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Muudatusettepanek 444
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
2. Osa – artikkel 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toimingud, mida finantseeritakse ÜSRi 
fondidest, peavad olema kooskõlas 
kohaldatavate liidu ja riiklike seadustega.

Toimingud, mida finantseeritakse ÜSRi 
fondidest, peavad olema kooskõlas 
kohaldatavate liidu ja riiklike seadustega.
Seevastu käesolevates Euroopa Liidu 
seaduse muudatusettepanekutes 
arvestatakse ka ÜSRi fondide käsitlusala 
ja keerukusastmega.

Or. de

Selgitus

Arvesse võttes EL-i 2014.-2020. aasta riigiabisätteid, mis moodustavad suure osa EL-i 2014-
2020. aastate regionaalpoliitika tegevuste ja projektide õigusliku aluse, on oluline tagada 
järjepidevus EL-i riigiabipoliitika ja EL-i ühtekuuluvuspoliitika strateegiliste suundumuste 
vahel. Üldised õigustingimuste muutused Euroopa ja riiklikul tasandil ei tohiks minna 
vastuollu EL-i 2014.-2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika eesmärkide ja plaanidega.

Muudatusettepanek 445
László Surján, Tamás Deutsch

Ettepanek võtta vastu määrus
2. Osa – artikkel 7 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Meeste ja naiste võrdõiguslikkuse 
edendamine ja mittediskrimineerimine

Võrdsete võimaluste ja 
mittediskrimineerimise edendamine

Or. en

Muudatusettepanek 446
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Ettepanek võtta vastu määrus
2. Osa – artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid ja komisjon tagavad, et 
programmide ettevalmistamisel ja 
elluviimisel toetatakse meeste ja naiste 
võrdõiguslikkust ning edendatakse
sooküsimuste lõimimist.

Liikmesriigid ja komisjon tagavad meeste 
ja naiste võrdõiguslikkuse ning 
sooküsimuste järjekindla lõimimise ÜSRi 
fondide ettevalmistuse, kavandamise ja 
rakendamise, järelevalve ja hindamise 
kõikidesse etappidesse meetodite abil, mis 
hindavad soolise võrdõiguslikkuse 
arvestamist eelarve koostamisel.
Liikmesriigid võtavad veelgi enam arvesse 
naiste ja meeste tasakaalustatud osalemist 
rakendusprogrammide juhtimises ja 
elluviimises kohalikul, piirkondlikul ja 
riigi tasandil ning annavad selles vallas 
tehtavatest edusammudest aru.

Or. en

Muudatusettepanek 447
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
2. Osa – artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid ja komisjon tagavad, et 
programmide ettevalmistamisel ja 
elluviimisel toetatakse meeste ja naiste 
võrdõiguslikkust ning edendatakse
sooküsimuste lõimimist.

Liikmesriigid ja komisjon tagavad, et 
programmide ettevalmistamisel ja 
elluviimisel edendatakse meeste ja naiste 
võrdõiguslikkust ning saavutatakse
sooküsimuste lõimimine.

Or. en

Muudatusettepanek 448
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
2. Osa – artikkel 7 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid ja komisjon tagavad, et 
programmide ettevalmistamisel ja
elluviimisel toetatakse meeste ja naiste 
võrdõiguslikkust ning edendatakse 
sooküsimuste lõimimist.

Liikmesriigid ja komisjon tagavad, et 
programmide ettevalmistamisel, 
elluviimisel, järelvalve rakendamisel ja
hindamisel toetatakse meeste ja naiste 
võrdõiguslikkust ning edendatakse 
sooküsimuste lõimimist.

Or. en

Muudatusettepanek 449
María Irigoyen Pérez

Ettepanek võtta vastu määrus
2. Osa – artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid ja komisjon tagavad, et 
programmide ettevalmistamisel ja 
elluviimisel toetatakse meeste ja naiste 
võrdõiguslikkust ning edendatakse 
sooküsimuste lõimimist.

Liikmesriigid ja komisjon tagavad, et 
programmide ettevalmistamisel ja 
elluviimisel ning jälgimisel ja hindamisel
garanteeritakse tõhus ja tõeline meeste ja 
naiste võrdõiguslikkust ning sooküsimuste 
lõimimine.

Or. es

Selgitus

Sooküsimuste lõimimine peaks olema kaasatud nii programmide ettevalmistamisse ja 
elluviimisse kui järelvalvesse ja hindamisse.

Muudatusettepanek 450
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
2. Osa – artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid ja komisjon tagavad, et 
programmide ettevalmistamisel ja 

Liikmesriigid ja komisjon tagavad, et 
programmide ettevalmistamisel ja 
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elluviimisel toetatakse meeste ja naiste 
võrdõiguslikkust ning edendatakse
sooküsimuste lõimimist.

elluviimisel võetakse arvesse meeste ja 
naiste võrdõiguslikkust ning sooküsimuste 
lõimimist.

Or. en

Muudatusettepanek 451
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
2. Osa – artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid ja komisjon võtavad 
vajalikud meetmed, et hoida programmide 
ettevalmistamise ja rakendamise ajal ära 
igasugune diskrimineerimine soo, rassi või 
rahvuse, usutunnistuse või veendumuse, 
puude, vanuse või seksuaalse sättumuse 
põhjal. 

Liikmesriigid ja komisjon võtavad 
vajalikud meetmed, et hoida programmide 
ettevalmistamise ja rakendamise ajal ära 
igasugune diskrimineerimine soo, rassi või 
rahvuse, usutunnistuse või veendumuse, 
puude, vanuse, seksuaalse sättumuse või 
soolise identiteedi põhjal, pöörates erilist 
tähelepanu neile, kes puutuvad kokku 
mitmekordse diskrimineerimisega.
Puudega inimeste erivajadustega 
arvestamine on üks kriteerium, mida tuleb 
võtta arvesse fondidest kaasrahastavate 
toimingute kindlaksmääramisel ning 
rakendamise erinevatel etappidel.

Or. en

Muudatusettepanek 452
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
2. Osa – artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid ja komisjon võtavad 
vajalikud meetmed, et hoida programmide 
ettevalmistamise ja rakendamise ajal ära 
igasugune diskrimineerimine soo, rassi või 

Liikmesriigid ja komisjon võtavad 
vajalikud meetmed, et hoida programmide 
elutsükli ajal ära igasugune 
diskrimineerimine soo, rassi või rahvuse, 
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rahvuse, usutunnistuse või veendumuse, 
puude, vanuse või seksuaalse sättumuse 
põhjal.

usutunnistuse või veendumuse, puude, 
vanuse või seksuaalse sättumuse põhjal.

Or. es

Selgitus

Mittediskrimineerimise, võrdsuse ja juurdepääsetavuse põhimõtteid tuleb järgida kogu 
fondide kasutamise faasi jooksul, sealhulgas rakenduskavade järelvalve ja hindamise jooksul, 
et tagada artiklis 7 sõnastatud põhimõtete elluviimine.

Muudatusettepanek 453
María Irigoyen Pérez

Ettepanek võtta vastu määrus
2. Osa – artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid ja komisjon võtavad 
vajalikud meetmed, et hoida programmide 
ettevalmistamise ja rakendamise ajal ära
igasugune diskrimineerimine soo, rassi või 
rahvuse, usutunnistuse või veendumuse, 
puude, vanuse või seksuaalse sättumuse 
põhjal.

Liikmesriigid ja komisjon võtavad 
vajalikud meetmed, et välistada
programmide ettevalmistamise ja 
rakendamise ning järelvalve ja hindamise
ajal igasugune diskrimineerimine soo, rassi 
või rahvuse, usutunnistuse või 
veendumuse, puude, vanuse või seksuaalse 
sättumuse põhjal.

Or. es

Selgitus

Mistahes diskrimineerimised nii programmide ettevalmistamise ja elluviimise kui järelvalve ja 
hindamise ajal tuleb välistada.

Muudatusettepanek 454
László Surján

Ettepanek võtta vastu määrus
2. Osa – artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid ja komisjon võtavad Liikmesriigid ja komisjon võtavad 
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vajalikud meetmed, et hoida programmide 
ettevalmistamise ja rakendamise ajal ära 
igasugune diskrimineerimine soo, rassi või 
rahvuse, usutunnistuse või veendumuse, 
puude, vanuse või seksuaalse sättumuse 
põhjal.

vajalikud meetmed, et edendada kõigile 
võrdseid võimalusi, vältida eelistamisi ja
hoida programmide ettevalmistamise ja 
rakendamise ajal ära igasugune 
diskrimineerimine soo, rassi või rahvuse, 
usutunnistuse või veendumuse, puude, 
vanuse või seksuaalse sättumuse põhjal.

Or. en

Muudatusettepanek 455
Marian Harkin, Catherine Bearder

Ettepanek võtta vastu määrus
2. Osa – artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid ja komisjon võtavad 
vajalikud meetmed, et hoida programmide 
ettevalmistamise ja rakendamise ajal ära 
igasugune diskrimineerimine soo, rassi või 
rahvuse, usutunnistuse või veendumuse, 
puude, vanuse või seksuaalse sättumuse 
põhjal.

Liikmesriigid ja komisjon võtavad 
vajalikud meetmed, et välistada 
programmide programmitöö ja 
rakendamise ning fondide järelvalve ja 
hindamise ajal igasugune 
diskrimineerimine soo, rassi või rahvuse, 
usutunnistuse või veendumuse, puude, 
vanuse või seksuaalse sättumuse põhjal.

Or. en

Muudatusettepanek 456
Tamás Deutsch

Ettepanek võtta vastu määrus
2. Osa – artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid ja komisjon võtavad 
vajalikud meetmed, et hoida programmide 
ettevalmistamise ja rakendamise ajal ära 
igasugune diskrimineerimine soo, rassi või 
rahvuse, usutunnistuse või veendumuse, 
puude, vanuse või seksuaalse sättumuse 
põhjal.

Liikmesriigid ja komisjon võtavad 
vajalikud meetmed, et hoida programmide 
ettevalmistamise ja rakendamise ajal ära 
igasugune diskrimineerimine soo, rassi või 
rahvuse, usutunnistuse või veendumuse, 
puude, vanuse või seksuaalse sättumuse 
põhjal. Vajadusel tuleks programmide 
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ettevalmistamisel, koostamisel ja 
rakendamisel eriti arvesse võtta 
juurdepääsu puuetega inimeste jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 457
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
2. Osa – artikkel 7 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vajadusel tuleks fondide poolt 
kaasrahastatud operatsioonide 
määratlemisel ning fondide koostamisel, 
rakendamisel, järelvalvamisel ja 
hindamisel arvesse võtta juurdepääsu 
puuetega inimeste jaoks.

Or. es

Muudatusettepanek 458
Marian Harkin, Catherine Bearder

Ettepanek võtta vastu määrus
2. Osa – artikkel 7 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juurdepääs puuetega inimeste jaoks peab 
olema üks kriteerium, mida järgida 
fondide poolt kaasrahastatavate 
operatsioonide määratlemisel ning 
arvesse võtta fondide koostamisel, 
rakendamisel, järelvalvamisel ja 
hindamisel.

Or. en
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Muudatusettepanek 459
Marian Harkin, Catherine Bearder

Ettepanek võtta vastu määrus
2. Osa – artikkel 7 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ÜRO puuetega inimeste õiguste 
konventsioonist tulenevaid sätteid tuleb 
arvesse võtta nii fondide koostamisel ja 
rakendamisel kui järelvalvamisel ja 
hindamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 460
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
2. Osa – artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ÜSRi fondide eesmärke tuleb ellu viia 
säästva arengu raames ning seejuures peab 
liit edendama keskkonnakaitse ja 
keskkonna kvaliteedi parandamise 
eesmärke, nagu on sätestatud aluslepingu
artiklis 11, võttes arvesse põhimõtet, et 
saastaja maksab.

ÜSRi fondide eesmärke tuleb ellu viia 
säästva arengu raames järjepidevalt ning 
seejuures peab liit edendama 
keskkonnakaitse ja keskkonna alalhoiu 
ning kvaliteedi parandamise eesmärke, 
kooskõlas aluslepingu artikliga 11, ja 
järgides põhimõtet, et saastaja maksab.

Or. fr

Muudatusettepanek 461
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
2. Osa – artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ÜSRi fondide eesmärke tuleb ellu viia ÜSRi fondide eesmärke tuleb ellu viia 
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säästva arengu raames ning seejuures peab 
liit edendama keskkonnakaitse ja 
keskkonna kvaliteedi parandamise 
eesmärke, nagu on sätestatud aluslepingu 
artiklis 11, võttes arvesse põhimõtet, et 
saastaja maksab.

integreerunud säästva arengu raames ning 
seejuures peab liit edendama 
keskkonnakaitse ja keskkonna kvaliteedi 
parandamise eesmärke, nagu on sätestatud 
aluslepingu artiklites 11 ja 19, võttes 
arvesse põhimõtet, et saastaja maksab, ja 
viies miinimumini tulevased väliskulud 
Euroopa ühiskonna jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 462
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
2. Osa – artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid ja komisjon tagavad, et 
partnerluslepingute ja programmide 
ettevalmistamisel ja rakendamisel 
edendatakse keskkonnakaitse nõudeid, 
ressursitõhusust, kliimamuutuste 
leevendamist ja nendega kohanemist, 
vastupidavust katastroofidele ning 
riskiennetust ja –juhtimist.
Liikmesriigid annavad teavet 
kliimamuutuse eesmärgi toetuste kohta, 
kasutades komisjoni vastu võetud 
metoodikat. Komisjon võtab metoodika 
vastu rakendusaktiga. Nimetatud 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 143 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Liikmesriigid, komisjon, piirkondlikud, 
linnade ja kohalikud ametivõimud ning 
riigiasutused tagavad, et 
partnerluslepingute ja programmide 
ettevalmistamisel ja rakendamisel 
edendatakse rangeid keskkonnakaitse 
nõudeid, ressursitõhusust, kliimamuutuste 
leevendamist ja nendega kohanemist, 
vastupidavust katastroofidele ning 
riskiennetust ja -juhtimist.
Liikmesriigid annavad teavet 
kliimamuutuse eesmärgi toetuste kohta, 
kasutades komisjoni vastu võetud 
metoodikat. Komisjon võtab metoodika 
vastu rakendusaktiga.
 Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 143 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. fr

Muudatusettepanek 463
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Ettepanek võtta vastu määrus
2. Osa – artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid ja komisjon tagavad, et 
partnerluslepingute ja programmide 
ettevalmistamisel ja rakendamisel 
edendatakse keskkonnakaitse nõudeid, 
ressursitõhusust, kliimamuutuste 
leevendamist ja nendega kohanemist, 
vastupidavust katastroofidele ning 
riskiennetust ja -juhtimist. Liikmesriigid 
annavad teavet kliimamuutuse eesmärgi 
toetuste kohta, kasutades komisjoni vastu 
võetud metoodikat. Komisjon võtab 
metoodika vastu rakendusaktiga. 
Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 143 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Liikmesriigid ja komisjon tagavad, 
tuginedes kehtivatele keskkonnaalastele 
õigusaktidele, et partnerluslepingute ja 
programmide ettevalmistamisel ja 
elluviimisel edendatakse keskkonnakaitse 
nõudeid, ressursitõhusust, bioloogilist 
mitmekesisust ja ökosüsteemi kaitset,
kliimamuutuste leevendamist ja nendega 
kohanemist ja ökosüsteemipõhist
vastupidavust katastroofidele ning 
riskiennetust ja –juhtimist ning need 
lisatakse programmidesse nende 
eesmärkidena. Liikmesriigid annavad 
teavet kliimamuutuse ja bioloogilise 
mitmekesisuse eesmärgi toetuste kohta, 
kasutades komisjoni vastu võetud 
metoodikat. Komisjon võtab metoodika 
vastu rakendusaktiga. Nimetatud 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 143 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega. Jätkusuutlikkus 
tuleb tagada ka töökohtade säilitamise ja 
loomise osas.

Or. en

Muudatusettepanek 464
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru, Catherine Bearder

Ettepanek võtta vastu määrus
2. Osa – artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid ja komisjon tagavad, et 
partnerluslepingute ja programmide 
ettevalmistamisel ja rakendamisel 
edendatakse keskkonnakaitse nõudeid, 
ressursitõhusust, kliimamuutuste 
leevendamist ja nendega kohanemist, 

Liikmesriigid ja komisjon tagavad, 
tuginedes kehtivatele keskkonnaalastele 
õigusaktidele, et partnerluslepingute ja 
programmide ettevalmistamisel ja 
elluviimisel edendatakse keskkonnakaitse 
nõudeid, ressursitõhusust, bioloogilist 
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vastupidavust katastroofidele ning 
riskiennetust ja -juhtimist. Liikmesriigid 
annavad teavet kliimamuutuse eesmärgi 
toetuste kohta, kasutades komisjoni vastu 
võetud metoodikat. Komisjon võtab 
metoodika vastu rakendusaktiga. 
Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 143 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

mitmekesisust ja ökosüsteemi kaitset,
kliimamuutuste leevendamist ja nendega 
kohanemist ja ökosüsteemipõhist
vastupidavust katastroofidele ning 
riskiennetust ja –juhtimist. Liikmesriigid 
annavad teavet kliimamuutuse ja 
bioloogilise mitmekesisuse eesmärgi 
toetuste kohta, kasutades komisjoni vastu 
võetud metoodikat. Komisjon võtab 
metoodika vastu rakendusaktiga. 
Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 143 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en

Selgitus

Euroopa Liidu toimimise üks aluspõhimõtetest on jätkusuutlik areng, mis tagaks majandusliku 
ja sotsiaalse arengu ilma loodusvarasid raiskamata ja keskkonda kahjustamata ning seda 
tuleb järgida kõigis poliitikates ja programmides.

Muudatusettepanek 465
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
2. Osa – artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid ja komisjon tagavad, et 
partnerluslepingute ja programmide 
ettevalmistamisel ja rakendamisel 
edendatakse keskkonnakaitse nõudeid, 
ressursitõhusust, kliimamuutuste 
leevendamist ja nendega kohanemist, 
vastupidavust katastroofidele ning 
riskiennetust ja -juhtimist. Liikmesriigid 
annavad teavet kliimamuutuse eesmärgi 
toetuste kohta, kasutades komisjoni vastu 
võetud metoodikat. Komisjon võtab 
metoodika vastu rakendusaktiga. 
Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 143 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Liikmesriigid ja komisjon tagavad, et 
partnerluslepingute ja programmide 
ettevalmistamisel ja rakendamisel 
edendatakse keskkonnakaitse nõudeid, 
ressursitõhusust, kliimamuutuste 
leevendamist ja nendega kohanemist, 
vastupidavust katastroofidele ning 
riskiennetust ja -juhtimist. Liikmesriigid 
annavad teavet kliimamuutuse eesmärgi 
toetuste kohta.
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Or. en

Muudatusettepanek 466
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Ettepanek võtta vastu määrus
2. Osa – artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8a
Makropiirkondlikud ja merepiirkondade 

strateegiad
ÜSRi fondid panustavad 
makropiirkondlikesse strateegiatesse ja 
merepiirkonna strateegiatesse, kui 
liikmesriigid ja piirkonnad nendes 
strateegiates osalevad. Komisjon ja 
asjaomased liikmesriigid tagavad fondide 
koordineerituse kõnealuste strateegiatega 
ühiste strateegiliste raamistike, 
partnerluslepingute ja rakenduskavade 
tasandil, tagamaks kõnealustele 
strateegiatele fondidest piisava 
rahastatuse.

Or. en

Selgitus

Fondid peaksid olema tihedalt koordineeritud makropiirkondlike strateegiate ja 
merepiirkonna strateegiatega, et tagada kõnealustele strateegiatele fondidest piisav 
rahastatus.

