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Muudatusettepanek 24
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Komisjon teatas aruandes kavatsusest 
teha ettepanek ETKRi määruse 
muutmiseks, et lihtsustada ETKRide 
asutamist ja nende toimimist, ning 
täpsustada teatavaid olemasolevaid sätteid. 
Uute ETKRide asutamisega seotud 
takistused tuleks kõrvaldada, säilitades ja 
toetades samal ajal olemasolevate 
rühmituste tegevuse järjepidevust, et 
laiendada ETKRide kasutust ning 
edendada avalik-õiguslike asutuste 
koostööd ja poliitika sidusust, 
suurendamata sealjuures riiklike või ELi 
ametiasutuste koormust.

(2) Komisjon teatas aruandes kavatsusest 
teha ettepanek ETKRi määruse 
muutmiseks, et lihtsustada ETKRide 
asutamist ja nende toimimist, ning 
täpsustada teatavaid olemasolevaid sätteid. 
Uute ETKRide asutamisega seotud 
takistused, kaasa arvatud 150 km 
vahekauguse piirang äärepoolseimate 
piirkondade puhul, tuleks kõrvaldada, 
säilitades ja toetades samal ajal 
olemasolevate rühmituste tegevuse 
järjepidevust, et laiendada ETKRide 
kasutust ning edendada avalik-õiguslike 
asutuste koostööd ja poliitika sidusust, 
suurendamata sealjuures riiklike või ELi 
ametiasutuste koormust.

Or. pt

Muudatusettepanek 25
Gilles Pargneaux

Ettepanek vastu võtta määrus – muutmisakt
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) ETKRi asutamise otsuse teevad selle 
liikmed ja riigi ametiasutused ning 
asutamisega ei kaasne automaatselt 
mingeid liidu tasandi õiguslikke ega 
finantshüvesid.

(3) Arvestades oma tegevuse eripära ja 
panust mitmetasandilisse valitsemisse, 
võivad ETKRid saada liidu tasandil teatud 
rahalist toetust, kuna nad on piiriülese 
koostöö põhivahendid.

Or. fr

Selgitus

Kuigi ETKRide loomine on liikmesriigi otsustada, aitavad need siiski kaasa Euroopa 



PE491.049v01-00 4/19 AM\903898ET.doc

ET

eesmärkidele ja seega tuleb eraldada eriomaseid rahalisi vahendeid eelkõige territoriaalse 
koostöö eesmärkidele.

Muudatusettepanek 26
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Lissaboni lepinguga lisati 
ühtekuuluvuspoliitikale territoriaalne 
mõõde ja sõnastuses asendati „ühendus” 
„liiduga”. Seega tuleks ka ETKRi 
määruses kasutada uut terminoloogiat.

(4) Lissaboni lepinguga lisati 
ühtekuuluvuspoliitikale territoriaalne 
mõõde ja sõnastuses asendati „ühendus” 
„liiduga”. Seega tuleks ka ETKRi 
määruses kasutada uut terminoloogiat ja 
samal ajal muuta selle rakendamine 
nähtavaks, arvestades, et taotletakse terve 
Euroopa Liidu harmoonilist arengut, 
mistõttu ei ole õiglane äärepoolsemaid 
piirkondi põhimõtteliselt välja jätta.

Or. pt

Muudatusettepanek 27
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklile 174, mis sätestab, et 
erilist tähelepanu pööratakse 
maapiirkondadele, tööstuslikust 
üleminekust mõjutatud piirkondadele ja 
piirkondadele, kus valitsevad rasked ja 
püsivad ebasoodsad looduslikud või 
demograafilised tingimused, näiteks väga 
väikese rahvastikutihedusega 
põhjapoolseimatele piirkondadele, 
saartele, piiriülestele ja mäestikualadele.
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Or. pt

Muudatusettepanek 28
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 b) Vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklile 349, mis sätestab, et 
võetakse erimeetmed, võttes arvesse 
äärepoolseimate piirkondade 
ühiskondlikku ja majanduslikku 
olukorda, mida raskendavad teatavad 
eritingimused, mis piiravad tõsiselt nende 
piirkondade arengut.

