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Muudatusettepanek 14
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklis 349 on märgitud, et 
äärepoolseimad piirkonnad on Euroopa 
ülejäänud piirkondadest kaugel ja 
isoleeritud, mis tingib väga raske 
ühiskondliku ja majandusliku olukorra. 
Ühtekuuluvusfond peaks seetõttu 
pöörama erilist tähelepanu suurtele 
investeeringutele, mida on vaja teha 
transpordi-, energia- ja 
keskkonnavaldkonnas.

Or. pt

Selgitus

Kuna tekstis on viidatud majanduslikule, sotsiaalsele ja territoriaalsele ühtekuuluvusele, nagu 
esimeses põhjenduses, on loogiline ära märkida ka äärepoolseimate piirkondade vajadused, 
arvestades, et aluslepingus on märgitud, et neile tuleb pöörata erilist tähelepanu seal 
esinevate raskete looduslike olude ja suurte investeeringute tõttu, mida seal on vaja teha 
Ühtekuuluvusfondi abikõlblikes valdkondades.

Muudatusettepanek 15
Louis Grech

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Vastavalt aluslepingu eesmärgile 
tugevdada liidu majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset 
ühtekuuluvust, peaks 
ühtekuuluvuspoliitika elluviimisel arvesse 
võtma iga liikmesriigi konkreetseid 
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majandusprobleeme ja olusid, eriti liidu 
äärealadel paiknevate väikeste ja 
eraldatud riikide puhul, et oleks võimalik 
kindlustada võrdsed olud ja et kõik 
Euroopa kodanikud saaksid täielikult ja 
otseselt majanduslikku kasu kaupade, 
teenuste, kapitali ja inimeste vabast 
liikumisest.

Or. en

Muudatusettepanek 16
Tamás Deutsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) EL võib Ühtekuuluvusfondi kaudu 
toetada tegevust, mis on mõeldud 
asutamislepingu artiklites 11 ja 191 
sätestatud ELi keskkonnaalaste eesmärkide 
elluviimiseks.

(3) EL võib Ühtekuuluvusfondi kaudu 
toetada tegevust, mis on mõeldud 
asutamislepingu artiklites 11 ja 191 
sätestatud ELi keskkonnaalaste eesmärkide 
elluviimiseks. Sellega seoses võib fond 
anda abi ka keskkonnale selgelt kasu 
toova säästva arenguga seotud 
valdkondadele, nagu energiatõhusus ja 
taastuvad energiaallikad, ning 
transpordisektoris üleeuroopalistest 
võrkudest väljapoole jäävatele 
transpordialastele projektidele, mis 
hõlmavad raudtee-, jõe- ja meretransporti, 
ühendvedude süsteeme ja nende 
omavahelist toimivust, maantee-, mere-, 
jõe- ja õhuliikluse korraldust, säästlikku 
linnatransporti ja ühistransporti.

Or. en

Muudatusettepanek 17
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Finantsvahendite maht, mida igal 
liikmesriigil on õigus 
Ühtekuuluvusfondist saada ja mis 
kantakse üle Euroopa Ühendamise 
Rahastusse, tuleb eraldada projektidele, 
mida arendatakse ainult ja üksnes 
samades liikmesriikides samas mahus, kui 
suur on nende panus sellesse suuremal 
määral rahastamisse.

Or. pt

Selgitus

Kuigi ollakse nõus, et on kindlaksmääratud summa, mis kantakse üle Euroopa Ühendamise 
Rahastusse, on loogiline, et osa, mida kõige ebasoodsamas olukorras olevatel liikmesriikidel 
on õigus Ühtekuuluvusfondist saada, investeeritakse nendes liikmesriikides samas rahalises 
mahus. See tähendab, et nimetatud rahastusse sissemakstav summa tuleb investeerida 
liikmesriikides, mitte kanda üle teistesse, rikkamatesse riikidesse Euroopas, järgides nii 
aluslepingu artiklit 174.

Muudatusettepanek 18
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Tuleb siiski arvesse võtta, et kuna 
äärepoolseimad piirkonnad ei saa 
Euroopa Ühendamise Rahastut kasutada, 
püsib nendes piirkondades äärmiselt suur 
vajadus optimeerida oma ühendusi, eriti 
meritsi reisijate- ja kaubaveo valdkonnas 
ja oma lennuühenduste puhul Euroopa 
mandriga, ning optimeerida oma selliseid 
valikuid, nagu eraldi energiasüsteemid, 
energeetika valdkonnas.

Or. pt
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Muudatusettepanek 19
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni tekst Muudatusettepanek

(3 a) Ühtekuuluvusfondi toetust Euroopa 
Ühendamise Rahastu raames 
rakendatakse kooskõlas määruse (EL) nr 
[…]/2012, millega luuakse Euroopa 
Ühendamise Rahastu, artikliga 13, 
pidades kinni Ühtekuuluvusfondist 
riikidele tehtavatest eraldistest ning 
tagades projektide nõuetekohase 
konkurentsivõime.

Or. ro

Muudatusettepanek 20
Erminia Mazzoni

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Ühtekuuluvusfond peaks toetama 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruses (EL) nr […]/2012 […], millega 
asutatakse Euroopa Ühendamise 
Rahastu, ette nähtud transporditaristu 
projekte kokku XX euro ulatuses, mida 
kasutaksid vaid need liikmesriigid, kes 
vastavad Ühtekuuluvusfondist abi 
saamise tingimustele, ja vastavalt 
Ühtekuuluvusfondi suhtes kohaldatavale 
kaasrahastamise määrale. Projekti 
valikuprotsess peaks toimuma vastavalt 
määruse (EL) nr […]/2012, [millega 
asutatakse Euroopa Ühendamise 
Rahastu] artiklile [11]; komisjon peaks 
projektide eri faaside valikuprotsessides 
tagama, et võimalikult suures ulatuses 
rakendataks põhimõtet pidada kinni 
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riikidele ette nähtud eraldistest, nagu 
näeb ette määruse (EL) nr […]/2012 
[millega asutatakse Euroopa Ühendamise 
Rahastu] artikli [11 lõige 2].

Or. en

Muudatusettepanek 21
Nikos Chrysogelos

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Strateegia „Euroopa 2020“ 
kliimaeesmärkide saavutamiseks on vaja 
üle minna säästvale liikuvusele, sest 
transport põhjustab liidus 24% kõigist 
CO2 heitkogustest ja transpordist 
pärinevad heitkogused on alates 
1990. aastast kasvanud 34% võrra. Kuna 
90% sõiduautodega tehtud reisidest on 
Euroopa linnades lühemad kui 6 km, siis 
on suur potentsiaal üleminekul 
kõndimisele, rattasõidule ja 
ühistranspordile. Vältimatud on uued 
prioriteedid rahastamise valdkonnas, 
kuna enamik Ühtekuuluvusfondi 
investeeringutest transpordisektorisse on 
seni suunatud maanteetransporti, 
hoolimata sellest, et maanteetranspordist 
pärineb juba 72% liidu transpordisektori 
kasvuhoonegaaside heitkogustest.

Or. en

Selgitus

Vt Euroopa Keskkonnaamet 2009: Aruanne nr 9/2009 – Greenhouse gas emission trends and 
projections in Europe 2009. Tracking progress towards Kyoto targets; Euroopa 
Keskkonnaamet (2011): EEA aruanne nr 7/2011 – TERM 2011: transport indicators tracking 
progress Towards environmental targets in Europe.
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Muudatusettepanek 22
Nikos Chrysogelos

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Ühtekuuluvusfondi konkreetsete 
vajadustega tegelemiseks ja kooskõlas 
Euroopa 2020. aasta strateegiaga, mille 
kohaselt peaks ühtekuuluvuspoliitika 
toetama aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu elluviimist, tuleb paika 
panna määruses (EL) nr [...]/2012 
(ühtekuuluvussätete määrus) sätestatud 
temaatiliste eesmärkide raamesse jäävad 
investeerimisprioriteedid.