Muudatusettepanek 467
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
2. Osa – artikkel 9 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et aidata kaasa liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 

Selleks et aidata kaasa arukale, 
jätkusuutlikule ja kaasavale
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strateegiale, toetab iga ÜSRi fond vastavalt 
oma missioonile järgmisi temaatilisi 
eesmärke:

majanduskasvule, toetab iga ÜSRi fond 
liidu strateegia temaatilisi eesmärke 
vastavalt selle missioonile saavutada 
kooskõlas EL-i toimimise lepingu 
artikliga 177 majanduslik, sotsiaalne ja 
territoriaalne ühtekuuluvus:

Or. ro

Muudatusettepanek 468
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
2. Osa – artikkel 9 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et aidata kaasa liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu
strateegiale, toetab iga ÜSRi fond vastavalt
oma missioonile järgmisi temaatilisi 
eesmärke:

Selleks et aidata saavutada 
majanduslikku, sotsiaalset ja 
territoriaalselt ühtekuuluvust, nagu 
sätestab EL-i toimimise lepingu artikkel 
177, toetab iga ÜSRi fond kooskõlas oma 
missiooniga järgmisi liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia temaatilisi eesmärke:

Or. en

Muudatusettepanek 469
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
2. Osa – artikkel 9 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et aidata kaasa liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegiale, toetab iga ÜSRi fond vastavalt 
oma missioonile järgmisi temaatilisi 
eesmärke: 

Selleks et aidata kaasa liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegiale, toetab iga ÜSRi fond vastavalt 
oma missioonile kinnitatud 
makropiirkondlike strateegiate eesmärke 
ja järgmisi temaatilisi eesmärke: 
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Or. sk

Selgitus

Kinnitatud makropiirkondlike strateegiate eemärkide ja temaatiliste eesmärkide ühendamine.

Muudatusettepanek 470
Michael Theurer

Ettepanek võtta vastu määrus
2. Osa – artikkel 9 – lõige 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) teaduse, tehnoloogilise arendustegevuse 
ja innovatsiooni edendamine;

(1) teaduse, tehnoloogilise arendustegevuse 
ja innovatsiooni edendamine ning 
tehnosiire;

Or. de

Muudatusettepanek 471
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
2. Osa – artikkel 9 – lõige 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) teaduse, tehnoloogilise
arendustegevuse ja innovatsiooni 
edendamine;

(1) teaduse, arendustegevuse ja 
innovatsiooni edendamine;

Or. pt

Selgitus

Kõik arendustegevused peavad olema abikõlblikud, sealhulgas ka uute toodete ja 
tootmisprotsesside arendamine, fondidest rahastamine ei tohiks piirduda ainuüksi 
tehnoloogilise arendustegevusega. Paljud ettevõtted arendavad tooteid ettevõttesiseselt ega 
kasuta tehnoloogilisi vahendeid, vaid tööstustasandil katsetusi. Sellised investeeringud 
peaksid olema abikõlblikud. Eesmärk on seega toetada äriettevõtteid konkurentsivõimelisuse 
arendamisel.
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Muudatusettepanek 472
Patrizia Toia, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Mario Pirillo, Silvia Costa, Guido Milana, Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu määrus
2. Osa – artikkel 9 – lõige 1 – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a) liidu kultuuri- ja loomingulise 
pärandi säilitamine ja edendamine;

Or. it

Selgitus

Komisjoni ettepanek peaks võimaldama EL-i kultuuri arendamist laias tähenduses, tagades et 
territoriaalne areng avalduks ka kultuuripärandi kaitse ja edendamise ning katsetuste ja 
loomingulisuse toetamise kaudu.

Muudatusettepanek 473
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
2. Osa – artikkel 9 – lõige 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiale 
juurdepääsu, selle tehnoloogia kasutamise 
ning kvaliteedi parandamine;

(2) info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiale 
juurdepääsu, selle tehnoloogia kasutamise, 
hinna ning kvaliteedi parandamine;

Or. fr

Muudatusettepanek 474
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
2. Osa – artikkel 9 – lõige 1 – punkt 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtete ning põllumajandussektori
(EAFRD puhul) ja kalandus- ja 
vesiviljelussektori (EMKFi puhul) 
konkurentsivõime suurendamine;

(3) keskmise suurusega, väikeste ja 
mikroettevõtete, sealhulgas 
sotsiaalmajanduse ettevõtete, füüsilisest 
isikust ettevõtjate, ning 
põllumajandussektori (EAFRD puhul) ja 
kalandus- ja vesiviljelussektori (EMKFi 
puhul) konkurentsivõime suurendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 475
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
2. Osa – artikkel 9 – lõige 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtete ning põllumajandussektori 
(EAFRD puhul) ja kalandus- ja 
vesiviljelussektori (EMKFi puhul) 
konkurentsivõime suurendamine;

(3) eelkõige väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete ning 
põllumajandussektori (EAFRD puhul) ja 
kalandus- ja vesiviljelussektori (EMKFi 
puhul) konkurentsivõime suurendamine;

Or. de

Muudatusettepanek 476
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
2. Osa – artikkel 9 – lõige 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtete ning põllumajandussektori 
(EAFRD puhul) ja kalandus- ja 
vesiviljelussektori (EMKFi puhul) 
konkurentsivõime suurendamine;

(3) väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtete ning põllumajandussektori 
(EAFRD puhul) ja kalandus- ja 
vesiviljelussektori (EMKFi puhul) 
konkurentsivõime suurendamine ning 
jätkusuutliku arengu tagamine;
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Or. fr

Muudatusettepanek 477
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
2. Osa – artikkel 9 – lõige 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtete ning põllumajandussektori 
(EAFRD puhul) ja kalandus- ja 
vesiviljelussektori (EMKFi puhul) 
konkurentsivõime suurendamine;

(3) eelkõige väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete ning 
põllumajandussektori (EAFRD puhul) ja 
kalandus- ja vesiviljelussektori (EMKFi 
puhul) konkurentsivõime suurendamine;

Or. es

Selgitus

Oluline on kaasata ka suurettevõtted, mis loovad töökohti ja tagavad majanduskasvu ning 
neile antav abi ei tohiks praegusel perioodil olla märkimisväärselt väiksem väikeettevõtetele 
antavast abist. 

Muudatusettepanek 478
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
2. Osa – artikkel 9 – lõige 1 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) vähese CO2-heitega majandusele 
ülemineku toetamine kõikides sektorites;

(4) vähese CO2-heitega majandusele 
ülemineku toetamine kõikides sektorites ja 
säästva transpordi edendamine;

Or. en

Selgitus

Transport, eelkõige linnapiirkondades, on üks peamisi sektoreid, mis aitab kaasa üleminekule 
vähese CO2-heitega majandusele ning peaks seetõttu sisalduma temaatilises eesmärgis nr 4.
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Muudatusettepanek 479
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
2. Osa – artikkel 9 – lõige 1 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) vähese CO2-heitega majandusele 
ülemineku toetamine kõikides sektorites;

(4) vähese CO2-heitega majandusele 
ülemineku toetamine ja kekskonnaga 
arvestamine kõikides sektorites;

Or. fr

Muudatusettepanek 480
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
2. Osa – artikkel 9 – lõige 1 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) vähese CO2-heitega majandusele 
ülemineku toetamine kõikides sektorites;

(4) kliimasõbralikule, energiasäästlikule
majandusele ülemineku toetamine kõikides 
sektorites, sealhulgas linnaarenduses;

Or. en

Muudatusettepanek 481
Tomasz Piotr Poręba

Ettepanek võtta vastu määrus
2. Osa – artikkel 9 – lõige 1 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) vähese CO2-heitega majandusele 
ülemineku toetamine kõikides sektorites;

(4) väheste heidetega majandusele 
ülemineku toetamine kõikides sektorites;

Or. en
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Muudatusettepanek 482
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
2. Osa – artikkel 9 – lõige 1 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) kliimamuutustega kohanemise, 
riskiennetamise ja -juhtimise edendamine;

(5) kliimamuutustega kohanemise, riski-
ning looduskatastroofide ennetamisse ja -
juhtimisse investeerimine;

Or. fr

Muudatusettepanek 483
Catherine Bearder

Ettepanek võtta vastu määrus
2. Osa – artikkel 9 – lõige 1 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) kliimamuutustega kohanemise, 
riskiennetamise ja -juhtimise edendamine;

(5) kliimamuutustega kohanemise, 
riskiennetamise ja -juhtimise edendamine 
ning bioloogilise mitmekesisuse kaitse;

Or. en

Muudatusettepanek 484
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
2. Osa – artikkel 9 – lõige 1 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) kliimamuutustega kohanemise, 
riskiennetamise ja -juhtimise edendamine;

(5) ökosüsteemipõhise kliimamuutustega 
kohanemise, riskiennetamise ja -juhtimise 
edendamine;

Or. en
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Muudatusettepanek 485
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
2. Osa – artikkel 9 – lõige 1 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) keskkonnakaitse ja ressursitõhususe 
edendamine;

(6) keskkonna, bioloogilise 
mitmekesisuse, ökosüsteemide ja
kultuuripärandi kaitse, säilitamine ning 
ressursitõhususe edendamine;

Or. fr

Muudatusettepanek 486
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Mario 
Pirillo, Vincenzo Iovine, Leonardo Domenici, Giancarlo Scottà, Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
2. Osa – artikkel 9 – lõige 1 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) keskkonnakaitse ja ressursitõhususe 
edendamine;

(6) keskkonna ning kultuuri- ja 
loomingulise pärandi säilitamine ning 
kaitse ja ressursitõhususe edendamine;

Or. it

Selgitus

Temaatiliste eesmärkide hulka tuleb tuua ka kultuuri- ja loomingulise pärandi kaitse ja 
säilitamise. 

Muudatusettepanek 487
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
2. Osa – artikkel 9 – lõige 1 – punkt 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) keskkonnakaitse ja ressursitõhususe 
edendamine;

(6) keskkonna-, bioloogilise 
mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ja 
ressursitõhususe ning kultuurivarade 
edendamine.

Or. en

Muudatusettepanek 488
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
2. Osa – artikkel 9 – lõige 1 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) keskkonnakaitse ja ressursitõhususe 
edendamine;

(6) keskkonna ja kultuuripärandi kaitse 
ning ressursitõhususe edendamine;

Or. es

Muudatusettepanek 489
Giommaria Uggias

Ettepanek võtta vastu määrus
2. Osa – artikkel 9 – lõige 1 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) keskkonnakaitse ja ressursitõhususe 
edendamine;

(6) keskkonna ja kultuuripärandi kaitse 
ning arendamine ja ressursitõhususe 
edendamine;

Or. it

Muudatusettepanek 490
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
2. Osa – artikkel 9 – lõige 1 – punkt 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) säästva transpordi ja tähtsate 
võrguinfrastruktuuride kitsaskohtade 
kõrvaldamise edendamine;

(7) tähtsate võrguinfrastruktuuride 
kitsaskohtade kõrvaldamine;

Or. en

Selgitus

Transport, eelkõige linnapiirkondades, on üks peamisi sektoreid, mis aitab kaasa üleminekule 
vähese CO2-heitega majandusele ning peaks seetõttu sisalduma temaatilises eesmärgis nr 4.

Muudatusettepanek 491
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
2. Osa – artikkel 9 – lõige 1 – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) säästva transpordi ja tähtsate 
võrguinfrastruktuuride kitsaskohtade 
kõrvaldamise edendamine;

(7) säästva transpordi edendamine, puhta 
ja madala CO2-heitega ühistranspordi 
arendamine ning tähtsate 
võrguinfrastruktuuride kitsaskohtade 
kõrvaldamine;

Or. fr

Muudatusettepanek 492
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
2. Osa – artikkel 9 – lõige 1 – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) säästva transpordi ja tähtsate 
võrguinfrastruktuuride kitsaskohtade 
kõrvaldamise edendamine;

(7) säästvate ühendvedude ja liikuvuse 
edendamine, keskendudes samal ajal 
olemasoleva infrastruktuuri 
parandamisele, raudteetranspordi tähtsate 
võrguinfrastruktuuri kitsaskohtade
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kõrvaldamisele ja luues puuduvad 
piiriülesed ühendused;

Or. en

Muudatusettepanek 493
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
2. Osa – artikkel 9 – lõige 1 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) tööhõive edendamine ja tööjõu 
liikuvuse toetamine;

(8) tööhõive edendamine, VKEde 
toetamine uute jätkusuutlike ja heal 
tasemel töökohtade loomisel ja tööjõu 
liikuvuse toetamine;

Or. en

Muudatusettepanek 494
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
2. Osa – artikkel 9 – lõige 1 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) tööhõive edendamine ja tööjõu 
liikuvuse toetamine;

(8) tööhõive edendamine ja tööjõu 
sektoritevahelise või geograafilise 
liikuvuse toetamine ja sellealane koolitus 
sektorites või valdkondades, kus seda 
peetakse vajalikuks;

Or. fr

Muudatusettepanek 495
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
2. Osa – artikkel 9 – lõige 1 – punkt 8
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) tööhõive edendamine ja tööjõu 
liikuvuse toetamine;

(8) kvaliteetse tööhõive edendamine ja 
tööjõu liikuvuse toetamine;

Or. en

Muudatusettepanek 496
Michael Theurer

Ettepanek võtta vastu määrus
2. Osa – artikkel 9 – lõige 1 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) tööhõive edendamine ja tööjõu 
liikuvuse toetamine;

(8) tööhõive ja uute ettevõtete loomise
edendamine ning tööjõu liikuvuse 
toetamine;

Or. de

Muudatusettepanek 497
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
2. Osa – artikkel 9 – lõige 1 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) tööhõive edendamine ja tööjõu 
liikuvuse toetamine;

(8) tööhõive edendamine ja tööjõu 
liikuvuse ning ettevõtluse toetamine;

Or. pt

Selgitus

Ettevõtlus on üks uutest EL-i tasandil kõrge töötuse taseme langetamise viisidest. Tuleb 
märkida, et järgmistes struktuurifondides peetakse seda EL-i tuleviku jaoks strateegiliselt 
tähtsaks. Lisaks stimuleerib see ülikoolide spin-up ettevõtete ja kõrgelt kvalifitseerunud uute 
äriettevõtete loomist.
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Muudatusettepanek 498
Victor Boştinaru

Ettepanek võtta vastu määrus
2. Osa – artikkel 9 – lõige 1 – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) sotsiaalse kaasatuse edendamine ja
vaesuse vastu võitlemine;

(9) sotsiaalse kaasatuse edendamine ning 
vaesuse ja diskrimineerimise vastu 
võitlemine;

Or. en

Muudatusettepanek 499
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
2. Osa – artikkel 9 – lõige 1 – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) sotsiaalse kaasatuse edendamine ja
vaesuse vastu võitlemine;

(9) sotsiaalse kaasatuse edendamine, 
sotsiaalmajandusse investeerimine, 
vaesuse vähendamise nimel töötamine ja 
kõigile kättesaadava tervishoiusüsteemi 
toetamine;

Or. fr

Muudatusettepanek 500
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
2. Osa – artikkel 9 – lõige 1 – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) sotsiaalse kaasatuse edendamine ja
vaesuse vastu võitlemine;

(9) sotsiaalse kaasatuse edendamine ning
vaesuse ja diskrimineerimise vastu 
võitlemine;

Or. en
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Muudatusettepanek 501
Marian Harkin, Catherine Bearder

Ettepanek võtta vastu määrus
2. Osa – artikkel 9 – lõige 1 – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) sotsiaalse kaasatuse edendamine ja 
vaesuse vastu võitlemine;

(9) sotsiaalse kaasatuse edendamine ning 
vaesuse ja diskrimineerimise vastu 
võitlemine;

Or. en

Muudatusettepanek 502
Mojca Kleva

Ettepanek võtta vastu määrus
2. Osa – artikkel 9 – lõige 1 – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) sotsiaalse kaasatuse edendamine ja 
vaesuse vastu võitlemine;

(9) sotsiaalse kaasatuse, sooküsimuste ja 
juurdepääsetavuse muudesse 
valdkondadesse lõimimise edendamine ja 
vaesuse vastu võitlemine;

Or. en

Muudatusettepanek 503
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
2. Osa – artikkel 9 – lõige 1 – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) investeerimine haridusse, oskustesse 
ja pidevõppesse;

(10) investeerimine haridusse, 
kutsekoolitusse, oskustesse, põhi- ja 
jätkukoolitusse ning pidevõppesse;

Or. en
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Muudatusettepanek 504
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Ettepanek võtta vastu määrus
2. Osa – artikkel 9 – lõige 1 – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) investeerimine haridusse, oskustesse 
ja pidevõppesse;

(10) investeerimine haridusse, oskustesse,
pidevõppesse ja kultuuri;

Or. en

Muudatusettepanek 505
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
2. Osa – artikkel 9 – lõige 1 – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) investeerimine haridusse, oskustesse 
ja pidevõppesse;

(10) investeerimine haridusse, 
täiskasvanute koolitusse, oskustesse ja 
pidevõppesse;

Or. fr

Muudatusettepanek 506
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 9 – lõige 1 – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) investeerimine haridusse, oskustesse 
ja pidevõppesse;

(10) investeerimine haridusse, oskustesse, 
koolitusse ja pidevõppesse;

Or. en
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Muudatusettepanek 507
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 9 – lõige 1 – punkt 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) institutsioonilise suutlikkuse ja tõhusa 
avaliku halduse tugevdamine.

(11) institutsioonilise suutlikkuse ja tõhusa 
avaliku halduse tugevdamine
tasakaalustatud piirkondliku arengu 
huvides vastavalt Euroopa Liidu 
territoriaalse tegevuskava 2020
soovitustele.

Or. ro

Muudatusettepanek 508
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 9 – lõige 1 – punkt 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) institutsioonilise suutlikkuse ja tõhusa 
avaliku halduse tugevdamine.

(11) institutsioonilise suutlikkuse ja tõhusa 
avaliku halduse tugevdamine ja 
jätkusuutlik süsteem kõige isoleeritumates 
piirkondades regionaalse järjepidevuse 
tagamiseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 509
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 9 – lõige 1 – punkt 11
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) institutsioonilise suutlikkuse ja tõhusa 
avaliku halduse tugevdamine.

(11) institutsioonilise suutlikkuse ja tõhusa 
ja osalemist võimaldava avaliku halduse 
tugevdamine ning sotsiaalpartnerite, 
valitsusväliste organisatsioonide, 
piirkondlike ja kohalike ametiasutuste ja 
muude sidusrühmade, eeskätt määruse 
(EL) nr [ühissätete määrus...] artiklis 5 
osutatud partnerite suutlikkuse 
suurendamise edendamine.

Or. en

Muudatusettepanek 510
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 9 – lõige 1 – punkt 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) institutsioonilise suutlikkuse ja tõhusa
avaliku halduse tugevdamine.

(11) institutsioonilise suutlikkuse ja 
avaliku halduse tõhususe ning teiste 
protsessidega seotud tegurite
tugevdamine.

.

Or. es

Selgitus

Kõikide, riigiasutuste ja valitsussektori väliste partnerite võimekuse rahaline toetamine tagab 
ettepandud määruse artikli 5 rakendamise, samuti partnerite tulemusrikka osalemise ning 
seega võimaldab fondide kasutamise optimeerimist.

Muudatusettepanek 511
Marian Harkin, Catherine Bearder

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 9 – lõige 1 – punkt 11
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) institutsioonilise suutlikkuse ja tõhusa 
avaliku halduse tugevdamine.

(11) institutsioonilise ja partnerite
suutlikkuse ja tõhusa avaliku halduse 
tugevdamine.

Or. en

Muudatusettepanek 512
Giommaria Uggias

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 9 – lõige 1 – punkt 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) institutsioonilise suutlikkuse ja tõhusa 
avaliku halduse tugevdamine.

