil (temaatilise 
eesmärgi „VKEde konkurentsivõime 
tugevdamine” raames)

Or. fr

Muudatusettepanek 216
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – punkt iv a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv a) investeeringud piirkondlikesse, 
piiriülestesse elektrivõrkudesse tõhusa
energiavarustuse eesmärgil ka 
mäestikualadel;

Or. de

Muudatusettepanek 217
Fiorello Provera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – punkt iv a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv a) piiriüleste transpordiühenduste 
loomisele ja nende kvaliteedi 
parandamisele, piirialade ühendamisele 
kõnealuste transpordiühendustega, 
piiriüleste ühenduste arendamisele ja 
piiriüleste ühistranspordisüsteemide 
loomisele suunatud investeeringud 
(jätkusuutliku transpordisüsteemi 
edendamise ja võrkude taristute takistuste 
ületamise temaatilise eesmärgi raames),

Or. fr
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Muudatusettepanek 218
Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – punkt iv a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv a) tervishoiu ja 
sotsiaalinfrastruktuuridesse ning 
päästeteenistuse koostöösüsteemidesse 
tehtavad investeeringud, mis panustavad 
ressursside tulemuslikule kasutamisele 
piiriülestel aladel (temaatilise eesmärgi 
„Sotsiaalse kaasatuse edendamine ja 
võitlus vaesusega” raames).

Or. fr

Muudatusettepanek 219
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – esimene lõik – punkt a – alapunkt iv a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv a) piiriäärsete piirkondade transpordi ja 
ühenduste edendamine ja nende 
kvaliteedi parandamine; piiriüleste 
ühistranspordisüsteemide käimapanemine 
(temaatilise eesmärgi „Säästlikku 
transpordi toetamine ja põhilises 
transpordivõrkude taristus tõkete 
kaotamine” raames);

Or. es

Muudatusettepanek 220
Vasilica Viorica Dăncilă

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – esimene lõik – punkt a – punkt iv a (uus)



AM\903764ET.doc 99/166 PE490.976v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv a) kohaliku ja piirkondliku koostöö 
ning era- ja avaliku sektori partnerluse 
edendamine eesmärgiga arendada turismi 
mõlemal pool piiri elavate kogukondade 
kohaliku kultuuri ja traditsioonide 
tugevdamiseks.

Or. en

Selgitus

Turism on üks Euroopa majanduse olulisimaid sektoreid ning on tähtis edendada piiriülest 
koostööd täiendava arendustöö nimel

Muudatusettepanek 221
Giommaria Uggias

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – alapunkt iv a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv a) asjaomaste piirkondade 
arendamiseks mõeldud meetmete 
rakendamine ja edendamine 
turismisektoris;

Or. it

Muudatusettepanek 222
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – alapunkt iv a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv a) piiriüleste ja riikidevaheliste 
transpordiühenduste loomiseks, 
väljaarendamiseks ja parandamiseks 
mõeldud investeeringute edendamine.



PE490.976v01-00 100/166 AM\903764ET.doc

ET

Or. pt

Muudatusettepanek 223
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – esimene lõik – punkt a – punkt iv a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv a) liidu piirkondade vahelise 
innovatsioonilõhe vähendamine, 
ühendades vähem arenenud piirkondade 
esile kerkivaid tippkeskuseid Liidu 
juhtivate tippkeskustega, kindlustades 
teed tipptasemele;

Or. en

Muudatusettepanek 224
Niccolò Rinaldi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – punkt iv a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv a) piiriüleste transpordiühenduste 
loomisele ja nende kvaliteedi 
parandamisele, piirialade ühendamisele 
kõnealuste transpordiühendustega, 
piiriüleste ühenduste arendamisele ja 
piiriüleste ühistranspordisüsteemide 
loomisele suunatud investeeringud 
(jätkusuutliku transpordisüsteemi 
edendamise ja võrkude infrastruktuuride 
takistuste ületamise temaatilise eesmärgi 
raames);

Or. fr
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Muudatusettepanek 225
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – esimene lõik – punkt a – punkt iv b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv b) kui tegemist on mis tahes piiriüleste 
programmidega rahu ja leppimise 
saavutamiseks Põhja-Iirimaa ja Iirimaa 
piiriäärsete maakondade vahel, meetmed 
kogukondade vahelise ühtekuuluvuse 
edendamiseks sotsiaalse ja majandusliku 
stabiilsuse kindlustamiseks asjaomastes
piirkondades;

Or. en

Muudatusettepanek 226
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – punkt iv b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv b) investeeringud piiriüleste 
transpordiühenduste loomiseks ning 
piiriüleste ühistranspordisüsteemide 
väljaehitamiseks;

Or. de

Muudatusettepanek 227
Fiorello Provera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – punkt iv b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv b) turismi ja kultuurireiside toetamine, 
kuna need soodustavad tänu avalikesse 
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infrastruktuuridesse tehtavatele 
investeeringutele ning ühiste piiriüleste 
turismi ja kultuuritoodete loomisele 
töökohtade loomist (temaatilise eesmärgi 
„Tööhõive ja tööjõu liikuvuse 
edendamine” raames);

Or. fr

Muudatusettepanek 228
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – punkt iv b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv b) makropiirkondlike strateegiate ja 
mere vesikondade strateegiate 
väljatöötamine ja rakendmaine (kõigi 
temaatiliste eesmärkide raames);

Or. fr

Selgitus

Piiriülene koostöö võib asjaomastes regioonides kuuluda makropiirkondlike strateegiate ja 
merepiirkonna strateegiate väljatöötamise ja rakendamise alla.

Muudatusettepanek 229
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – esimene lõik – punkt a – alapunkt iv b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv b) piiriüleste teabevahetussüsteemide 
arendamine (temaatilise eesmärgi „Info-
ja kommunikatsioonitehnoloogia 
kasutamise ja kvaliteedi ning nende 
kättesaadavuse arendamine” raames);

Or. es
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Muudatusettepanek 230
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – alapunkt iv b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv b) kaasa arvatud vajalik taristu;

Or. pt

Muudatusettepanek 231
Niccolò Rinaldi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – punkt iv b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv b) turismi ja kultuurireiside toetamine, 
kuna need soodustavad tänu avalikesse 
infrastruktuuridesse tehtavatele 
investeeringutele ning ühiste piiriüleste 
turismi ja kultuuritoodete loomisele 
töökohtade loomist (temaatilise eesmärgi 
„Tööhõive ja tööjõu liikuvuse 
edendamine” raames);

Or. fr

Muudatusettepanek 232
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – punkt iv c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv c) investeeringud päästeteenistuste 
koostöösüsteemidesse;



PE490.976v01-00 104/166 AM\903764ET.doc

ET

Or. de

Muudatusettepanek 233
Fiorello Provera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – punkt iv c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv c) tervishoiu ja 
sotsiaalinfrastruktuuridesse ning 
päästeteenistuse koostöösüsteemidesse 
tehtavad investeeringud, mis panustavad 
ressursside tulemuslikule kasutamisele 
piiriülestel aladel (temaatilise eesmärgi 
„Sotsiaalse kaasatuse edendamine ja 
võitlus vaesusega” raames);

Or. fr

Muudatusettepanek 234
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – punkt iv c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv c) tervishoiu ja 
sotsiaalinfrastruktuuridesse ning 
päästeteenistuse koostöösüsteemidesse 
tehtavad investeeringud (temaatilise 
eesmärgi „Sotsiaalse kaasatuse 
edendamine ja võitlus vaesusega” 
raames);

Or. fr

Muudatusettepanek 235
Niccolò Rinaldi
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – punkt iv c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv c) tervishoiu ja 
sotsiaalinfrastruktuuridesse ning 
päästeteenistuse koostöösüsteemidesse 
tehtavad investeeringud, mis panustavad 
ressursside tulemuslikule kasutamisele 
piiriülestel aladel (temaatilise eesmärgi 
„Sotsiaalse kaasatuse edendamine ja 
võitlus vaesusega” raames);

Or. fr

Muudatusettepanek 236
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – punkt iv d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv d) investeeringud piiriüleste 
teabevahetussüsteemide loomisse info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiate 
valdkonnas;

Or. de

Muudatusettepanek 237
Fiorello Provera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – punkt iv d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv d) piiriülese teabevahetussüsteemi 
loomisesse investeerimine (temaatilise 
eesmärgi „Info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia kasutamise 
ja kvaliteedi ning nende kättesaadavuse 
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arendamine” raames); 

Or. fr

Muudatusettepanek 238
Niccolò Rinaldi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – punkt iv d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv d) piiriülese teabevahetussüsteemi 
loomisesse investeerimine (temaatilise 
eesmärgi „Info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia kasutamise 
ja kvaliteedi ning nende kättesaadavuse 
arendamine” raames);

Or. fr

Muudatusettepanek 239
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) riikidevahelises koostöös: 
makropiirkondlike ja merepiirkondadele 
pühendatud strateegiate väljatöötamine ja 
elluviimine (temaatilise eesmärgi 
„Institutsioonide võimekuse parandamine 
ja tõhus avalik haldus” raames).

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 240
Salvatore Caronna
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) riikidevahelises koostöös:
makropiirkondlike ja merepiirkondadele 
pühendatud strateegiate väljatöötamine ja 
elluviimine (temaatilise eesmärgi 
„Institutsioonide võimekuse parandamine 
ja tõhus avalik haldus” raames).

b) riikidevahelises koostöös:

Or. it

Muudatusettepanek 241
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) riikidevahelises koostöös:
makropiirkondlike ja merepiirkondadele 
pühendatud strateegiate väljatöötamine ja 
elluviimine (temaatilise eesmärgi 
„Institutsioonide võimekuse parandamine 
ja tõhus avalik haldus” raames).

b) riikidevahelises ja piiriüleses koostöös:
makropiirkondlike ja merepiirkondadele 
või mägedele pühendatud strateegiate 
väljatöötamine ja elluviimine.

Or. fr

Selgitus

Seos makropiirkondlike strateegiatega ei tohiks huvi pakkuda mitte ainult riikidevahelisel 
tasandil, vaid ka piiriülesel. Makroregionaalsete strateegiate väljatöötamine võiks vähemalt 
tagada riikidevahelise programmi parema komplementaarsuse piiriüleste programmidega.

Muudatusettepanek 242
Fiorello Provera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) riikidevahelises koostöös:
makropiirkondlike ja merepiirkondadele 
pühendatud strateegiate väljatöötamine ja 
elluviimine (temaatilise eesmärgi 
„Institutsioonide võimekuse parandamine 
ja tõhus avalik haldus” raames).

b) piiriüleses ja riikidevahelises koostöös:
makropiirkondlike ja merepiirkondadele 
või mäestikualadele pühendatud 
strateegiate väljatöötamine ja elluviimine.

Or. fr

Muudatusettepanek 243
François Alfonsi, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) riikidevahelises koostöös:
makropiirkondlike ja merepiirkondadele 
pühendatud strateegiate väljatöötamine ja 
elluviimine (temaatilise eesmärgi 
„Institutsioonide võimekuse parandamine 
ja tõhus avalik haldus” raames).

b) piiriüleses ja riikidevahelises koostöös:
makropiirkondlike ja merepiirkondadele 
või mäestikualadele pühendatud 
strateegiate väljatöötamine ja elluviimine.

Or. fr

Muudatusettepanek 244
Niccolò Rinaldi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) riikidevahelises koostöös:
makropiirkondlike ja merepiirkondadele 
pühendatud strateegiate väljatöötamine ja 
elluviimine (temaatilise eesmärgi 
„Institutsioonide võimekuse parandamine 
ja tõhus avalik haldus” raames).

b) piiriüleses ja riikidevahelises koostöös:
makropiirkondlike ja merepiirkondadele 
või mäestikualadele pühendatud 
strateegiate väljatöötamine ja elluviimine.