Or. pt

Muudatusettepanek 29
László Surján

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Seni asutatud ETKRide kogemus 
näitab, et uut õiguslikku vahendit 
kasutatakse ka muude Euroopa 
poliitikavaldkondade rakendamiseks 
tehtavas koostöös. ETKRide tõhusust ja 
tulemuslikkust tuleks edendada, laiendades 
nende rühmituste olemust.

(5) Seni asutatud ETKRide kogemus 
näitab, et uut õiguslikku vahendit 
kasutatakse ka muude Euroopa 
poliitikavaldkondade rakendamiseks 
tehtavas koostöös. ETKRide tõhusust ja 
tulemuslikkust tuleks edendada, laiendades 
nende rühmituste olemust, et leida sellisele 
koostöövormile kasutusvõimalusi ka 
väljaspool ühtekuuluvuspoliitikat.
ETKRidel on potentsiaali majandust 
taaselavdada ning täita strateegia 
Euroopa 2020 eesmärke. Erilist 
tähelepanu tuleks pöörata koostööle 
seoses tööturu edendamisega.



PE491.049v01-00 6/19 AM\903898ET.doc

ET

Or. en

Muudatusettepanek 30
Gilles Pargneaux

Ettepanek vastu võtta määrus – muutmisakt
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Seni asutatud ETKRide kogemus 
näitab, et uut õiguslikku vahendit 
kasutatakse ka muude Euroopa 
poliitikavaldkondade rakendamiseks 
tehtavas koostöös. ETKRide tõhusust ja
tulemuslikkust tuleks edendada, 
laiendades nende rühmituste olemust.

(5) Seni asutatud ETKRide kogemus 
näitab, et uut õiguslikku vahendit 
kasutatakse ka muude Euroopa 
poliitikavaldkondade rakendamiseks 
tehtavas koostöös. Seetõttu ei tuleks 
diskrimineerida ETKRe, keda peetakse 
ainsaks partneriks ELi valdkondliku 
poliitikaga seotud projektikonkurssidel, 
vaid tunnustada ETKRide rolli ühtse 
Euroopa Liidu poliitika rakendamisel.

Or. fr

Selgitus

ETKRide olemus võimaldab neil taotleda raha ühtekuuluvusfondist, aga ka teistest Euroopa 
Liidu valdkondliku poliitika finantsallikatest.

Muudatusettepanek 31
László Surján

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) ETKRid seovad sageli erinevaid 
haldustasandeid ning viivad sel viisil ellu 
mitmetasandilise valitsemise süsteeme. 
Komplekssete süsteemide tõhusamaks 
toimimiseks on seega vaja 
haldusstruktuuride suuremat 
paindlikkust.
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Or. en

Muudatusettepanek 32
László Surján

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kuigi ETKRi määruse artikli 3 lõike 1 
punkti d kohaselt võivad eraõiguslikud 
asutused ETKRi liikmeks saada juhul, kui 
neid käsitatakse avalik-õiguslike isikutena
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 
2004. aasta direktiivi 2004/18/EÜ 
(ehitustööde riigihankelepingute, asjade 
riigihankelepingute ja teenuste 
riigihankelepingute sõlmimise korra 
kooskõlastamise kohta) artikli 1 lõike 9 
tähenduses, on võimalik, et tulevikus 
haldavad ETKRid ühiselt üldist 
majandushuvi pakkuvaid avalikke 
teenuseid või infrastruktuure. Seega 
võivad ETKRi liikmeks saada ka muud 
era- või avalik-õiguslikud asutused. 
Seepärast tuleks nende hulka kaasata ka 
riigi osalusega äriühingud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. 
aasta direktiivi 2004/17/EÜ (millega 
kooskõlastatakse vee-, energeetika-, 
transpordi- ja postiteenuste sektoris 
tegutsevate ostjate hankemenetlused) 
artikli 2 lõike 1 punkti b tähenduses.