Ühtekuuluvusfondi konkreetsete 
vajadustega tegelemiseks ja kooskõlas 
Euroopa 2020. aasta strateegiaga, mille 
kohaselt peaks ühtekuuluvuspoliitika 
toetama aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu elluviimist ja arengut, 
hoides samal ajal võimalikult madalad 
kogukonna tegevuse toetamisega seotud 
väliskulud, tuleb paika panna määruses 
(EL) nr [...]/2012 (ühtekuuluvussätete 
määrus) sätestatud temaatiliste eesmärkide 
raamesse jäävad investeerimisprioriteedid.

Or. en

Muudatusettepanek 23
Victor Boştinaru

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Programmi rakendamisel tehtavate
edusammude hindamiseks tuleks panna 
paika ühiste näitajate kogum enne, kui 
liikmesriigid koostavad oma 
rakenduskavad. Neid näitajaid tuleks 
täiendada programmispetsiifiliste 
näitajatega.

Programmi rakendamisel tehtavate
edusammude hindamiseks tuleks 
rakendamisvolitused ühiste näitajate
kogumi puhul anda komisjonile.
Kõnealuseid volitusi tuleks kasutada 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 16. veebruari 2011. aasta 
määrusega (EL) nr 182/2011, millega 
kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, 
mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava 
kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
suhtes. Ühiseid näitajaid tuleks täiendada 
programmispetsiifiliste näitajatega.
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_________________
1 EÜT L 55, 28.2.2011, lk 13.

Or. en

Selgitus

Ühiste näitajate puhul peaks otsuseid langetama komisjon rakendusaktide kaudu, kuna ühised 
näitajad on tehnilist laadi ja need peavad olema erinevate fondipõhiste eeskirjade suhtes 
ühtsed.

Muudatusettepanek 24
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Programmi rakendamisel tehtavate
edusammude hindamiseks tuleks panna 
paika ühiste näitajate kogum enne, kui 
liikmesriigid koostavad oma 
rakenduskavad. Neid näitajaid tuleks 
täiendada programmispetsiifiliste 
näitajatega.

(7) Programmi rakendamisel tehtavate 
edusammude hindamiseks tuleks panna 
paika ühine kvalitatiivsetele tulemustele 
orienteeritud näitajate kogum enne, kui 
liikmesriigid koostavad oma 
rakenduskavad. Neid näitajaid tuleks 
täiendada programmispetsiifiliste 
näitajatega ja keskkonnalaste näitajatega, 
millega rakendada säästliku arengu 
põhimõtet ning hinnata programmide 
tulemusi ja tõhusust.

Or. en

Muudatusettepanek 25
Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Stabiilsuse ja kasvu paktist 
tulenevaid tingimuslikkuse sätteid tuleks 
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kohaldada Ühtekuuluvusfondi suhtes 
seoses majandusliku juhtimise tingimuste 
täitmisega. See protsess peab olema 
järkjärguline, alates muudatustest, mis 
tehakse partnerluslepingutesse ja 
programmidesse, et toetada nõukogu 
soovitusi makromajandusliku 
tasakaalustamatuse korrigeerimise ning 
ühiskondlike ja majanduslike raskuste 
lahendamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 26
Nikos Chrysogelos

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) investeeringuid keskkonda, sh säästva 
arengu ja energeetikaga seotud 
valdkondadesse, millel on keskkonnale 
positiivne mõju;

(a) investeeringuid keskkonda, sh säästva 
arengu, energiatõhususe ja taastuvate 
energiaallikatega seotud valdkondadesse, 
millel on keskkonnale positiivne mõju;

Or. en

Muudatusettepanek 27
Nuno Teixeira

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) investeeringuid keskkonda, sh säästva 
arengu ja energeetikaga seotud 
valdkondadesse, millel on keskkonnale 
positiivne mõju;

(a) investeeringuid keskkonda ja 
energeetikasse, sh säästva arenguga
seotud valdkondadesse, millel on positiivne 
mõju keskkonnale, energiatõhususe 
edendamisele ja taastuvenergia 
kasutamisele;

Or. pt
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Selgitus

Kui investeeringud energeetikasse on Ühtekuuluvusfondi jaoks abikõlblikud (artikli 3 punkt 
a), on loogiline, et energeetika kuulub Ühtekuuluvusfondi põhilisse toetusvaldkonda. Nii 
püütakse omistada suuremat tähtsust investeeringutele energeetikasse, et kaasa aidata 
strateegia „Euroopa 2020“ eesmärkidele.

Muudatusettepanek 28
Nuno Teixeira

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) üleeuroopalisi transporditaristu võrke 
kooskõlas suunistega, mis on vastu võetud 
otsusega nr 661/2010/EL;

(b) iga liikmesriigi transporditaristut ja 
üleeuroopalisi transporditaristu võrke 
kooskõlas suunistega, mis on vastu võetud 
otsusega nr 661/2010/EL;

Or. pt

Selgitus

Peale selle, et üleeuroopalised transpordivõrgud on abikõlblikud, peavad abikõlblikud olema 
ka teised transpordiinvesteeringud, mida liikmesriigid kavatsevad teha. Nii saavad 
piirkonnad kasutada seda toetust ja teha vajalikke investeeringuid reisijate- ja 
kaubaveoühenduste parandamiseks.

Muudatusettepanek 29
Nikos Chrysogelos

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) üleeuroopalisi transporditaristu võrke 
kooskõlas suunistega, mis on vastu võetud 
otsusega nr 661/2010/EL;

(b) üleeuroopalisi säästlikke
transporditaristu võrke kooskõlas 
suunistega, mis on vastu võetud otsusega 
nr 661/2010/EL;

Or. en
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Muudatusettepanek 30
Luís Paulo Alves

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) transpordiprogrammi POSEI ja 
energeetikaprogrammi POSEI loomist 
äärepoolseimate piirkondade jaoks;

Or. pt

Muudatusettepanek 31
Erminia Mazzoni

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) määruses (EL) nr […]/2012 [millega 
asutatakse Euroopa Ühendamise 
Rahastu] sätestatud transporditaristu 
projektid kokku XX euro ulatuses, 
vastavalt määruses sätestatud 
kriteeriumidele. Komisjon tagab, et 
võimaluse korral käsitletakse kõige 
prioriteetsemana neid projekte, mille 
puhul peetakse projektide valikuprotsessi 
erinevates etappides kinni 
Ühtekuuluvusfondist riikidele tehtavatest 
eraldistest.

Or. en

Muudatusettepanek 32
Ramona Nicole Mănescu

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

(c) tehnilist abi. (c) teavitustööd, tehnilist abi ning 
abisaajate, projektijuhtide ja partnerite 
esmast ja pidevat koolitamist;

Or. en

Muudatusettepanek 33
Richard Seeber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tuumajõujaamade tegevuse lõpetamist; (a) tuumajõujaamade tegevuse lõpetamist
ja ehitamist;

Or. de

Selgitus

Uute tuumaelektrijaamade ehitamise vastu räägivad suur jahutusvee hulk, suur turvarisk ja 
radioaktiivsete jäätmete ladustamise lahendamata küsimus.

Muudatusettepanek 34
Nikos Chrysogelos

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamist direktiivi 2003/87/EÜ 
reguleerimisalasse kuuluvates rajatistes;

(b) kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamist kõigis direktiivi 2003/87/EÜ
I lisa reguleerimisalasse kuuluvates 
tegevusvaldkondades;

Or. en

Selgitus

Heitkogustega kauplemise süsteemi (HKS) direktiivi I lisas toodud tegevusvaldkondi ei peaks 
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toetama Ühtekuuluvusfondi vahenditest, kuna see moonutaks heitkogustega kauplemise 
süsteemi sertifikaatide turgu ja rikuks CO2-heite vähendamise võimalusi. Erandi tegemine 
raportööri väljapakutud katseprojektidele ei ole kohane, kuna katseprojektide tähendus ei ole 
selgelt määratletud ning katseprojektideks võib lugeda ka tööstuslikuks kasutamiseks mõeldud 
rajatisi.