AM\903764ET.doc 109/166 PE490.976v01-00

ET

Or. fr

Muudatusettepanek 245
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) riikidevahelises koostöös:
makropiirkondlike ja merepiirkondadele 
pühendatud strateegiate väljatöötamine ja 
elluviimine (temaatilise eesmärgi 
„Institutsioonide võimekuse parandamine 
ja tõhus avalik haldus” raames).

b) riikidevahelises koostöös:
makroregionaalsete strateegiate ja mere 
vesikondade strateegiate väljatöötamine ja 
rakendmaine (kõigi temaatiliste 
eesmärkide raames).

Or. fr

Muudatusettepanek 246
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart, François Alfonsi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) riikidevahelises koostöös:
makropiirkondlike ja merepiirkondadele 
pühendatud strateegiate väljatöötamine ja 
elluviimine (temaatilise eesmärgi 
„Institutsioonide võimekuse parandamine 
ja tõhus avalik haldus” raames).

b) riikidevahelises koostöös: arendades ja 
rakendades makropiirkondlikke 
strateegiaid; piiriüleseid 
regionaalstrateegiaid, nagu 
euroregioonid, kui neid ei hõlma 
piiriülesed programmid ja 
merestrateegiad (temaatilise eesmärgi 
„Institutsioonide võimekuse parandamine 
ja tõhus avalik haldus” raames).

Or. es

Muudatusettepanek 247
László Surján
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1a – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) riikidevahelises koostöös:
makropiirkondlike ja merepiirkondadele 
pühendatud strateegiate väljatöötamine ja 
elluviimine (temaatilise eesmärgi 
„Institutsioonide võimekuse parandamine 
ja tõhus avalik haldus” raames).

b) riikidevahelises koostöös:

i) riikidevaheliste programmide
väljatöötamine ja elluviimine, k.a:
makropiirkondlike ja merepiirkondadele 
pühendatud strateegiate väljatöötamine ja 
elluviimine (temaatilise eesmärgi 
„Institutsioonide võimekuse parandamine 
ja tõhus avalik haldus” raames).

ii) selliste riikidevaheliste programmide
väljatöötamine ja elluviimine, mis 
tegelevad Euroopa tasandi küsimustega, 
näiteks: demograafia, vaesuse 
vähendamine või roma elanikkonna 
sotsiaalne kaasamine.

Or. en

Muudatusettepanek 248
Tomasz Piotr Poręba

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) riikidevahelises koostöös:
makropiirkondlike ja merepiirkondadele 
pühendatud strateegiate väljatöötamine ja 
elluviimine (temaatilise eesmärgi 
„Institutsioonide võimekuse parandamine 
ja tõhus avalik haldus” raames).

b) riikidevahelises koostöös:
makropiirkondlike ja merepiirkondadele 
pühendatud strateegiate ning riigiüleste 
alade territoriaalse ühtekuuluvuse 
saavutamise meetmete väljatöötamine ja 
elluviimine (temaatilise eesmärgi 
„Riigiüleste koostööstruktuuride 
institutsionaalse võimekuse parandamine 
ja tõhus avalik haldus” raames)
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Or. pl

Muudatusettepanek 249
Giommaria Uggias

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) riikidevahelises koostöös:
makropiirkondlike ja merepiirkondadele 
pühendatud strateegiate väljatöötamine ja 
elluviimine (temaatilise eesmärgi 
„Institutsioonide võimekuse parandamine 
ja tõhus avalik haldus” raames).

b) riikidevahelises koostöös:
makropiirkondlike ja merepiirkondadele 
pühendatud strateegiate väljatöötamine ja 
elluviimine (temaatilise eesmärgi 
„Institutsioonide võimekuse parandamine 
ja tõhus avalik haldus” ning turismisektori 
sihtotstarbeliste meetmete raames).

Or. it

Muudatusettepanek 250
Salvatore Caronna

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt b – alapunkt i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) makropiirkondlike ja 
merepiirkondadele pühendatud 
strateegiate väljatöötamine ja elluviimine 
(temaatilise eesmärgi „Institutsioonide 
võimekuse parandamine ja tõhus avalik 
haldus” raames);

Or. it

Muudatusettepanek 251
Salvatore Caronna

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt b – alapunkt ii (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) piirkondlike ja kohalike omavalitsuste 
suutlikkuse arendamine demograafiliste 
muutuste ja erinevates sotsiaal-
majanduslikes keskkondades toimuva 
aktiivse elanikkonna liikumise 
tagajärgedega toimetulekuks (temaatilise 
eesmärgi „Institutsioonide võimekuse 
parandamine ja tõhus avalik haldus” 
raames);

Or. it

Selgitus

Erinevate demograafiliste struktuuridega riikide demograafiliste muutustega seotud 
küsimustega tegelemise tähtsus territoriaalsete avalike haldusasutuste jaoks on tihedalt 
seotud Euroopa piirkondade konkurentsitakistustest ülesaamisega.

Muudatusettepanek 252
Salvatore Caronna

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt b – alapunkt iii (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) säästva linnatranspordi poliitika 
edendamine uuenduslike, kontrollitavate 
ja ülekantavate meetmete rakendamise 
kaudu (temaatilise eesmärgi „Säästvate 
transpordisüsteemide edendamine ja 
kitsaskohtade kõrvaldamine peamistes 
võrguinfrastruktuurides” raames);

Or. it

Selgitus

Koostöö sobib ka muude vahendite kaudu saadud kogemuste ärakasutamiseks neid 
võrgustikes väärtustades. Linnatranspordi poliitika on territoriaalse koostöö keskne küsimus 
selle piiriüleses mõõtmes.
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Muudatusettepanek 253
Salvatore Caronna

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt b – alapunkt iv (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) info- ja sidetehnoloogiate laialdase 
kasutuse edendamine ja parandamine 
maa-, ranniku- ja äärealade 
kogukondades (temaatilise eesmärgi 
„Info- ja sidetehnoloogiatele juurdepääsu 
parandamine ning nende kasutamine ja 
kvaliteet” raames);

Or. it

Selgitus

Maapiirkonnad ja teatud marginaliseerumise ohuga alad võivad leida määrava impulsi info-
ja sidetehnoloogiate suurema kasutamise kaudu, mis saavutatakse mitte ainult parema 
infrastruktuuri kaudu, vaid ka kultuurilisi ja organisatsioonilisi tegureid edendades, mille 
kohta leiab selgituse territoriaalses koostöös.

Muudatusettepanek 254
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) ettevõtete (eelkõige VKEde) ja 
ettevõtjate esindusorganisatsioonide 
vaheline koostöö eesmärgiga saata ja 
toetada majandus-, kaubandus- või 
tehnoloogiaalast koostööd liikuvuse ja 
kogemuste vahetuse kaudu määruse (UE) 
nr [...]/2012 [ERFi määrus] artiklis 5 
esitatud eesmärkidel

Or. fr
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Muudatusettepanek 255
Pat the Cope Gallagher, Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui tegemist on mis tahes piiriüleste 
programmidega rahu ja leppimise 
saavutamiseks Põhja-Iirimaa ja Iirimaa 
piiriäärsete maakondade vahel, toetab 
ERF ka asjaomaste piirkondade 
sotsiaalset ja majanduslikku stabiilsust 
eelkõige kogukondade vahelise 
ühtekuuluvuse edendamiseks võetavate 
meetmetega.

Or. en

Selgitus

Kui tegemist on mis tahes piiriüleste programmidega rahu ja leppimise saavutamiseks Põhja-
Iirimaa ja Iirimaa piiriäärsete maakondade vahel, toetab ERF ka asjaomaste piirkondade 
sotsiaalset ja majanduslikku stabiilsust eelkõige kogukondade vahelise ühtekuuluvuse 
edendamiseks võetavate meetmetega.

Muudatusettepanek 256
James Nicholson, Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui tegemist on mis tahes piiriüleste 
programmidega rahu ja leppimise 
saavutamiseks Põhja-Iirimaa ja Iirimaa 
piiriäärsete maakondade vahel, toetab 
ERF ka asjaomaste piirkondade 
sotsiaalset ja majanduslikku stabiilsust 
eelkõige kogukondade vahelise 
ühtekuuluvuse edendamiseks võetavate 
meetmetega.
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Or. en

Muudatusettepanek 257
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Koostööprogramm koosneb 
prioriteetsetest suundadest. Prioriteetne 
suund on seotud ühe fondiga, vastab ühele 
temaatilisele eesmärgile ja võib hõlmata 
selle temaatilise eesmärgi üht või mitut 
investeerimisprioriteeti vastavalt käesoleva 
määruse artiklitele 5 ja 6.

1. Koostööprogramm koosneb 
prioriteetsetest suundadest. Prioriteetne 
suund on seotud ühe fondiga, vastab ühele 
temaatilisele eesmärgile ja võib hõlmata 
selle temaatilise eesmärgi üht või mitut 
investeerimisprioriteeti vastavalt käesoleva 
määruse artiklitele 5 ja 6. Prioriteetne 
suund võib vajadusel hõlmata vähemalt 
ühte eri temaatiliste eesmärkide 
täiendavat investeerimisprioriteeti, et 
saavutada temaatiliselt ühtse, tervikliku 
lähenemise kaudu tugevam toime ja 
tõhusus. 

Or. de

Selgitus

Erinevate investeerimisprioriteetide ühendamise kaudu on võimalik vältida temaatiliste 
eesmärkide paralleelsust ja kahetisust, mis suurendab oluliselt temaatilist keskendatust, 
piiramata samal ajal temaatilisi koostöövõimalusi. Lisaks saaks sel viisil ka programmi 
seisukohalt olulisi karakteristikuid märksa tõhusamalt arvesse võtta.

Muudatusettepanek 258
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt b – punkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) ühised ning spetsiifilised väljund- ja 
tulemusnäitajad, vajaduse korral koos 
algväärtusega ja kvantifitseeritud 
sihtväärtusega vastavalt 

ii) ühised ning spetsiifilised väljund- ja 
tulemusnäitajad, vajaduse korral koos 
algväärtusega ja kvantifitseeritud 
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fondispetsiifilistele eeskirjadele; sihtväärtusega vastavalt artiklile 15;

Or. fr

Muudatusettepanek 259
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt b – punkt iv a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv a) prioriteetsete struktuuriprojektide 
identifitseerimine, eelkõige 
identifitseerimine makropiirkondlike 
strateegiate ja mere piirkondade või 
mäestikualade strateegiate raames.

Or. fr

Muudatusettepanek 260
Fiorello Provera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt b – punkt iv a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv a) prioriteetsete struktuuriprojektide 
identifitseerimine, eelkõige 
identifitseerimine makropiirkondlike 
strateegiate ja mere piirkondade või 
mäestikualade strateegiate raames.

Or. fr

Muudatusettepanek 261
Niccolò Rinaldi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt b – punkt iv a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv a) prioriteetsete struktuuriprojektide 
identifitseerimine, eelkõige 
identifitseerimine makropiirkondlike 
strateegiate ja mere piirkondade või 
mäestikualade strateegiate raames.