(11) institutsioonilise suutlikkuse ja tõhusa 
avaliku halduse tugevdamine; 
territoriaalarengule liidu territoriaalse 
tegevuskava kaudu strateegia „Euroopa 
2020” raames kõigil juhtimistasanditel 
strateegilise suunitluse andmine.

Or. it

Muudatusettepanek 513
Catherine Bearder

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 9 – lõige 1 – punkt 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) institutsioonilise suutlikkuse ja tõhusa 
avaliku halduse tugevdamine.

(11) institutsioonilise suutlikkuse ja tõhusa 
avaliku halduse tugevdamine ning 
territoriaalarengule Euroopa Liidu 
territoriaalse tegevuskava kaudu 
strateegia „Euroopa 2020” raames kõigil 
juhtimistasanditel strateegilise suunitluse 
andmine.

Or. en
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Muudatusettepanek 514
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 9 – lõige 1 – punkt 11 – punkt i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) sotsiaalmajanduse edendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 515
László Surján

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 9 – lõige 1 – punkt 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Vaesusest, ühiskondlikest või 
rahvustevahelistest pingetest tuleneva 
regionaalse arengu ebavõrdsuse 
vähendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 516
Carlo Fidanza, Erminia Mazzoni

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 9 – lõige 1 – punkt 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) edendada turismi kõikides 
vormides;

Or. it



PE491.052v01-00 34/163 AM\903901ET.doc

ET

Muudatusettepanek 517
Tamás Deutsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Temaatilised eesmärgid kantakse üle ÜSRi 
iga fondi konkreetsetesse prioriteetidesse ja 
sätestatakse fondispetsiifilistes eeskirjades.

Temaatilised eesmärgid kantakse üle ÜSRi 
iga fondi konkreetsetesse prioriteetidesse ja 
sätestatakse fondispetsiifilistes eeskirjades.
Investeerimisprioriteete tuleks käsitleda 
alaeesmärkidena, mis määratlevad 
täpsemalt kesksed arendamist vajavad 
valdkonnad, kuid on piisavalt paindlikud 
erinevat tüüpi territooriumide tegelikele 
vajadustele vastava arendamise 
elluviimisel.

Or. en

Muudatusettepanek 518
Mojca Kleva

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Temaatilised eesmärgid kantakse üle ÜSRi 
iga fondi konkreetsetesse prioriteetidesse 
ja sätestatakse fondispetsiifilistes 
eeskirjades.

Temaatilised eesmärgid kantakse üle iga 
ühissätete määrusega hõlmatud fondi
konkreetsetesse prioriteetidesse ja 
sätestatakse fondispetsiifilistes eeskirjades, 
tagades samas, et sooküsimused ning 
meeste ja naiste võrdõiguslikkus 
lõimitakse kõikide temaatiliste 
prioriteetidega seotud tegevustesse ning 
seda tehakse programmide 
ettevalmistamise, kavandamise, 
elluviimise, järelevalve ja hindamise 
kõikides etappides.

Or. en
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Muudatusettepanek 519
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Et edendada liidu harmoonilist, 
tasakaalustatud ja säästvat arengut, 
muudab ühine strateegiline raamistik
liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu prioriteetide eesmärgid ja 
sihid ÜSRi fondide keskseteks 
meetmeteks.

Et edendada liidu sotsiaalset, harmoonilist, 
tasakaalustatud ja säästvat arengut ning 
saavutada majanduslikku, sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust, 
koordineerib ja tasakaalustab ühine 
strateegiline raamistik 
investeerimisprioriteete vastavalt artiklis 9 
sätestatud temaatilistele eesmärkidele.

Or. en

Muudatusettepanek 520
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Et edendada liidu harmoonilist, 
tasakaalustatud ja säästvat arengut, muudab 
ühine strateegiline raamistik liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
prioriteetide eesmärgid ja sihid ÜSRi 
fondide kesksetes meetmeteks.

Et edendada liidu harmoonilist, 
tasakaalustatud ja säästvat arengut, muudab 
ühine strateegiline raamistik liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
prioriteetide eesmärgid ja sihid ÜSRi 
fondide soovituslike meetmete
mittetäielikuks loeteluks.

Or. en

Muudatusettepanek 521
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 11 – lõige 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) iga temaatilise eesmärgi osas igast 
ÜSRi fondist toetust saavad põhimeetmed;

(a) iga temaatilise eesmärgi osas need 
põhimeetmed, mis valiku alusel igast 
ÜSRi fondist toetust peaksid saama;

Or. fr

Muudatusettepanek 522
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 11 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) iga temaatilise eesmärgi osas igast
ÜSRi fondist toetust saavad põhimeetmed;

(a) iga temaatilise eesmärgi osas ÜSRi 
fondide soovituslike meetmete mittetäielik 
loetelu.

Or. en

Muudatusettepanek 523
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 11 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) linnade, maapiirkondade ja 
rannikualade ning kalastuspiirkondade 
territoriaalsed põhiprobleemid, samuti 
aluslepingu artiklites 174 ja 349 osutatud 
iseloomulike joontega alad, millega tuleb 
tegeleda ÜSRi fondide abil;

välja jäetud

Or. es
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Muudatusettepanek 524
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 11 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) linnade, maapiirkondade ja 
rannikualade ning kalastuspiirkondade 
territoriaalsed põhiprobleemid, samuti 
aluslepingu artiklites 174 ja 349 osutatud 
iseloomulike joontega alad, millega tuleb 
tegeleda ÜSRi fondide abil;

(b) linnade, linnalähedaste alade,
maapiirkondade ja rannikualade ning 
kalastuspiirkondade territoriaalsed 
põhiprobleemid, samuti aluslepingu 
artiklites 174 ja 349 osutatud iseloomulike 
joontega alad, millega tuleb tegeleda 
ühissätete määrusega kaetud fondide abil;

Or. en

Selgitus

5. juuli 2011 resolutsioonis komisjoni viienda ühtekuuluvusaruande ja ühtekuuluvuspoliitika 
strateegia kohta pärast 2013. aastat, rõhutas Euroopa Parlament, et suurematel 
linnakeskustel on eriomased probleemid tulenevalt nende sotsiaalsete, majanduslike ja 
keskkonnakaitseliste ülesannete keerukusest, hinnates selles kontekstis maapiirkondade ja 
linnalähedaste piirkondade sisemist potentsiaali, mis pakub arenguvõimalusi ka mujal kui 
linnastute ümbruses ja suurlinnades.

Muudatusettepanek 525
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 11 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) linnade, maapiirkondade ja 
rannikualade ning kalastuspiirkondade 
territoriaalsed põhiprobleemid, samuti 
aluslepingu artiklites 174 ja 349 osutatud 
iseloomulike joontega alad, millega tuleb 
tegeleda ÜSRi fondide abil; 

(b) linnade, maapiirkondade ja 
rannikualade ning kalastuspiirkondade 
territoriaalsed, majanduslikud, 
ühiskondlikud ja ökoloogilised
põhiprobleemid, samuti aluslepingu 
artiklites 174 ja 349 osutatud iseloomulike 
joontega alad, millega tuleb tegeleda ÜSRi 
fondide abil; 

Or. fr
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Muudatusettepanek 526
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 11 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) linnade, maapiirkondade ja 
rannikualade ning kalastuspiirkondade
territoriaalsed põhiprobleemid, samuti 
aluslepingu artiklites 174 ja 349 osutatud 
iseloomulike joontega alad, millega tuleb 
tegeleda ÜSRi fondide abil;

(b) linnade, maapiirkondade, rannikualade,
kalastuspiirkondade ning ajaloolise ja 
kultuurilise pärandiga piirkondade
territoriaalsed põhiprobleemid, samuti 
aluslepingu artiklites 174 ja 349 osutatud 
iseloomulike joontega alad, millega tuleb 
tegeleda ÜSRi fondide abil;

Or. en

Muudatusettepanek 527
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 11 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) linnade, maapiirkondade ja 
rannikualade ning kalastuspiirkondade 
territoriaalsed põhiprobleemid, samuti 
aluslepingu artiklites 174 ja 349 osutatud 
iseloomulike joontega alad, millega tuleb 
tegeleda ÜSRi fondide abil;

(b) linnade, maapiirkondade ja 
rannikualade, mägiste piirkondade ning 
kalastuspiirkondade territoriaalsed 
põhiprobleemid, samuti aluslepingu 
artiklites 174 ja 349 osutatud iseloomulike 
joontega alad, millega tuleb tegeleda 
ÜSRi fondide abil;

Or. de

Selgitus

Oma olemuse tõttu on mägistel piirkondadel erilised probleemid. Nad peavad toime tulema 
paljude erinevate probleemidega nagu näiteks väljaränne ja ebasoodus majanduslik olukord. 
Seetõttu on soovitav neid piirkondi eraldi nimetada.

Muudatusettepanek 528
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 11 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) vajaduse korral iga ÜSRi fondi 
koostöö tegevuste prioriteedid, võttes 
arvesse makropiirkondlikke ja mere 
vesikonna strateegiaid;

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 529
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 11 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) vajaduse korral iga ÜSRi fondi koostöö 
tegevuste prioriteedid, võttes arvesse 
makropiirkondlikke ja mere vesikonna 
strateegiaid;

(d) vajaduse korral iga ÜSRi fondi koostöö 
tegevuste prioriteedid, 
võttes arvesse makropiirkondlikke
strateegiaid, artiklis 349 osutatud alade 
puhul regionaalse integratsiooni 
strateegiaid ja mere vesikonna strateegiaid;

Or. fr

Muudatusettepanek 530
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 11 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) vajaduse korral iga ÜSRi fondi 
koostöö tegevuste prioriteedid, võttes 
arvesse makropiirkondlikke ja mere 
vesikonna strateegiaid;

(d) iga ÜSRi fondi koostöö tegevuste 
prioriteedid, võttes arvesse 
makropiirkondlikke ja mere vesikonna 
strateegiaid;
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Or. en

Muudatusettepanek 531
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 11 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) vajaduse korral iga ÜSRi fondi koostöö 
tegevuste prioriteedid, võttes arvesse 
makropiirkondlikke ja mere vesikonna 
strateegiaid;

(d) vajaduse korral iga ÜSRiga kaetud
fondi koostöö tegevuste prioriteedid, võttes 
arvesse makropiirkondlikke ja mere 
vesikonna strateegiaid, kui liikmesriigid ja 
piirkonnad osalevad sellistes strateegiates;

Or. de

Selgitus

Arvesse tuleks võtta suurlinna-alade üha suurenevat olulisust regionaalarengu ja 
territoriaalse koostöö vormina, mis ületab linna-, piirkonna ja riigipiire.

Muudatusettepanek 532
Giommaria Uggias

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 11 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) vajaduse korral iga ÜSRi fondi koostöö 
tegevuste prioriteedid, võttes arvesse 
makropiirkondlikke ja mere vesikonna 
strateegiaid;

(d) vajaduse korral iga ÜSRi fondi 
piiriülese, riikidevahelise ja 
piirkondadevahelise koostöö tegevuste 
prioriteedid, võttes arvesse 
makropiirkondlikke ja mere vesikonna 
strateegiaid;

Or. it

Muudatusettepanek 533
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
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Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 11 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) mehhanismid, millega tagatakse ÜSRi 
fondide programmitöö sidusus ja 
järjepidevus konkreetse riigi kohta antud 
soovitustega vastavalt aluslepingu 
artikli 121 lõikele 2 ning vastavate 
nõukogu soovitustega, mis võetakse vastu 
aluslepingu artikli 148 lõike 4 alusel.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 534
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 11 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) mehhanismid, millega tagatakse ÜSRi 
fondide programmitöö sidusus ja 
järjepidevus konkreetse riigi kohta antud 
soovitustega vastavalt aluslepingu 
artikli 121 lõikele 2 ning vastavate 
nõukogu soovitustega, mis võetakse vastu 
aluslepingu artikli 148 lõike 4 alusel.

(f) mehhanismid, millega tagatakse ÜSRi 
fondide programmitöö sidusus ja 
järjepidevus riiklike reformikavade ja 
muude asjakohaste strateegiatega.

Or. en

Muudatusettepanek 535
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 11 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) mehhanismid, millega tagatakse ÜSRi 
fondide programmitöö sidusus ja 
järjepidevus konkreetse riigi kohta antud 

(f) mehhanismid, millega tagatakse ÜSRi 
fondide programmitöö sidusus ja 
järjepidevus riiklike reformikavadega.
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soovitustega vastavalt aluslepingu 
artikli 121 lõikele 2 ning vastavate 
nõukogu soovitustega, mis võetakse vastu 
aluslepingu artikli 148 lõike 4 alusel.

Or. es

Muudatusettepanek 536
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 11 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) mehhanismid, millega tagatakse ÜSRi 
fondide programmitöö sidusus ja 
järjepidevus konkreetse riigi kohta antud 
soovitustega vastavalt aluslepingu 
artikli 121 lõikele 2 ning vastavate 
nõukogu soovitustega, mis võetakse vastu 
aluslepingu artikli 148 lõike 4 alusel.

(f) mehhanismid, millega tagatakse ÜSRi 
fondide programmitöö sidusus ja 
järjepidevus konkreetse riigi kohta antud 
soovitustega vastavalt aluslepingu 
artikli 121 lõikele 2 ning vastavate 
nõukogu soovitustega, mis võetakse vastu 
aluslepingu artikli 148 lõike 4 alusel, ning 
millega muudetakse muu hulgas projekti-
ja programmijuhtimise oskus edaspidi 
korraldus- ja rakendusasutustesse tööle 
võtmisel kohustuslikuks tingimuseks.

Or. en

Muudatusettepanek 537
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12
Vastuvõtmine ja läbivaatamine

Komisjonile antakse volitus võtta 
artikli 142 alusel vastu delegeeritud akte 
ühise strateegilise raamistiku kohta 3 kuu 
jooksul alates käesoleva määruse 
vastuvõtmisest.

välja jäetud
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Kui liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia muutub olulisel 
määral, vaatab komisjon ühise 
strateegilise raamistiku läbi ning võtab 
vajaduse korral artikli 142 alusel 
delegeeritud aktiga vastu muudetud 
raamistiku.
Liikmesriigid teevad vajaduse korral kuue 
kuu jooksul alates parandatud ühise 
strateegilise raamistiku vastuvõtmisest 
parandusettepanekuid oma 
partnerluslepingu ja programmide 
muutmiseks, et tagada nende kooskõla 
parandatud ühise strateegilise 
raamistikuga.

Or. fr

Selgitus

ÜSR on seadusandliku akti olemuslik osa. Seetõttu tuleks seda vastu võtta seadusandliku 
tavamenetluse kohaselt ja mitte delegeeritud õigusaktina.

Muudatusettepanek 538
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 12 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastuvõtmine ja läbivaatamine Vastuvõtmine

Or. en

Muudatusettepanek 539
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 12 – esimene lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse volitus võtta 
artikli 142 alusel vastu delegeeritud akte 
ühise strateegilise raamistiku kohta 3 kuu 
jooksul alates käesoleva määruse 
vastuvõtmisest.

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 540
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 12 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse volitus võtta 
artikli 142 alusel vastu delegeeritud akte 
ühise strateegilise raamistiku kohta 3 kuu 
jooksul alates käesoleva määruse 
vastuvõtmisest.

Ühine strateegiline raamistik on 
sätestatud [X] lisas.

Or. en

Muudatusettepanek 541
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 12 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse volitus võtta 
artikli 142 alusel vastu delegeeritud akte
ühise strateegilise raamistiku kohta 3 kuu 
jooksul alates käesoleva määruse 
vastuvõtmisest. 

Komisjon teeb ettepaneku lisada uus lisa
ühise strateegilise raamistiku kohta 3 kuu 
jooksul alates käesoleva määruse 
vastuvõtmisest. 

Or. fr
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Muudatusettepanek 542
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 12 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse volitus võtta 
artikli 142 alusel vastu delegeeritud akte 
ühise strateegilise raamistiku kohta 3 kuu
jooksul alates käesoleva määruse 
vastuvõtmisest.

Komisjonile antakse volitus võtta 
artikli 142 alusel vastu delegeeritud akte 
ühise strateegilise raamistiku kohta 
ühe kuu jooksul alates käesoleva määruse 
vastuvõtmisest.

Or. en

Muudatusettepanek 543
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Nikos Chrysogelos, Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 12 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia muutub olulisel 
määral, vaatab komisjon ühise 
strateegilise raamistiku läbi ning võtab 
vajaduse korral artikli 142 alusel 
delegeeritud aktiga vastu muudetud 
raamistiku.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 544
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 12 – teine lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia muutub olulisel 
määral, vaatab komisjon ühise 
strateegilise raamistiku läbi ning võtab 
vajaduse korral artikli 142 alusel 
delegeeritud aktiga vastu muudetud 
raamistiku.

Kui liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia muutub olulisel 
määral, võib komisjon esitada ettepaneku 
vaadata ühine strateegiline raamistik läbi 
või Euroopa Parlament ja nõukogu 
võivad paluda komisjonil esitada sellise 
ettepaneku.

Or. en

Muudatusettepanek 545
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 12 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia muutub olulisel 
määral, vaatab komisjon ühise strateegilise 
raamistiku läbi ning võtab vajaduse korral 
artikli 142 alusel delegeeritud aktiga vastu 
muudetud raamistiku.

Kui liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia muutub olulisel 
määral, vaatab komisjon lisa läbi ning 
esitab selle kaasotsustamismenetlust 
järgides Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

Or. fr

Muudatusettepanek 546
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 12 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia muutub olulisel 
määral, vaatab komisjon ühise 
strateegilise raamistiku läbi ning võtab 
vajaduse korral artikli 142 alusel 
delegeeritud aktiga vastu muudetud 

Kui liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia muutub olulisel 
määral või kui selle prioriteete tuleb 
muuta, et kohanduda tõsiste muutustega 
liidu majanduslikus või sotsiaalses 
olukorras, teeb komisjon ettepaneku
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raamistiku. raamistiku parandamiseks.

Or. es

Muudatusettepanek 547
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 12 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid teevad vajaduse korral kuue 
kuu jooksul alates parandatud ühise 
strateegilise raamistiku vastuvõtmisest 
parandusettepanekuid oma 
partnerluslepingu ja programmide 
muutmiseks, et tagada nende kooskõla 
parandatud ühise strateegilise 
raamistikuga.

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 548
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Karima Delli

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 12 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid teevad vajaduse korral kuue 
kuu jooksul alates parandatud ühise 
strateegilise raamistiku vastuvõtmisest 
parandusettepanekuid oma 
partnerluslepingu ja programmide 
muutmiseks, et tagada nende kooskõla 
parandatud ühise strateegilise 
raamistikuga.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 549
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 12 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid teevad vajaduse korral kuue 
kuu jooksul alates parandatud ühise 
strateegilise raamistiku vastuvõtmisest 
parandusettepanekuid oma 
partnerluslepingu ja programmide 
muutmiseks, et tagada nende kooskõla 
parandatud ühise strateegilise 
raamistikuga.