Muudatusettepanek 35
Richard Seeber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamist direktiivi 2003/87/EÜ 
reguleerimisalasse kuuluvates rajatistes;

(b) kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamist direktiivi 2003/87/EÜ 
reguleerimisalasse kuuluvates rajatistes, 
välja arvatud kaugkütte- ja kaugjahutus-
ning elektri ja soojuse 
koostootmisjaamad;

Or. de

Selgitus

Kaugkütte- ja kaugjahutusvõrkude ning elektri ja soojuse koostootmisjaamade 
ajakohastamisel on energia kokkuhoiu potentsiaali ja seda ei peaks seetõttu toetusest ilma 
jätma.

Muudatusettepanek 36
Jan Olbrycht

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamist direktiivi 2003/87/EÜ 
reguleerimisalasse kuuluvates rajatistes;

(b) investeering, mille eesmärk on 
saavutada kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine direktiivi 2003/87/EÜ I lisa
reguleerimisalasse kuuluvates rajatistes,
välja arvatud kaugkütte- ja kaugjahutus-
ning elektri ja soojuse 
koostootmisjaamad;
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Or. en

Muudatusettepanek 37
Nikos Chrysogelos

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) suuri piiriülese ühenduseta teede-
ehitusprojekte, üksteisest kuni 200 km 
kaugusel olevaid lennujaamu, mis ei tee 
koostööd infrastruktuuri läbilaskevõime 
kasutamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 38
Nikos Chrysogelos

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) eluhoonetega seotud kulusid. välja jäetud

Or. en

Selgitus

Eluhoonete remondi abil on väga hea võimalus energiat säästa ning see on kulutõhus viis, 
kuidas kasvuhoonegaaside heitkoguseid vähendada. Sellesse sektorisse investeerimine aitab 
luua keskkonnahoidlikke töökohti kohalikul tasandil. Suuremahulised remondikavad on 
kulutõhusamad kui üksikmeetmed.

Muudatusettepanek 39
Tamás Deutsch

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

(c) eluhoonetega seotud kulusid. (c) eluhoonetega seotud kulusid, välja 
arvatud kulutused energiatõhususe ja 
taastuvenergia kasutamise edendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 40
Jan Březina

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) eluhoonetega seotud kulusid. (c) eluhoonetega seotud kulusid, välja 
arvatud kulutused energiatõhususe ja 
taastuvenergia meetmete edendamiseks.

Or. en

Selgitus

Kuna eluhoonetel on suur osakaal energiatarbimises ja tegu on valdkonnaga, kus oleks 
võimalik saavutada olulisi edusamme seoses strateegia „Euroopa 2020“ 20-20-20 
eesmärkidega, siis oleme seisukohal, et sellise võimaluse möödalaskmine kujutaks endast 
potentsiaalsete ressursside kasutamata jätmist. Siis oleks tegu kaotatud võimalusega.

Muudatusettepanek 41
Oldřich Vlasák

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) eluhoonetega seotud kulusid. (c) investeeringuid uutesse eluhoonetesse.

Or. en
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Muudatusettepanek 42
Nikos Chrysogelos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastavalt määruse (EL) nr [...]/2012 
(ühissätete määrus) artiklile 16 toetatakse 
ühtekuuluvusfondist sama määruse artiklis 
9 sätestatud temaatiliste eesmärkide raames 
järgmisi investeerimisprioriteete:

Vastavalt määruse (EL) nr [...]/2012 
(ühissätete määrus) artiklile 16 toetatakse 
ühtekuuluvusfondist sama määruse artikli 9 
lõigetes 4, 5, 6, 7 ja 11 sätestatud 
temaatiliste eesmärkide raames järgmisi 
investeerimisprioriteete, mis on loetletud 
vastavalt allpool punktides a, b, c, d ja e:

Or. en

Muudatusettepanek 43
Nikos Chrysogelos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt a – sissejuhatav osa

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) toetada üleminekut vähese CO2-
heitega majandusele järgmiste 
vahenditega:

(a) toetada üleminekut kliimaga 
arvestavale ja energiasäästlikule 
majandusele kõigis sektorites, sh 
linnapiirkondade arendamine, järgmiste 
vahenditega:

Or. en

Muudatusettepanek 44
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) toetada üleminekut vähese CO2-heitega
majandusele järgmiste vahenditega:

(a) toetada üleminekut vähese heitega
majandusele kõigis sektorites järgmiste 
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vahenditega:

Or. en

Muudatus 45
Erminia Mazzoni

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) toetada üleminekut vähese CO2-heitega 
majandusele järgmiste vahenditega:

(a) toetada üleminekut vähese CO2-heitega 
majandusele kõigis sektorites ja edendada 
säästvat transporti järgmiste vahenditega:

Or. en

Muudatusettepanek 46
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) taastuvate energiaallikate tootmise ja 
levitamise edendamine;

i) taastuvatest energiaallikatest saadava 
energia tootmise ja levitamise 
edendamine;

Or. pl

Muudatusettepanek 47
Jan Olbrycht

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) energiatõhususe ja taastuvenergia 
kasutamise edendamine väikestes ja 

ii) energiatõhususe ja taastuvenergia 
kasutamise edendamine ettevõtetes, 
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keskmise suurusega ettevõtetes; hoolimata ettevõtte suurusest;

Or. en

Muudatusettepanek 48
Nuno Teixeira

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) energiatõhususe ja taastuvenergia 
kasutamise edendamine väikestes ja 
keskmise suurusega ettevõtetes;

ii) energiatõhususe ja taastuvenergia 
kasutamise edendamine ettevõtetes;

Or. pt

Selgitus

Investeeringute tegemiseks taastuvenergiasse peavad olema abikõlblikud kõik ettevõtted. 
Suurettevõtted saavad oma suure energiatarbimise tõttu kasutusele võtta tõhusamaid 
süsteeme, aidates otsustavalt kaasa sellele, et EL saavutaks hõlpsamini strateegias „Euroopa 
2020“ kindlaks määratud eesmärgid. Peale selle on suurettevõtete tehtud investeeringutel 
tänu asjaolule, et nad kasutavad allhanke korras VKEsid, majandust võimendav efekt.

Muudatusettepanek 49
Nikos Chrysogelos

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) energiatõhususe ja taastuvenergia 
kasutamise edendamine väikestes ja 
keskmise suurusega ettevõtetes;

ii) energiatõhususe ja taastuvenergia 
kasutamise edendamine ainult väikestes ja 
keskmise suurusega ettevõtetes ning 
mikroettevõtetes;

Or. en

Selgitus

Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted ja mikroettevõtted on seni saanud 
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struktuurifondidest väga vähesel määral toetusi. Erinevalt suurtest ettevõtetest ei ole neil 
sageli piisavalt võimalusi ja ressursse, et investeerida energiatõhususse ja taastuvatesse 
energiaallikatesse. Kärbete ajal ei ole kohane anda suurtele ettevõtetele juurdepääs ELi 
fondidele tõhusust parandavate meetmete jaoks, mis on kasumlikud.

Muudatusettepanek 50
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) energiatõhususe ja taastuvenergia 
kasutamise edendamine väikestes ja 
keskmise suurusega ettevõtetes;

ii) energiatõhususe ja taastuvenergia 
kasutamise edendamine eelkõige väikestes 
ja keskmise suurusega ettevõtetes;

Or. en

Muudatusettepanek 51
Jan Olbrycht

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) energiatõhususe ja taastuvenergia 
kasutamise toetamine üldkasutatavates 
infrastruktuurides;

iii) energiatõhususe ja taastuvenergia 
kasutamise toetamine avalikes 
infrastruktuurides, ajaloolistes hoonetes ja
eluasemesektoris;

Or. en

Muudatusettepanek 52
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt a – alapunkt iii
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) energiatõhususe ja taastuvenergia 
kasutamise toetamine üldkasutatavates 
infrastruktuurides;

iii) energiatõhususe ja taastuvenergia 
kasutamise toetamine äärepoolseimates 
piirkondades ja üldkasutatavates 
infrastruktuurides;

Or. pt

Selgitus

Äärepoolseimad piirkonnad on väga sõltuvad imporditud fossiilkütustest, mis kujutavad 
endast suuri lisakulutusi. Taastuvenergia valdkonnas ja piirkondliku energeetikabaasi 
mitmekesistamise alal tuleb luua uurimisprojektid, samuti tuleb luua eraldi 
energeetikaprogramm selleks, et vähendada kauguse, taristu ja teenuste maksumust, et 
ergutada ambitsioonikaid poliitilisi meetmeid, mida äärepoolseimad piirkonnad rakendavad 
taastuvate energiaallikate väljaarendamises.