Kuigi ETKRi määruse artikli 3 lõike 1 
punkti d kohaselt võivad eraõiguslikud 
asutused ETKRi liikmeks saada juhul, kui 
neid käsitatakse avalik-õiguslike isikutena 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 
2004. aasta direktiivi 2004/18/EÜ 
(ehitustööde riigihankelepingute, asjade 
riigihankelepingute ja teenuste 
riigihankelepingute sõlmimise korra 
kooskõlastamise kohta) artikli 1 lõike 9 
tähenduses, on võimalik, et tulevikus 
haldavad ETKRid ühiselt avalikke 
teenuseid, et vastata piiriüleste 
piirkondade kindlatele vajadustele, 
eelkõige selleks, et keskenduda üldise 
majandushuvi pakkumisele või 
infrastruktuuridele. Seega võivad ETKRi 
liikmeks saada ka muud era- või avalik-
õiguslikud asutused. Seepärast tuleks 
nende hulka kaasata ka riigi osalusega 
äriühingud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiivi 
2004/17/EÜ (millega kooskõlastatakse vee-
, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste 
sektoris tegutsevate ostjate 
hankemenetlused) artikli 2 lõike 1 punkti b 
tähenduses.

Or. en

Muudatusettepanek 33
Luís Paulo Alves
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Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) On vaja täpsustada, et territoriaalse 
koostöö edendamine ELi arenenud 
paikadeks peetavate piirkondade ja 
naaberriikide vahel tugevdab nende 
suhteid ja toetab uute turgude edendamist 
Euroopa piirkondade jaoks, kasutades ära 
nende piirkondade ja maailma teiste 
riikide vahel juba olemasolevat ajaloolist 
ja kultuurilist koostoimet.

Or. pt

Muudatusettepanek 34
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Euroopa territoriaalse koostöö 
rühmituste kui Euroopa Liidu algatuste ja 
projektide elluviimise, samuti erinevates 
Euroopa poliitikavaldkondades 
programmide rakendamise vahendi 
potentsiaal ja vajadus, et neid rühmitusi 
tunnustataks selliste algatuste, projektide 
ja programmide jaoks abikõlblike 
struktuuridena, väärivad suuremat 
nähtavust ja paremini integreerimist 
Euroopa ja liikmesriikide
õigussüsteemidesse, vastavalt 
õiguskindluse põhimõttele.

Or. pt

Selgitus

Arvestades endise 29. juuli 2011. aasta määruse rakendamise kohta koostatud raporti 
järeldust, et vaja on selgust ning ETKRide õiguslikku ja institutsioonilist raamistikku, ja 
arvestades nende rühmituste potentsiaali, on oluline ette näha kindel ja lihtne kord, mis tagab 
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kõikidele osalejatele ja kodanikele õiguskindluse.

Muudatusettepanek 35
László Surján

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) ETKRide asutamise kogemus näitab, 
et liikmesriigid on kolmekuulisest 
heakskiidutähtajast harva kinni pidanud. 
Sellepärast tuleks tähtaega pikendada kuue 
kuuni. Seejärel tuleks kokkulepe lugeda 
vaikimisi heakskiidetuks, et tagada selle 
tähtaja järgne õiguskindlus. Kuigi 
liikmesriigid võivad heakskiidumenetluse 
suhtes kohaldada riiklikke eeskirju või 
koostada ETKRi määruse riiklike 
rakenduseeskirjade raames spetsiaalseid 
eeskirju, tuleks pärast kuuekuulist tähtaega 
välistada erandite kasutamine vaikiva 
nõusoleku sätte suhtes.

(14) ETKRide asutamise kogemus näitab, 
et liikmesriigid on kolmekuulisest 
heakskiidutähtajast harva kinni pidanud. 
Sellepärast tuleks tähtaega pikendada kuue 
kuuni. Seejärel tuleks kokkulepe lugeda 
vaikimisi heakskiidetuks, et tagada selle 
tähtaja järgne õiguskindlus. Kuigi 
liikmesriigid võivad heakskiidumenetluse 
suhtes kohaldada riiklikke eeskirju või 
koostada ETKRi määruse riiklike 
rakenduseeskirjade raames spetsiaalseid 
eeskirju, tuleks pärast kuuekuulist tähtaega 
välistada erandite kasutamine vaikiva 
nõusoleku sätte suhtes. Kuuekuuline 
tähtaeg, mis antakse liikmesriigile 
ETKRide asutamise heakskiitmiseks, 
peaks andma piisavalt aega nii 
liikmesriigile, et tuua välja probleemid 
seoses ETKRide asutamisega kui ka 
taotlejatele, et võtta vajalikke meetmeid 
oma avalduse parandamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 36
Oldřich Vlasák