Or. fr

Muudatusettepanek 262
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Herbert Reul, Joachim Zeller

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt c – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) mehhanismid, mis tagavad 
kooskõlastatuse fondide, Maaelu Arengu 
Euroopa Põllumajandusfondi, Euroopa 
Kalandus- ja Merendusfondi ning muude 
liidu ja riikide rahastamisvahendite vahel ja 
Euroopa Investeerimispangaga (EIB);

i) mehhanismid, mis tagavad 
kooskõlastatuse fondide, Maaelu Arengu 
Euroopa Põllumajandusfondi, Euroopa 
Ühendamise Rahastu, Euroopa Kalandus-
ja Merendusfondi ning muude liidu ja 
riikide rahastamisvahendite vahel ja 
Euroopa Investeerimispangaga (EIB);

Or. de

Muudatusettepanek 263
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt c – punkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) vajaduse korral – kavandatud sidus 
lähenemisviis linna-, maa-, 
rannikupiirkondade ja eripärase 
territooriumiga piirkondade territoriaalsele 
arengule, eelkõige määruse (EL) 
nr [...]/2012 [ühissätete määrus] artiklite 28 
ja 29 rakendamise kord;

ii) kavandatud sidus lähenemisviis linna-,
maa-, rannikupiirkondade ja eripärase 
territooriumiga piirkondade territoriaalsele 
arengule, eelkõige määruse (EL) 
nr [...]/2012 [ühissätete määrus] artiklite 28 
ja 29 rakendamise kord;
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Or. en

Muudatusettepanek 264
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt c – punkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) vajaduse korral – kavandatud sidus 
lähenemisviis linna-, maa-, 
rannikupiirkondade ja eripärase 
territooriumiga piirkondade territoriaalsele 
arengule, eelkõige määruse (EL) nr 
[...]/2012 [ühissätete määrus] artiklite 28 ja 
29 rakendamise kord;

ii) vajaduse korral – kavandatud sidus 
lähenemisviis linna-, maa-, mäestiku-, 
rannikupiirkondade ja eripärase 
territooriumiga piirkondade territoriaalsele 
arengule, eelkõige määruse (EL) nr 
[...]/2012 [ühissätete määrus] artiklite 28 ja 
29 rakendamise kord;

Or. fr

Muudatusettepanek 265
Fiorello Provera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt c – punkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) vajaduse korral – kavandatud sidus 
lähenemisviis linna-, maa-, 
rannikupiirkondade ja eripärase 
territooriumiga piirkondade territoriaalsele 
arengule, eelkõige määruse (EL) nr 
[...]/2012 [ühissätete määrus] artiklite 28 ja 
29 rakendamise kord;

ii) vajaduse korral – kavandatud sidus 
lähenemisviis linna-, maa-, 
rannikupiirkondade ja eripärase 
territooriumiga piirkondade (mäed ja 
saared) territoriaalsele arengule, eelkõige 
määruse (EL) nr [...]/2012 [ühissätete 
määrus] artiklite 28 ja 29 rakendamise 
kord;

Or. fr

Muudatusettepanek 266
Niccolò Rinaldi
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt c – punkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) vajaduse korral – kavandatud sidus 
lähenemisviis linna-, maa-, 
rannikupiirkondade ja eripärase 
territooriumiga piirkondade territoriaalsele 
arengule, eelkõige määruse (EL) nr 
[...]/2012 [ühissätete määrus] artiklite 28 ja 
29 rakendamise kord;

ii) vajaduse korral – kavandatud sidus 
lähenemisviis linna-, maa-, 
rannikupiirkondade ja eripärase 
territooriumiga piirkondade (mäed ja 
saared) territoriaalsele arengule, eelkõige 
määruse (EL) nr [...]/2012 [ühissätete 
määrus] artiklite 28 ja 29 rakendamise 
kord;

Or. fr

Muudatusettepanek 267
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt c – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) vajaduse korral – kavandatud sidus 
lähenemisviis linna-, maa-, 
rannikupiirkondade ja eripärase 
territooriumiga piirkondade territoriaalsele 
arengule, eelkõige määruse (EL) 
nr [...]/2012 [ühissätete määrus] artiklite 28 
ja 29 rakendamise kord;

ii) vajaduse korral – kavandatud sidus 
lähenemisviis linnapiirkondade ja 
linnalähedaste, maa-, rannikupiirkondade 
ja eripärase territooriumiga piirkondade 
territoriaalsele arengule, eelkõige määruse 
(EL) nr [...]/2012 [ühissätete määrus] 
artiklite 28 ja 29 rakendamise kord;

Or. es

Muudatusettepanek 268
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt c – punkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) vajaduse korral – kavandatud sidus 
lähenemisviis linna-, maa-, 

ii) vajaduse korral – kavandatud sidus 
lähenemisviis linna-, maa-, 
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rannikupiirkondade ja eripärase 
territooriumiga piirkondade territoriaalsele 
arengule, eelkõige määruse (EL) 
nr [...]/2012 [ühissätete määrus] artiklite 28 
ja 29 rakendamise kord;

rannikupiirkondade ja eripärase 
territooriumiga piirkondade, näiteks 
ebasoodsate geograafiliste, 
demograafiliste ja looduslike tingimustega 
piirkondade territoriaalsele arengule, 
eelkõige määruse (EL) nr [...]/2012 
[ühissätete määrus] artiklite 28 ja 29 
rakendamise kord;

Or. en

Muudatusettepanek 269
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt c – punkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) vajaduse korral – kavandatud sidus 
lähenemisviis linna-, maa-, 
rannikupiirkondade ja eripärase 
territooriumiga piirkondade territoriaalsele 
arengule, eelkõige määruse (EL) nr 
[...]/2012 [ühissätete määrus] artiklite 28 ja 
29 rakendamise kord;

ii) vajaduse korral – kavandatud sidus 
lähenemisviis linna-, maa-, 
rannikupiirkondade ja eripärase 
territooriumiga ebasoodsate looduslike, 
geograafiliste või demograafiliste 
piirkondade, territoriaalsele arengule, 
eelkõige määruse (EL) nr [...]/2012 
[ühissätete määrus] artiklite 28 ja 29 
rakendamise kord;

Or. fr

Muudatusettepanek 270
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt c – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) vajaduse korral – nende linnade 
nimekiri, kus tuleb rakendada säästva 
linnaarenduse integreeritud meetmeid ning 
ERFist nende meetmete jaoks antava abi 
soovituslik iga-aastane jaotus;

iii) vajaduse korral – nende linnade ja 
funktsionaalsete territooriumide 
soovituslik nimekiri, kus tuleb rakendada 
säästva linnaarenduse integreeritud 
meetmeid ning ERFist nende meetmete 
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jaoks antava abi soovituslik iga-aastane 
jaotus;

Or. es

Muudatusettepanek 271
Fiorello Provera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt c – punkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) piirkonnad, kus kohalikku arengut 
hakatakse edendama kogukonna 
eestvedamisel;

iv) piirkonnad, kus kohalikku arengut 
hakatakse edendama kogukonna 
eestvedamisel, eelkõige eripärase 
territooriumiga piirkondades (mäed ja 
saared);

Or. fr

Muudatusettepanek 272
Niccolò Rinaldi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt c – punkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) piirkonnad, kus kohalikku arengut 
hakatakse edendama kogukonna 
eestvedamisel;

iv) piirkonnad, kus kohalikku arengut 
hakatakse edendama kogukonna 
eestvedamisel, eelkõige eripärase 
territooriumiga piirkondades (mäed ja 
saared);

Or. fr

Muudatusettepanek 273
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt c – punkt v
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v) vajaduse korral – kavandatud 
sekkumiste panus makropiirkondlike 
strateegiate ja merepiirkonna strateegiate 
rakendamisse;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 274
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt c – punkt v

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v) vajaduse korral – kavandatud 
sekkumiste panus makropiirkondlike 
strateegiate ja merepiirkonna strateegiate 
rakendamisse;

v) asjaomaste programmide puhul –
kavandatud sekkumiste panus 
makropiirkondlike strateegiate ja 
merepiirkonna strateegiate rakendamisse;

Or. fr

Muudatusettepanek 275
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt c – punkt v

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v) vajaduse korral – kavandatud 
sekkumiste panus makropiirkondlike 
strateegiate ja merepiirkonna strateegiate 
rakendamisse;

v) kavandatud sekkumiste panus 
makropiirkondlike strateegiate ja 
merepiirkonna või mäestikuala strateegiate 
rakendamisse;

Or. fr

Muudatusettepanek 276
Fiorello Provera
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt c – punkt v

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v) vajaduse korral – kavandatud 
sekkumiste panus makropiirkondlike 
strateegiate ja merepiirkonna strateegiate 
rakendamisse;

v) kavandatud sekkumiste panus 
makropiirkondlike strateegiate ja 
merepiirkonna või mäestikuala strateegiate 
rakendamisse;

Or. fr

Muudatusettepanek 277
François Alfonsi, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt c – punkt v

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v) vajaduse korral – kavandatud 
sekkumiste panus makropiirkondlike 
strateegiate ja merepiirkonna strateegiate 
rakendamisse;

v) kavandatud sekkumiste panus 
makropiirkondlike strateegiate ja
merepiirkonna või mäestikuala strateegiate 
rakendamisse;

Or. fr

Muudatusettepanek 278
Niccolò Rinaldi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt c – punkt v

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v) vajaduse korral – kavandatud 
sekkumiste panus makropiirkondlike 
strateegiate ja merepiirkonna strateegiate 
rakendamisse;

v) kavandatud sekkumiste panus 
makropiirkondlike strateegiate ja 
merepiirkonna või mäestikuala strateegiate 
rakendamisse;

Or. fr
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Muudatusettepanek 279
Tomasz Piotr Poręba

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt c – alapunkt v

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(v) vajaduse korral – kavandatud 
sekkumiste panus makropiirkondlike 
strateegiate ja merepiirkonna strateegiate 
rakendamisse;

(v) vajaduse korral – kavandatud 
sekkumiste panus makropiirkondlike 
strateegiate ja merepiirkonna strateegiate 
ning riigiüleste alade territoriaalse 
ühtekuuluvuse saavutamise meetmete 
rakendamisse;

Or. pl

Muudatusettepanek 280
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Herbert Reul, Joachim Zeller, Hermann 
Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt c – punkt v a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v a) vajaduse korral – piiriülene 
infrastruktuuristrateegia;

Or. de

Muudatusettepanek 281
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt c – punkt v a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v a) eelkõige makropiirkondlike 
strateegiate ja merepiirkondade 
strateegiate raames identifitseeritud 
prioriteetsed struktuurprojektid;
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Or. fr

Muudatusettepanek 282
Pervenche Berès
tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt e – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) tehnilise abi kavandatud kasutamine, 
sealhulgas meetmed asutuste ja
toetusesaajate haldussuutlikkuse 
parandamiseks asjakohase teabe abil 
vastavalt lõike 2 punktile b, asjaomase 
prioriteetse suuna jaoks;

i) tehnilise abi kavandatud kasutamine, 
sealhulgas meetmed asutuste, 
toetusesaajate, sotsiaalpartnerite ja 
valitsusväliste organisatsioonide ning 
muude huvirühmade haldussuutlikkuse 
parandamiseks asjakohase teabe abil 
vastavalt lõike 2 punktile b, asjaomase 
prioriteetse suuna jaoks;

Or. en

Muudatusettepanek 283
Fiorello Provera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt e – punkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) hinnang abisaajate halduskoormusele 
ja selle vähendamisele suunatud 
kavandatavad meetmed koos vastavate 
sihttasemetega;

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 284
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt e – alapunkt ii
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) hinnang abisaajate halduskoormusele 
ja selle vähendamisele suunatud 
kavandatavad meetmed koos vastavate 
sihttasemetega;

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 285
Niccolò Rinaldi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt e – punkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) hinnang abisaajate halduskoormusele 
ja selle vähendamisele suunatud 
kavandatavad meetmed koos vastavate 
sihttasemetega;

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 286
Michael Theurer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt e – punkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) hinnang abisaajate halduskoormusele ja 
selle vähendamisele suunatud 
kavandatavad meetmed koos vastavate 
sihttasemetega;

ii) hinnang abisaajate ja haldusasutuste 
halduskoormusele ja halduskoormuse
vähendamisele suunatud meetmed koos 
vastavate sihttasemetega;

Or. de

Muudatusettepanek 287
Hermann Winkler
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt e – punkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) hinnang abisaajate halduskoormusele ja 
selle vähendamisele suunatud 
kavandatavad meetmed koos vastavate 
sihttasemetega;

ii) hinnang halduskoormusele ja 
kavandatavad meetmed, mis on suunatud 
selle vähendamisele abisaajate ja 
haldusasutuste jaoks koos vastavate 
sihttasemetega;

Or. de

Selgitus

Halduskoormuse vähendamisest peaksid esmajoones kasu saama abisaajad, aga ka 
haldusasutused.