Muudatusettepanek 53
Nikos Chrysogelos

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) energiatõhususe ja taastuvenergia 
kasutamise toetamine üldkasutatavates 
infrastruktuurides;

iii) energiatõhususe ja taastuvenergia 
kasutamise toetamine üldkasutatavates 
infrastruktuurides ja eluasemesektoris;

Or. en

Selgitus

Eluhoonete remondi abil on väga hea võimalus energiat säästa ning see on kulutõhus viis, 
kuidas kasvuhoonegaaside heitkoguseid vähendada. Sellesse sektorisse investeerimine aitab 
luua keskkonnahoidlikke töökohti kohalikul tasandil. Suuremahulised remondikavad on 
kulutõhusamad kui üksikmeetmed.

Muudatusettepanek 54
Tamás Deutsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt a – alapunkt iii
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) energiatõhususe ja taastuvenergia 
kasutamise toetamine üldkasutatavates 
infrastruktuurides;

iii) energiatõhususe ja taastuvenergia 
kasutamise toetamine üldkasutatavates 
infrastruktuurides ja eluasemesektoris;

Or. en

Muudatusettepanek 55
Oldřich Vlasák

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) madalpinge arukate jaotussüsteemide 
väljatöötamine;

iv) madalpinge arukate jaotussüsteemide 
väljatöötamine, sh arukad võrgud ja 
hooned;

Or. en

Muudatusettepanek 56
Nikos Chrysogelos

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v) CO2-heiteid vähendavate strateegiate 
edendamine linnapiirkondades;

v) kliimasõbralike ja energiasäästlike 
strateegiate edendamine linnapiirkondades;

Or. en

Muudatusettepanek 57
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt a – alapunkt v
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v) CO2-heiteid vähendavate strateegiate 
edendamine linnapiirkondades;

v) vähem heidet tekitavate strateegiate 
edendamine linnapiirkondades;

Or. en

Muudatusettepanek 58
Nuno Teixeira

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v a) keskkonnahoidlike linnade 
edendamine, sealhulgas linnapiirkondade 
investeeringud taastuvenergiasse ja 
energeetikataristu ümberkujundamiseks 
tõhusamateks ja säästlikumateks 
süsteemideks;

Or. pt

Selgitus

Linnapiirkonnad teevad suuri investeeringuid energiatõhususse, mistõttu on oluline toetada 
energeetikasüsteemide ümberkujundamist (nt valgustus, signalisatsioon) uuteks, tõhusamateks 
ja keskkonnahoidlikumateks süsteemideks. Tähtis on edendada keskkonnahoidlikke linnu, et 
nad aitaksid parandada elanike elukvaliteeti.

Muudatusettepanek 59
Monika Smolková, Vladimír Maňka

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v a) keskkonnasõbralike ja vähese CO2-
heitega transpordisüsteemide arendamine, 
sh säästva linnalise liikuvuse 
edendamine;
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Or. en

Muudatusettepanek 60
Jan Březina

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v a) keskkonnasõbralike ja vähese CO2-
heitega transpordisüsteemide arendamine, 
sh säästva linnalise liikuvuse 
edendamine;

Or. en

Selgitus

Ollakse seisukohal, et investeerimisprioriteet „keskkonnasõbralike ja vähese CO2-heitega 
transpordisüsteemide arendamine, sh säästva linnalise liikuvuse edendamine“, mis on praegu 
kategoriseeritud temaatilise eesmärgi d alapunkti ii alla, sobiks paremini temaatilise 
eesmärgiga a, mis edendab üleminekut vähese CO2-heitega majandusele kõigis sektorites.

Muudatusettepanek 61
Nikos Chrysogelos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt b – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kliimamuutustega kohanemise ning 
riskide ennetamise ja juhtimise 
edendamine järgmiste vahenditega:

b) ökosüsteemipõhise kliimamuutustega 
kohanemise ning riskide ennetamise ja 
juhtimise edendamine järgmiste 
vahenditega:

Or. en

Selgitus

Ökosüsteemipõhine kohandamine ning riskide ennetamine ja haldamine omavad hulka 
täiendavaid kasutegureid (töökohtade loomine, elurikkus) ja on sageli väga kulutõhusad. 
Väikeste eelarvete parimaks kasutamiseks peaks ühtekuuluvuspoliitika toetama meetmeid, mis 
aitavad kaasa mitme ELi eesmärgi saavutamisele.
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Muudatusettepanek 62
Nikos Chrysogelos

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) kliimamuutustega kohanemiseks 
suunatud sihtotstarbeliste investeeringute 
toetamine;

i) kliimamuutustega ökosüsteemipõhiseks
kohanemiseks suunatud sihtotstarbeliste 
investeeringute toetamine;

Or. en

Muudatusettepanek 63
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) selliste investeeringute edendamine, mis 
on suunatud konkreetsete ohtudega 
toimetulemiseks, vastupanuvõime 
tagamiseks katastroofide puhul ja 
katastroofide tagajärgedega toimetulemise 
süsteemide väljatöötamiseks;

ii) selliste investeeringute edendamine, mis 
on suunatud konkreetsete ohtudega 
toimetulemiseks, vastupanuvõime 
tagamiseks katastroofide puhul ja 
katastroofide tagajärgedega toimetulemise 
süsteemide väljatöötamiseks, sh 
üleujutuste vastased ja vee sidumise 
meetmed;

Or. en

Muudatusettepanek 64
Nikos Chrysogelos

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) selliste investeeringute edendamine, mis ii) selliste investeeringute edendamine, mis 



PE491.027v01-00 26/56 AM\903871ET.doc

ET

on suunatud konkreetsete ohtudega 
toimetulemiseks, vastupanuvõime 
tagamiseks katastroofide puhul ja 
katastroofide tagajärgedega toimetulemise 
süsteemide väljatöötamiseks;

on suunatud konkreetsete ohtudega 
toimetulemiseks, vastupanuvõime 
tagamiseks katastroofide puhul ja 
katastroofide tagajärgedega toimetulemise 
süsteemide väljatöötamiseks, seades 
seejuures prioriteediks ökosüsteemide 
rolli edendamise;

Or. en

Muudatusettepanek 65
Vasilica Viorica Dăncilă

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) selliste investeeringute edendamine, mis 
on suunatud konkreetsete ohtudega 
toimetulemiseks, vastupanuvõime 
tagamiseks katastroofide puhul ja 
katastroofide tagajärgedega toimetulemise 
süsteemide väljatöötamiseks;

ii) selliste investeeringute edendamine, mis 
on suunatud konkreetsete ohtudega 
toimetulemiseks, vastupanuvõime 
tagamiseks katastroofide puhul ja 
katastroofide tagajärgedega toimetulemise 
süsteemide väljatöötamiseks, sh piiriülesed 
juhtimissüsteemid eelkõige kolmandate 
riikidega;

Or. en

Selgitus

Kui peaks juhtuma laiaulatuslik reostus, on väga tähtis parem koostöö kohalike ja 
piirkondlike asutuste vahel, sh ka kolmandate riikidega.