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) ETKRide asutamise kogemus näitab, 
et liikmesriigid on kolmekuulisest 

(14) ETKRide asutamise kogemus näitab, 
et liikmesriigid on kolmekuulisest 
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heakskiidutähtajast harva kinni pidanud. 
Sellepärast tuleks tähtaega pikendada kuue
kuuni. Seejärel tuleks kokkulepe lugeda 
vaikimisi heakskiidetuks, et tagada selle
tähtaja järgne õiguskindlus. Kuigi 
liikmesriigid võivad heakskiidumenetluse 
suhtes kohaldada riiklikke eeskirju või 
koostada ETKRi määruse riiklike 
rakenduseeskirjade raames spetsiaalseid 
eeskirju, tuleks pärast kuuekuulist tähtaega 
välistada erandite kasutamine vaikiva 
nõusoleku sätte suhtes.

heakskiidutähtajast harva kinni pidanud. 
Sellepärast tuleks tähtaega pikendada nelja
kuuni. Seejärel tuleks kokkulepe lugeda 
vaikimisi heakskiidetuks, et tagada selle 
tähtaja järgne õiguskindlus. Kuigi 
liikmesriigid võivad heakskiidumenetluse 
suhtes kohaldada riiklikke eeskirju või 
koostada ETKRi määruse riiklike 
rakenduseeskirjade raames spetsiaalseid 
eeskirju, tuleks pärast kuuekuulist tähtaega 
välistada erandite kasutamine vaikiva 
nõusoleku sätte suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 37
László Surján

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Tugevdada tuleks 
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
suuremat osalemist ETKRide asutamises 
ning ka nende võimalust ühineda 
olemasolevate ETKRidega.

Or. en

Muudatusettepanek 38
László Surján

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) ETKRi eesmärki tuleks laiendada nii, 
et see hõlmaks territoriaalse koostöö 
hõlbustamist ja edendamist üldiselt, sh ka 
strateegilist planeerimist ja piirkondlike ja 
kohalike probleemide lahendamist

(19) ETKRi eesmärki tuleks laiendada nii, 
et see hõlmaks territoriaalse koostöö 
hõlbustamist ja edendamist üldiselt, 
kaotades tõkked territoriaalsele koostööle, 
keskendudes sh ka strateegilisele
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kooskõlas liidu ühtekuuluvuspoliitika ja 
muude poliitikatega, ning aitaks seega 
kaasa Euroopa 2020. aasta strateegia 
elluviimisele ja makropiirkondlike 
strateegiate rakendamisele. Lisaks tuleks 
selgitada, et ETKRi tõhusaks 
rakendamiseks vajalik pädevus peab olema 
vähemalt ühel liikmel igast osalevast 
liikmesriigist.

planeerimisele ja piirkondlike ja kohalike 
probleemide lahendamisele kooskõlas 
liidu ühtekuuluvuspoliitika ja muude 
poliitikatega, ning aitaks seega kaasa 
Euroopa 2020. aasta strateegia 
elluviimisele ja makropiirkondlike 
strateegiate rakendamisele. Lisaks tuleks 
selgitada, et ETKRi tõhusaks 
rakendamiseks vajalik pädevus peab olema 
vähemalt ühel liikmel igast osalevast 
liikmesriigist.

Or. en

Muudatusettepanek 39
Gilles Pargneaux

Ettepanek vastu võtta määrus – muutmisakt
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) ETKRi eesmärki tuleks laiendada nii, 
et see hõlmaks territoriaalse koostöö 
hõlbustamist ja edendamist üldiselt, sh ka 
strateegilist planeerimist ja piirkondlike ja 
kohalike probleemide lahendamist 
kooskõlas liidu ühtekuuluvuspoliitika ja 
muude poliitikatega, ning aitaks seega 
kaasa Euroopa 2020. aasta strateegia 
elluviimisele ja makropiirkondlike 
strateegiate rakendamisele. Lisaks tuleks 
selgitada, et ETKRi tõhusaks 
rakendamiseks vajalik pädevus peab 
olema vähemalt ühel liikmel igast 
osalevast liikmesriigist.