Muudatusettepanek 288
Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt e – punkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) hinnang abisaajate halduskoormusele 
ja selle vähendamisele suunatud 
kavandatavad meetmed koos vastavate
sihttasemetega;

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Hinnang halduskoormusele kujutaks programmi tasandil liigset halduskoormust, mis 
raskendaks menetlust märkimisväärselt. 

Muudatusettepanek 289
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller, Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt e – punkt iii a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii a) Euroopa Ühendamise Rahastu, 
Euroopa Regionaalarengu Fondi ja 
üleeuroopaliste transpordivõrkude 
programmide ja rahastamisvahendite 
kavandatav kasutuselevõtt ja 
ühendamine;

Or. de

Muudatusettepanek 290
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt f – punkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) tabel, mis hõlmab kogu 
programmiperioodi ja milles esitatakse 
koostööprogrammi ning iga prioriteetse 
suuna kohta ERFist antavale abile vastava 
rahalise assigneeringu kogusumma ja riigi 
kaasrahastamise summa. Kui riigi 
kaasfinantseerimine koosneb avaliku ja 
erasektori kaasfinantseerimisest, näidatakse 
tabelis soovituslik jaotus avaliku ja 
erasektori komponentide vahel.
Informatsiooniks esitatakse tabelis ka, kui 
suur on EIP kavandatud osalus;

ii) tabel, mis hõlmab kogu 
programmiperioodi ja milles esitatakse 
koostööprogrammi kohta ERFist antavale 
abile vastava rahalise assigneeringu 
kogusumma ja riigi kaasrahastamise 
summa. Tabel esitab prioriteetsete telgede 
suunava jaotuse. Kui riigi 
kaasfinantseerimine koosneb avaliku ja 
erasektori kaasfinantseerimisest, näidatakse 
tabelis soovituslik jaotus avaliku ja 
erasektori komponentide vahel.
Informatsiooniks esitatakse tabelis ka, kui 
suur on programmis osalevate kolmandate 
riikide lõplik panus ning kui suur on EIP 
kavandatud osalus;

Or. fr

Selgitus

Rakenduskava peab olema lihtsalt kohandatav makromajanduslike muudatustega, ilma et 
seda oleks vaja iga fondide prioriteetsete telgede vahelise ülekandmise korral põhjalikult 
ümber hinnata. Lisaks on loogiline paluda programmis osalevatel kolmandatel riikidel 
väljendada selgesõnaliselt oma rahalist osalust, omamaks üldülevaadet rahalistest 
vahenditest.
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Muudatusettepanek 291
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt g – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) akrediteerimisasutuse, korraldusasutuse 
ja auditeerimisasutuse määramine;

i) korraldusasutuse ja auditeerimisasutuse 
määramine;

Or. es

Muudatusettepanek 292
Manfred Weber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt g – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) akrediteerimisasutuse, korraldusasutuse 
ja auditeerimisasutuse määramine;

i) akrediteerimisasutuse, korraldusasutuse 
ja auditeerimisasutuse määramine; kui 
korraldusasutuseks ei ole määratud 
ETKRi, tuleb kontrolli tulemus vastavalt 
artiklile 21 esitada koos lühikese 
põhjendusega.

Or. de

Muudatusettepanek 293
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt g – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) akrediteerimisasutuse, korraldusasutuse 
ja auditeerimisasutuse määramine;

i) akrediteerimisasutuse, korraldusasutuse, 
auditeerimisasutuse ning vajaduse korral 
sertifitseerimisasutuse määramine;
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Or. fr

Selgitus

Seoses paindlikkusega võib määrata ka sertifitseerimisasutuse (artikkel 22). See võib juurde 
anda kogemusi ja pakkuda haldusküsimustes. Soov see kustutada, vaatamata selle 
vajalikkusele, ei ole kooskõlas üldise lihtsustamisega.

Muudatusettepanek 294
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 – esimene lõik – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) nende konkreetsete meetmete kirjeldus, 
mille eesmärk on võtta kavandatud 
projektide puhul arvesse 
keskkonnakaitsenõudeid, ressursitõhusust, 
kliimamuutuste leevendamist ja nendega 
kohandumist, riskide vältimist ja 
riskijuhtimist;

i) vajaduse korral – nende konkreetsete 
meetmete kirjeldus, mille eesmärk on võtta 
kavandatud projektide puhul arvesse 
keskkonnakaitsenõudeid, ressursitõhusust, 
kliimamuutuste leevendamist ja nendega 
kohandumist, riskide vältimist ja 
riskijuhtimist;

Or. en

Muudatusettepanek 295
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 – esimene lõik – punkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) nende konkreetsete meetmete kirjeldus, 
mille eesmärk on koostööprogrammi 
ettevalmistamisel, kavandamisel ja 
rakendamisel soodustada võrdseid 
võimalusi ning vältida igasugust 
diskrimineerimist soo, rassilise või etnilise 
päritolu, usutunnistuse või veendumuste, 
puuete, vanuse või seksuaalse sättumuse 
alusel, eelkõige seoses juurdepääsuga 
rahastamisele, võttes arvesse sellise 
diskrimineerimise ohus olevate 

ii) vajaduse korral – nende konkreetsete 
meetmete kirjeldus, mille eesmärk on 
koostööprogrammi ettevalmistamisel, 
kavandamisel ja rakendamisel soodustada 
võrdseid võimalusi ning vältida igasugust 
diskrimineerimist soo, rassilise või etnilise
päritolu, usutunnistuse või veendumuste, 
puuete, vanuse või seksuaalse sättumuse 
alusel, eelkõige seoses juurdepääsuga 
rahastamisele, võttes arvesse sellise 
diskrimineerimise ohus olevate 
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sihtrühmade vajadusi ja eriti nõuet tagada 
puuetega inimeste juurdepääs;

sihtrühmade vajadusi ja eriti nõuet tagada 
puuetega inimeste juurdepääs;

Or. en

Muudatusettepanek 296
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 – esimene lõik – punkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) kirjeldus selle kohta, milline on 
koostööprogrammi panus meeste ja naiste 
võrdõiguslikkuse edendamisse, ning 
vajaduse korral nende meetmete kirjeldus, 
mille eesmärk on tagada soolise mõõtme 
arvessevõtmine programmi ja projekti 
tasandil.

iii) kirjeldus selle kohta, milline on 
koostööprogrammi panus meeste ja naiste 
võrdõiguslikkuse edendamisse, ning 
vajaduse korral nende meetmete kirjeldus, 
mille eesmärk on tagada soolise mõõtme 
arvessevõtmine programmi ja projekti 
tasandil kõigis etappides, k.a 
kavandamisel, elluviimisel, seirel ja 
hindamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 297
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 – esimene lõik – punkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) kirjeldus selle kohta, milline on 
koostööprogrammi panus meeste ja naiste 
võrdõiguslikkuse edendamisse, ning 
vajaduse korral nende meetmete kirjeldus, 
mille eesmärk on tagada soolise mõõtme 
arvessevõtmine programmi ja projekti 
tasandil.

iii) vajaduse korral – kirjeldus selle kohta, 
milline on koostööprogrammi panus 
meeste ja naiste võrdõiguslikkuse 
edendamisse, ning vajaduse korral nende 
meetmete kirjeldus, mille eesmärk on 
tagada soolise mõõtme arvessevõtmine 
programmi ja projekti tasandil.

Or. en
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Muudatusettepanek 298
Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Joachim 
Zeller, Herbert Reul, Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 – esimene lõik – punkt iii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii a) piiriülese infrastruktuuri 
parandamise meetmete kirjeldus;

Or. de

Muudatusettepanek 299
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid peavad koostööprogrammi 
ettepanekule lisama riiklike 
võrdõiguslikkusega tegelevate asutuste 
arvamuse alapunktides ii ja iii sätestatud 
meetmete kohta.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 300
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid peavad koostööprogrammi 
ettepanekule lisama riiklike 
võrdõiguslikkusega tegelevate asutuste 
arvamuse alapunktides ii ja iii sätestatud 

välja jäetud
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meetmete kohta.

Or. fr

Selgitus

Rakendamise lihtsustamist silmas pidades on kõnealune nõue ebaproportsionaalne ja võib 
programmi koostamist pikendada.

Muudatusettepanek 301
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Programmis osalevad liikmesriigid ja 
kolmandad riigid või territooriumid (kui 
on) kinnitavad enne programmi 
komisjonile esitamist kirjalikult, et nad on 
nõus koostööprogrammi sisuga. See 
nõusolek peab sisaldama ka kõikide 
osalevate liikmesriikide kinnitust tagada 
koostööprogrammi rakendamise jaoks 
vajalik kaasrahastus.

5. Programmis osalevad liikmesriigid ja 
kolmandad riigid või territooriumid (kui 
on) kinnitavad enne programmi 
komisjonile esitamist kirjalikult, et nad on 
nõus koostööprogrammi sisuga. See 
nõusolek peab sisaldama ka kõikide 
osalevate liikmesriikide kinnitust tagada 
koostööprogrammi rakendamise jaoks 
vajalik kaasrahastus, ja vajaduse korral 
kolmandate riikide või territooriumide 
kohustumist anda oma rahaline panus.

Or. es

Muudatusettepanek 302
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Programmis osalevad liikmesriigid ja 
kolmandad riigid või territooriumid (kui 
on) kinnitavad enne programmi 
komisjonile esitamist kirjalikult, et nad on 
nõus koostööprogrammi sisuga. See 

5. Programmis osalevad liikmesriigid ja 
kolmandad riigid või territooriumid (kui 
on) kinnitavad enne programmi 
komisjonile esitamist kirjalikult, et nad on 
nõus koostööprogrammi sisuga. See 
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nõusolek peab sisaldama ka kõikide 
osalevate liikmesriikide kinnitust tagada 
koostööprogrammi rakendamise jaoks 
vajalik kaasrahastus.

nõusolek peab sisaldama ka kõikide 
osalevate liikmesriikide kinnitust tagada 
koostööprogrammi rakendamise jaoks 
vajalik kaasrahastus, ja vajaduse korral 
kolmandate riikide või territooriumide 
kohustumist anda oma rahaline panus.

Or. es

Selgitus

Enamik äärepoolseimate piirkondade naaberriike saab raha Euroopa demokraatia 
sihtkapitalist ja ei anna Euroopa territoriaalsesse koostöösse lisavahendeid. Äärepoolseimad 
piirkonnad on nii kohustatud tegema koostööd kolmandate riikidega, aga see on täiesti 
piiratud, sest kolmandad riigid ei saa täiendavaid vahendeid ja neil ei ole rahalisi stiimuleid.
On ebaproportsionaalne nõuda nende kolmandate riikide nõuetele vastavuse kinnitust, mis 
muudab nende programmide rakendamise ja juhtimise veel keerulisemaks.

Muudatusettepanek 303
Francesco De Angelis, Younous Omarjee, Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Programmis osalevad liikmesriigid ja 
kolmandad riigid või territooriumid (kui 
on) kinnitavad enne programmi 
komisjonile esitamist kirjalikult, et nad on 
nõus koostööprogrammi sisuga. See 
nõusolek peab sisaldama ka kõikide 
osalevate liikmesriikide kinnitust tagada 
koostööprogrammi rakendamise jaoks 
vajalik kaasrahastus.

5. Programmis osalevad liikmesriigid ja 
kolmandad riigid või territooriumid (kui 
nad on vastu võtnud koostööprogrammis 
osalemise kutse) kinnitavad enne 
programmi komisjonile esitamist 
kirjalikult, et nad on nõus 
koostööprogrammi sisuga. See nõusolek 
peab sisaldama ka kõikide osalevate 
liikmesriikide ning võimalusel asjaomaste 
kolmandate riikide või territooriumide
kinnitust tagada koostööprogrammi 
rakendamise jaoks vajalik kaasrahastus.

Or. fr

Muudatusettepanek 304
Patrice Tirolien, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid koostavad 
koostööprogrammid komisjoni kehtestatud 
näidise järgi.