Muudatusettepanek 66
Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) selliste investeeringute edendamine, mis 
on suunatud konkreetsete ohtudega 

ii) selliste investeeringute edendamine, mis 
on suunatud konkreetsete piirkondlike 
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toimetulemiseks, vastupanuvõime 
tagamiseks katastroofide puhul ja 
katastroofide tagajärgedega toimetulemise 
süsteemide väljatöötamiseks;

ohtudega toimetulemiseks, piirkondliku 
vastupanuvõime tagamiseks katastroofide 
puhul ja katastroofide tagajärgedega 
toimetulemise süsteemide 
väljatöötamiseks, säilitades riikide 
pädevused;

Or. de

Muudatusettepanek 67
Nikos Chrysogelos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt c – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) keskkonnakaitse ja ressursitõhususe 
edendamine järgmiste vahenditega:

(c) keskkonna-, bioloogilise 
mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ja 
ressursitõhususe edendamine järgmiste 
vahenditega:

Or. en

Muudatusettepanek 68
Erminia Mazzoni

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt c – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) keskkonnakaitse ja ressursitõhususe 
edendamine järgmiste vahenditega:

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 69
Nikos Chrysogelos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt c – alapunkt i
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) tegelemine jäätmesektori suure 
investeeringuvajadusega, et täita ELi 
keskkonnaalase õigustiku nõuded;

i) tegelemine jäätmesektori suure 
investeeringuvajadusega, et täita ELi 
keskkonnaalase õigustiku nõuded, seades 
prioriteediks tegevusvaldkonnad, mis 
edendavad jäätmehierarhiat, näiteks 
jäätmetekke vältimine ning taaskasutuse 
ja ringlussevõtu võime suurendamine;

Or. en

Selgitus

Kooskõlas ressursitõhususe tegevuskava ja jäätmete raamdirektiiviga peaks prioriteetsetena 
käsitlema jäätmehierarhias kõrgemal paiknevaid tegevusvaldkondi, et piirata jäätmete 
põletamise ja prügilatesse kogumise edasist levimist, millel on kaalukad sotsiaalsed, 
majanduslikud ja keskkonnaalased kulud.

Muudatusettepanek 70
Nikos Chrysogelos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt c – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) tegelemine veesektori suure 
investeeringuvajadusega, et täita ELi 
keskkonnaalase õigustiku nõuded;

ii) tegelemine veesektori suure 
investeeringuvajadusega, et täita ELi 
keskkonnaalase õigustiku nõuded ning 
pakkuda kõigile taskukohase hinnaga 
kvaliteetset vett ja samuti vähendada 
veejaotusvõrgu lekkeid, taaskasutada 
musta vett ja koguda vihmavett;

Or. en

Muudatusettepanek 71
Nikos Chrysogelos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt c – alapunkt iii
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) bioloogilise mitmekesisuse kaitse ja 
taastamine, mh roheliste infrastruktuuride 
kaudu;

iii) bioloogilise mitmekesisuse kaitse ja 
taastamine, mh roheliste infrastruktuuride 
ja Natura 2000 alade kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 72
Nikos Chrysogelos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt c – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) linnakeskkonna parandamine sh 
mahajäetud tööstusobjektide 
taaselustamine ja õhusaaste vähendamine.

iv) linnakeskkonna parandamine, sh 
mahajäetud tööstusobjektide 
taaselustamine, haljasalade loomine ja 
laiendamine ning õhusaaste vähendamine.

Or. en

Muudatusettepanek 73
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt c – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) linnakeskkonna parandamine sh 
mahajäetud tööstusobjektide 
taaselustamine ja õhusaaste vähendamine;

iv) linnakeskkonna parandamine, sh 
mahajäetud tööstusobjektide 
taaselustamine ja õhusaaste vähendamine, 
samuti mürasaaste vähendamine;

Or. pl

Muudatusettepanek 74
Nikos Chrysogelos
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt c – alapunkt iv a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv a) keskkonnateenuste pakkumise 
arendamine ja toetamine ning VKEde ja 
avaliku sektori keskkonnatoime ja 
ressursitõhususe parandamine.

Or. en

Muudatusettepanek 75
Erminia Mazzoni

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt d – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) säästva transpordi edendamine ja
oluliste võrguinfrastruktuuride nn 
pudelikaelte kõrvaldamine järgmiste 
vahenditega:

(d) oluliste võrguinfrastruktuuride nn 
pudelikaelte kõrvaldamine järgmiste 
vahenditega:

Or. en

Muudatusettepanek 76
Nikos Chrysogelos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt d – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) säästva transpordi edendamine ja
oluliste võrguinfrastruktuuride nn 
pudelikaelte kõrvaldamine järgmiste 
vahenditega:

(d) mitmeliigilise säästva transpordi ja 
liikuvuse edendamine, keskendudes 
olemasolevate infrastruktuuride 
parandamisele, oluliste 
võrguinfrastruktuuride nn pudelikaelte 
kõrvaldamine ja puuduvate piiriüleste 
ühenduste väljaehitamine 
raudteetranspordis järgmiste vahenditega;
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Or. en

Selgitus

Strateegia „Euroopa 2020“eesmärkide saavutamiseks on üliolulised edusammud säästva 
liikuvuse suunas, arvestades, et transpordi arvele langeb 24% kõigist CO2 heitkogustest ELis 
ja et alates 1990. aastast on transpordisektori heitkogused suurenenud liidus 34%.

Muudatusettepanek 77
Nikos Chrysogelos

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) Euroopa ühtse mitmeliigilise 
transpordipiirkonna toetamine 
investeerides üleeuroopalisse 
transpordivõrku;

i) uute liikmesriikide integreerimise 
Euroopa ühtse mitmeliigilise 
transpordipiirkonna koosseisu toetamine,
investeerides üleeuroopalisse 
transpordivõrku, keskendudes samal ajal 
olemasoleva taristu tõhususe 
suurendamisele lühikeses perspektiivis ja 
vältides liigse rõhu asetamist väga suurte 
projektide valmimisele pikas perspektiivis;

Or. en

Muudatusettepanek 78
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller, Herbert Reul

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) Euroopa ühtse mitmeliigilise 
transpordipiirkonna toetamine 
investeerides üleeuroopalisse 
transpordivõrku;

i) Euroopa ühtse mitmeliigilise 
transpordipiirkonna toetamine,
investeerides üleeuroopalisse 
transpordivõrku, hõlmates ka Euroopa 
Ühendamise Rahastu, Euroopa 
Regionaalarengu Fondi ja territoriaalse 
koostöö;
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Or. de

Muudatusettepanek 79
Erminia Mazzoni

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) Euroopa ühtse mitmeliigilise 
transpordipiirkonna toetamine 
investeerides üleeuroopalisse 
transpordivõrku;

i) Euroopa ühtse mitmeliigilise 
transpordipiirkonna toetamine, 
investeerides võrdselt üleeuroopalise 
transpordivõrgu põhivõrku ja üldvõrku;

Or. en

Muudatusettepanek 80
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller, Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt d – alapunkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) Euroopa ühtse mitmeliigilise 
transpordipiirkonna toetamine, 
investeerides juurdesõiduteedesse, 
hõlmates parimal võimalikul viisil 
Euroopa Ühendamise Rahastut, Euroopa 
Regionaalarengu Fondi ja territoriaalset 
koostööd;

Or. de

Muudatusettepanek 81
Jan Březina

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt d – alapunkt ii
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) keskkonnasõbralike ja vähese CO2-
heitega transpordisüsteemide arendamine, 
sh säästva linnalise liikuvuse 
edendamine;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Ollakse seisukohal, et investeerimisprioriteet „keskkonnasõbralike ja vähese CO2-heitega 
transpordisüsteemide arendamine, sh säästva linnalise liikuvuse edendamine“, mis on praegu 
kategoriseeritud temaatilise eesmärgi d alapunkti ii alla, sobiks paremini temaatilise 
eesmärgiga a, mis edendab üleminekut vähese CO2-heitega majandusele kõigis sektorites.