(19) ETKRi eesmärki tuleks laiendada nii, 
et see hõlmaks territoriaalse koostöö 
hõlbustamist ja edendamist üldiselt, sh ka 
strateegilist planeerimist ja piirkondlike ja 
kohalike probleemide lahendamist 
kooskõlas liidu ühtekuuluvuspoliitika ja 
muude poliitikatega, ning aitaks seega 
kaasa Euroopa 2020. aasta strateegia 
elluviimisele ja makropiirkondlike 
strateegiate rakendamisele. Seetõttu tuleks 
selgitada ETKRi panust nende 
strateegiliste eesmärkide saavutamiseks 
partnerluslepingute sõlmimisel Euroopa 
komisjoni ja liikmesriikide vahel ning 
rakenduskavade väljatöötamisel nende 
liikmesriikide poolt, kes annavad 
ETKRidele volituse oma territooriumil.

Or. fr

Selgitus

 Liikmesriigid peavad täpsustama ETKRde rolli ühtekuuluvuspoliitika eesmärkide ja 
strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamisel.
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Muudatusettepanek 40
Gilles Pargneaux

Ettepanek vastu võtta määrus – muutmisakt
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Tuleks täpsustada, et kokkuleppes 
(mitte põhikirjas, arvestades küsimuse 
olulisust) peaksid kajastuma ETKRi 
töötajate suhtes kohaldatavad eeskirjad 
ning personalihalduse ja 
värbamismenetluse korra põhimõtted. 
ETKRide käsutuses peaks olema mitmeid 
võimalusi. Personalihalduse ja 
värbamismenetluste konkreetset korda 
tuleks siiski käsitleda põhikirjas.

(26) Tuleks täpsustada, et kokkuleppes 
(mitte põhikirjas, arvestades küsimuse 
olulisust) peaksid kajastuma ETKRi 
töötajate suhtes kohaldatavad eeskirjad 
ning personalihalduse ja 
värbamismenetluse korra põhimõtted. 
ETKRide käsutuses peaks olema mitmeid 
võimalusi. Üks võimalus on saavutada 
Euroopa ühenduste ameti töötajatele 
kohane seisund. Personalihalduse ja 
värbamismenetluste konkreetset korda 
tuleks siiski käsitleda põhikirjas.

Or. fr

Selgitus

 Kuna ETKRid tegutsevad Euroopa integratsiooni kohalike laboritena, tuleks neile anda 
Euroopas eristaatus.

Muudatusettepanek 41
László Surján

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Tuleks täpsustada, et liikmesriigid 
teatavad komisjonile kõikidest ETKRi 
määruse rakendamiseks vastuvõetud 
sätetest ning esitavad need sätted ja nende 
mis tahes muudatused. Selleks et 
parandada komisjoni, liikmesriikide ja 
Regioonide Komitee vahelist teabevahetust 
ja koostööd, tuleks täpsustada, et komisjon 

(32) Tuleks teha kooskõlastatud 
jõupingutusi institutsioonide, 
liikmesriikide ja piirkondade teadlikkuse 
suurendamiseks ETKRide potentsiaali 
suhtes, et muuta nähtavamaks 
võimalused, kuidas ETKRe saab kasutada 
olemasolevate vahenditena piiriülese 
koostöö teostamiseks kõigis ELi 
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edastab kõnealused sätted teistele 
liikmesriikidele ja Regioonide Komiteele. 
Regioonide Komitee on käivitanud ETKRe 
käsitleva teabeplatvormi, kus kõik 
sidusrühmad saavad jagada kogemusi ja 
häid tavasid ning parandada teabevahetust 
ETKRide võimaluste ja probleemide kohta, 
lihtsustades seega kogemuste vahetamist 
ETKRide asutamise kohta territoriaalsel 
tasandil ning jagades teadmisi territoriaalse 
koostöö parimate tavade kohta.