Liikmesriigid, piirkondlikud 
ametiasutused ja kohalikud poliitikud
teevad kooskõlas artikli 4 lõikega 4
vajaduse korral kuue kuu jooksul alates 
parandatud ühise strateegilise raamistiku 
vastuvõtmisest parandusettepanekuid oma 
partnerluslepingu ja programmide 
muutmiseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 550
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 a
Juhend toetusesaajatele

1. Komisjon koostab üksikasjaliku 
praktilise juhendi selle kohta, kuidas 
ühissätete määrusega kaetud fondidele 
tõhusalt juurde pääseda ja neid kasutada, 
ning kuidas ära kasutada vastastikuseid 
täiendavusi teiste asjakohaste liidu 
poliitikate vahenditega.
2. Nimetatud eeskiri koostatakse hiljemalt 
30. juuniks 2014 ning see sisaldab iga 
temaatilise eesmärgi kohta ülevaadet 
olemasolevatest asjakohastest vahenditest 
ELi tasandil, lisaks üksikasjalikke 
teabeallikaid, näiteid heade tavade kohta, 
kuidas kombineerida 
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poliitikavaldkondade siseseid ja nende 
piire ületavaid olemasolevaid rahalisi 
vahendeid, iga vahendi juhtimises 
osalevate asjakohaste ametiasutuste ja 
organite kirjeldust ning kontroll-loendit 
potentsiaalsetele toetusesaajatele, et neil 
oleks võimalik kindlaks määrata kõige 
paremad rahastamisvahendid.
3. Nimetatud juhend tehakse avalikuks 
asjakohaste komisjoni peadirektoraatide 
veebilehtedel. Komisjon ja vastavalt 
artiklile 105 tegutsevad korraldusasutused 
tagavad koostöös Regioonide Komiteega 
nimetatud juhendi levitamise 
potentsiaalsetele toetusesaajatele.

Or. en

Selgitus

Praktika näitab, et toetusesaajatel on raskusi nende projektide jaoks kõige asjakohasemate 
rahastamisvahendite kindlaks määramisel. Nimetatud muudatusettepaneku eesmärk on 
lihtsustada juurdepääsu integreeritud rahastamisele.

Muudatusettepanek 551
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Mario 
Pirillo, Leonardo Domenici, Giancarlo Scottà, Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik valmistab ette 
partnerluslepingu ajavahemikuks 
1. jaanuarist 2014 kuni 31. detsembrini 
2020.

1. Iga liikmesriik valmistab koostöös oma 
kohalike ja piirkondlike omavalitsustega
ette partnerluslepingu ajavahemikuks 
1. jaanuarist 2014 kuni 31. detsembrini 
2020.

Liikmesriikides, kus siseriiklikes 
õigusaktides või haldussätetes määratakse 
rakenduskavade haldamise roll 
piirkondadele ja kohalikele 
ametiasutustele, osalevad need piirkonnad 
ja kohalikud ametiasutused täiel määral 
partnerluslepingu koostamisel.
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Or. it

Selgitus

Piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused peaksid partnerluses osalema liikmesriikidega 
võrdsetel alustel.

Muudatusettepanek 552
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson, Ryszard Czarnecki

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik valmistab ette 
partnerluslepingu ajavahemikuks 
1. jaanuarist 2014 kuni 31. detsembrini 
2020.

1. Iga liikmesriik valmistab artikli 5 alusel
ette partnerluslepingu ajavahemikuks 
1. jaanuarist 2014 kuni 31. detsembrini 
2020.

Or. en

Muudatusettepanek 553
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino, Giommaria Uggias, Francesco De Angelis

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik valmistab ette 
partnerluslepingu ajavahemikuks 
1. jaanuarist 2014 kuni 31. detsembrini 
2020.

1. Partnerlusleping valmistatakse ette 
ajavahemikuks 1. jaanuarist 2014 kuni 
31. detsembrini 2020.

Or. it

Muudatusettepanek 554
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 13 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik valmistab ette 
partnerluslepingu ajavahemikuks 
1. jaanuarist 2014 kuni 31. detsembrini 
2020.

1. Iga liikmesriik valmistab ette 
partnerluslepingu asjakohasel 
territoriaalsel tasandil ja kooskõlas 
asjakohase institutsioonilise, õigusliku ja 
finantsraamistikuga ajavahemikuks 
1. jaanuarist 2014 kuni 31. detsembrini 
2020.

Or. pt

Muudatusettepanek 555
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 13 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriikides, kus siseriiklikes 
õigusaktides või haldussätetes kaasatakse 
piirkonnad ja kohalikud ametiasutused 
rakenduskavade rakendamisse, 
kaasatakse need ametiasutused täiel 
määral partnerluslepingu koostamisse.

Or. en

Muudatusettepanek 556
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid koostavad
partnerluslepingu koostöös artiklis 5 
osutatud partneritega. Partnerlusleping 
valmistatakse ette, pidades dialoogi 
komisjoniga.

2. Liikmesriikides, kus siseriiklikes 
õigusaktides või halduskorraldustes 
antakse piirkondadele ja kohalikele 
ametiasutustele roll rakenduskavade 
rakendamisel, osalevad need 
ametiasutused täiel määral
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partnerluslepingu ettevalmistamisel.

Or. pt

Muudatusettepanek 557
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid koostavad 
partnerluslepingu koostöös artiklis 5 
osutatud partneritega. Partnerlusleping 
valmistatakse ette, pidades dialoogi 
komisjoniga.

2. Liikmesriigid koostavad 
partnerluslepingu koostöös partneritega, 
nagu osutatud artikli 4 lõikes 4 ja 
artiklis 5. Partnerlusleping valmistatakse 
ette, pidades dialoogi komisjoniga.

Or. fr

Muudatusettepanek 558
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid koostavad 
partnerluslepingu koostöös artiklis 5 
osutatud partneritega. Partnerlusleping 
valmistatakse ette, pidades dialoogi 
komisjoniga.

2. Liikmesriigid koostavad 
partnerluslepingu koostöös artikli 4 
lõikes 4 ja artiklis 5 osutatud partneritega, 
pidades dialoogi komisjoniga.

Liikmesriikides, kus muud ametiasutused 
täidavad rakenduskavade omaniku rolli, 
osalevad need ametiasutused täiel määral 
partnerluslepingu koostamisel.

Or. it

Selgitus

Piirkondlike ametiasutuste kui kaasrahastajate ja ühtekuuluvuspoliitika elluviijate kaasamine 
partnerluslepingute koostamisse on vajalik.
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Muudatusettepanek 559
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid koostavad 
partnerluslepingu koostöös artiklis 5 
osutatud partneritega. Partnerlusleping 
valmistatakse ette, pidades dialoogi 
komisjoniga.

2. Liikmesriigid koostavad 
partnerluslepingu kõikides selle 
ettevalmistamise etappides tihedas
koostöös artiklis 5 osutatud partneritega. 
Partnerlusleping valmistatakse ette, 
pidades dialoogi komisjoniga.

Or. en

Muudatusettepanek 560
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid koostavad 
partnerluslepingu koostöös artiklis 5 
osutatud partneritega. Partnerlusleping 
valmistatakse ette, pidades dialoogi 
komisjoniga.

2. Liikmesriigid koostavad 
partnerluslepingu koostöös artikli 4 
lõikes 4 ja artiklis 5 osutatud partneritega. 
Partnerlusleping valmistatakse ette, 
pidades dialoogi komisjoniga.

Or. de

Muudatusettepanek 561
Jens Nilsson

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 13 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Partnerlusleping hõlmab asjaomase 
liikmesriigi kogu ÜSRi fondidest saadavat 
toetust.

3. Partnerlusleping hõlmab asjaomase 
liikmesriigi kogu ühissätete määrusega 
kaetud fondidest saadavat toetust.

Or. en

Muudatusettepanek 562
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 13 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Enne partnerluslepingu komisjonile 
esitamist korraldatakse partnerluslepingu 
küsimuses avalik konsultatsioon.

Or. en

Muudatusettepanek 563
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 13 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Iga liikmesriik edastab oma 
partnerluslepingu komisjonile kolme kuu 
jooksul alates ühise strateegilise 
raamistiku vastuvõtmisest.

4. Iga liikmesriik edastab oma 
partnerluslepingu komisjonile kuue kuu 
jooksul alates käesoleva määruse 
jõustumisest.

Or. en

Muudatusettepanek 564
Herbert Dorfmann
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Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 13 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Iga liikmesriik edastab oma 
partnerluslepingu komisjonile kolme kuu 
jooksul alates ühise strateegilise raamistiku 
vastuvõtmisest.

4. Iga liikmesriik edastab oma 
partnerluslepingu komisjonile kuue kuu 
jooksul alates ühise strateegilise raamistiku 
vastuvõtmisest.

Or. it

Muudatusettepanek 565
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 13 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Partnerluslepingu sätteid 
kohaldatakse võrdselt ka liikmesriikide 
poolt koostatud makropiirkondliku 
arengufondi lepingu suhtes. 

Or. sk

Selgitus

Sünkroniseerimine heakskiidetud makropiirkondlike strateegiatega.

Muudatusettepanek 566
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 14 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Partnerlusleping sätestab järgmise: Partnerluslepingu ja rakenduskavadega 
seotud sisu tuleks sätestada kõige 
asjakohasemal viisil, võttes arvesse 
proportsionaalsuse põhimõtet.
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Partnerlusleping sätestab järgmise:

Or. en

Muudatusettepanek 567
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 14 – punkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) meetmed, millega tagatakse vastavus 
liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegiale, sealhulgas:

(a) meetmed, millega soodustatakse eri 
piirkondade arengutaseme ühtlustamist ja 
kõige ebasoodsamate piirkondade 
mahajäämuse vähendamist, sealhulgas:

Or. en

Muudatusettepanek 568
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 14 – punkt a – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) erinevuste ja arenguvajaduste analüüs 
lähtuvalt temaatilistest eesmärkidest ja 
põhimeetmetest, mis on määratud kindlaks 
ühises strateegilises raamistikus, ning 
eesmärkidest, mis on sätestatud 
aluslepingu artikli 121 lõike 2 alusel 
konkreetse riigi kohta antud soovitustes 
ning vastavates nõukogu soovitustes, mis 
on vastu võetud aluslepingu artikli 148 
lõike 4 alusel;

i) erinevuste ja arenguvajaduste analüüs 
lähtuvalt temaatilistest eesmärkidest, mis 
on määratud kindlaks ühises strateegilises 
raamistikus;

Or. fr

Muudatusettepanek 569
Luís Paulo Alves
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Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 14 – punkt a – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) erinevuste ja arenguvajaduste analüüs 
lähtuvalt temaatilistest eesmärkidest ja 
põhimeetmetest, mis on määratud kindlaks 
ühises strateegilises raamistikus, ning 
eesmärkidest, mis on sätestatud aluslepingu 
artikli 121 lõike 2 alusel konkreetse riigi 
kohta antud soovitustes ning vastavates 
nõukogu soovitustes, mis on vastu võetud 
aluslepingu artikli 148 lõike 4 alusel;

i) erinevuste ja arenguvajaduste analüüs 
lähtuvalt temaatilistest eesmärkidest ja 
põhimeetmetest, mis on määratud kindlaks 
ühises strateegilises raamistikus, ning 
eesmärkidest, mis on sätestatud aluslepingu 
artikli 121 lõike 2 alusel konkreetse riigi 
kohta antud soovitustes ning vastavates 
nõukogu soovitustes, mis on vastu võetud 
aluslepingu artikli 148 lõike 4 alusel lisaks 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklile 349 ja nõukogu 2011. aasta 
soovitustele äärepoolseimate piirkondade 
kohta;

Or. pt

Muudatusettepanek 570
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 14 – punkt a – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) erinevuste ja arenguvajaduste analüüs 
lähtuvalt temaatilistest eesmärkidest ja 
põhimeetmetest, mis on määratud kindlaks 
ühises strateegilises raamistikus, ning 
eesmärkidest, mis on sätestatud 
aluslepingu artikli 121 lõike 2 alusel 
konkreetse riigi kohta antud soovitustes 
ning vastavates nõukogu soovitustes, mis 
on vastu võetud aluslepingu artikli 148 
lõike 4 alusel;

i) erinevuste ja jätkusuutliku arengu 
vajaduste analüüs lähtuvalt temaatilistest 
eesmärkidest, käesoleva määruse 
artiklites 6, 7 ja 8 sätestatud 
horisontaalsetest põhimõtetest ja 
meetmetest, mis on määratud kindlaks 
ühises strateegilises raamistikus, võttes 
arvesse eemärke, mis on sätestatud 
aluslepingu artikli 121 lõike 2 alusel 
konkreetse riigi kohta antud asjakohastes
soovitustes ning vastavates nõukogu 
soovitustes, mis on vastu võetud 
aluslepingu artikli 148 lõike 4 alusel;

Or. en
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Muudatusettepanek 571
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 14 – punkt a – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) erinevuste ja arenguvajaduste analüüs 
lähtuvalt temaatilistest eesmärkidest ja 
põhimeetmetest, mis on määratud kindlaks 
ühises strateegilises raamistikus, ning 
eesmärkidest, mis on sätestatud aluslepingu 
artikli 121 lõike 2 alusel konkreetse riigi 
kohta antud soovitustes ning vastavates 
nõukogu soovitustes, mis on vastu võetud 
aluslepingu artikli 148 lõike 4 alusel;

i) liikmesriikide ja piirkondade erinevuste 
ja arenguvajaduste analüüs lähtuvalt 
temaatilistest eesmärkidest ja 
põhimeetmetest, mis on määratud kindlaks 
ühises strateegilises raamistikus, ning 
eesmärkidest, mis on sätestatud aluslepingu 
artikli 121 lõike 2 alusel konkreetse riigi 
kohta antud soovitustes ning vastavates 
nõukogu soovitustes, mis on vastu võetud 
aluslepingu artikli 148 lõike 4 alusel;

Or. pt

Selgitus

Asjakohane on märkida, et partnerluslepingute puhul tuleb arvesse võtta riigi ja kõikide selle 
piirkondade arenguvajadusi, et olla teadlik tegelikest tingimustest, mis mõjutavad igat 
piirkonda, ning kuidas struktuurivahendid saavad aidata neid lahendada. Kasulik oleks teha 
usaldusväärseid analüüse iga piirkonna kohta, et struktuurivahendeid paremini ja tõhusamalt 
eraldada.

Muudatusettepanek 572
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 14 – punkt a – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) erinevuste ja arenguvajaduste analüüs 
lähtuvalt temaatilistest eesmärkidest ja 
põhimeetmetest, mis on määratud kindlaks 
ühises strateegilises raamistikus, ning 
eesmärkidest, mis on sätestatud aluslepingu 
artikli 121 lõike 2 alusel konkreetse riigi 
kohta antud soovitustes ning vastavates 

i) erinevuste ja arenguvajaduste analüüs 
lähtuvalt temaatilistest eesmärkidest ja 
põhimeetmetest, mis on määratud kindlaks 
ühises strateegilises raamistikus, ning 
eesmärkidest, mis on sätestatud aluslepingu 
artikli 121 lõike 2 alusel konkreetse riigi 
kohta antud asjakohastes soovitustes ning 
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nõukogu soovitustes, mis on vastu võetud 
aluslepingu artikli 148 lõike 4 alusel;

vastavates nõukogu soovitustes, mis on 
vastu võetud aluslepingu artikli 148 lõike 4 
alusel;

Or. en

Muudatusettepanek 573
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 14 – punkt a – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) programmide eelhindamise kokkuvõtlik 
analüüs, milles põhjendatakse temaatiliste 
eesmärkide valikut ja ÜSRi fondide 
eraldisi;

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 574
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 14 – punkt a – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) programmide eelhindamise kokkuvõtlik 
analüüs, milles põhjendatakse temaatiliste 
eesmärkide valikut ja ÜSRi fondide 
eraldisi;

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Elemente, mida on juba pakutud või mille üle on läbirääkimisi peetud rakenduskavade 
raamistikus, ei ole ilmtingimata vaja taastada partnerluslepingu raames. Tegelikkuses 
tundub, et need sätted on ülearused ning ei aita lihtsustamisele kaasa. Lisaks ei peaks 
liikmesriigid võtma omale kohustusi, mida on varem võetud piirkondlikul või kohalikul 
tasandil.
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Muudatusettepanek 575
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 14 – punkt a – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) programmide eelhindamiste 
kokkuvõtlik analüüs, milles 
põhjendatakse temaatiliste eesmärkide 
valikut ja ÜSRi fondide eraldisi;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 576
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 14 – punkt a – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) programmide eelhindamise kokkuvõtlik 
analüüs, milles põhjendatakse temaatiliste 
eesmärkide valikut ja ÜSRi fondide 
eraldisi;

ii) programmide eelhindamise kokkuvõtlik 
analüüs, milles põhjendatakse temaatiliste 
eesmärkide valikut ja ÜSRi fondide 
eraldisi; temaatilised eesmärgid võivad 
piirkonniti erineda, seetõttu tuleks nende 
kehtestamisel võtta arvesse iga eraldi 
piirkonna kindlaksmääratud vajadusi;

Or. ro

Muudatusettepanek 577
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 14 – punkt a – alapunkt ii
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) programmide eelhindamiste kokkuvõtlik 
analüüs, milles põhjendatakse temaatiliste 
eesmärkide valikut ja ÜSRi fondide 
eraldisi;

ii) programmide eelhindamise kokkuvõtlik 
analüüs, milles põhjendatakse temaatiliste 
eesmärkide valikut ja ÜSRi fondide 
eraldisi; temaatilised eesmärgid võivad 
piirkonniti erineda ning need tulenevad 
iga piirkonna kindlaksmääratud 
vajadustest.

Or. en

Muudatusettepanek 578
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 14 – punkt a – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) programmide eelhindamise kokkuvõtlik 
analüüs, milles põhjendatakse temaatiliste 
eesmärkide valikut ja ÜSRi fondide 
eraldisi;

ii) kokkuvõtlik analüüs, milles 
põhjendatakse temaatiliste eesmärkide 
valikut ja ÜSRi fondide eraldisi;

Or. it

Selgitus

Partnerlusleping peab olema programmdokument, milles sõnastatakse ja kehtestatakse 
üldised eeskirjad järgmise programmi jaoks. Programmi valikute põhjendused tuleks esitada 
programmides ja mitte enne.

Muudatusettepanek 579
Catherine Bearder

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 14 – punkt a – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) programmide eelhindamiste kokkuvõtlik 
analüüs, milles põhjendatakse temaatiliste 

ii) programmide eelhindamise kokkuvõtlik 
analüüs, milles põhjendatakse temaatiliste 
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eesmärkide valikut ja ÜSRi fondide 
eraldisi;

eesmärkide valikut ja ÜSRi fondide 
eraldisi. Sellised temaatilised eesmärgid 
võivad igas rakenduskavas olla erinevad;

Or. en

Muudatusettepanek 580
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 14 – punkt a – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) liidu toetuse soovituslik eraldis 
temaatiliste eesmärkide kaupa riigi 
tasandil ÜSRi iga fondi kohta, samuti 
kliimameetmetega seotud eesmärkidele 
ette nähtud toetuse soovituslik 
kogusumma;

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Elemente, mida on juba pakutud või mille üle on läbirääkimisi peetud rakenduskavade 
raamistikus, ei ole ilmtingimata vaja taastada partnerluslepingu raames. Tegelikkuses 
tundub, et need sätted on ülearused ning ei aita lihtsustamisele kaasa. Lisaks ei peaks 
liikmesriigid võtma omale kohustusi, mida on varem võetud piirkondlikul või kohalikul 
tasandil.