Muudatusettepanek 82
Nikos Chrysogelos

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) keskkonnasõbralike ja vähese CO2-
heitega transpordisüsteemide arendamine, 
sh säästva linnalise liikuvuse edendamine;

ii) keskkonnasõbralike ja taastuvatel 
energiaallikatel põhinevate transpordi- ja 
liikuvussüsteemide arendamine, sh säästva 
linnalise liikuvuse edendamine, 
keskendudes mitmeliigilise transpordi 
ühendvedude edendamisele, mis 
koosnevad kõndimisest, jalgrattasõidust, 
autode jagamisest ja ühiskasutusest ning 
ühistranspordist; sellise tegevuse 
eelduseks on säästva linnalise liikumise 
kava (SUMP) vastuvõtmine ja eraldi 
eelarveridade loomine kõndimise ja 
jalgrattatranspordi edendamiseks 
asjaomastes riiklikes eelarvetes;

Or. en

Muudatusettepanek 83
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt d – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) keskkonnasõbralike ja vähese CO2-
heitega transpordisüsteemide arendamine, 
sh säästva linnalise liikuvuse edendamine;

ii) säästvate transpordisüsteemide 
arendamine kõigi transpordiliikide jaoks, 
võttes arvesse võimalikult vähest CO2-
heidet, sh säästva linnalise liikuvuse 
edendamine;

Or. de

Muudatusettepanek 84
Richard Seeber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) keskkonnasõbralike ja vähese CO2-
heitega transpordisüsteemide arendamine, 
sh säästva linnalise liikuvuse edendamine;

ii) keskkonnasõbralike ja vähese CO2-
heitega transpordisüsteemide, eelkõige 
elektrisõidukite arendamine, sh säästva 
linnalise liikuvuse edendamine;

Or. de

Muudatusettepanek 85
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) keskkonnasõbralike ja vähese CO2-
heitega transpordisüsteemide arendamine, 
sh säästva linnalise liikuvuse edendamine;

ii) keskkonnasõbralike ja vähese heitega
transpordisüsteemide arendamine, sh 
säästva linnalise liikuvuse edendamine;

Or. en
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Muudatusettepanek 86
Oldřich Vlasák

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) ulatuslike, kvaliteetsete ja 
koostalitusvõimeliste raudteesüsteemide
arendamine;

iii) ulatuslike, kvaliteetsete ja 
koostalitusvõimeliste 
ühistranspordisüsteemide arendamine ja
ümberehitamine;

Or. en

Muudatusettepanek 87
Nuno Teixeira

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) ulatuslike, kvaliteetsete ja 
koostalitusvõimeliste raudteesüsteemide 
arendamine;

iii) ulatuslike, kvaliteetsete ja 
koostalitusvõimeliste raudteesüsteemide 
ning konkurentsivõimelisemate ja 
säästlikumate kauba- ja 
reisisadamataristute arendamine;

Or. pt

Selgitus

Kui Ühtekuuluvusfondi eesmärk on toetada transporditaristut ja nimetatakse otseselt 
raudteesüsteeme, ollakse seisukohal, et samuti on tähtis edendada tõhusamaid ja 
säästlikumaid sadamataristuid, suurendades nii nende konkurentsivõimet maailmas. Toetus 
sadamatele on tähtis tõhusama ja täielikult ühendatud mitmeliigilise transpordisüsteemi 
edendamiseks.

Muudatusettepanek 88
Nikos Chrysogelos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt d – alapunkt iii
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) ulatuslike, kvaliteetsete ja 
koostalitusvõimeliste raudteesüsteemide 
arendamine;

iii) ulatuslike, kvaliteetsete ja 
koostalitusvõimeliste raudteesüsteemide 
arendamine, pöörates erilist tähelepanu 
ERTMSi kasutuselevõtule ja 
kaubarongide müra vähendamisele selle 
tekkeallikate juures;

Or. en

Muudatusettepanek 89
Jan Olbrycht

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) ulatuslike, kvaliteetsete ja 
koostalitusvõimeliste raudteesüsteemide 
arendamine;

iii) ulatuslike, kvaliteetsete ja 
koostalitlusvõimeliste raudteesüsteemide 
arendamine ja taastamine;

Or. en

Muudatusettepanek 90
Tomasz Piotr Poręba

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) ulatuslike, kvaliteetsete ja 
koostalitusvõimeliste raudteesüsteemide 
arendamine;

iii) ulatuslike, kvaliteetsete ja 
koostalitlusvõimeliste raudteesüsteemide 
arendamine ja taastamine;

Or. en

Muudatusettepanek 91
Nikos Chrysogelos
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt d – alapunkt iii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii a) säästliku veetranspordi edendamine.

Or. en

Selgitus

Säästlik transport merel ja siseveekogudel omab olulist potentsiaali energia säästmiseks ja 
see tuleks lisada Ühtekuuluvusfondi rakendusala raamesse.

Muudatusettepanek 92
Jan Březina

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt e – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) institutsioonilise suutlikkuse ja tõhusa 
avaliku halduse parandamine 
haldusorganite institutsioonilise 
suutlikkuse ja tõhususe ning 
ühtekuuluvusfondi rakendamisega seotud 
avalike teenuste tugevdamise kaudu.

(e) institutsioonilise suutlikkuse ja tõhusa 
avaliku halduse parandamine 
haldusorganite institutsioonilise 
suutlikkuse ja tõhususe kaudu.

Or. en

Selgitus

Artikli 3 punkt e tuleks viia vastavusse ühissätete määruse artikli 9 temaatilise eesmärgiga 
nr 11.

Muudatusettepanek 93
Nikos Chrysogelos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt e – sissejuhatav osa



PE491.027v01-00 38/56 AM\903871ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) institutsioonilise suutlikkuse ja tõhusa 
avaliku halduse parandamine 
haldusorganite institutsioonilise 
suutlikkuse ja tõhususe ning 
ühtekuuluvusfondi rakendamisega seotud 
avalike teenuste tugevdamise kaudu.

(e) institutsioonilise suutlikkuse ja tõhusa 
ning osaleva avaliku halduse parandamine 
haldusorganite institutsioonilise 
suutlikkuse ja tõhususe kaudu, edendades 
sotsiaalpartnerite, valitsusväliste 
organisatsioonide, kohalike ja 
piirkondlike asutuste ja teiste 
sidusrühmade suutlikkust, eriti nende 
partnerite puhul, kellele on osutatud 
määruse (EL) nr […]/2012 (ühissätete 
määrus) artiklis 5, ning ühtekuuluvusfondi 
rakendamisega seotud avalike teenuste 
tugevdamise kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 94
Victor Boştinaru

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vajaduse korral kasutatakse käesoleva 
määruse lisas sätestatud ühiseid näitajaid 
kooskõlas määruse (EL) nr [...]/2012 
(ühissätete määrus) artikli 24 lõikega 3. 
Ühiste näitajate baasväärtuseks võetakse 
null ning kumulatiivsed eesmärgid seatakse 
2022. aastaks.

1. Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
ühiste näitajate nimekiri, nagu on
viidatud määruse (EL) nr [...]/2012 
(ühissätete määrus) artikli 24 lõikes 3. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 5 a lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. Ühiste näitajate 
baasväärtuseks võetakse null ning 
kumulatiivsed eesmärgid seatakse 2022. 
aastaks.

Or. en

Selgitus

Vt põhjenduse 7 selgitust.
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Muudatusettepanek 95
Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 a
Fondist abi saamise tingimused