poliitikavaldkondades. Tuleks täpsustada, 
et liikmesriigid teatavad komisjonile 
kõikidest ETKRi määruse rakendamiseks 
vastuvõetud sätetest ning esitavad need 
sätted ja nende mis tahes muudatused. 
Selleks et parandada komisjoni, 
liikmesriikide ja Regioonide Komitee 
vahelist teabevahetust ja koostööd, tuleks 
täpsustada, et komisjon edastab kõnealused 
sätted teistele liikmesriikidele ja 
Regioonide Komiteele. Regioonide 
Komitee on käivitanud ETKRe käsitleva 
teabeplatvormi, kus kõik sidusrühmad 
saavad jagada kogemusi ja häid tavasid 
ning parandada teabevahetust ETKRide 
võimaluste ja probleemide kohta, 
lihtsustades seega kogemuste vahetamist 
ETKRide asutamise kohta territoriaalsel 
tasandil ning jagades teadmisi territoriaalse 
koostöö parimate tavade kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 42
Gilles Pargneaux

Ettepanek vastu võtta määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – lõige 2 – teine lõik
Määrus (EÜ) nr 1082/2006
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kohaldatava õiguse kindlaksmääramise 
eesmärgil käsitatakse ETKRi selle 
liikmesriigi asutusena, kus on tema 
registrijärgne asukoht.

Kohaldatava õiguse kindlaksmääramise 
eesmärgil käsitatakse ETKRi selle 
liikmesriigi asutusena, kus on tema 
registrijärgne asukoht. Teiste 
liikmesriikide ETKRi sidusrühmad 
peavad tunnustama erisätteid, mis on 
käesolevas korras vastu võetud.

Or. fr

Selgitus

Vältimaks mõnes liikmesriigis mittetunnustatud õigusnormide keerukust, peaks toetuma 
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vastastikuse tunnustamise põhimõttele.

Muudatusettepanek 43
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – lõige 3 – punkt b
Määrus (EÜ) nr 1082/2006
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„2. ETKRi kuuluvad liikmed, kes asuvad 
vähemalt kahe liikmesriigi territooriumil, 
v.a artikli 3a lõikes 2 sätestatud juhtudel.”

„2. ETKRi kuuluvad liikmed, kes asuvad 
vähemalt kahe liikmesriigi territooriumil, 
v.a artikli 3a lõikes 2 sätestatud juhtudel, 
ning see rühmitus on pädev tegutsema 
vastavate liikmete nimel koostööprojektide 
ja -programmide rakendamisel.”

Or. pt

Selgitus

ETKRid tegutsevad oma liikmete nimel ja koostööprojektide ja -programmide rakendamisel, 
teisisõnu territoriaalses koostöös ühtekuuluvuspoliitika raames, ehk koostöös, mis puudutab 
erinevaid Euroopa poliitikavaldkondi. ETKR ei või siiski kasutada vahendina võimude 
liitmiseks ega olemasolevate pädevuste ja võimude jaotuse muutmiseks, ega muul eesmärgil 
peale määruses ettenähtud eesmärkide.

Muudatusettepanek 44
Gilles Pargneaux

Ettepanek vastu võtta määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – lõige 3 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) Kodanikuühiskonna 
esindusorganisatsioonid.

Or. fr

Selgitus

Kuna ETKRide näol on tegemist struktuuridega, mis on seotud piiriüleste piirkondade ja 
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töökohtadega, on vaja kaasata kodanikuühiskonna esindajad, kes on ETKRide poolt 
pakutavate teenuste saajad.

Muudatusettepanek 45
László Surján

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – lõige 5 – punkt a – esimene lõik
Määrus (EÜ) nr 1082/2006
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„3. Pärast seda, kui kavandatav liige on 
esitanud liikmesriigile lõike 2 kohase teate, 
kiidab asjaomane liikmesriik kokkuleppe 
heaks, võttes arvesse riigi põhiseaduse 
järgset ülesehitust, ja nõustub kavandatava 
liikme osalemisega ETKRis, välja arvatud 
juhul, kui liikmesriik leiab, et selline 
osalemine ei ole kooskõlas käesoleva 
määrusega, muude ETKRi tegevust 
käsitlevate liidu õigusaktidega või 
kavandatava liikme pädevust käsitlevate 
siseriiklike õigusaktidega või et selline 
osalemine ei ole nimetatud liikmesriigi 
avaliku huvi või avaliku korra seisukohalt 
põhjendatud. Sellisel juhul esitab 
liikmesriik põhjenduse, miks ta hoidub 
nõusoleku andmisest või teeb ettepaneku 
vajalike muudatuste tegemiseks 
kokkuleppesse, et võimaldada kavandatava 
liikme osalemist.