Muudatusettepanek 581
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 14 – punkt a – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) liidu toetuse soovituslik eraldis 
temaatiliste eesmärkide kaupa riigi tasandil 
ÜSRi iga fondi kohta, samuti 
kliimameetmetega seotud eesmärkidele 
ette nähtud toetuse soovituslik 

iv) liidu toetuse soovituslik eraldis 
temaatiliste eesmärkide kaupa riigi tasandil 
ÜSRi iga fondi kohta, samuti 
kliimameetmete ja bioloogilise 
mitmekesisusega seotud eesmärkidele ette 
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kogusumma; nähtud toetuse soovituslik kogusumma;

Or. en

Muudatusettepanek 582
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 14 – punkt a – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) liidu toetuse soovituslik eraldis 
temaatiliste eesmärkide kaupa riigi tasandil 
ÜSRi iga fondi kohta, samuti 
kliimameetmetega seotud eesmärkidele 
ette nähtud toetuse soovituslik 
kogusumma;

iv) liidu toetuse soovituslik eraldis 
temaatiliste eesmärkide kaupa riigi tasandil 
ÜSRi iga fondi kohta, samuti 
kliimamuutuse vastu võitlemisega seotud 
eesmärkidele ette nähtud toetuse 
soovituslik kogusumma;

Or. fr

Muudatusettepanek 583
Catherine Bearder

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 14 – punkt a – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) liidu toetuse soovituslik eraldis 
temaatiliste eesmärkide kaupa riigi tasandil 
ÜSRi iga fondi kohta, samuti 
kliimameetmetega seotud eesmärkidele ette 
nähtud toetuse soovituslik kogusumma;

iv) liidu toetuse soovituslik eraldis 
temaatiliste eesmärkide kaupa riigi tasandil 
ÜSRi iga fondi kohta, samuti 
kliimameetmete ja bioloogilise 
mitmekesisusega seotud eesmärkidele ette 
nähtud toetuse soovituslik kogusumma;

Or. en

Muudatusettepanek 584
Richard Seeber
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Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 14 – punkt a – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) liidu toetuse soovituslik eraldis 
temaatiliste eesmärkide kaupa riigi tasandil 
ÜSRi iga fondi kohta, samuti 
kliimameetmetega seotud eesmärkidele 
ette nähtud toetuse soovituslik 
kogusumma;

iv) liidu toetuse soovituslik eraldis 
temaatiliste eesmärkide kaupa riigi tasandil 
ÜSRi iga fondi kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 585
Jutta Haug, Patrice Tirolien, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin 
Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 14 – punkt a – alapunkt iv a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iv a) ligikaudne summa, mis on ette 
nähtud asjaomast koostööd edendavate 
ÜSRi-väliste fondide täiendavate 
tegevuste toetamiseks, näiteks keskkonna-
ja kliimaalaste integreeritud projektide 
ühisrahastamiseks; keskkonna- ja 
kliimaeesmärkidega partnerluslepingute 
puhul tagavad liikmesriigid, et 
esmatähtsal kohal oleks asjaomaste 
valdkondade integreeritud projekte 
täiendavate tegevuste rahastamine;

Or. en

Selgitus

LIFE-programmi integreeritud projektid on kindel keskkonna ja kliima valdkonna 
süvalaiendamise vahend. Neil projektidel on potentsiaali edendada fondide tõhusat 
kasutamist ja tähtsamate keskkonnaalaste õigusaktide ühtset rakendamist ning suurendada 
ühtekuuluvus- ja põllumajanduspoliitika raames keskkonna- ja kliimaalaste meetmete 
toetamiseks ette nähtud vahendite kasutamise suutlikkust. ÜSRi fondide võimalikud 
täiendavad tegevused tuleb kindlaks määrata juba varakult, et neid oleks võimalik ellu viia.
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Muudatusettepanek 586
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 14 – punkt a – alapunkt v

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v) peamised prioriteetsed koostööalad, 
võttes vajaduse korral arvesse 
makroregionaalseid ja mere vesikonna 
strateegiaid;

v) peamised prioriteetsed koostööalad;

Or. en

Selgitus

Kooskõlastus artikli 14 punkti a a (uus) muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 587
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 14 – punkt a – alapunkt v

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v) peamised prioriteetsed koostööalad, 
võttes vajaduse korral arvesse 
makroregionaalseid ja mere vesikonna 
strateegiaid;

v) peamised prioriteetsed koostööalad, 
võttes arvesse makroregionaalseid ja mere 
vesikonna strateegiaid;

Or. fr

Selgitus

Partnerluslepingus on oluline arvesse võtta makroregionaalseid strateegiaid, et tugevdada 
nende strateegilist mõõdet.

Muudatusettepanek 588
Peter Simon
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Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 14 – punkt a – alapunkt v

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v) peamised prioriteetsed koostööalad, 
võttes vajaduse korral arvesse 
makroregionaalseid ja mere vesikonna 
strateegiaid;

v) peamised prioriteetsed koostööalad, 
võttes arvesse makroregionaalseid ja 
suurlinna-alade mere vesikonna 
strateegiaid, juhul kui liikmesriigid ja 
piirkonnad osalevad sellistes strateegiates;

Or. de

Selgitus

Arvesse tuleks võtta suurlinna-alade üha suurenevat olulisust regionaalarengu ja 
territoriaalse koostöö vormina, mis ületab linna-, piirkonna ja riigipiire.

Muudatusettepanek 589
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 14 – punkt a – alapunkt v

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v) peamised prioriteetsed koostööalad, 
võttes vajaduse korral arvesse 
makroregionaalseid ja mere vesikonna 
strateegiaid;

v) peamised prioriteetsed koostööalad, 
võttes vajaduse korral arvesse 
makroregionaalseid strateegiaid, 
piirkondliku integratsiooni strateegiaid 
aluslepingu artikliga 349 kaetud 
piirkondade puhul ja mere vesikonna 
strateegiaid, kui osalevad liikmesriigid ja 
piirkonnad on määratlenud sellised 
strateegiad;

Or. fr

Muudatusettepanek 590
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 14 – punkt a – alapunkt v
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v) peamised prioriteetsed koostööalad, 
võttes vajaduse korral arvesse 
makroregionaalseid ja mere vesikonna 
strateegiaid;

v) peamised prioriteetsed koostööalad, 
võttes arvesse makroregionaalseid ja mere 
vesikonna strateegiaid;

Or. en

Muudatusettepanek 591
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 14 – punkt a – alapunkt vii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vii) loetelu programmidest, mida 
rahastatakse ERFist, ESFist ja 
Ühtekuuluvusfondist, välja arvatud 
Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi 
programmid, ning EAFRD ja EMKFi 
programmidest koos vastavate soovituslike 
eraldistega, jaotatuna ÜSRi fondide kaupa 
aasta kaupa;

vii) loetelu programmidest, mida 
rahastatakse ERFist, ESFist ja 
Ühtekuuluvusfondist, välja arvatud 
EAFRD ja EMKFi programmidest koos 
vastavate soovituslike eraldistega, 
jaotatuna ÜSRi fondide kaupa aasta kaupa;

Or. fr

Muudatusettepanek 592
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Alain Cadec, Maurice Ponga

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 14 – punkt a – alapunkt vii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vii a) vahend artikli 14 punkti a 
alapunktis vii esitatud programmide 
kooskõlastamiseks programmidega, mis 
töötavad Euroopa piirkondliku koostöö 
eesmärgi suunas. 

Or. fr
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Selgitus

Rakenduskavade ja ühtekuuluvuspoliitika ja Euroopa piirkondliku koostöö erinevate 
eesmärkide vahelist kooskõlastamist on vaja tugevdada, et konsolideerida viimase 
strateegilist planeerimist. 

Muudatusettepanek 593
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 14 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) meetmed, millega tagatakse kooskõla 
makropiirkondlike ja mere vesikonna 
strateegiatega, kui liikmesriigid ja 
piirkonnad osalevad sellistes strateegiates, 
et tagada nende strateegiate piisav 
rahastamine fondidest;

Or. en

Selgitus

Fonde tuleks tihedalt kooskõlastada makropiirkondlike ja mere vesikonna strateegiatega, et 
tagada nende strateegiate piisav rahastamine fondidest.

Muudatusettepanek 594
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 14 – punkt b – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) integreeritud lähenemisviis ÜSRi 
fondidest toetust saavale territoriaalsele 
arengule, mis kehtestab järgmist:

(b) integreeritud lähenemisviis ÜSRi 
fondidest toetust saavale jätkusuutlikule
territoriaalsele arengule, mis kehtestab 
järgmist:

Or. en
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Muudatusettepanek 595
Jutta Haug, Patrice Tirolien, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin 
Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 14 – punkt b – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) riigi ja piirkondliku tasandi mehhanismid 
ÜSRi fondide ja muude liidu ning riiklike 
rahastamisvahendite ja EIP vaheliseks 
koordineerimiseks;

i) riigi ja piirkondliku tasandi mehhanismid 
ÜSRi fondide ja muude liidu ning riiklike 
rahastamisvahendite, iseäranis 
struktureeritud koostööd edendavate 
vahendite nagu LIFE-programm, ja EIP 
vaheliseks koordineerimiseks;

Or. en

Selgitus

LIFE-programmi integreeritud projektid on kindel keskkonna ja kliima valdkonna 
süvalaiendamise vahend. Neil projektidel on potentsiaali edendada fondide tõhusat 
kasutamist ja tähtsamate keskkonnaalaste õigusaktide ühtset rakendamist ning suurendada 
ühtekuuluvus- ja põllumajanduspoliitika raames keskkonna- ja kliimaalaste meetmete 
toetamiseks ette nähtud vahendite kasutamise suutlikkust. ÜSRi fondide võimalikud 
täiendavad tegevused tuleb kindlaks määrata juba varakult, et neid oleks võimalik ellu viia.

Muudatusettepanek 596
Fiorello Provera

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 14 – punkt b – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) riigi ja piirkondliku tasandi mehhanismid 
ÜSRi fondide ja muude liidu ning riiklike 
rahastamisvahendite ja EIP vaheliseks 
koordineerimiseks;

i) riigi, mitut piirkonda hõlmava ja 
piirkondliku tasandi mehhanismid ÜSRi 
fondide ja muude liidu ning riiklike 
rahastamisvahendite ja EIP vaheliseks 
koordineerimiseks;

Or. fr

Muudatusettepanek 597
Bogusław Sonik
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Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 14 – punkt b – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) riigi ja piirkondliku tasandi mehhanismid 
ÜSRi fondide ja muude liidu ning riiklike 
rahastamisvahendite ja EIP vaheliseks 
koordineerimiseks;

i) riigi, mitut piirkonda hõlmava ja 
piirkondliku tasandi mehhanismid ÜSRi 
fondide ja muude liidu ning riiklike 
rahastamisvahendite ja EIP vaheliseks 
koordineerimiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 598
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 14 – punkt b – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) ÜSRi fondide linna-, maa- ja ranniku- ja 
kalastuspiirkondade ja teatud piirkondlike 
erijoontega alade piirkondlikuks 
arendamiseks kasutamise integreeritud 
lähenemisviisi tagamise kord, eeskätt 
artiklite 28, 29 ja 99 rakendamine; 
vajaduse korral lisatakse ERFi määruse 
artiklis 8 osutatud linnaarengu platvormis 
osalevate linnade loetelu;

ii) Ühissätete määrusega kaetud fondide 
linna-, linnalähedaste, maa- ja ranniku- ja 
kalastuspiirkondade ja teatud piirkondlike 
erijoontega alade piirkondlikuks 
arendamiseks kasutamise integreeritud 
lähenemisviisi tagamise kord, eeskätt 
artiklite 28, 29 ja 99 rakendamine; 
vajaduse korral lisatakse ERFi määruse 
artiklis 8 osutatud linnaarengu platvormis 
osalevate linnade loetelu;

Or. en

Selgitus

Ühissätete määrusega kaetud fondidest toetatud piirkondliku arendamise integreeritud 
lähenemisviis on väga oluline linnalähedaste piirkondade jaoks, millel on oht mitte pääseda 
juurde linnapiirkondadele ettenähtud rahalistele vahenditele, aga ka maapiirkondadele 
eraldatud eelarvetele. Uut linnareaalsust iseloomustab linnalähedaste piirkondade areng. 
Ilmselgelt ei ole linnalähedased piirkonnad üksnes vahepealsed äärealad, vaid pigem uued ja 
selgelt eristatavad multifunktsionaalsed piirkonnad.
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Muudatusettepanek 599
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 14 – punkt b – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) ÜSRi fondide linna-, maa- ja ranniku- ja 
kalastuspiirkondade ja teatud piirkondlike 
erijoontega alade piirkondlikuks 
arendamiseks kasutamise integreeritud 
lähenemisviisi tagamise kord, eeskätt 
artiklite 28, 29 ja 99 rakendamine; 
vajaduse korral lisatakse ERFi määruse 
artiklis 8 osutatud linnaarengu platvormis 
osalevate linnade loetelu;

ii) Ühissätete määrusega kaetud fondide 
linna-, maa- ja ranniku- ja 
kalastuspiirkondade ja teatud piirkondlike 
erijoontega alade piirkondlikuks 
arendamiseks kasutamise integreeritud 
lähenemisviisi tagamise kord, eeskätt 
artiklite 28, 29 ja 99 rakendamine, millele
lisatakse linnapiirkondade 
funktsionaalsuse määramise kriteeriumite
loetelu;

Or. en

Muudatusettepanek 600
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Maurice Ponga, Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 14 – punkt b – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) ÜSRi fondide linna-, maa- ja ranniku- ja 
kalastuspiirkondade ja teatud piirkondlike 
erijoontega alade piirkondlikuks 
arendamiseks kasutamise integreeritud 
lähenemisviisi tagamise kord, eeskätt 
artiklite 28, 29 ja 99 rakendamine; 
vajaduse korral lisatakse ERFi määruse 
artiklis 8 osutatud linnaarengu platvormis 
osalevate linnade loetelu;

ii) ÜSRi fondide linna-, maa- ja ranniku-, 
mägi- ja piiriülesed, ja kalastuspiirkondade 
ja teatud piirkondlike erijoontega alade 
piirkondlikuks arendamiseks kasutamise 
integreeritud lähenemisviisi tagamise kord, 
eeskätt artiklite 28, 29 ja 99 rakendamine; 
vajaduse korral lisatakse ERFi määruse 
artiklis 8 osutatud linnaarengu platvormis 
osalevate linnade loetelu;

Or. fr

Muudatusettepanek 601
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
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Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 14 – punkt b – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) ÜSRi fondide linna-, maa- ja ranniku- ja 
kalastuspiirkondade ja teatud piirkondlike 
erijoontega alade piirkondlikuks 
arendamiseks kasutamise integreeritud 
lähenemisviisi tagamise kord, eeskätt 
artiklite 28, 29 ja 99 rakendamine; 
vajaduse korral lisatakse ERFi määruse 
artiklis 8 osutatud linnaarengu platvormis 
osalevate linnade loetelu;

ii) ÜSRi fondide linna-, linnalähedaste,
maa- ja ranniku- ja kalastuspiirkondade ja 
teatud piirkondlike erijoontega alade 
piirkondlikuks arendamiseks kasutamise 
integreeritud lähenemisviisi tagamise kord, 
eeskätt artiklite 28, 29 ja 99 rakendamine; 
vajaduse korral lisatakse linna- ja 
linnalähedaste piirkondade määramise
loetelu;

Or. fr

Muudatusettepanek 602
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 14 – punkt b – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) ÜSRi fondide linna-, maa- ja ranniku- ja 
kalastuspiirkondade ja teatud piirkondlike 
erijoontega alade piirkondlikuks 
arendamiseks kasutamise integreeritud 
lähenemisviisi tagamise kord, eeskätt 
artiklite 28, 29 ja 99 rakendamine; 
vajaduse korral lisatakse ERFi määruse 
artiklis 8 osutatud linnaarengu platvormis 
osalevate linnade loetelu;

ii) ÜSRi fondide erinevat tüüpi 
piirkondade, sealhulgas linna-, maa- ja 
ranniku- ja kalastuspiirkondade ja teatud 
piirkondlike erijoontega alade 
piirkondlikuks arendamiseks kasutamise 
integreeritud lähenemisviisi tagamise kord, 
eeskätt artiklite 28, 29 ja 99 rakendamine; 
vajaduse korral lisatakse ERFi määruse 
artiklis 8 osutatud linnaarengu platvormis 
osalevate linnade loetelu;

Or. en

Muudatusettepanek 603
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 14 – punkt b – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) ÜSRi fondide linna-, maa- ja ranniku- ja 
kalastuspiirkondade ja teatud piirkondlike 
erijoontega alade piirkondlikuks 
arendamiseks kasutamise integreeritud 
lähenemisviisi tagamise kord, eeskätt 
artiklite 28, 29 ja 99 rakendamine; 
vajaduse korral lisatakse ERFi määruse 
artiklis 8 osutatud linnaarengu platvormis 
osalevate linnade loetelu;

ii) ÜSRi fondide linna-, maa- ja ranniku- ja 
kalastuspiirkondade ja teatud piirkondlike 
erijoontega alade jätkusuutlikuks
piirkondlikuks arendamiseks kasutamise 
integreeritud lähenemisviisi tagamise kord, 
eeskätt artiklite 28, 29 ja 99 rakendamine.

Or. en

Muudatusettepanek 604
Rosa Estaràs Ferragut

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 14 – punkt b – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) ÜSRi fondide linna-, maa- ja ranniku- ja 
kalastuspiirkondade ja teatud piirkondlike 
erijoontega alade piirkondlikuks 
arendamiseks kasutamise integreeritud 
lähenemisviisi tagamise kord, eeskätt 
artiklite 28, 29 ja 99 rakendamine; 
vajaduse korral lisatakse ERFi määruse 
artiklis 8 osutatud linnaarengu platvormis 
osalevate linnade loetelu;

ii) ÜSRi fondide linna-, linnalähedaste,
maa- ja ranniku- ja kalastuspiirkondade ja 
teatud piirkondlike erijoontega alade 
piirkondlikuks arendamiseks kasutamise 
integreeritud lähenemisviisi tagamise kord, 
eeskätt artiklite 28, 29 ja 99 rakendamine; 
vajaduse korral lisatakse ERFi määruse 
artiklis 8 osutatud linnaarengu platvormis 
osaleda võivate linnade soovituslik loetelu;

Or. es

Muudatusettepanek 605
Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 14 – punkt b – alapunkt ii
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) ÜSRi fondide linna-, maa- ja ranniku- ja 
kalastuspiirkondade ja teatud piirkondlike 
erijoontega alade piirkondlikuks 
arendamiseks kasutamise integreeritud 
lähenemisviisi tagamise kord, eeskätt 
artiklite 28, 29 ja 99 rakendamine; 
vajaduse korral lisatakse ERFi määruse 
artiklis 8 osutatud linnaarengu platvormis
osalevate linnade loetelu;

ii) ÜSRi fondide linna-, maa- ja ranniku- ja 
kalastuspiirkondade ja teatud piirkondlike 
erijoontega alade nt mäeahelike, saarte või 
väga madala rahvastikutihedusega 
piirkondade asjakohases piirkondlikus 
ulatuses piirkondlikuks arendamiseks 
kasutamise integreeritud lähenemisviisi 
tagamise kord, eeskätt artiklite 28, 29 ja 99 
rakendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 606
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 14 – punkt b – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) ÜSRi fondide linna-, maa- ja ranniku- ja 
kalastuspiirkondade ja teatud piirkondlike 
erijoontega alade piirkondlikuks 
arendamiseks kasutamise integreeritud 
lähenemisviisi tagamise kord, eeskätt 
artiklite 28, 29 ja 99 rakendamine; 
vajaduse korral lisatakse ERFi määruse 
artiklis 8 osutatud linnaarengu platvormis 
osalevate linnade loetelu;

ii) ÜSRi fondide linna-, maa- ja ranniku-, 
mägi- ja kalastuspiirkondade ja teatud 
piirkondlike erijoontega alade 
piirkondlikuks arendamiseks kasutamise 
integreeritud lähenemisviisi tagamise kord, 
eeskätt artiklite 28, 29 ja 99 rakendamine; 
vajaduse korral lisatakse ERFi määruse 
artiklis 8 osutatud linnaarengu platvormis 
osalevate linnade loetelu;

Or. de

Selgitus

Looduslike tingimustes poolest seisavad mägipiirkonnad silmitsi eriliste väljakutsetega. Need 
piirkonnad peavad tegelema paljude erinevate probleemidega, nt väljaränne ja ebasoodsad 
majanduslikud tingimused. Seetõttu on soovitatav nimetada neid piirkondi eraldi.