1. Komisjon võib paluda liikmesriigil oma 
partnerlusleping ja asjaomased 
tegevusprogrammid läbi vaadata ja teha 
vajaduse korral ettepanekuid nende 
muutmiseks:
(a) selleks, et toetada asjaomasele 
liikmesriigile adresseeritud ning 
aluslepingu artikli 121 lõike 2 alusel vastu 
võetud nõukogu soovituse rakendamist, 
või selleks, et toetada asjaomasele 
liikmesriigile adresseeritud meetmete 
rakendamist, mis on vastu võetud 
aluslepingu artikli 136 lõike 1 kohaselt;
(b) selleks, et toetada asjaomasele 
liikmesriigile adresseeritud nõukogu 
soovituse rakendamist, mis on vastu 
võetud aluslepingu artikli 126 lõike 7 
kohaselt, või
(d) selleks, et suurendada 
Ühtekuuluvusfondist riikidele tehtavate 
eraldiste mõju majanduskasvule vastavalt 
lõikele 4, kui liikmesriik vastab ühele 
järgmistest tingimustest:
i) liikmesriigile tehakse kättesaadavaks
liidu finantsabi nõukogu määruse (EL) 
nr 407/2010 alusel;
ii) liikmesriigile antakse keskmise 
tähtajaga finantsabi vastavalt nõukogu 
määrusele (EÜ) nr 332/2002;
iii) liikmesriigile antakse finantsabi 
Euroopa stabiilsusmehhanismi laenu näol 
vastavalt Euroopa stabiilsusmehhanismi 
asutamislepingule.
2. Liikmesriik esitab ühe kuu jooksul 
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ettepaneku partnerluslepingu ja vastavate 
programmide muutmise kohta. Vajaduse 
korral esitab komisjon tähelepanekuid 
ühe kuu jooksul alates muudatuste 
esitamisest, millisel juhul liikmesriik 
esitab oma ettepaneku uuesti ühe kuu 
jooksul.
3. Kui komisjon ei ole tähelepanekuid 
esitanud või kui tema tähelepanekuid on 
rahuldavalt arvesse võetud, võtab 
komisjon ilma asjatult viivitamata vastu 
otsuse, millega kiidetakse heaks 
partnerluslepingu ja vastavate 
programmide muudatused.
4. Kui liikmesriigile antakse finantsabi 
lõike 1 punkti d kohaselt ning see on 
seotud kohandamisprogrammiga, võib 
komisjon erandina lõikest 1 ilma 
liikmesriigi ettepanekuta muuta 
partnerluslepingut ja programme, et 
suurendada olemasolevate ÜSRi fondide 
mõju majanduskasvule ja 
konkurentsivõimele. Tagamaks 
partnerluslepingu ja vastavate 
programmide tulemuslikku rakendamist, 
osaleb komisjon nende juhtimises, nagu 
on üksikasjalikult sätestatud 
kohandamisprogrammis või asjaomase 
liikmesriigiga alla kirjutatud vastastikuse 
mõistmise memorandumis.
5. Kui liikmesriik ei tule lõikes 1 osutatud 
komisjoni taotlusele vastu või ei anna ühe 
kuu jooksul rahuldavat vastust lõikes 2 
osutatud komisjoni tähelepanekutele, võib 
komisjon kolme kuu jooksul pärast oma 
tähelepanekute esitamist võtta 
rakendusaktiga vastu otsuse, millega 
peatatakse kõik maksed või osa makseid 
asjaomastele programmidele.
6. Komisjon peatab rakendusaktiga kõik 
maksed ja kohustused või osa makseid ja 
kohustusi asjaomastele programmidele 
juhul, kui:
(a) nõukogu otsustab, et liikmesriik ei 
täida nõukogu poolt aluslepingu artikli 
136 lõike 1 kohaselt kehtestatud 
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erimeetmeid;
(b) nõukogu otsustab aluslepingu artikli 
126 lõike 8 või artikli 126 lõike 11 
kohaselt, et asjaomane liikmesriik ei ole 
võtnud tulemuslikke meetmeid 
ülemäärase puudujäägi likvideerimiseks, 
või
(c) nõukogu teeb järelduse, et liikmesriik 
ei ole võtnud meetmeid, et rakendada 
nõukogu määruses (EL) nr 407/2010 või 
nõukogu määruses (EÜ) nr 332/2002 
osutatud kohandamisprogrammi, ning 
selle tulemusena otsustab mitte lubada 
sellele liikmesriigile antud finantsabi 
väljamaksmist, või
(e) Euroopa stabiilsusmehhanismi 
juhatus teeb järelduse, et tingimused, mis 
on seatud stabiilsusmehhanismist laenu 
näol asjaomasele liikmesriigile antava 
finantsabi saamisega, ei ole täidetud, ning 
selle tulemusena otsustab mitte välja 
maksta liikmesriigile antud 
stabiilsustoetust.
7. Kui komisjon teeb otsuse peatada 
maksed või kohustused osaliselt või 
tervikuna vastavalt lõigetele 5 ja 6, teeb ta 
kindlaks, et peatamine on 
proportsionaalne ja mõjus, võttes arvesse 
asjaomase liikmesriigi majanduslikku ja 
sotsiaalset olukorda ning järgides 
liikmesriikide võrdse kohtlemise 
põhimõtet, eelkõige seoses peatamise 
mõjuga asjaomase liikmesriigi 
majandusele.
8. Komisjon tühistab maksete ja 
kohustuste peatamise viivitamata, kui 
liikmesriik on teinud partnerluslepingu ja 
vastavate tegevusprogrammide muutmise 
ettepaneku, nagu komisjon on tal palunud 
teha, ning komisjon on selle ettepaneku 
heaks kiitnud ning vajaduse korral:
(a) nõukogu on otsustanud, et liikmesriik 
täidab nõukogu poolt aluslepingu artikli 
136 lõike 1 kohaselt kehtestatud 
erimeetmeid;
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(b) ülemäärase eelarvepuudujäägi 
menetlus peatatakse vastavalt määruse 
(EÜ) nr 1467/97 artiklile 9 või komisjon 
on aluslepingu artikli 126 lõike 12 
kohaselt otsustanud tühistada ülemäärase 
eelarvepuudujäägi olemasolu sedastava 
otsuse;
(c) komisjon on teinud järelduse, et 
liikmesriik on võtnud meetmeid, et 
rakendada nõukogu määruses (EL) nr 
407/2010 või nõukogu määruses (EÜ) nr 
332/2002 osutatud kohandamisprogramm, 
ning selle tulemusena on andnud loa 
sellele liikmesriigile antud finantsabi 
väljamaksmiseks, või
(e) Euroopa stabiilsusmehhanismi 
juhatus on teinud järelduse, et 
tingimused, mis on seatud 
stabiilsusmehhanismist laenu näol 
asjaomasele liikmesriigile antava 
finantsabiga, on täidetud, ning selle 
tulemusena on otsustanud liikmesriigile 
antud stabiilsustoetus välja maksta.
Samal ajal otsustab nõukogu komisjoni 
ettepaneku põhjal tõsta peatatud 
kulukohustuste täitmine eelarves ümber 
vastavalt nõukogu määruse (EL) 
nr […]/2012 (millega määratakse 
kindlaks mitmeaastane finantsraamistik 
aastateks 2014–2020) artiklile 8.

Or. en

Muudatusettepanek 96
Victor Boştinaru

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
Komiteemenetlus

1. Komisjoni abistab fondide 
koordineerimiskomitee. Kõnealune 
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komitee on komitee määruses (EL) 
nr 182/2011 määratletud tähenduses.
2. Käesolevale lõikele viitamisel 
kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 
artiklit 5.

Or. en

Selgitus

Vt põhjenduse 7 selgitust.

Muudatusettepanek 97
Victor Boştinaru

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Ühiste näitajate puhul peaks otsuseid langetama komisjon rakendusaktidega, kuna ühised 
näitajad on tehnilist laadi ja need peavad olema erinevate fondipõhiste eeskirjade suhtes 
ühtsed.

Muudatusettepanek 98
Nikos Chrysogelos

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – pealkiri 1 – alapealkiri 1 – rida 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

ÜHIK NIMETUS

Muudatusettepanek

ÜHIK NIMETUS
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isikute arv Elanikkond, kellel on kasu 
riiklikest jäätmete 

sorteerimise ja 
ringlussevõtu süsteemidest

Or. en

Muudatusettepanek 99
Nikos Chrysogelos

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – pealkiri 1 – alapealkiri 1 – rida 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

ÜHIK NIMETUS

Muudatusettepanek

ÜHIK NIMETUS

kilogrammi 
inimese 
kohta

Olmejäätmete kogus 
inimese kohta

Or. en

Muudatusettepanek 100
Nikos Chrysogelos

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – pealkiri 1 – alapealkiri 2 – rida 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

ÜHIK NIMETUS

Muudatusettepanek

ÜHIK NIMETUS
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m3 Täiendav taaskasutatav 
must vesi ja kogutud 

vihmavesi

Or. en

Muudatusettepanek 101
Nikos Chrysogelos

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – pealkiri 1 – alapealkiri 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

ÜHIK NIMETUS

Muudatusettepanek

ÜHIK NIMETUS

Keskkonnatoime 
parandamise 

teenused

arv Nende VKEde ja 
riigiasutuste arv, kellel on 

kasu keskkonnatoime 
parandamise teenustest

Or. en

Muudatusettepanek 102
Nikos Chrysogelos

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – pealkiri 1 – alapealkiri 4 – rida 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

ÜHIK NIMETUS

Muudatusettepanek

ÜHIK NIMETUS
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hektarites Sellise maa pindala, kus 
on võimalik ära hoida ja 
vähendada üleujutuste ja 

muude äärmuslike 
ilmastikutingimuste mõju

Or. en

Muudatusettepanek 103
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – pealkiri 1 – alapealkiri 4 – rida 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

ÜHIK NIMETUS

Muudatusettepanek

ÜHIK NIMETUS

hektarites Sellise maa pindala, kus 
on võimalik ära hoida ja 
vähendada üleujutuste ja 

muude äärmuslike 
ilmastikutingimuste mõju

Or. en

Selgitus

Selliste meetmete meetod on laialt levinud teave, mida on võimalik saada asjaomastest 
teadus- ja veemajandusasutustest.