„3. Pärast seda, kui kavandatav liige on 
esitanud liikmesriigile lõike 2 kohase teate, 
kiidab asjaomane liikmesriik kokkuleppe 
heaks, võttes arvesse riigi põhiseaduse 
järgset ülesehitust, ja nõustub kavandatava 
liikme osalemisega ETKRis, välja arvatud 
juhul, kui liikmesriik leiab, et selline 
osalemine ei ole kooskõlas käesoleva 
määrusega, muude ETKRi tegevust 
käsitlevate liidu õigusaktidega või 
kavandatava liikme pädevust käsitlevate 
siseriiklike õigusaktidega või et selline 
osalemine ei ole nimetatud liikmesriigi 
avaliku huvi või avaliku korra seisukohalt 
põhjendatud. Sellisel juhul esitab 
liikmesriik põhjenduse, miks ta hoidub 
nõusoleku andmisest või teeb ettepaneku 
vajalike muudatuste tegemiseks 
kokkuleppesse, et võimaldada kavandatava 
liikme osalemist. Kuuekuuline tähtaeg, 
mis antakse liikmesriigile ETKRide 
asutamise heakskiitmiseks, peaks andma 
piisavalt aega nii liikmesriigile, et tuua 
välja probleemid seoses esitatud 
avaldusega, kui ka taotlejatele, et 
reageerida probleemidele ning kõrvaldada 
oma avalduse puudused. Protsessis käigus 
tuleks vältida mistahes viivitusi ning 
kuuekuulist heakskiidutähtaega ei tohiks 
ühelgi tingimusel pikendada.

Or. en
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Muudatusettepanek 46
Oldřich Vlasák

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – lõige 5 – punkt a – teine lõik
Määrus (EÜ) nr 1082/2006
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik teeb oma otsuse kuue kuu 
jooksul alates avalduse kättesaamisest 
kooskõlas lõikega 2. Kui asjaomane 
liikmesriik ei vasta ettenähtud tähtaja 
jooksul, loetakse kokkulepe 
heakskiidetuks.

Liikmesriik teeb oma otsuse nelja kuu 
jooksul alates avalduse kättesaamisest 
kooskõlas lõikega 2. Kui asjaomane 
liikmesriik ei vasta ettenähtud tähtaja 
jooksul, loetakse kokkulepe 
heakskiidetuks.

Or. en

Muudatusettepanek 47
László Surján

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – lõige 8 – punkt a
Määrus (EÜ) nr 1082/2006
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. ETKR tegutseb talle pandud ülesannete 
raames, milleks on territoriaalse koostöö 
hõlbustamine ja edendamine, et tugevdada 
majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset 
ühtekuuluvust ja mis määratakse kindlaks 
ETKRi liikmete poolt põhimõtte alusel, et 
ülesanded kuuluvad siseriikliku õiguse 
kohaselt vähemalt ühe liikme pädevusse 
igast liikmesriigist, kes on selles ETKRis 
esindatud.

2. ETKR tegutseb talle pandud ülesannete 
raames, milleks on territoriaalse koostöö 
hõlbustamine ja edendamine, et tugevdada 
majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset 
ühtekuuluvust, kõrvaldades siseturu 
tõkked, ja mis määratakse kindlaks ETKRi 
liikmete poolt põhimõtte alusel, et 
ülesanded kuuluvad siseriikliku õiguse 
kohaselt vähemalt ühe liikme pädevusse 
igast liikmesriigist, kes on selles ETKRis 
esindatud.