6. Osalevad liikmesriigid ning 
koostööprogrammides osalemise kutse 
aktsepteerinud kolmandad riigid või 
territooriumid koostavad 
koostööprogrammid komisjoni kehtestatud 
näidise järgi. Erandina lõikest 5, juhul kui 
koostööprogrammid hõlmavad 
äärepoolseimaid piirkondi ja kolmandaid 
riike peab asjaomane liikmesriik enne 
programmi komisjonile esitamist 
konsulteerima kolmanda riigiga. Sel juhul 
võib koostööprogrammi sisu ja 
kolmandate riikide võimalikke panuseid 
arutada konsultatsioonikoosolekutel 
kolmandate riikidega või piirkondlike 
koostööorganite nõupidamistel.

Or. fr

Selgitus

Arvestades äärepoolseimate piirkondade koostööprogrammide (milles osalevad kolmandad 
riigid on tavaliselt AKV riigid) komplekssust ja mitmekesisust, tuleb pehmendada kohustust 
esitada koostööprogramm komisjonile alles pärast osalevatelt kolmandatelt riikidelt 
programmi sisu kohta kirjaliku nõusoleku saamist. Kõnealune kohustus võib kaasa tuua 
koostööprogrammi peatamise geopoliitiliste konfliktide tõttu, mis ei ole territoriaalkoostöö 
eesmärkidega seotud.

Muudatusettepanek 305
Tomasz Piotr Poręba

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui ETKRi kui abisaaja vastutusel viiakse 
ellu määruse (EL) nr [...]/2012 [ühissätete 
määrus] artikli 93 lõikes 1 nimetatud ühist 
tegevuskava, võivad koostööprogrammi 
ühise sekretariaadi personal ja ETKRi 
üldkogu liikmed saada määruse (EL) nr 
[...]/2012 [ühissätete määrus] artikli 97 

Kui ETKRi või muu juriidilise isiku, kes 
määratakse ühe osaleva riigi seaduste 
alusel, kui abisaaja vastutusel viiakse ellu 
määruse (EL) nr [...]/2012 [ühissätete 
määrus] artikli 93 lõikes 1 nimetatud ühist 
tegevuskava, võivad koostööprogrammi 
ühise sekretariaadi personal ja ETKRi 



PE490.976v01-00 136/166 AM\903764ET.doc

ET

lõikes 1 nimetatud juhtkomisjoni 
liikmeteks. ETKRi üldkogu liikmed ei tohi 
moodustada juhtkomisjonis enamust.

üldkogu liikmed saada määruse (EL) nr 
[...]/2012 [ühissätete määrus] artikli 97 
lõikes 1 nimetatud juhtkomisjoni 
liikmeteks. ETKRi üldkogu liikmed ei tohi 
moodustada juhtkomisjonis enamust.

Or. pl

Muudatusettepanek 306
Giommaria Uggias

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määruse (EL) nr [...]/2012 [ühissätete 
määrus] artikli 28 alla kuuluv kohalik 
areng, mille eestvedajaks on kogukond ise, 
võib olla kaasatud piiriüleste 
koostööprogrammide rakendamisse, kui 
kohalikku arengurühma kuuluvad vähemalt 
kahe riigi esindajad, kusjuures üks neist 
riikidest peab olema liikmesriik.

Määruse (EL) nr [...]/2012 [ühissätete 
määrus] artikli 28 alla kuuluv kohalik 
areng, mille eestvedajaks on kogukond ise, 
võib olla kaasatud piiriüleste 
koostööprogrammide rakendamisse, kui 
kohalikku arengurühma kuuluvad vähemalt 
kahe riigi kohalikud esindajad, kusjuures 
üks neist riikidest peab olema liikmesriik

Or. it

Muudatusettepanek 307
Tomasz Piotr Poręba

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määruse (EL) nr [...]/2012 artikli 99 lõikes 
3 [ühissätete määrus] osutatud 
rakendusasutus, kelle ülesandeks on 
tegeleda integreeritud territoriaalse 
investeeringu haldamise ja elluviimisega, 
peaks koostööprogrammide puhul olema 
ETKR või muu ühe osaleva riigi õiguse 
alusel loodud juriidiline isik, tingimusel, et 
selle on asutanud vähemalt kahe osaleva 

Määruse (EL) nr [...]/2012 artikli 99 lõikes 
3 [ühissätete määrus] osutatud 
rakendusasutus, kelle ülesandeks on 
tegeleda integreeritud territoriaalse 
investeeringu haldamise ja elluviimisega, 
peaks koostööprogrammide puhul olema 
ETKR või muu ühe osaleva riigi õiguse 
alusel loodud juriidiline isik.
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riigi avalikud asutused.

Or. pl

Muudatusettepanek 308
Oldřich Vlasák

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määruse (EL) nr [...]/2012 artikli 99 
lõikes 3 [ühissätete määrus] osutatud 
rakendusasutus, kelle ülesandeks on 
tegeleda integreeritud territoriaalse 
investeeringu haldamise ja elluviimisega, 
peaks koostööprogrammide puhul olema
ETKR või muu ühe osaleva riigi õiguse 
alusel loodud juriidiline isik, tingimusel, et 
selle on asutanud vähemalt kahe osaleva 
riigi avalikud asutused.

Määruse (EL) nr [...]/2012 artikli 99 
lõikes 3 [ühissätete määrus] osutatud 
rakendusasutus, kelle ülesandeks on 
tegeleda integreeritud territoriaalse 
investeeringu haldamise ja elluviimisega, 
võib koostööprogrammide puhul olla
ETKR või muu ühe osaleva riigi õiguse 
alusel loodud juriidiline isik, tingimusel, et 
selle on asutanud vähemalt kahe osaleva 
riigi avalikud asutused.

Or. en

Muudatusettepanek 309
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Koostööprogrammide projektid valib 
määruse (EL) nr […]/2012 [ühissätete 
määrus] artiklis 41 viidatud seirekomisjon.

1. Koostööprogrammide projektid valib 
määruse (EL) nr […]/2012 [ühissätete 
määrus] artiklis 41 viidatud seirekomisjon 
või ka aruandlusega tegelev juhtkomisjon.

Or. de

Selgitus

Juhtkomisjoni kasutamise võimalust tuleks kindlasti arvesse võtta, kuna ainult sel viisil on 
võimalik tagada, et piirkondlikult strateegilisi teemasid ja projekte saab arutada töötavas 
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vormis.

Muudatusettepanek 310
Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Valitavates piiriülese ja riikidevahelise 
koostöö projektides peab osalema 
abisaajaid vähemalt kahest riigist, kellest 
vähemalt üks on liikmesriik. Projekti võib 
rakendada ka ühes riigis, kui see on kasulik 
kogu programmialale.

Valitavates piiriülese ja riikidevahelise 
koostöö projektides peab osalema 
abisaajaid vähemalt kahest riigist. Projekti 
võib rakendada ka ühes riigis, kui see on 
kasulik kogu programmialale.

Or. fr

Selgitus

Vajadusel tuleb anda piirkondlikele ja kohalikele valitud ametivõimudele võimalus omavahel 
koostööd teha ilma, et liikmesriik otseselt kaastaud oleks.

Muudatusettepanek 311
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eespool nimetatud tingimusi ei kohaldata 
artikli 6 teises punktis osutatud Põhja-
Iirimaa ja Iirimaa piiriäärsete 
maakondade vaheliste programmide 
raames võetavate rahu ja leppimist 
toetavate meetmete suhtes.

Or. en
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Muudatusettepanek 312
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Valitavates piiriülese ja riikidevahelise 
koostöö projektides peab osalema 
abisaajaid vähemalt kahest riigist, kellest 
vähemalt üks on liikmesriik. Projekti võib 
rakendada ka ühes riigis, kui see on kasulik 
kogu programmialale.

Valitavates piiriülese ja riikidevahelise 
koostöö projektides ning artikli 4 lõikes 2 
sätestatud lisaeraldises peab osalema 
abisaajaid vähemalt kahest riigist, kellest 
vähemalt üks on liikmesriik. Projekti võib 
rakendada ka ühes riigis, kui see on kasulik 
kogu programmialale.

Or. es

Muudatusettepanek 313
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Valitavates piiriülese ja riikidevahelise 
koostöö projektides peab osalema 
abisaajaid vähemalt kahest riigist, kellest 
vähemalt üks on liikmesriik. Projekti võib 
rakendada ka ühes riigis, kui see on kasulik 
kogu programmialale.

Valitavates piiriülese ja riikidevahelise 
koostöö projektides ning artikli 4 lõikes 2 
sätestatud lisaassigneeringus peab 
osalema abisaajaid vähemalt kahest riigist, 
kellest vähemalt üks on liikmesriik. 
Projekti võib rakendada ka ühes riigis, kui 
see on kasulik kogu programmialale.

Or. es

Selgitus

Eri koostöövaldkondade teemad ja rakendustingimused tuleb ühtlustada. Sätestades, et 
lisaassigneering keskendub riikidevahelise koostöö teemadele, ei ole arvesse võetud, mil 
määral võrdsustatakse kavandatud muudatusega projektide valikukriteeriumid.

Muudatusettepanek 314
Pat the Cope Gallagher, Seán Kelly
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eespool nimetatud tingimusi ei kohaldata 
artikli 6 teises punktis osutatud Põhja-
Iirimaa ja Iirimaa piiriäärsete 
maakondade vaheliste programmide 
raames võetavate rahu ja leppimist 
toetavate meetmete suhtes.

Or. en

Selgitus

Arvestades piiriüleste rahu ja leppimise programmide tähtsust piirkonnas ning soodsat 
panust, mida EL selles anda saab, on tähtis lisada viide sellele lisaks põhjendusele ka 
määruse põhitekstis. Piiriülesel programmil rahu ja leppimise toetuseks piirkonnas peab 
olema paindlikkust toetamaks erinevate kogukondade vahelisi projekte ühes liikmesriigis.

Muudatusettepanek 315
James Nicholson, Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eespool nimetatud tingimusi ei kohaldata 
artikli 6 teises punktis osutatud Põhja-
Iirimaa ja Iirimaa piiriäärsete 
maakondade vaheliste programmide 
raames võetavate rahu ja leppimist 
toetavate meetmete suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 316
Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 – teine lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 2 lõike 3 punktide a ja b alla 
kuuluva piirkondadevahelise koostöö 
projektides peab osalema abisaajaid 
vähemalt kolmest riigist, kellest vähemalt 
kaks on liikmesriigid.

Artikli 2 lõike 3 punktide a ja b alla 
kuuluva piirkondadevahelise koostöö 
projektides peab osalema abisaajaid 
vähemalt kolmest riigist.

Or. fr

Selgitus

Vajadusel tuleb anda piirkondlikele ja kohalikele valitud ametivõimudele võimalus omavahel 
koostööd teha ilma, et liikmesriik otseselt kaastaud oleks.

Muudatusettepanek 317
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 2 lõike 3 punktide a ja b alla 
kuuluva piirkondadevahelise koostöö 
projektides peab osalema abisaajaid 
vähemalt kolmest riigist, kellest vähemalt 
kaks on liikmesriigid.

Artikli 2 lõike 3 punktide a ja b alla 
kuuluva piirkondade- ja riikidevahelise
koostöö projektides peab osalema 
abisaajaid vähemalt kolmest riigist, kellest 
vähemalt kaks on liikmesriigid.

Or. pt

Muudatusettepanek 318
Tomasz Piotr Poręba

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Olenemata lõikes 2 sätestatust võib 
projekti taotluse esitada ka ETKR või muu 
ühe osaleva riigi õiguse alusel asutatud 
juriidiline isik kui ainus abisaaja, kui selle 
on asutanud vähemalt kahe osaleva riigi 

3. Olenemata lõikes 2 sätestatust võib 
projekti taotluse esitada ka ETKR või muu 
ühe osaleva riigi õiguse alusel asutatud 
juriidiline isik kui ainus abisaaja piiriülese, 
riikidevahelise ja piirkondadevahelise 
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avalikud asutused piiriülese ja
riikidevahelise koostöö korral ja vähemalt 
kolme osaleva riigi avalikud asutused
piirkondadevahelise koostöö korral.

koostöö korral.