Muudatusettepanek 104
Nikos Chrysogelos

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – pealkiri 1 – alapealkiri 4 – rida 2 b (uus)
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Komisjoni ettepanek

ÜHIK NIMETUS

Muudatusettepanek

ÜHIK NIMETUS

hektarites Sellise maa pindala, kus 
on võimalik paremini 
metsatulekahjusid ära 

hoida või neid likvideerida

Or. en

Muudatusettepanek 105
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – pealkiri 1 – alapealkiri 4 – rida 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek

ÜHIK NIMETUS

Muudatusettepanek

ÜHIK NIMETUS

hektarites Sellise maa pindala, kus 
on võimalik paremini 
metsatulekahjusid ära 

hoida või neid likvideerida

Or. en

Selgitus

Selliseid ökosüsteeme ohustab hävimine või tõsised kahjustused. Tulekahjude ennetamine ja 
maastiku tulekindluse parandamine kaitseb linnapiirkondi ja loob lisandväärtust seoses 
ökosüsteemide kaitsega.
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Muudatusettepanek 106
Nikos Chrysogelos

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – pealkiri 1 – alapealkiri 7

Komisjoni ettepanek

ÜHIK NIMETUS

Loodus ja 
bioloogiline 

mitmekesisus

hektarites Parema kaitsestaatusega 
elupaikade pindala

Muudatusettepanek

ÜHIK NIMETUS

Loodus ja 
bioloogiline 

mitmekesisus

hektarites Parema kaitsestaatusega 
mere- ja

maismaaelupaikade
pindala

Or. en

Muudatusettepanek 107
Nikos Chrysogelos

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – pealkiri 1 – alapealkiri 7 – rida 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

ÜHIK NIMETUS

Muudatusettepanek

ÜHIK NIMETUS

hektarites Uued rohelised 
infrastruktuurid

Or. en
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Muudatusettepanek 108
Nikos Chrysogelos

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – pealkiri 1 – alapealkiri 7 – rida 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

ÜHIK NIMETUS

Muudatusettepanek

ÜHIK NIMETUS

m2 Uued haljasalad 
linnapiirkondades

Or. en

Muudatusettepanek 109
Nikos Chrysogelos

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – pealkiri 2 – alapealkiri 1 – rida 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

ÜHIK NIMETUS

Muudatusettepanek

ÜHIK NIMETUS

protsentides Kaasrahastatava(te) 
meetme(te) abil taastuvate 
energiaallikate osakaalu 
suurendamine energia 

lõpptarbimisel

Or. en
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Muudatusettepanek 110
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – pealkiri 2 – alapealkiri 1 – rida 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

ÜHIK NIMETUS

Muudatusettepanek

ÜHIK NIMETUS

% Taastuvate energiaallikate 
osakaal energia 
lõpptarbimises

Or. en

Muudatusettepanek 111
Nikos Chrysogelos

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – pealkiri 2 – alapealkiri 1 – rida 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

ÜHIK NIMETUS

Muudatusettepanek

ÜHIK NIMETUS

naftaekvivale
ndi tonnides

Energia kogutarbimise 
muutus sektorite kaupa

Or. en

Muudatusettepanek 112
Nikos Chrysogelos
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Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – pealkiri 3 – alapealkiri 1 – rida 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

ÜHIK NIMETUS

Muudatusettepanek

ÜHIK NIMETUS

arv Uued, rekonstrueeritud või 
uuendatud piiriülesed 

raudteelõigud

Or. en

Muudatusettepanek 113
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – pealkiri 3 – alapealkiri 1 – rida 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

ÜHIK NIMETUS

Muudatusettepanek

ÜHIK NIMETUS

CO2

ekvivalendi 
tonnides

Uute, rekonstrueeritud või 
uuendatud piiriüleste 
raudteelõikude mõju 
kasvuhoonegaaside 

heitkoguste vähenemisele

Or. en
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Selgitus

Teeme ettepaneku lisada see näitaja, kuna keskkonnamõju hindamise kohustuslikuks osaks on 
iga infrastruktuuriprojekti mõju kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisele, mistõttu 
peaks vastav teave iga projekti kohta juba saadaval olema.

Muudatusettepanek 114
Nikos Chrysogelos

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – pealkiri 3 – alapealkiri 2 – rida 2

Komisjoni ettepanek

ÜHIK NIMETUS

km Uute teede kogupikkus

Muudatusettepanek

ÜHIK NIMETUS

välja jäetud välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 115
Nikos Chrysogelos

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – pealkiri 3 – alapealkiri 2 – rida 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

ÜHIK NIMETUS

Muudatusettepanek

ÜHIK NIMETUS

arv Uued, rekonstrueeritud või 
uuendatud piiriülesed 

lõigud

Or. en
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Muudatusettepanek 116
Nikos Chrysogelos

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – pealkiri 3 – alapealkiri 3 – esimene veerg

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Linnatransport Linnatransport ja liikuvus

Or. en

Muudatusettepanek 117
Nikos Chrysogelos

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – pealkiri 3 – alapealkiri 3 – rida 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

ÜHIK NIMETUS

Muudatusettepanek

ÜHIK NIMETUS

protsentides Muutus ühistranspordi ja 
motoriseerimata liikumise, 

nagu jalgsi käimise ja 
jalgrattasõidu osakaalus

Or. en

Muudatusettepanek 118
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – pealkiri 3 – alapealkiri 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek

ÜHIK NIMETUS

Muudatusettepanek

ÜHIK NIMETUS

Ühistransport reiside arv Reiside arvu suurenemine 
toetatud 

ühistransporditeenuse 
puhul

Or. en

Selgitus

Reisijatevedu tuleks lisaks linnadele toetada ka maapiirkondades, kus ühistranspordi 
kasutamine on sageli ainus rahaliselt kättesaadav võimalus, eriti eakate või sotsiaalselt 
vähem kindlustatud inimeste jaoks.

Muudatusettepanek 119
Nikos Chrysogelos

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – pealkiri 3 – alapealkiri 4 – rida 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

ÜHIK NIMETUS

Muudatusettepanek

ÜHIK NIMETUS

CO2

ekvivalendi 
tonnides

Parendatud siseveekogude 
transporditeede mõju 
kasvuhoonegaaside 

heitkoguste vähendamisse

Or. en
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Muudatusettepanek 120
Nikos Chrysogelos

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – pealkiri 3 – alapealkiri 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

ÜHIK NIMETUS

Muudatusettepanek

ÜHIK NIMETUS

Kliimamõju CO2

ekvivalendi
miljonites 
tonnides

Kaasrahastatava(te)st 
meetme(te)st tulenev 
kasvuhoonegaaside 
heitkoguste muutus 
transpordisektoris

Or. en

Muudatusettepanek 121
Nikos Chrysogelos

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – pealkiri 3 – alapealkiri 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek

ÜHIK NIMETUS

Muudatusettepanek

ÜHIK NIMETUS

Veetransport CO2 

ekvivalendi 
tonnides

Säästlike 
veetranspordiviiside mõju 

kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamisele

Or. en
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