Muudatusettepanek 607
Ramona Nicole Mănescu
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Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 14 – punkt b – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) ÜSRi fondide linna-, maa- ja ranniku- ja 
kalastuspiirkondade ja teatud piirkondlike 
erijoontega alade piirkondlikuks 
arendamiseks kasutamise integreeritud 
lähenemisviisi tagamise kord, eeskätt 
artiklite 28, 29 ja 99 rakendamine; 
vajaduse korral lisatakse ERFi määruse 
artiklis 8 osutatud linnaarengu platvormis 
osalevate linnade loetelu;

ii) ÜSRi fondide linna-, maa- ja ranniku- ja 
kalastuspiirkondade ja teatud piirkondlike 
erijoontega alade, nt mäeahelike, saarte 
või väga madala rahvastikutihedusega 
piirkondade asjakohases piirkondlikus 
ulatuses piirkondlikuks arendamiseks 
kasutamise integreeritud lähenemisviisi 
tagamise kord, eeskätt artiklite 28, 29 ja 99 
rakendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 608
Fiorello Provera

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 14 – punkt b – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) ÜSRi fondide linna-, maa- ja ranniku- ja 
kalastuspiirkondade ja teatud piirkondlike 
erijoontega alade piirkondlikuks 
arendamiseks kasutamise integreeritud 
lähenemisviisi tagamise kord, eeskätt 
artiklite 28, 29 ja 99 rakendamine; 
vajaduse korral lisatakse ERFi määruse 
artiklis 8 osutatud linnaarengu platvormis 
osalevate linnade loetelu;

ii) ÜSRi fondide linna-, maa- ja ranniku- ja 
kalastuspiirkondade ja teatud piirkondlike 
erijoontega alade nt mägipiirkondade, 
saarte või hajusalt asustatud piirkondade 
asjakohasel piirkondlikul tasandil
piirkondlikuks arendamiseks kasutamise 
integreeritud lähenemisviisi tagamise kord, 
eeskätt artiklite 28, 29 ja 99 rakendamine;

Or. fr

Muudatusettepanek 609
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 14 – punkt b – alapunkt ii
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) ÜSRi fondide linna-, maa- ja ranniku- ja 
kalastuspiirkondade ja teatud piirkondlike 
erijoontega alade piirkondlikuks 
arendamiseks kasutamise integreeritud 
lähenemisviisi tagamise kord, eeskätt 
artiklite 28, 29 ja 99 rakendamine; 
vajaduse korral lisatakse ERFi määruse 
artiklis 8 osutatud linnaarengu platvormis 
osalevate linnade loetelu;

ii) ÜSRi fondide linna-, linnalähedaste,
maa- ja ranniku- ja kalastuspiirkondade ja 
teatud piirkondlike erijoontega alade 
piirkondlikuks arendamiseks kasutamise 
integreeritud lähenemisviisi tagamise kord, 
eeskätt artiklite 28, 29 ja 99 rakendamine;

Or. fr

Selgitus

Integreeritud lähenemisviisi raames on ÜSRi fondide kasutamine samavõrd oluline 
linnalähedastes piirkondades, kuna nende puhul on oht jääda ilma nii maa- kui 
linnapiirkondadele eraldatavatest rahalistest vahenditest, kuigi linnalähedaste piirkondade 
arv suureneb kogu ELis. 

Muudatusettepanek 610
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 14 – punkt b – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) ÜSRi fondide linna-, maa- ja ranniku- ja 
kalastuspiirkondade ja teatud piirkondlike 
erijoontega alade piirkondlikuks 
arendamiseks kasutamise integreeritud 
lähenemisviisi tagamise kord, eeskätt 
artiklite 28, 29 ja 99 rakendamine; 
vajaduse korral lisatakse ERFi määruse 
artiklis 8 osutatud linnaarengu platvormis 
osalevate linnade loetelu;

ii) ÜSRi fondide linna-, maa- ja ranniku- ja 
kalastuspiirkondade ja teatud piirkondlike 
erijoontega alade piirkondlikuks 
arendamiseks kasutamise integreeritud 
lähenemisviisi tagamise kord, eeskätt 
artiklite 28, 29 ja 99 rakendamine; 
vajaduse korral lisatakse ERFi määruse 
artiklis 8 osutatud linnaarengu platvormis 
osalevate linnade soovituslik loetelu;

Or. en

Muudatusettepanek 611
Tomasz Piotr Poręba
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Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 14 – punkt b – alapunkt ii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) peamised prioriteetsed koostööalad, 
võttes vajaduse korral arvesse 
makropiirkondlikke ja mere vesikonna 
strateegiaid;

Or. en

Muudatusettepanek 612
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 14 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) integreeritud lähenemisviis vaesusest 
kõige rohkem mõjutatud geograafiliste 
piirkondade või kõige suurema 
diskrimineerimis- või tõrjutusriskiga 
sihtrühmade spetsiifiliste vajadustega 
tegelemiseks, pöörates vajaduse korral eriti 
suurt tähelepanu marginaliseerunud 
kogukondadele, sealhulgas soovituslikud 
rahalised eraldised ÜSRi fondidele;

(c) integreeritud lähenemisviis vaesusest 
kõige rohkem mõjutatud geograafiliste 
piirkondade või kõige suurema 
diskrimineerimis- või tõrjutusriskiga 
sihtrühmade piirkondlike demograafiliste 
probleemide ja spetsiifiliste vajadustega 
tegelemiseks, pöörates vajaduse korral eriti 
suurt tähelepanu marginaliseerunud 
kogukondadele, sealhulgas soovituslikud 
rahalised eraldised ÜSRi fondidele;

Or. de

Muudatusettepanek 613
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 14 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) integreeritud lähenemisviis vaesusest 
kõige rohkem mõjutatud geograafiliste 
piirkondade või kõige suurema

(c) integreeritud lähenemisviis vaesusest 
kõige rohkem mõjutatud geograafiliste 
piirkondade või diskrimineerimis- või 
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diskrimineerimis- või tõrjutusriskiga
sihtrühmade spetsiifiliste vajadustega 
tegelemiseks, pöörates vajaduse korral eriti 
suurt tähelepanu marginaliseerunud 
kogukondadele, sealhulgas soovituslikud 
rahalised eraldised ÜSRi fondidele;

sotsiaalse tõrjutuse riskiga sihtrühmade 
spetsiifiliste vajadustega tegelemiseks, 
pöörates vajaduse korral eriti suurt 
tähelepanu marginaliseerunud 
kogukondadele ja demograafilistest 
probleemidest mõjutatud geograafilistele 
piirkondadele, sealhulgas soovituslikud 
rahalised eraldised ÜSRi fondidele;

Or. fr

Muudatusettepanek 614
Fiorello Provera

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 14 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) integreeritud lähenemisviis vaesusest 
kõige rohkem mõjutatud geograafiliste 
piirkondade või kõige suurema 
diskrimineerimis- või tõrjutusriskiga 
sihtrühmade spetsiifiliste vajadustega 
tegelemiseks, pöörates vajaduse korral eriti 
suurt tähelepanu marginaliseerunud 
kogukondadele, sealhulgas soovituslikud 
rahalised eraldised ÜSRi fondidele;

(c) integreeritud lähenemisviis aluslepingu 
artiklis 174 nimetatud tõsistest ja 
püsivatest ebasoodsatest looduslikest ja 
demograafilistest tingimustest ning
vaesusest kõige rohkem mõjutatud 
geograafiliste piirkondade või kõige 
suurema diskrimineerimis- või 
tõrjutusriskiga sihtrühmade spetsiifiliste 
vajadustega tegelemiseks, pöörates 
vajaduse korral eriti suurt tähelepanu 
marginaliseerunud kogukondadele, 
sealhulgas soovituslikud rahalised 
eraldised ÜSRi fondidele;

Or. fr

Muudatusettepanek 615
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 14 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) integreeritud lähenemisviis vaesusest 
kõige rohkem mõjutatud geograafiliste 
piirkondade või kõige suurema 
diskrimineerimis- või tõrjutusriskiga
sihtrühmade spetsiifiliste vajadustega 
tegelemiseks, pöörates vajaduse korral eriti 
suurt tähelepanu marginaliseerunud 
kogukondadele, sealhulgas soovituslikud 
rahalised eraldised ÜSRi fondidele;

(c) integreeritud jätkusuutlik lähenemisviis 
vaesusest kõige rohkem mõjutatud 
geograafiliste piirkondade või kõige 
suurema diskrimineerimise või sotsiaalse 
tõrjutuse riskiga sihtrühmade spetsiifiliste 
vajadustega tegelemiseks, pöörates 
vajaduse korral eriti suurt tähelepanu 
marginaliseerunud kogukondadele, 
sealhulgas soovituslikud rahalised 
eraldised ÜSRi fondidele;

Or. en

Muudatusettepanek 616
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 14 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) integreeritud lähenemisviis vaesusest 
kõige rohkem mõjutatud geograafiliste 
piirkondade või kõige suurema 
diskrimineerimis- või tõrjutusriskiga
sihtrühmade spetsiifiliste vajadustega 
tegelemiseks, pöörates vajaduse korral 
eriti suurt tähelepanu marginaliseerunud 
kogukondadele, sealhulgas soovituslikud 
rahalised eraldised ÜSRi fondidele;

(c) integreeritud lähenemisviis vaesusest ja 
töötusest kõige rohkem mõjutatud 
geograafiliste piirkondade või kõige 
suurema diskrimineerimis- või sotsiaalse 
tõrjutuse riskiga sihtrühmade spetsiifiliste 
vajadustega tegelemiseks, pöörates eriti 
suurt tähelepanu marginaliseerunud 
kogukondadele ja puuetega inimestele, 
ning sealhulgas soovituslikud rahalised 
eraldised ÜSRi fondidele;

Or. es

Selgitus

Naiste ja puuetega inimeste kaasamine tugevdab nimetatud lõiku, kuid on samas kooskõlas 
määruse ülejäänud sätetega. „Vajaduse korral” tuleks kõrvaldada, kuna see ajab segadusse 
ja võib põhjustada valesti tõlgendamist riiklikul tasandil. Soovitusi rahaliste eraldiste kohta 
on vaja selleks, et jälgida investeeringuid ja nende mõju konkreetsetele sihtrühmadele.
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Muudatusettepanek 617
Marian Harkin, Catherine Bearder

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 14 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) integreeritud lähenemisviis vaesusest 
kõige rohkem mõjutatud geograafiliste 
piirkondade või kõige suurema 
diskrimineerimis- või tõrjutusriskiga 
sihtrühmade spetsiifiliste vajadustega 
tegelemiseks, pöörates vajaduse korral
eriti suurt tähelepanu marginaliseerunud 
kogukondadele, sealhulgas soovituslikud 
rahalised eraldised ÜSRi fondidele;

(c) integreeritud lähenemisviis vaesusest 
kõige rohkem mõjutatud geograafiliste 
piirkondade või kõige suurema 
diskrimineerimis- või tõrjutusriskiga 
sihtrühmade spetsiifiliste vajadustega 
tegelemiseks, pöörates eriti suurt 
tähelepanu marginaliseerunud 
kogukondadele ja puuetega inimestele, 
sealhulgas soovituslikud rahalised 
eraldised ÜSRi fondidele;

Or. en

Muudatusettepanek 618
Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 14 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) integreeritud lähenemisviis vaesusest 
kõige rohkem mõjutatud geograafiliste 
piirkondade või kõige suurema 
diskrimineerimis- või tõrjutusriskiga 
sihtrühmade spetsiifiliste vajadustega 
tegelemiseks, pöörates vajaduse korral eriti 
suurt tähelepanu marginaliseerunud 
kogukondadele, sealhulgas soovituslikud 
rahalised eraldised ÜSRi fondidele;

(c) integreeritud lähenemisviis aluslepingu 
artiklis 174 nimetatud tõsistest ja 
püsivatest ebasoodsatest looduslikest ja 
demograafilistest tingimustest ja vaesusest 
kõige rohkem mõjutatud geograafiliste 
piirkondade või kõige suurema 
diskrimineerimis- või tõrjutusriskiga 
sihtrühmade spetsiifiliste vajadustega 
tegelemiseks, pöörates vajaduse korral eriti 
suurt tähelepanu marginaliseerunud 
kogukondadele, sealhulgas soovituslikud 
rahalised eraldised ÜSRi fondidele;

Or. en
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Muudatusettepanek 619
Mojca Kleva

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 14 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) integreeritud lähenemisviis vaesusest 
kõige rohkem mõjutatud geograafiliste 
piirkondade või kõige suurema 
diskrimineerimis- või tõrjutusriskiga 
sihtrühmade spetsiifiliste vajadustega 
tegelemiseks, pöörates vajaduse korral eriti 
suurt tähelepanu marginaliseerunud 
kogukondadele, sealhulgas soovituslikud 
rahalised eraldised ÜSRi fondidele;

(c) integreeritud lähenemisviis vaesusest 
kõige rohkem mõjutatud geograafiliste 
piirkondade või kõige suurema 
diskrimineerimis- või tõrjutusriskiga 
sihtrühmade spetsiifiliste vajadustega 
tegelemiseks, pöörates vajaduse korral eriti 
suurt tähelepanu naistele,
marginaliseerunud kogukondadele ja 
puuetega inimestele, sealhulgas 
soovituslikud rahalised eraldised ühissätete 
määrusega kaetud fondidele;

Or. en

Muudatusettepanek 620
Vasilica Viorica Dăncilă

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 14 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) integreeritud lähenemisviis vaesusest 
kõige rohkem mõjutatud geograafiliste 
piirkondade või kõige suurema 
diskrimineerimis- või tõrjutusriskiga 
sihtrühmade spetsiifiliste vajadustega 
tegelemiseks, pöörates vajaduse korral eriti 
suurt tähelepanu marginaliseerunud 
kogukondadele, sealhulgas soovituslikud 
rahalised eraldised ÜSRi fondidele;

(c) integreeritud lähenemisviis aluslepingu 
artiklis 174 määratletud tõsistest ja 
püsivatest ebasoodsatest looduslikest ja 
demograafilistest tingimustest või kõige 
suurema diskrimineerimis- või 
tõrjutusriskiga sihtrühmade vaesusest 
kõige rohkem mõjutatud geograafiliste 
piirkondade spetsiifiliste vajadustega 
tegelemiseks, pöörates vajaduse korral eriti 
suurt tähelepanu marginaliseerunud 
kogukondadele, sealhulgas soovituslikud 
rahalised eraldised ÜSRi fondidele;

Or. en
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Selgitus

Kõik Euroopa piirkonnad peavad tulevikus osalema ELi strateegiate rakendamises.

Muudatusettepanek 621
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 14 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) integreeritud infrastruktuuri 
arendamise strateegia piirkondade jaoks, 
viidates eelkõige ühissätete määruse 
fondi, Euroopa Ühendamise Rahastu ja 
TEN fondi integreeritud kasutamisele, 
mille puhul võetakse eriliselt arvesse 
piiriüleseid ühendusi ja piirkondlikke 
seoseid riikidevaheliste 
transpordiharudega;

Or. de

Muudatusettepanek 622
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 14 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) viisi, kuidas ÜSRi fondid aitavad ellu 
viia riiklikes reformikavades 
üksikasjalikult kirjeldatud integreeritud 
riiklikke vaesusevastaseid strateegiaid, 
mis edendavad kõigi vaesuse või sotsiaalse 
tõrjutusega kokkupuutuvate või nende 
riskiga rühmade kaasamist riiklike 
sotsiaalaruannete kaasabil;

Or. en
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Muudatusettepanek 623
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 14 – punkt d – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) programmides tulemusraamistiku jaoks 
kehtestatud vahe-eesmärkide ja sihtide 
koondtabel, millele on osutatud artikli 19 
lõikes 1, koos metoodika ja 
mehhanismidega programmide ning ÜSRi 
fondide vahelise kooskõla tagamiseks;

i) programmides tulemusraamistiku jaoks 
kehtestatud mõõdetavate kvalitatiivsete ja 
kvantitatiivsete vahe-eesmärkide ja sihtide 
koondtabel, millele on osutatud artikli 19 
lõikes 1, koos metoodika ja 
mehhanismidega programmide ning ÜSRi 
fondide vahelise kooskõla tagamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 624
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 14 – punkt d – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) programmides tulemusraamistiku jaoks
kehtestatud vahe-eesmärkide ja sihtide 
koondtabel, millele on osutatud artikli 19 
lõikes 1, koos metoodika ja 
mehhanismidega programmide ning ÜSRi 
fondide vahelise kooskõla tagamiseks;

i) programmides kehtestatud vahe-
eesmärkide ja sihtide koondtabel koos 
metoodika ja mehhanismidega 
programmide ning ÜSRi fondide vahelise 
kooskõla tagamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 625
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 14 – punkt d – alapunkt ii
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) eeltingimuste täitmise hindamise 
kokkuvõte ning riiklikul ja piirkondlikul 
tasandil võetavate meetmete kokkuvõte ja 
nende rakendamise ajakava, juhul kui 
eeltingimused ei ole täidetud;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. it

Selgitus

Liikmesriikide poolt nõutavad eeltingimused tuleb kindlaks teha, et tagada nende täitmine 
liikmesriigi, mitte üksiku piirkonna tasandil (kui programmitöö on piirkondlikul tasandil).