Or. pl

Muudatusettepanek 319
Manfred Weber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Abisaajad teevad koostööd projektide
väljatöötamisel, rakendamisel, 
rahastamisel ja neile personali leidmisel.

4. Abisaajad teevad iga projekti puhul
koostööd vähemalt kolmes aspektis 
järgmistest: väljatöötamine, rakendamine,
personali leidmine ja rahastamine.

Or. en

Muudatusettepanek 320
Manfred Weber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Abisaajad teevad koostööd projektide
väljatöötamisel, rakendamisel, rahastamisel 
ja neile personali leidmisel.

4. Abisaajad teevad iga projekti puhul
koostööd vähemalt kahes aspektis 
järgmistest: väljatöötamine, rakendamine,
personali leidmine ja rahastamine.

Or. en

Muudatusettepanek 321
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Abisaajad teevad koostööd projektide 
väljatöötamisel, rakendamisel, rahastamisel 
ja neile personali leidmisel.

4. Abisaajad teevad põhimõtteliselt 
koostööd projektide väljatöötamisel, 
rakendamisel, rahastamisel ja neile 
personali leidmisel, välja arvatud 
põhjendatud erandjuhtudel 
ebaproportsionaalselt suure 
halduskoormuse tõttu.

Or. de

Selgitus

Kõigi nelja kriteeriumi täitmine on projektide praktilisel teostamisel kõikidele jõupingutustele 
vaatamata sageli väga keeruline. Seetõttu peaks olema võimalik sellest erandjuhtudel kõrvale 
kalduda.

Muudatusettepanek 322
Michael Theurer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Abisaajad teevad koostööd projektide 
väljatöötamisel, rakendamisel, rahastamisel 
ja neile personali leidmisel.

4. Abisaajad teevad võimalusel ja kui 
teatavad põhjused seda ei takista, 
koostööd projektide väljatöötamisel, 
rakendamisel, rahastamisel ja neile 
personali leidmisel.

Or. de

Muudatusettepanek 323
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Abisaajad teevad koostööd projektide 4. Abisaajad teevad koostööd projektide 
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väljatöötamisel, rakendamisel, rahastamisel 
ja neile personali leidmisel.

väljatöötamisel, rakendamisel, rahastamisel 
ja neile personali leidmisel.
Äärepoolseimaid piirkondi ja kolmandaid 
riike kaasavate programmide puhul võib 
vähemalt kahte nimetatud tingimustest 
kontrollida.

Or. fr

Selgitus

Äärepoolseimate piirkondade ja naabruses asuvate kolmandate riikide vahelise koostöö 
kontekstis on keeruline järgida kõiki esitatud valikutingimusi. Oluline on, et äärepoolseimad 
piirkonnad säilitaksid erandina õiguse järgida vaid kahte neljast tingimusest.

Muudatusettepanek 324
Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Abisaajad teevad koostööd projektide 
väljatöötamisel, rakendamisel, rahastamisel 
ja neile personali leidmisel.

4. Abisaajad teevad koostööd projektide 
väljatöötamisel, rakendamisel, rahastamisel 
ja neile personali leidmisel. ELi toimimise 
lepingu artiklis 349 nimetatud piirkondi 
kaasavate programmide puhul võib 
vähemalt kahte nimetatud tingimustest 
kontrollida.

Or. fr

Selgitus

Arvestades ELi toimimise lepingu artiklis 349 esitatud piirkondade ja nende naabruses 
asuvate kolmandate riikide vahelise koostöö eripära, on ääretult keeruline kõiki nelja 
tingimust järgida. Seega tehakse ettepanek, et kõnealused piirkonnad vastaksid praegu 
kehtiva programmi prooviperioodi tingimustele, kus peab neljast vaid kahte tingimust 
järgima.

Muudatusettepanek 325
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid



AM\903764ET.doc 145/166 PE490.976v01-00

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Korraldusasutus esitab komisjonile 
30. aprilliks 2016 ja iga järgneva aasta 
30. aprilliks kuni 2022. aastani (kaasa 
arvatud) aastaaruande vastavalt määruse 
(EL) nr […]/2012 [ühissätete määrus] 
artikli 44 lõikele 1. 2016. aastal esitatav 
aruanne peab hõlmama eelarveaastaid 2014 
ja 2015 ning ajavahemikku, mis jääb 
kulude abikõlblikkuse alguskuupäeva ja 
31. detsembri 2013. aasta vahele.

1. Korraldusasutus esitab komisjonile 
30. juuniks 2016 ja iga järgneva aasta 
30. juuniks kuni 2022. aastani (kaasa 
arvatud) aastaaruande vastavalt määruse 
(EL) nr […]/2012 [ühissätete määrus] 
artikli 44 lõikele 1. 2016. aastal esitatav 
aruanne peab hõlmama eelarveaastaid 2014 
ja 2015 ning ajavahemikku, mis jääb 
kulude abikõlblikkuse alguskuupäeva ja 
31. detsembri 2013. aasta vahele.

Or. fr

Selgitus

4-kuuline tähtaeg on liiga lühike võrreldes praegu kehtiva 6 kuuga ning seda eriti haldus- ja 
rahastamiskohustuste tugevdamise raames.

Muudatusettepanek 326
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) kõik andmed tuleks võimaluse korral 
esitada soo alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 327
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) edusammud selliste meetmete 
rakendamisel, mis parandavad asutuste ja 
abisaajate suutlikkust ERFi hallata ja 
kasutada;

(b) vajaduse korral – edusammud selliste 
meetmete rakendamisel, mis parandavad 
asutuste ja abisaajate suutlikkust ERFi 
hallata ja kasutada;

Or. en

Muudatusettepanek 328
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) erimeetmed, mis on võetud meeste ja 
naiste võrdõiguslikkuse edendamiseks ning 
diskrimineerimise vältimiseks, sh puudega 
inimeste erivajadustega arvestamiseks, 
ning kord, mida rakendatakse selle 
tagamiseks, et rakenduskavadesse 
kaasataks sooküsimused;

(d) vajaduse korral – erimeetmed, mis on 
võetud meeste ja naiste võrdõiguslikkuse 
edendamiseks ning diskrimineerimise 
vältimiseks, sh puudega inimeste 
erivajadustega arvestamiseks, ning kord, 
mida rakendatakse selle tagamiseks, et 
rakenduskavadesse kaasataks 
sooküsimused;

Or. en

Muudatusettepanek 329
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) erimeetmed, mis on võetud meeste ja 
naiste võrdõiguslikkuse edendamiseks ning 
diskrimineerimise vältimiseks, sh puudega 
inimeste erivajadustega arvestamiseks, 
ning kord, mida rakendatakse selle 
tagamiseks, et rakenduskavadesse 
kaasataks sooküsimused;

(d) vajaduse korral – erimeetmed, mis on 
võetud meeste ja naiste võrdõiguslikkuse 
edendamiseks ning diskrimineerimise 
vältimiseks, sh puudega inimeste 
erivajadustega arvestamiseks, ning kord, 
mida rakendatakse selle tagamiseks, et 
rakenduskavadesse kaasataks 



AM\903764ET.doc 147/166 PE490.976v01-00

ET

sooküsimused;

Or. fr

Muudatusettepanek 330
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) meetmed säästva arengu edendamiseks; (e) vajaduse korral – meetmed säästva 
arengu edendamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 331
Fiorello Provera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määruse lisas sätestatud 
ühisnäitajaid kasutatakse vajaduse korral 
kooskõlas määruse (EL) nr [...]/2012 
[ühissätete määrus] artikli 24 lõikega 3.
Nende algtase on null ja kumulatiivsed 
sihttasemed seatakse aastaks 2022.

Käesoleva määruse lisas sätestatud 
ühisnäitajate mudeleid kasutatakse 
vajaduse korral kooskõlas määruse (EL) 
nr [...]/2012 [ühissätete määrus] artikli 24 
lõikega 3. Nende algtase on null ja 
kumulatiivsed sihttasemed seatakse aastaks 
2022.

Or. fr

Muudatusettepanek 332
Niccolò Rinaldi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – esimene lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määruse lisas sätestatud 
ühisnäitajaid kasutatakse vajaduse korral 
kooskõlas määruse (EL) nr [...]/2012 
[ühissätete määrus] artikli 24 lõikega 3.
Nende algtase on null ja kumulatiivsed 
sihttasemed seatakse aastaks 2022.

Käesoleva määruse lisas sätestatud 
ühisnäitajate mudeleid kasutatakse 
vajaduse korral kooskõlas määruse (EL) 
nr [...]/2012 [ühissätete määrus] artikli 24 
lõikega 3. Nende algtase on null ja 
kumulatiivsed sihttasemed seatakse aastaks 
2022.

Or. fr

Muudatusettepanek 333
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määruse lisas sätestatud 
ühisnäitajaid kasutatakse vajaduse korral 
kooskõlas määruse (EL) nr [...]/2012 
[ühissätete määrus] artikli 24 lõikega 3.
Nende algtase on null ja kumulatiivsed 
sihttasemed seatakse aastaks 2022.

Käesoleva määruse lisas sätestatud 
ühisnäitajaid kasutatakse vajaduse korral 
kooskõlas määruse (EL) nr [...]/2012 
[ühissätete määrus] artikli 24 lõikega 3.
Nende algtase on null ja kumulatiivsed 
sihttasemed seatakse aastaks 2022.

Or. es

Muudatusettepanek 334
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ERFist tehniliseks abiks eraldatav summa 
moodustab kuni 6 %
koostööprogrammidele eraldatavast 
kogusummast, kuid vähemalt 1 500 000 
eurot.

ERFist tehniliseks abiks eraldatav summa 
moodustab kuni 6% 
koostööprogrammidele eraldatavast 
kogusummast. Programmide puhul, mille 
elluviimisega on erilisi raskusi, võib 
komisjon motiveeritud palve korral anda 
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loa tõsta ERFist tehniliseks abiks saadava 
summa 8%-ni koostööprogrammidele 
eraldatavast kogusummast. Programmide 
puhul, millele ERFist eraldatud eelarve 
on väiksem kui 50 000 000 eurot, 
määratakse tehnilise abi summa 
liikmesriikide, kolmandate riikide ja 
komisjoni vahelistel läbirääkimistel.

Or. fr

Selgitus

Euroopa Territoriaalkoostöö viib ellu kompleksseid ja multidimensionaalseid projekte, mis 
ühendavad erinevatest liikmesriikidest partnereid. Tehnilise abi määr peab tõusma, kui 
programmide ellu viimisega on raskusi. Väikeste programmide puhul, mille kindlaks 
määratud kulud erinevad vähe suurte programmide omadest, ei lahenda miinimumpiir olulisi 
probleeme, seda eriti kui Euroopa territoriaalsele koostööle eraldatud eelarve ulatub 7%-ni.

Muudatusettepanek 335
Oldřich Vlasák

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ERFist tehniliseks abiks eraldatav summa 
moodustab kuni 6 %
koostööprogrammidele eraldatavast
kogusummast, kuid vähemalt 1 500 000 
eurot.

ERFist tehniliseks abiks eraldatav summa 
moodustab kuni 6%
koostööprogrammidele eraldatavast 
kogusummast.

Or. en

Muudatusettepanek 336
Francesco De Angelis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ERFist tehniliseks abiks eraldatav summa ERFist tehniliseks abiks eraldatav summa 
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moodustab kuni 6 %
koostööprogrammidele eraldatavast 
kogusummast, kuid vähemalt 1 500 000 
eurot.

moodustab kuni 6%
koostööprogrammidele eraldatavast 
kogusummast, kuid vähemalt 1 200 000 
eurot.

Or. en

Muudatusettepanek 337
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ERFist tehniliseks abiks eraldatav summa 
moodustab kuni 6 %
koostööprogrammidele eraldatavast 
kogusummast, kuid vähemalt 1 500 000 
eurot.