Or. en
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Muudatusettepanek 48
László Surján

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – lõige 8 – punkt a
Määrus (EÜ) nr 1082/2006
Artikkel 7 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. ETKR võib ellu viia ETKRi liikmete 
vahelise territoriaalse koostöö konkreetseid 
meetmeid, mis vastavad artikli 1 lõikes 2 
osutatud eesmärgile, olenemata sellest, kas 
liit neid rahaliselt toetab või mitte.

3. ETKR võib ellu viia ETKRi liikmete 
vahelise territoriaalse koostöö konkreetseid 
meetmeid, mis vastavad artikli 1 lõikes 2 
osutatud eesmärgile, olenemata sellest, kas 
liit neid rahaliselt toetab või mitte.
Parandada tuleks ka nende maksustamist 
ja avaliku ja erasektori partnerluste 
kaudu rahastamise tingimusi.

Or. en

Muudatusettepanek 49
Gilles Pargneaux

Ettepanek vastu võtta määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – lõige 8 – punkt a
Määrus(EÜ) nr 1082/2006
Artikkel 7 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ETKRi ülesanded on seotud selliste 
koostööprogrammide või nende osade või 
projektide rakendamisega, mida liit toetab 
Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi ja/või Ühtekuuluvusfondi 
kaudu.

ETKRi ülesanded on seotud selliste 
koostööprogrammide või nende osade,
integreeritud piirkondlike strateegiate 
määratlemise ja rakendamise või 
projektide rakendamisega, mida liit toetab 
Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja/või 
Euroopa Liidu valdkondade poliitikaga 
seotud projektikonkursside kaudu.

Or. fr

Selgitus

ETKRide strateegiline väärtus ja nende võimalus kasutada erinevaid rahastamisallikaid 
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vajab tunnustamist.

Muudatusettepanek 50
Catherine Grèze

Ettepanek vastu võtta määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – lõige 8 – punkt a
Määrus (EÜ) nr 1082/2006
Artikkel 7 – lõige 3 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad piirata ETKRi sellist 
tegevust, mida liit rahaliselt ei toeta. 
Liikmesriigid ei või siiski välja jätta liidu 
ühtekuuluvuspoliitika 2014.−2020. aasta 
investeerimisprioriteetidega hõlmatud 
tegevusi.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 51
Gilles Pargneaux

Ettepanek vastu võtta määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – lõige 8 – punkt a
Määrus (EÜ) nr 1082/2006
Artikkel 7 – lõige 3 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad piirata ETKRi sellist 
tegevust, mida liit rahaliselt ei toeta.
Liikmesriigid ei või siiski välja jätta liidu 
ühtekuuluvuspoliitika 2014.−2020. aasta 
investeerimisprioriteetidega hõlmatud 
tegevusi.

Liikmesriigid ei või piirata ETKRi sellist 
tegevust, mida liit rahaliselt toetab, 
eelkõige liidu ühtekuuluvuspoliitika 
2014.−2020. aasta 
investeerimisprioriteetidega hõlmatud 
tegevusi.

Or. fr

Selgitus

Kuna ETKR on nüüd tunnustatud sõltumatu juriidiline isik, ei oma viide, et liikmesriikidel on 
võimalus ETKRi tegevust piirata, mingit tähtsust.
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Muudatusettepanek 52
Gilles Pargneaux

Ettepanek vastu võtta määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – lõige 9 – neljas lõik
Määrus (EÜ) nr 1082/2006
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et tagada ühes asukohas töötavate 
kõigi töötajate võrdne kohtlemine, võib 
ETKR siseriiklike õigusnormide (nii 
avalik-õiguslike kui ka eraõiguslike) suhtes 
kehtestada täiendavaid ajutisi eeskirju.

Selleks et tagada ühes asukohas töötavate 
kõigi töötajate võrdne kohtlemine, võib 
ETKR siseriiklike õigusnormide (nii 
avalik-õiguslike kui ka eraõiguslike) suhtes 
kehtestada täiendavaid ajutisi eeskirju.
Need võivad läheneda Euroopa Liidu 
ameti töötajate suhtes kohaldatavatele 
eeskirjadele.

Or. fr

Selgitus

Kuna ETKRid tegutsevad Euroopa integratsiooni kohalike laboritena, tuleks neile anda 
Euroopas eriseisund.