Muudatusettepanek 626
Markus Pieper, Joachim Zeller

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 14 – punkt d – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) eeltingimuste täitmise hindamise 
kokkuvõte ning riiklikul ja piirkondlikul 
tasandil võetavate meetmete kokkuvõte ja 
nende rakendamise ajakava, juhul kui 
eeltingimused ei ole täidetud;

ii) eeltingimuste täitmise hindamise 
kokkuvõte ning Euroopa, riiklikul ja 
piirkondlikul tasandil võetavate meetmete 
kokkuvõte ja nende rakendamise ajakava, 
juhul kui eeltingimused ei ole täidetud;

Or. de

Muudatusettepanek 627
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 14 – punkt d – alapunkt iii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii a) meetmed ressursside tõhusaks 
eraldamiseks, võttes arvesse 
konkurentsimenetlust;
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Or. de

Muudatusettepanek 628
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 14 – punkt d – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iv) meetmed partnerite kaasamiseks ja 
nende roll partnerluslepingu 
ettevalmistamisel ning eduaruande 
koostamisel, nagu määratud käesoleva 
määruse artiklis 46;

iv) meetmed mitmetasandilise juhtimise 
lähenemisviisi rakendamiseks ja partnerite 
kaasamiseks ja partnerite roll 
partnerluslepingu ettevalmistamisel ning 
eduaruande koostamisel, nagu määratud 
käesoleva määruse artiklis 46 ning 
programmide koostamisel, rakendamisel, 
hindamisel ja jälgimisel vastavalt 
Euroopa käitumisjuhisele, sinna on muu 
hulgas lisatud partnerite loetelu, nende 
valimise viisi kirjeldus ning nende 
kohustused, samuti nende arvamused 
partnerluslepingu sisu ja partnerluse 
põhimõtte rakendamise kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 629
Jens Nilsson

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 14 – punkt d – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) meetmed partnerite kaasamiseks ja 
nende roll partnerluslepingu 
ettevalmistamisel ning eduaruande 
koostamisel, nagu määratud käesoleva 
määruse artiklis 46;

iv) soovituslik partnerite loetelu ning 
liikmesriigi ja pädevate piirkondlike ja 
kohalike ametiasutuste poolt vastavalt 
artikli 4 lõikele 4 ja artiklile 5 võetud
meetmed nende partnerite kaasamiseks ja 
nende roll partnerluslepingu 
ettevalmistamisel ning eduaruande 
koostamisel, nagu määratud käesoleva 
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määruse artiklis 46;

Or. en

Muudatusettepanek 630
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 14 – punkt d – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) meetmed partnerite kaasamiseks ja 
nende roll partnerluslepingu 
ettevalmistamisel ning eduaruande 
koostamisel, nagu määratud käesoleva 
määruse artiklis 46;

iv) meetmed asjakohaste partnerite 
kaasamiseks ja nende roll 
partnerluslepingu ettevalmistamisel ning 
eduaruande koostamisel ja rakendamisel, 
nagu määratud käesoleva määruse 
artiklis 46;

Or. en

Muudatusettepanek 631
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 14 – punkt d – alapunkt iv a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) funktsionaalse piirkonna (mäeaheliku, 
basseini, oru, omavalitsuse sisene jne) 
kõige tõhusama ulatuse piirkondlik 
analüüs, et saavutada seatud eesmärke, 
isegi mitut piirkonda hõlmavate 
programmide kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 632
Fiorello Provera
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Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 14 – punkt d – alapunkt iv a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iv a) piirkondliku analüüsi kõige 
tõhusam vorm asjakohasel geograafiliselt 
tasandil vastavalt funktsionaalsele 
ümbrusele (mäeahelik, bassein, org, 
kogukondade sisene jne), et saavutada 
kehtestatud eesmärke, sh mitut piirkonda 
hõlmavate programmide kaudu;

Or. fr

Muudatusettepanek 633
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 14 – punkt d – alapunkt iv a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iv a) kohustusliku projekti- ja 
programmijuhtimise koolituse 
kehtestamine korraldus- ja 
rakendusasutuste töötajate jaoks, kui 
eelhindamise käigus tuvastatakse 
puudujääke nende projekti- ja 
programmijuhtimise oskustes;

Or. en

Muudatusettepanek 634
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 14 – punkt d – alapunkt iv a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iv a) partnerluse rakendamist takistavate 
õiguslike ja haldustõkete kindlaks 
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tegemine riiklikus kontekstis ja nende 
tõkete kõrvaldamiseks kavandatavad 
meetmed;

Or. en

Muudatusettepanek 635
Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 14 – lõige 1 – punkt d – alapunkt iv a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iv a) funktsionaalse piirkonna (mäestiku, 
vesikonna, oru, omavalitsustevahelise ala) 
võimalikult tõhus territoriaalanalüüs, et 
saavutada seatud eesmärgid ka mitut 
piirkonda hõlmavate programmide 
kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 636
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 14 – lõige 1 – punkt d – alapunkt iv b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iv b) asjakohaste olemasolevate 
riiklike/piirkondlike/kohalike partnerluste 
ja mitmetasandiliste juhtimisstruktuuride 
kindlaksmääramine ja nende kasutamise 
võimalused;

Or. en



AM\903901ET.doc 89/163 PE491.052v01-00

ET

Muudatusettepanek 637
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 14 – lõige 1 – punkt e – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) hinnang selle kohta, kas on vaja 
tugevdada asutuste ja vajaduse korral 
toetusesaajate haldussuutlikkust, ning 
selle eesmärgi saavutamiseks võetud 
meetmed;

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 638
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 14 – lõige 1 – punkt e – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) hinnang selle kohta, kas on vaja 
tugevdada asutuste ja vajaduse korral 
toetusesaajate haldussuutlikkust, ning 
selle eesmärgi saavutamiseks võetud 
meetmed;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 639
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 14 – lõige 1 – punkt e – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) hinnang selle kohta, kas on vaja 
tugevdada asutuste ja vajaduse korral
toetusesaajate haldussuutlikkust, ning selle 

i) hinnang selle kohta, kas on vaja 
tugevdada käesoleva määruse artiklis 5 
osutatud asutuste, toetusesaajate ja 
partnerite haldussuutlikkust, ning selle 
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eesmärgi saavutamiseks võetud meetmed; eesmärgi saavutamiseks võetud meetmed;

Or. en

Muudatusettepanek 640
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 14 – lõige 1 – punkt e – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) kokkuvõte toetusesaajate 
halduskoormuse vähendamiseks 
programmis planeeritud meetmetest ja 
vastavatest eesmärkidest;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 641
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 14 – lõige 1 – punkt e – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) hinnang olemasolevatele 
elektroonilistele 
andmevahetussüsteemidele ja planeeritud 
meetmed kindlustamaks, et kogu 
teabevahetus toetusesaajate ning 
programmide juhtimise ja kontrolli eest 
vastutavate asutuste vahel toimub üksnes
elektroonilise andmevahetuse teel.

iii) hinnang olemasolevatele 
elektroonilistele 
andmevahetussüsteemidele ja planeeritud 
meetmed kindlustamaks, et kogu 
teabevahetus toetusesaajate ning 
programmide juhtimise ja kontrolli eest 
vastutavate asutuste vahel toimub 
eelistatavalt elektroonilise andmevahetuse 
teel.

Or. es
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Muudatusettepanek 642
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 14 – lõige 1 – punkt e – alapunkt iii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii a) nende riigivalitsuste, piirkondlike ja 
kohalike omavalitsuste 
personaliosakondade projekti- ja 
programmihalduse suutlikkuse 
eelhindamine, mis on 
partnerluslepingutele kaasallakirjutajad, 
et teha kindlaks, kas nad on 
haldussuutlikkuselt otstarbekohased või 
ei.

Or. en

Muudatusettepanek 643
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon hindab partnerluslepingu 
vastavust käesolevale määrusele, ühisele 
strateegilisele raamistikule, aluslepingu 
artikli 121 lõike 2 alusel konkreetse 
riigikohta antud soovitustele ning 
nõukogu soovitustele, mis on vastu võetud 
aluslepingu artikli 148 lõike 4 alusel,
võttes arvesse programmide eelhindamisi, 
ning teeb oma tähelepanekud kolme kuu 
jooksul alates partnerluslepingu 
esitamisest. Liikmesriik esitab kogu 
vajaliku lisateabe ja vajaduse korral teeb 
partnerluslepingusse parandused.

1. Komisjon hindab partnerluslepingu 
vastavust käesolevale määrusele ja 
riiklikele reformikavadele, võttes arvesse 
programmide eelhindamisi, ning teeb oma 
tähelepanekud kolme kuu jooksul alates 
partnerluslepingu esitamisest. Liikmesriik 
esitab kogu vajaliku lisateabe ja vajaduse 
korral teeb partnerluslepingusse 
parandused.

Or. es
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Selgitus

Jätame välja viite riigipõhistele soovitustele, kuna need tähendavad, et sidususpoliitika 
seotaks mitme eesmärgiga, mis hõlmavad palju rohkemat, kui selle poliitika eesmärgid.

Muudatusettepanek 644
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon hindab partnerluslepingu 
vastavust käesolevale määrusele, ühisele 
strateegilisele raamistikule, aluslepingu 
artikli 121 lõike 2 alusel konkreetse
riigikohta antud soovitustele ning 
nõukogu soovitustele, mis on vastu võetud 
aluslepingu artikli 148 lõike 4 alusel,
võttes arvesse programmide eelhindamisi, 
ning teeb oma tähelepanekud kolme kuu 
jooksul alates partnerluslepingu 
esitamisest. Liikmesriik esitab kogu 
vajaliku lisateabe ja vajaduse korral teeb 
partnerluslepingusse parandused. 

1. Komisjon hindab partnerluslepingu 
vastavust käesolevale määrusele, ühisele 
strateegilisele raamistikule, võttes arvesse 
programmide eelhindamisi, ning teeb oma 
tähelepanekud kolme kuu jooksul alates 
partnerluslepingu esitamisest. Liikmesriik 
esitab kogu vajaliku lisateabe ja vajaduse 
korral teeb partnerluslepingusse 
parandused.

Or. fr

Muudatusettepanek 645
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Mario 
Pirillo, Vincenzo Iovine, Leonardo Domenici, Giancarlo Scottà, Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võtab partnerluslepingut heaks 
kiitva otsuse vastu rakendusaktidega 
hiljemalt kuus kuud pärast seda, kui 
liikmesriik on partnerluslepingu esitanud, 
eeldusel, et kõik komisjoni tehtud 
märkused on nõuetekohaselt arvesse 

2. Komisjon võtab partnerluslepingut heaks 
kiitva otsuse vastu rakendusaktidega 
hiljemalt kuus kuud pärast seda, kui 
liikmesriik on partnerluslepingu esitanud, 
eeldusel, et kõik komisjoni tehtud 
märkused on nõuetekohaselt arvesse 
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võetud. Partnerlusleping ei jõustu enne 1. 
jaanuari 2014.

võetud. Osana otsusest võtta vastu 
partnerlusleping, võtab komisjon arvesse 
partnerluslepingut sõlmima kutsutud 
autonoomsete piirkondlike 
territooriumide tõhusat osalemist 
vastavalt iga liikmesriigi institutsioonide 
süsteemiga. Partnerlusleping ei jõustu enne 
1. jaanuari 2014.

Or. it

Selgitus

Piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused peavad partnerluses osalema liikmesriikidega 
võrdselt.

Muudatusettepanek 646
Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Vincenzo 
Iovine, Leonardo Domenici, Guido Milana, Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 15 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui liikmesriik teeb partnerluslepingu 
muutmise ettepaneku, korraldab komisjon 
vajaduse korral hindamise kooskõlas 
lõikega 1 ja võtab rakendusaktidega vastu 
muudatusettepanekut heaks kiitva otsuse.

3. Kui liikmesriik teeb partnerluslepingu 
muutmise ettepaneku, korraldab komisjon 
vajaduse korral hindamise kooskõlas 
lõikega 1 ja võtab rakendusaktidega vastu 
muudatusettepanekut heaks kiitva otsuse 
kolme kuu jooksul muudatusettepaneku 
esitamisest liikmesriigi poolt.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidele tuleb tagada piisav normatiivne täpsus, et vältida segadusi seoses originaali 
ja muudetud partnerluslepinguga.

Muudatusettepanek 647
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 15 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui liikmesriik teeb partnerluslepingu 
muutmise ettepaneku, korraldab komisjon 
vajaduse korral hindamise kooskõlas 
lõikega 1 ja võtab rakendusaktidega vastu 
muudatusettepanekut heaks kiitva otsuse.

3. Kui liikmesriik teeb partnerluslepingu 
muutmise ettepaneku, tagab komisjon, et 
ettepanek esitatakse kooskõlas 
piirkondlike ja kohalike asutustega, nagu 
määratletud artikli 4 lõikes 4 ning 
korraldab vajaduse korral hindamise 
kooskõlas lõikega 1 ja võtab 
rakendusaktidega vastu 
muudatusettepanekut heaks kiitva otsuse.

Or. fr

Muudatusettepanek 648
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 15 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui liikmesriigil esineb ajutisi 
eelarveraskusi või teda tabab tõsine 
majanduslangus, võib komisjon paluda 
kõnealusel liikmesriigil anda hinnang, 
kas ELi aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia eesmärkide ja 
sihtide saavutamise nimel oleks 
asjakohane ja vajalik tema 
partnerlusleping üle vaadata ja seda 
muuta.

Or. en

Muudatusettepanek 649
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 16 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid keskendavad 
fondispetsiifiliste eeskirjade kohaselt 
toetuse meetmetele, millega kaasneb 
suurim lisaväärtus seoses liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
prioriteetidega, mis aitavad lahendada 
probleeme, mis on esile tõstetud 
aluslepingu artikli 121 lõike 2 alusel 
konkreetse riigi kohta antud soovitustes 
ning vastavates nõukogu soovitustes, mis 
on vastu võetud aluslepingu artikli 148 
lõike 4 alusel, ning võttes arvesse riiklikke
ja piirkondlikke vajadusi.

Liikmesriigid keskendavad 
fondispetsiifiliste eeskirjade kohaselt 
toetuse meetmetele, millega kaasneb 
suurim lisaväärtus seoses liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia prioriteetidega, mis aitavad 
lahendada probleeme, mis on esile tõstetud 
aluslepingu artikli 121 lõike 2 alusel 
konkreetse riigi kohta antud soovitustes,
asetatuna riiklike reformikavade ja teiste 
strateegiatega riiklikku ja piirkondlikku 
konteksti.

Or. en

Muudatusettepanek 650
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Mario 
Pirillo, Vincenzo Iovine, Leonardo Domenici, Giancarlo Scottà, Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid keskendavad 
fondispetsiifiliste eeskirjade kohaselt 
toetuse meetmetele, millega kaasneb 
suurim lisaväärtus seoses liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
prioriteetidega, mis aitavad lahendada 
probleeme, mis on esile tõstetud 
aluslepingu artikli 121 lõike 2 alusel 
konkreetse riigi kohta antud soovitustes 
ning vastavates nõukogu soovitustes, mis 
on vastu võetud aluslepingu artikli 148 
lõike 4 alusel, ning võttes arvesse riiklikke 
ja piirkondlikke vajadusi.

Liikmesriigid keskendavad 
fondispetsiifiliste eeskirjade kohaselt 
toetuse meetmetele, millega kaasneb 
suurim lisaväärtus seoses liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia prioriteetidega, mis aitavad 
lahendada probleeme, mis on esile tõstetud 
aluslepingu artikli 121 lõike 2 alusel 
konkreetse riigi kohta antud soovitustes 
ning vastavates nõukogu soovitustes, mis 
on vastu võetud aluslepingu artikli 148 
lõike 4 alusel, ning võttes arvesse riiklikke 
ja piirkondlikke vajadusi.

Kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega 
valivad korraldusasutused iseseisvalt 
temaatilised eesmärgid ja 
investeerimisprioriteedid, millele 
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keskendada liidu toetus.

Or. it

Selgitus

Eesmärkide ja prioriteetide valik tuleb jätta korraldusasutustele Euroopa 2020. aasta 
eesmärkide alaste kohalike eeskirjade põhjal.

Muudatusettepanek 651
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid keskendavad 
fondispetsiifiliste eeskirjade kohaselt 
toetuse meetmetele, millega kaasneb 
suurim lisaväärtus seoses liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
prioriteetidega, mis aitavad lahendada 
probleeme, mis on esile tõstetud 
aluslepingu artikli 121 lõike 2 alusel 
konkreetse riigi kohta antud soovitustes 
ning vastavates nõukogu soovitustes, mis 
on vastu võetud aluslepingu artikli 148 
lõike 4 alusel, ning võttes arvesse riiklikke 
ja piirkondlikke vajadusi.

Liikmesriigid keskendavad 
fondispetsiifiliste eeskirjade kohaselt 
toetuse meetmetele, millega kaasneb 
suurim lisaväärtus viies miinimumini 
tulevased väliskulud Euroopa ühiskonna 
jaoks seoses liidu aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegia
prioriteetidega, mis aitavad lahendada 
probleeme, mis on esile tõstetud 
aluslepingu artikli 121 lõike 2 alusel 
konkreetse riigi kohta antud asjakohastes
soovitustes ning vastavates nõukogu 
soovitustes, mis on vastu võetud 
aluslepingu artikli 148 lõike 4 alusel, ning 
võttes arvesse riiklikke ja piirkondlikke 
vajadusi ja horisontaalseid põhimõtteid.

Or. en

Muudatusettepanek 652
María Irigoyen Pérez

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 16 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid keskendavad 
fondispetsiifiliste eeskirjade kohaselt 
toetuse meetmetele, millega kaasneb 
suurim lisaväärtus seoses liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
prioriteetidega, mis aitavad lahendada 
probleeme, mis on esile tõstetud 
aluslepingu artikli 121 lõike 2 alusel 
konkreetse riigi kohta antud soovitustes 
ning vastavates nõukogu soovitustes, mis 
on vastu võetud aluslepingu artikli 148 
lõike 4 alusel, ning võttes arvesse riiklikke 
ja piirkondlikke vajadusi. 

Liikmesriigid keskendavad 
fondispetsiifiliste eeskirjade kohaselt 
toetuse meetmetele, millega kaasneb 
suurim lisaväärtus seoses liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia prioriteetidega, mis aitavad 
lahendada probleeme, mis on esile tõstetud 
aluslepingu artikli 121 lõike 2 alusel 
konkreetse riigi kohta antud soovitustes 
ning vastavates nõukogu soovitustes, mis 
on vastu võetud aluslepingu artikli 148 
lõike 4 alusel. Ent temaatiline 
kontsentreerumine peab olema piisavalt 
paindlik, et oleks võimalik kohandada 
sotsiaalfondi sekkumisi iga liikmesriigi ja 
iga piirkonna vajadustele ja 
eriomadustele.

Or. es

Selgitus

Komisjoni väljapakutud temaatilise kontsentreerumisega peaks kaasnema paindlikkus, et 
sotsiaalfondi sekkumisi oleks võimalik kohandada iga liikmesriigi ja piirkonna vajadustele, 
tagades seeläbi vahendite tõhusama kasutamise.

Muudatusettepanek 653
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid keskendavad 
fondispetsiifiliste eeskirjade kohaselt 
toetuse meetmetele, millega kaasneb 
suurim lisaväärtus seoses liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
prioriteetidega, mis aitavad lahendada 
probleeme, mis on esile tõstetud 
aluslepingu artikli 121 lõike 2 alusel 
konkreetse riigi kohta antud soovitustes 

Liikmesriigid keskendavad 
fondispetsiifiliste eeskirjade kohaselt 
toetuse meetmetele, millega kaasneb 
suurim lisaväärtus seoses liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia prioriteetidega, mis aitavad 
lahendada probleeme, mis on esile tõstetud 
konkreetsetes soovitustes, ning võttes 
arvesse riiklikke ja piirkondlikke vajadusi. 
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ning vastavates nõukogu soovitustes, mis 
on vastu võetud aluslepingu artikli 148 
lõike 4 alusel, ning võttes arvesse riiklikke 
ja piirkondlikke vajadusi. 

Or. es

Muudatusettepanek 654
Giommaria Uggias

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid keskendavad 
fondispetsiifiliste eeskirjade kohaselt 
toetuse meetmetele, millega kaasneb 
suurim lisaväärtus seoses liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
prioriteetidega, mis aitavad lahendada 
probleeme, mis on esile tõstetud 
aluslepingu artikli 121 lõike 2 alusel 
konkreetse riigi kohta antud soovitustes 
ning vastavates nõukogu soovitustes, mis 
on vastu võetud aluslepingu artikli 148 
lõike 4 alusel, ning võttes arvesse riiklikke 
ja piirkondlikke vajadusi.

Liikmesriigid keskendavad 
fondispetsiifiliste eeskirjade kohaselt ja 
piirkondlike asutuste täieliku nõusoleku 
olemasolul toetuse meetmetele, millega 
kaasneb suurim lisaväärtus seoses liidu 
aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia prioriteetidega, 
mis aitavad lahendada probleeme, mis on 
esile tõstetud aluslepingu artikli 121 
lõike 2 alusel antud konkreetse riigiga 
seotud soovitustes ning vastavates nõukogu 
soovitustes, mis on vastu võetud 
aluslepingu artikli 148 lõike 2 alusel, ning 
võttes arvesse riiklikke ja piirkondlikke 
vajadusi. 

Or. it

Muudatusettepanek 655
Tomasz Piotr Poręba

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid keskendavad 
fondispetsiifiliste eeskirjade kohaselt 
toetuse meetmetele, millega kaasneb 

Liikmesriigid keskendavad 
fondispetsiifiliste eeskirjade kohaselt 
toetuse meetmetele, millega kaasneb 
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suurim lisaväärtus seoses liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
prioriteetidega, mis aitavad lahendada 
probleeme, mis on esile tõstetud 
aluslepingu artikli 121 lõike 2 alusel 
konkreetse riigi kohta antud soovitustes 
ning vastavates nõukogu soovitustes, mis 
on vastu võetud aluslepingu artikli 148 
lõike 4 alusel, ning võttes arvesse riiklikke 
ja piirkondlikke vajadusi.

suurim lisaväärtus seoses liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia prioriteetidega, mis aitavad 
lahendada probleeme, mis on esile tõstetud 
riiklikes reformikavades, ning võttes 
temaatiliste eesmärkide ja 
investeerimisprioriteetide valimisel
kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega
arvesse riiklikke ja piirkondlikke vajadusi.