ERFist tehniliseks abiks eraldatav summa 
moodustab kuni 6%
koostööprogrammidele eraldatavast 
kogusummast, kuid vähemalt 1 500 000 
eurot, erandiks on programmid, mille 
elluviimisega kaasnevad erilised raskused 
või mis hõlmavad väga suure koostööala, 
mis õigustab kõrgemat tehnilise abi 
määra. Sellised erandlikud taotlused 
peavad olema kohaselt põhjendatud.

Or. fr

Selgitus

Territoriaalkoosöö programmide raames antava tehnilise abi summad ei tohiks olla samad, 
mis piirkondlike programmide puhul. Tuleb võimaldada antava tehnilise abi protsendiline 
kasv, arvesse võtta erinevaid asjaomaseid eri liikmesriikide ja mitte liikmesriikide 
programmis osalevaid asutusi.

Muudatusettepanek 338
Fiorello Provera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ERFist tehniliseks abiks eraldatav summa ERFist tehniliseks abiks eraldatav summa 
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moodustab kuni 6 %
koostööprogrammidele eraldatavast 
kogusummast, kuid vähemalt 1 500 000 
eurot.

moodustab kuni 6%
koostööprogrammidele eraldatavast 
kogusummast, kuid vähemalt 1 500 000 
eurot, erandiks on programmid, mille 
elluviimisega kaasnevad erilised raskused 
või mis hõlmavad väga suure koostööala, 
mis õigustab kõrgemat tehnilise abi 
määra. Sellised erandlikud taotlused 
peavad olema kohaselt põhjendatud.

Or. fr

Muudatusettepanek 339
László Surján

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ERFist tehniliseks abiks eraldatav summa 
moodustab kuni 6 %
koostööprogrammidele eraldatavast 
kogusummast, kuid vähemalt 1 500 000 
eurot.

ERFist tehniliseks abiks eraldatav summa 
moodustab kuni 6%
koostööprogrammidele eraldatavast 
kogusummast, kuid vähemalt 1 500 000 
eurot, säilitades võimaluse liikmesriikide 
poolt esitatavate üksikjuhtude 
kaalumiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 340
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ERFist tehniliseks abiks eraldatav summa 
moodustab kuni 6 %
koostööprogrammidele eraldatavast 
kogusummast, kuid vähemalt 1 500 000 
eurot.

ERFist tehniliseks abiks eraldatav summa 
moodustab kuni 6%
koostööprogrammidele eraldatavast 
kogusummast, kuid vähemalt 1 500 000 
eurot, välja arvatud äärepoolseimate 
piirkondade puhul, kus võib tehnilise abi 
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jaoks eraldatud protsendimäär olla kuni 
10%.

Or. es

Muudatusettepanek 341
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ERFist tehniliseks abiks eraldatav summa 
moodustab kuni 6 %
koostööprogrammidele eraldatavast 
kogusummast, kuid vähemalt 1 500 000 
eurot.

ERFist tehniliseks abiks eraldatav summa 
moodustab kuni 6%
koostööprogrammidele eraldatavast 
kogusummast, kuid vähemalt 1 500 000 
eurot. Äärepoolseimate piirkondade puhul 
võib see ülemmäär olla kuni 10%.

Or. es

Selgitus

Äärepoolseimate piirkondade territoriaalse koostöö programmide juhtimine on nende 
piirkondade geograafilise asukoha tõttu ja seetõttu, et need programmid sisaldavad koostööd 
kolmandate riikidega ja naaberterritooriumidega, väga kallis. Lisaks sellele on need vähese 
rahalise toetusega programmid. Kõige selle tõttu peaks tehnilise abi jaoks mõeldud 
protsendimäär olema kõrgem.

Muudatusettepanek 342
Niccolò Rinaldi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ERFist tehniliseks abiks eraldatav summa 
moodustab kuni 6 %
koostööprogrammidele eraldatavast 
kogusummast, kuid vähemalt 1 500 000 
eurot.

ERFist tehniliseks abiks eraldatav summa 
moodustab kuni 6%
koostööprogrammidele eraldatavast 
kogusummast, kuid vähemalt 1 500 000 
eurot, erandiks on programmid, mille 
elluviimisega kaasnevad erilised raskused 
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või mis hõlmavad väga suure koostööala, 
mis õigustab kõrgemat tehnilise abi 
määra. Sellised erandlikud taotlused 
peavad olema kohaselt põhjendatud.

Or. fr

Muudatusettepanek 343
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 29 vastu delegeeritud õigusaktid, 
milles kehtestatakse täiendavad 
erieeskirjad koostööprogrammide kulude 
abikõlblikkuse kohta.

1. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 29 vastu delegeeritud õigusaktid, 
milles kehtestatakse täiendavad 
erieeskirjad koostööprogrammide kulude 
abikõlblikkuse kohta. Selleks määrab 
komisjon erisätted riigiabi eeskirjade 
kehtestamisele koostööprogrammide 
raames.

Or. fr

Selgitus

Erinevad riigiabi korda käsitlevate õigusaktide tõlgendused muudavad keeruliseks 
eraettevõtjate osalemise koostööprogrammides. Komisjon peab kõnealuste eeskirjade osas 
kehtestama Euroopa territoriaalkoostööle erisätted.

Muudatusettepanek 344
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ilma et see piiraks määruse (EL) nr 
[…]/2012 [ühissätete määrus] artiklites 
55−61, määruses (EL) nr […]/2012 [ERF] 
või käesolevas määruses või selle alusel 

2. Ilma et see piiraks määruse (EL) nr 
[…]/2012 [ühissätete määrus] artiklites 
55−61, määruses (EL) nr […]/2012 [ERF],
käesolevas määruses või nimetatud sätete 
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sätestatud abikõlblikkuse eeskirjade 
kohaldamist, kehtestab seirekomisjon kogu 
koostööprogrammi abikõlblikkuse 
eeskirjad.

alusel sätestatud abikõlblikkuse eeskirjade 
kohaldamist, kehtestab seirekomisjon kogu 
koostööprogrammi abikõlblikkuse 
eeskirjad.

Or. en

Muudatusettepanek 345
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Küsimustele, mida ei ole käsitletud 
määruse (EL) nr […]/2012 [ühissätete 
määrus] artiklites 55−61, määruses (EL) nr 
[…]/2012 [ERF] või käesolevas määruses 
või selle alusel või seirekomisjoni poolt 
sätestatud abikõlblikkuse eeskirjades, 
kohaldatakse selle riigi eeskirju, kus 
konkreetne kulutus tehakse.

3. Küsimustele, mida ei ole käsitletud 
määruse (EL) nr […]/2012 [ühissätete 
määrus] artiklites 55−61, määruses (EL) nr 
[…]/2012 [ERF] või käesolevas määruses 
või selle alusel või seirekomisjoni poolt 
sätestatud abikõlblikkuse eeskirjades, 
kohaldatakse abisaaja liikmesriigi
eeskirju, kes kulutuse tegi.

Or. fr

Selgitus

Viide riigile, kus kulutus tehakse võib viia programmi operatsioonide väga kõrge keerukuse 
tasemeni. Kulutuste jälgimine nende tegemise koha ja mitte tegija alusel on liiga keeruline.

Muudatusettepanek 346
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Küsimustele, mida ei ole käsitletud 
määruse (EL) nr […]/2012 [ühissätete 
määrus] artiklites 55−61, määruses (EL) nr 
[…]/2012 [ERF] või käesolevas määruses 
või selle alusel või seirekomisjoni poolt 

3. Küsimustele, mida ei ole käsitletud 
määruse (EL) nr […]/2012 [ühissätete 
määrus] artiklites 55−61, määruses (EL) nr 
[…]/2012 [ERF], käesolevas määruses või 
nimetatud sätete alusel või seirekomisjoni
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sätestatud abikõlblikkuse eeskirjades, 
kohaldatakse selle riigi eeskirju, kus 
konkreetne kulutus tehakse.

poolt sätestatud abikõlblikkuse eeskirjades, 
kohaldatakse selle riigi eeskirju, kus 
konkreetne kulutus tehakse.

Or. en

Muudatusettepanek 347
Francesco De Angelis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Projekti personalikulud võib arvestada 
ühtse määra alusel, mis võib olla kuni 15 % 
projekti otsestest kuludest, mis ei sisalda 
personalikulusid.

Projekti personalikulud võib arvestada 
ühtse määra alusel, mis võib olla kuni 10% 
projekti otsestest kuludest, mis ei sisalda 
personalikulusid.

Or. en

Muudatusettepanek 348
Tomasz Piotr Poręba

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Projekti personalikulud võib arvestada 
ühtse määra alusel, mis võib olla kuni 15 %
projekti otsestest kuludest, mis ei sisalda 
personalikulusid.

Projekti personalikulud võib arvestada 
ühtse määra alusel, mis võib olla kuni 20%
projekti otsestest kuludest, mis ei sisalda 
personalikulusid.

Or. pl

Muudatusettepanek 349
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Koostööprogrammide projekte tuleb ellu 
viia programmiala selles osas, mis on 
liidu territoorium (programmiala 
liiduosa), kui lõigetes 2 ja 3 osutatud 
eranditest ei tulene teisiti.

1. Koostööprogrammide projekte tuleb ellu 
viia programmialal, kui lõikes 2 osutatud 
eranditest ei tulene teisiti.

Or. fr

Muudatusettepanek 350
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart, François Alfonsi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Korraldusasutus võtab ETKRi 
koordineeritava piiriülese või 
riikidevahelise projekti väljaspool 
koostööpiirkonda vastu, tingimusel et 
tegevus toimub programmi alal.

Or. es

Muudatusettepanek 351
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Korraldusasutus võib lubada, et projekti 
rakendatakse kas osaliselt või täielikult 
väljaspool programmiala liiduosa, kui on 
täidetud kõik järgmised tingimused:

2. Korraldusasutus võib lubada, et projekti 
rakendatakse kas osaliselt või täielikult 
väljaspool programmiala, kui on täidetud 
kõik järgmised tingimused:

Or. fr
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Muudatusettepanek 352
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) koostööprogrammis väljaspool 
programmiala liiduosa ellu viidavale 
projektile eraldatav kogusumma ei ületa 
programmi tasandil 20% ERFi toetusest 
või 30%, kui on tegu 
koostööprogrammiga, mille programmiala 
liiduosa moodustavad äärepoolseimad 
piirkonnad;

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on lihtsustada Euroopa territoriaalkoostöö elluviimist. Tehtud 
kulutuste jälgimine ja kontroll väljaspool programmiala on kallis, keeruline ja aeganõudev.
On vähe tõenäoline, et artikli 19 lõige 2 punktis a esitatud tingimusi järgides kasutavad 
koostööprogrammi osapooled olulisi summasid väljaspool programmiala.

Muudatusettepanek 353
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Propageerimisega ja suutlikkuse 
suurendamisega seotud projektide 
kulutusi võib teha ka väljaspool 
programmiala liiduosa, kui on täidetud 
lõike 2 punktides a ja c sätestatud 
tingimused.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on lihtsustada Euroopa territoriaalkoostöö elluviimist. Tehtud 
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kulutuste jälgimine ja kontroll väljaspool programmiala on kallis, keeruline ja aeganõudev.
On vähe tõenäoline, et artikli 19 lõige 2 punktis a esitatud tingimusi järgides kasutavad 
koostööprogrammi osapooled olulisi summasid väljaspool programmiala.

Muudatusettepanek 354
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Määruse (EL) nr [...]/2012 [ühissätete 
määrus] artikli 113 lõigete 1 ja 2 
kohaldamiseks määravad 
koostööprogrammis osalevad liikmesriigid 
ühe korraldusasutuse ja (kõnealuse 
määruse artikli 113 lõike 4 kohaldamise 
eesmärgil) ühe auditeerimisasutuse, mis
asuvad samas liikmesriigis.

1. Määruse (EL) nr [...]/2012 [ühissätete 
määrus] artikli 113 lõigete 1 ja 2 
kohaldamiseks määravad 
koostööprogrammis osalevad liikmesriigid 
ühe korraldusasutuse ja (kõnealuse 
määruse artikli 113 lõike 2 kohaldamise 
eesmärgil) ühe sertifitseerimisasutuse 
ning (kõnealuse määruse artikli 113 lõike 4 
kohaldamise eesmärgil) ühe 
auditeerimisasutuse. Korraldusasutus ja 
auditeerimisasutus asuvad samas 
liikmesriigis.

Koostööprogrammis osalevad 
liikmesriigid võivad määrata ühe 
korraldusasutuse, mis teostab lisaks ka 
sertifitseerimisasutuse ülesandeid.
Määramisega ei piirata 
koostööprogrammis määratletud 
finantskorrektsioonide rakendamise 
vastutuse jaotamist auditiprogrammis 
osalevate liikmesriikide vahel.

Or. fr

Selgitus

Kui territoriaalkoostööprogrammide raames on sertifitseerimisasutuste tegevus kindlaks 
tehtud nii kasutatud kogemuste kui programmile saadava kasu näol (menetluste lihtsustamine, 
kontrolleeskirjade ühtlustamine, ebaregulaarsuste vähendamine, kulude haldamine), peab 
liikmesriikidele jääma vabadus säilitada kahe kõnealuse funktsiooni eraldatus.
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Muudatusettepanek 355
Francesco De Angelis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Määruse (EL) nr [...]/2012 [ühissätete 
määrus] artikli 113 lõigete 1 ja 2 
kohaldamiseks määravad 
koostööprogrammis osalevad liikmesriigid 
ühe korraldusasutuse ja (kõnealuse 
määruse artikli 113 lõike 4 kohaldamise 
eesmärgil) ühe auditeerimisasutuse, mis
asuvad samas liikmesriigis.

1. Määruse (EL) nr [...]/2012 [ühissätete 
määrus] artikli 113 lõigete 1 ja 2 
kohaldamiseks määravad 
koostööprogrammis osalevad liikmesriigid 
ühe korraldusasutuse ja (kõnealuse 
määruse artikli 113 lõike 4 kohaldamise 
eesmärgil) ühe auditeerimisasutuse.
Korraldusasutus ja auditeerimisasutus
asuvad samas liikmesriigis.
Koostööprogrammis osalev liikmesriik 
võib määrata sellise korraldusasutuse 
teostama sertifitseerimisasutuse 
ülesandeid. Asutuste määramine ei piira 
osalevate liikmesriikide vahel 
finantskorrektsioonide kohaldamisega 
seoses kohustuste jagunemist, mis on 
sätestatud koostööprogrammis.

Or. en

Muudatusettepanek 356
Manfred Weber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui korraldusasutuseks ei ole 
määratud ETKRi, uurivad liikmesriigid 
koostööprogrammi väljatöötamise ajal, 
kas programmi eesmärke oleks võimalik 
ETKRi korraldusasutusena kasutamisel 
paremini saavutada. 

Or. de



PE490.976v01-00 160/166 AM\903764ET.doc

ET

Muudatusettepanek 357
Pervenche Berès
tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Koostööprogrammis olevad liikmesriigid 
võivad määrata koostööprogrammi või 
selle osa juhtimise eest vastutavaks 
ETKRi, andes talle korraldusasutuse 
kohustused.

Koostööprogrammis olevad liikmesriigid 
võivad määrata koostööprogrammi või 
selle osa juhtimise eest vastutavaks 
ETKRi, andes talle korraldusasutuse 
kohustused. Tuleb tagada partnerluse 
põhimõtte järgimine kooskõlas määruse 
(EÜ) nr [... ühissätete määrus]1 artikliga 
5.
__________________
1 COM(2011)0615

Or. en

Muudatusettepanek 358
Tomasz Piotr Poręba

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Koostööprogrammis olevad liikmesriigid 
võivad määrata koostööprogrammi või 
selle osa juhtimise eest vastutavaks 
ETKRi, andes talle korraldusasutuse 
kohustused.

Koostööprogrammis olevad liikmesriigid 
võivad määrata koostööprogrammi või 
selle osa juhtimise eest vastutavaks ETKRi 
või muu juriidilise isiku, kes määratakse 
ühe osaleva riigi seaduste alusel, andes 
talle korraldusasutuse kohustused.

Or. pl

Muudatusettepanek 359
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Koostööprogrammi korraldusasutus 
täidab korraldusasutuse ja 
sertifitseerimisasutuse kohustusi, mis on 
sätestatud määruse (EL) nr [...]/2012 
[ühissätete määrus] artiklites 114 ja 115.

1. Koostööprogrammi korraldusasutus 
täidab korraldusasutuse kohustusi, mis on 
sätestatud määruse (EL) nr [...]/2012 
[ühissätete määrus] artiklis 114.

Or. fr

Selgitus

Vajalik kohandus artikliga 20.

Muudatusettepanek 360
Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui korraldusasutus ei saa teostada 
määruse (EL) nr [...]/2012 [ühissätete 
määrus] artikli 114 lõike 4 punktis a 
sätestatud kontrolle kogu programmialal, 
määrab iga liikmesriik või kolmas riik 
organi või isiku („kontrollija”), kelle 
ülesanne on teostada sellist kontrolli tema 
territooriumil olevate abisaajate puhul.

Kui korraldusasutus ei saa teostada 
määruse (EL) nr [...]/2012 [ühissätete 
määrus] artikli 114 lõike 4 punktis a 
sätestatud kontrolle kogu programmialal, 
määrab iga liikmesriik või kolmas riik 
kooskõlas piirkondlike ja kohalike valitud 
võimuorganitega organi või isiku 
(„kontrollija”), kelle ülesanne on teostada 
sellist kontrolli tema territooriumil olevate 
abisaajate puhul.

Or. fr

Muudatusettepanek 361
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 4 – teine lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võimaluse korral on kontrollijad samad 
isikud, kelle ülesanne on teostada sellist 
kontrolli eesmärgi „Majanduskasvu ja 
töökohtade loomisse investeerimine” alla 
kuuluvate rakenduskavade raames, või 
kui tegemist on kolmandate riikidega, siis 
isikud, kelle ülesanne on teostada 
samaväärseid kontrolle seoses liidu 
välispoliitika vahenditega.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Euroopa territoriaalkoostöö abikõlblikkuse erieeskirjadest tulenevalt ei pruugi olla 
asjakohane määrata samad kontrollijad territoriaalkoostöö programmidele ja majanduskasvu 
ning tööhõivesse investeerimise eesmärki omavatele programmidele.

Muudatusettepanek 362
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 22 a
Sertifitseerimisasutuse ülesanded

Koostööprogrammi sertifitseerimisasutus 
täidab kohustusi, mis on sätestatud 
määruse (UE) nr [...]/2012 [ühissätete 
määrus] artiklis 115. Kui korraldusasutus 
määratakse, täidab see kõnealuse 
määruse artiklites 114 ja 115 määratletud 
ülesandeid.

Or. fr

Selgitus

Vajalik kohandus artikliga 20.
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Muudatusettepanek 363
Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 24 välja jäetud
Akrediteerimine
Korraldusasutuse akrediteerib selle 
asukohajärgse liikmesriigi 
akrediteerimisasutus.

Or. fr

Selgitus

On tehtud ettepanek akrediteerimine territoriaalkoostöö eesmärgina kustutada, kuna me 
soovime selle määrusest üldse välja jätta. Akrediteerimine aeglustaks menetlusi 
märkimisväärselt ning muudaks need keerulisemaks.

Muudatusettepanek 364
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Korraldusasutus kannab hoolt selle eest, 
et juhtiv või ainuke abisaaja maksab 
eeskirjade rikkumise tulemusena makstud 
summa tagasi. Abisaajad maksavad kõik 
alusetult tehtud maksed juhtivale 
abisaajale tagasi.

2. Korraldusasutus kannab hoolt selle eest, 
et lõplik abisaaja maksab eeskirjade 
rikkumise tulemusena makstud summa 
tagasi. Lõplikud abisaajad maksavad kõik 
alusetult tehtud maksed 
korraldusasutusele tagasi.

Or. en

Muudatusettepanek 365
Oldřich Vlasák, James Nicholson
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui juhtiv abisaaja ei suuda teistelt 
abisaajatelt või korraldusasutus ei suuda 
juhtivalt või ainukeselt abisaajalt 
tagasinõutud summasid kätte saada, 
hüvitab sellele abisaajale valesti makstud 
summa liikmesriik või kolmas riik, kelle 
territooriumil kõnesolev juhtiv või ainuke
abisaaja asub või kus kõnesolev ETKR on 
registreeritud. Korraldusasutus vastutab 
nimetatud summade liidu üldeelarvesse 
tagasimaksmise eest vastavalt osalevate 
liikmesriikide kohustuste õiglasele 
jaotusele, mis on sätestatud 
koostööprogrammis.

3. Kui korraldusasutus ei suuda lõplikult
abisaajalt tagasinõutud summasid kätte 
saada, hüvitab sellele abisaajale valesti 
makstud summa liikmesriik või kolmas 
riik, kelle territooriumil kõnesolev lõplik
abisaaja asub või kus kõnesolev ETKR on 
registreeritud. Korraldusasutus vastutab 
nimetatud summade liidu üldeelarvesse 
tagasimaksmise eest vastavalt osalevate 
liikmesriikide kohustuste õiglasele 
jaotusele, mis on sätestatud 
koostööprogrammis.

Or. en

Muudatusettepanek 366
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Üksikasjalikud eeskirjad, mis käsitlevad 
riikide- ja piirkondadevahelise koostöö 
programmides artikli 3 lõike 4 teises lõigus 
ja lõikes 5 osutatud kolmandate riikide 
osalemise kavandamist, seiret, hindamist ja 
kontrolli ning nende programmide 
finantsjuhtimist, kehtestatakse asjaomases 
koostööprogrammis ja/või (olenevalt 
asjaoludest) asjaomases 
rahastamislepingus, mis sõlmitakse 
komisjoni, iga kolmanda riigi ja vastava 
koostööprogrammi korraldusasutuse 
asukohariigiks oleva liikmesriigi vahel.

Üksikasjalikud eeskirjad, mis käsitlevad 
piiriülese, riikide- ja piirkondadevahelise 
koostöö programmides artikli 3 lõike 4 
teises lõigus ja lõikes 5 osutatud 
kolmandate riikide osalemise kavandamist, 
seiret, hindamist ja kontrolli ning nende 
programmide finantsjuhtimist, 
kehtestatakse asjaomases 
koostööprogrammis ja/või (olenevalt 
asjaoludest) asjaomases 
rahastamislepingus, mis sõlmitakse 
komisjoni, iga kolmanda riigi ja vastava 
koostööprogrammi korraldusasutuse 
asukohariigiks oleva liikmesriigi vahel.

Or. fr
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Selgitus

Ei ole põhjust mitte arvestada äärepoolsemaid piirkondi ja kolmandaid riike hõlmavate 
piiriüleste programmidega.

Muudatusettepanek 367
Francesco De Angelis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 17 lõikes 1 nimetatud 
delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise 
volitused antakse komisjonile määramata 
ajaks alates käesoleva määruse 
jõustumise kuupäevast.

2. Artikli 17 lõikes 1 nimetatud 
delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise 
volitused antakse komisjonile 3 aastaks.

Or. en

Muudatusettepanek 368
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 369
François Alfonsi, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisada järgnev eeskiri lisa tabelisse 
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„Transpordi” rubriiki:
Meremagistraalid t/km Mereteid mööda 
transporditavate kaupade koguse tõstmine

Or. fr

Muudatusettepanek 370
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – pealkiri 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärgi „Euroopa territoriaalne 
koostöö” ühisnäitajad,
millele osutatakse artiklis 15

välja jäetud

Or. en