Or. en

Muudatusettepanek 656
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid keskendavad 
fondispetsiifiliste eeskirjade kohaselt 
toetuse meetmetele, millega kaasneb 
suurim lisaväärtus seoses liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
prioriteetidega, mis aitavad lahendada 
probleeme, mis on esile tõstetud 
aluslepingu artikli 121 lõike 2 alusel 
konkreetse riigi kohta antud soovitustes 
ning vastavates nõukogu soovitustes, mis 
on vastu võetud aluslepingu artikli 148 
lõike 4 alusel, ning võttes arvesse riiklikke 
ja piirkondlikke vajadusi.

Liikmesriigid keskendavad 
fondispetsiifiliste eeskirjade kohaselt 
toetuse meetmetele, millega kaasneb 
suurim lisaväärtus seoses liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia prioriteetidega, mis aitavad 
lahendada probleeme, mis on esile tõstetud 
aluslepingu artikli 121 lõike 2 alusel 
konkreetse riigi kohta antud soovitustes 
ning vastavates nõukogu soovitustes, mis 
on vastu võetud aluslepingu artikli 148 
lõike 4 alusel, ning võttes arvesse 
makromajanduslikke, riiklikke ja 
piirkondlikke vajadusi.

Or. sk

Selgitus

Ühtlustamine heakskiidetud makropiirkondlike strateegiatega.

Muudatusettepanek 657
Jan Březina
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Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid keskendavad 
fondispetsiifiliste eeskirjade kohaselt 
toetuse meetmetele, millega kaasneb 
suurim lisaväärtus seoses liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
prioriteetidega, mis aitavad lahendada
probleeme, mis on esile tõstetud 
aluslepingu artikli 121 lõike 2 alusel 
konkreetse riigi kohta antud soovitustes 
ning vastavates nõukogu soovitustes, mis 
on vastu võetud aluslepingu artikli 148 
lõike 4 alusel, ning võttes arvesse riiklikke 
ja piirkondlikke vajadusi.

Liikmesriigid keskendavad 
fondispetsiifiliste eeskirjade kohaselt 
toetuse sekkumistele, millega kaasneb 
suurim lisaväärtus seoses liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia prioriteetidega, kasutades 
tõhusalt ära territooriumidele eriomast 
potentsiaali, võttes arvesse riiklikke ja 
piirkondlikke vajadusi, ühist strateegilist 
raamistikku, probleeme, mis on esile 
tõstetud ELi toimimise lepingu artikli 121 
lõike 2 alusel konkreetse riigi kohta antud 
asjakohastes soovitustes, asetatuna 
riiklike reformikavade ja teiste 
strateegiatega riiklikku ja piirkondlikku 
konteksti, ning vastavates nõukogu 
soovitustes, mis on vastu võetud ELi 
toimimise lepingu artikli 148 lõike 4 
alusel.

Or. en

Selgitus

Programmidokumentide lähtepunktiks tuleks seada riiklikud reformikavad, mitte 
riigispetsiifilised soovitused.

Muudatusettepanek 658
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 17 välja jäetud
Eeltingimused

1. Eeltingimused iga ÜSRi fondi tarbeks 
sätestatakse fondispetsiifilistes 
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eeskirjades.
2. Liikmesriigid hindavad, kas 
kohaldatavad eeltingimused on täidetud.
3. Kui eeltingimused ei ole 
partnerluslepingu edastamise päeval 
täidetud, esitavad liikmesriigid 
partnerluslepingus kokkuvõtte 
meetmetest, mis tuleb võtta riiklikul või 
piirkondlikul tasandil, ning nende 
elluviimise ajakava, et tagada meetmete 
täitmine hiljemalt kaks aastat pärast 
partnerluslepingu vastuvõtmist või 
hiljemalt 31. detsembriks 2016, olenevalt 
sellest, kumb on varasem.
4. Liikmesriigid määravad vastavates 
programmides kindlaks eeltingimuste 
täitmisega seotud üksikasjalikud 
meetmed, sealhulgas nende elluviimise 
ajakava.
5. Komisjon hindab eeltingimuste täitmise 
kohta esitatud teavet partnerluslepingu ja 
programmide hindamise raames. 
Komisjon võib programmi vastuvõtmisel 
otsustada peatada kõik programmile 
tehtavad vahemaksed või osa 
vahemaksetest kuni eeltingimuste 
täitmiseks võetavate meetmete 
nõuetekohase rakendamiseni. Suutmatus 
viia programmis sätestatud tähtajaks 
lõpule meetmed, mida on vaja 
eeltingimuste täitmiseks, annab 
komisjonile alust maksed peatada.
6. Lõikeid 1–5 ei kohaldata 
programmidele Euroopa territoriaalse 
koostöö eesmärgi raames.

Or. en

Muudatusettepanek 659
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 17 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Eeltingimused iga ÜSRi fondi tarbeks 
sätestatakse fondispetsiifilistes eeskirjades.

1. Eeltingimused iga ÜSRi fondi tarbeks 
sätestatakse fondispetsiifilistes eeskirjades, 
millel on otsene seos ÜSRi kuuluvate 
fondidega ja nende tõhusa 
rakendamisega.

Or. de

Muudatusettepanek 660
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Eeltingimused iga ÜSRi fondi tarbeks 
sätestatakse fondispetsiifilistes eeskirjades.

1. Kohaldatavad eeltingimused on vajalik 
eeldus ja need peaksid olema seotud 
konkreetses liikmesriigis toetatavate 
eritingimustega ja viimastele otsest mõju 
avaldama, et saavutada liidu prioriteetne 
eesmärk. Eeltingimusi ei kasutata selleks, 
et püüda saavutada muid kui kõnealuse 
poliitika eesmärke. Eeltingimused iga 
ÜSRi fondi tarbeks sätestatakse 
fondispetsiifilistes eeskirjades, eeldusel, et 
sellised tingimused on vajalikud fondi 
tulemuslikkuse ja tõhususe 
parandamiseks.

Or. es

Muudatusettepanek 661
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid hindavad, kas 2. Liikmesriigid hindavad, kas 
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kohaldatavad eeltingimused on täidetud. kohaldatavad eeltingimused on täidetud. 
Eeltingimusi kohaldatakse vaid juhul, kui 
neil on otsene seos fondide 
rakendamisega.

Or. fr

Selgitus

Eeltingimused võimaldavad fondide tõhususe suurendamist ja paremat rakendamist. Sellest 
hoolimata ei tohi nad muuta liikmesriikide ja korraldusasutuste jaoks olukorda 
keerulisemaks. Seetõttu peaksid nad olema otseselt seotud ühtekuuluvuspoliitika 
investeeringutega.

Muudatusettepanek 662
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid hindavad, kas 
kohaldatavad eeltingimused on täidetud.

2. Liikmesriigid hindavad, kas vastavates 
fondispetsiifilistes eeskirjades sätestatud 
eeltingimused on kohaldatavad 
konkreetsete eesmärkide suhtes, mida 
taotletakse oma programmide prioriteetide 
raames, ja kas kohaldatavad 
eeltingimused on täidetud. Hindamine 
piirdub fondispetsiifilistes eeskirjades 
sätestatud kriteeriumidega ning võib olla 
proportsionaalne eraldatud toetusega.

Or. en

Muudatusettepanek 663
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid hindavad, kas 2. Liikmesriigid hindavad kooskõlas nende 
vastavate piirkondlike ja kohalike 
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kohaldatavad eeltingimused on täidetud. asutustega, kas kohaldatavad 
eeltingimused on täidetud seoses pädevuste 
jagamisega valitsuse eri tasandite vahel. 

Or. fr

Selgitus

On esmatähtis, et komisjon arvestaks iga liikmesriigi institutsioonilist konteksti ja pädevuste 
jagunemist selles. Tegelikkuses on mõeldamatu, et liikmesriigid võtavad enda kanda töö, mis 
on kohalike ja piirkondlike asutuste pädevuses, ja vastupidi. 

Muudatusettepanek 664
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid hindavad, kas 
kohaldatavad eeltingimused on täidetud.

2. Liikmesriigid hindavad, kas 
kohaldatavad eeltingimused on täidetud.
Hindamine põhineb ühisel metoodikal ja 
sellesse kaasatakse käesoleva määruse 
artiklis 5 osutatud partnerid.

Or. en

Muudatusettepanek 665
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid hindavad, kas 
kohaldatavad eeltingimused on täidetud.

2. Vastavalt oma institutsioonilisele ja 
õigusraamistikule hindavad liikmesriigid, 
kas partnerluslepingutes või nende 
programmides on vastavates 
fondispetsiifilistes eeskirjades sätestatud 
eeltingimused kohaldatavad konkreetsete 
eesmärkide suhtes, mida taotletakse oma 
programmide prioriteetide raames, ja kas 



AM\903901ET.doc 105/163 PE491.052v01-00

ET

kohaldatavad eeltingimused on täidetud.

Or. es

Muudatusettepanek 666
Giommaria Uggias

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid hindavad, kas 
kohaldatavad eeltingimused on täidetud.

2. Kus asjakohane ja otseselt seostatav 
partnerluslepingu/programmi temaatilise 
eesmärgiga/prioriteediga, hindavad
liikmesriigid, kas kohaldatavad 
eeltingimused on täidetud.

Or. it

Muudatusettepanek 667
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui eeltingimused ei ole 
partnerluslepingu edastamise päeval 
täidetud, esitavad liikmesriigid 
partnerluslepingus kokkuvõtte meetmetest, 
mis tuleb võtta riiklikul või piirkondlikul 
tasandil, ning nende elluviimise ajakava, et 
tagada meetmete täitmine hiljemalt kaks
aastat pärast partnerluslepingu 
vastuvõtmist või hiljemalt 31. detsembriks 
2016, olenevalt sellest, kumb on varasem. 

3. Kui eeltingimused ei ole 
partnerluslepingu edastamise päeval 
täidetud, esitavad liikmesriigid 
partnerluslepingus kokkuvõtte meetmetest, 
mis tuleb võtta riiklikul või piirkondlikul 
tasandil, ning nende elluviimise ajakava, et 
tagada meetmete täitmine hiljemalt kolm
aastat pärast partnerluslepingu 
vastuvõtmist või hiljemalt 31. detsembriks 
2016, olenevalt sellest, kumb on varasem. 

Or. fr
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Muudatusettepanek 668
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui eeltingimused ei ole 
partnerluslepingu edastamise päeval 
täidetud, esitavad liikmesriigid 
partnerluslepingus kokkuvõtte meetmetest, 
mis tuleb võtta riiklikul või piirkondlikul 
tasandil, ning nende elluviimise ajakava, 
et tagada meetmete täitmine hiljemalt 
kaks aastat pärast partnerluslepingu 
vastuvõtmist või hiljemalt 31. detsembriks 
2016, olenevalt sellest, kumb on varasem.

3. Kui eeltingimused ei ole 
partnerluslepingu edastamise päeval 
täidetud, esitavad liikmesriigid 
partnerluslepingus kokkuvõtte meetmetest, 
mis tuleb võtta riiklikul või piirkondlikul 
tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 669
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid hindavad, kas 
kohaldatavad eeltingimused on täidetud.

2. Liikmesriigid hindavad kooskõlas 
pädevuste jagunemisega valitsuse eri 
tasandite vahel, kas kohaldatavad 
eeltingimused on täidetud.

Or. pt

Muudatusettepanek 670
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 17 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui eeltingimused ei ole 
partnerluslepingu edastamise päeval 
täidetud, esitavad liikmesriigid 
partnerluslepingus kokkuvõtte meetmetest, 
mis tuleb võtta riiklikul või piirkondlikul 
tasandil, ning nende elluviimise ajakava, et 
tagada meetmete täitmine hiljemalt kaks
aastat pärast partnerluslepingu 
vastuvõtmist või hiljemalt 31. detsembriks 
2016, olenevalt sellest, kumb on varasem.

3. Kui eeltingimused ei ole 
partnerluslepingu edastamise päeval 
täidetud, esitavad liikmesriigid 
partnerluslepingus kokkuvõtte meetmetest, 
mis tuleb võtta riiklikul või piirkondlikul 
tasandil, ning nende elluviimise ajakava, et 
tagada meetmete täitmine hiljemalt kolm
aastat pärast partnerluslepingu 
vastuvõtmist või hiljemalt 31. detsembriks 
2017, olenevalt sellest, kumb on varasem.

Or. es

Selgitus

Mõne eeltingimuse täitmist loetakse piirkondliku või kohaliku asutuse ja 
programmikorraldaja pädevusest väljajäävaks ning seega tuleks eeltingimuste täitmise 
tagamiseks ajavahemikku pikendada.

Muudatusettepanek 671
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui eeltingimused ei ole 
partnerluslepingu edastamise päeval 
täidetud, esitavad liikmesriigid 
partnerluslepingus kokkuvõtte 
meetmetest, mis tuleb võtta riiklikul või 
piirkondlikul tasandil, ning nende 
elluviimise ajakava, et tagada meetmete 
täitmine hiljemalt kaks aastat pärast 
partnerluslepingu vastuvõtmist või
hiljemalt 31. detsembriks 2016, olenevalt 
sellest, kumb on varasem.

3. A Programmis viidatakse 
kohaldatavatele eeltingimustele, mis ei ole 
partnerluslepingu edastamise päeval 
täidetud. Liikmesriigid esitavad aruande 
eeltingimuste täitmise kohta hiljemalt 
31. detsembriks 2016.

Or. es
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Muudatusettepanek 672
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 17 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid määravad vastavates 
programmides kindlaks eeltingimuste 
täitmisega seotud üksikasjalikud 
meetmed, sealhulgas nende elluviimise 
ajakava.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 673
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 17 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid määravad vastavates 
programmides kindlaks eeltingimuste
täitmisega seotud üksikasjalikud meetmed, 
sealhulgas nende elluviimise ajakava.

4. Programmis kirjeldatakse eeltingimuste 
täitmisega seotud meetmeid, mis tuleb 
võtta kindlaksmääratud ajavahemiku 
jooksul ja mida kohaldatakse programmi 
prioriteetides sisalduvatele konkreetsetele 
meetmetele, mida programmi üleandmise 
kuupäevaks ei ole täidetud.

Or. es

Muudatusettepanek 674
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 17 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid määravad vastavates 
programmides kindlaks eeltingimuste 

4. Liikmesriigid määravad vastavates 
programmides kindlaks eeltingimuste 
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täitmisega seotud üksikasjalikud meetmed, 
sealhulgas nende elluviimise ajakava. 

täitmisega seotud meetmed, sealhulgas 
nende elluviimise ajakava.

Or. fr

Muudatusettepanek 675
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 17 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid määravad vastavates 
programmides kindlaks eeltingimuste 
täitmisega seotud üksikasjalikud meetmed, 
sealhulgas nende elluviimise ajakava.

4. Liikmesriigid määravad asjakohasel 
territoriaalsel tasandil kooskõlas vastava 
institutsioonilise, õigusliku ja 
finantsraamistikuga kindlaks 
eeltingimuste täitmisega seotud
üksikasjalikud meetmed, sealhulgas nende 
elluviimise ajakava.

Or. pt

Muudatusettepanek 676
Jutta Haug, Patrice Tirolien, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin 
Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 17 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid määravad vastavates 
programmides kindlaks eeltingimuste 
täitmisega seotud üksikasjalikud meetmed, 
sealhulgas nende elluviimise ajakava.

4. Liikmesriigid määravad vastavates 
programmides kindlaks eeltingimuste 
täitmisega seotud üksikasjalikud meetmed, 
sealhulgas nende elluviimise ajakava.
Seoses tegevuskavade või strateegiate 
rakendamisega vastavalt temaatilistele 
eesmärkidele 4, 5 ja 6 kaaluvad 
liikmesriigid kliima- ja keskkonnaalaseid 
integreeritud projekte kui potentsiaalset 
tüüpprojekti, mida saab tõhusalt, ühtselt 
ja hästi koordineeritult rakendada.
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Or. en

Selgitus

Eeltingimused on tähtis vahend, mis aitab tagada finantsressursside tõhusa kasutamise. 
Näiteks jäätmeid käsitlevate õigusaktide rakendamisest saadavat suurt kasu on hinnatud 
400,000 täiendavale töökohale ja 72 miljardi euro ulatuses säästudele. Siin võivad osutuda 
väga väärtuslikuks LIFE-programmi integreeritud projektid. Neid peetakse tüüpprojektideks, 
mis loovad püsiva konstruktiivse koostöö erinevate haldussektorite vahel ning juhivad 
vahendid peamiste rakendusprobleemideni.

Muudatusettepanek 677
Markus Pieper, Joachim Zeller

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 17 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon hindab eeltingimuste täitmise 
kohta esitatud teavet partnerluslepingu ja 
programmide hindamise raames. Komisjon 
võib programmi vastuvõtmisel otsustada 
peatada kõik programmile tehtavad 
vahemaksed või osa vahemaksetest kuni 
eeltingimuste täitmiseks võetavate 
meetmete nõuetekohase rakendamiseni. 
Suutmatus viia programmis sätestatud 
tähtajaks lõpule meetmeid, mida on vaja 
eeltingimuste täitmiseks, annab 
komisjonile alust maksed peatada.

5. Komisjon hindab eeltingimuste täitmise 
kohta esitatud teavet partnerluslepingu ja 
programmide hindamise raames. Komisjon 
võib programmi vastuvõtmisel otsustada 
peatada kõik programmile tehtavad 
vahemaksed või osa vahemaksetest kuni 
eeltingimuste täitmiseks võetavate 
meetmete nõuetekohase rakendamiseni. 
Suutmatus viia programmis sätestatud 
tähtajaks lõpule meetmeid, mida on vaja 
eeltingimuste täitmiseks, annab 
komisjonile alust maksed peatada. Artikli 
22 lõiget 2a (komisjoni juhitava 
eriprogrammi taotlus) kohaldatakse 
liikmesriikidele, mida ähvardavad või 
mõjutavad finantsraskused.

Or. de

Muudatusettepanek 678
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 17 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon hindab eeltingimuste täitmise 
kohta esitatud teavet partnerluslepingu ja 
programmide hindamise raames. Komisjon
võib programmi vastuvõtmisel otsustada 
peatada kõik programmile tehtavad 
vahemaksed või osa vahemaksetest kuni 
eeltingimuste täitmiseks võetavate 
meetmete nõuetekohase rakendamiseni. 
Suutmatus viia programmis sätestatud 
tähtajaks lõpule meetmeid, mida on vaja 
eeltingimuste täitmiseks, annab 
komisjonile alust maksed peatada.

5. Komisjon hindab asjaomaste 
eeltingimuste kohaldatavuse ja täitmise 
kohta esitatud teavet partnerluslepingu ja 
programmide hindamise raames. 
Hindamine piirdub fondispetsiifilistes 
eeskirjades sätestatud kriteeriumidega, on 
proportsionaalne eraldatud toetusega 
ning austab riikide ja piirkondade 
pädevust otsustada konkreetsete ja 
asjakohaste poliitiliste meetmete, 
sealhulgas strateegiate sisu üle. Kui 
komisjon ja liikmeriik on lahkarvamusel 
eeltingimuse kohaldatavuses programmi 
prioriteetide konkreetse eesmärgi või 
nende täitmise suhtes, peab komisjon 
tõestama nii artiklile 2 vastavat 
kohaldatavust kui ka mittetäitmist. 
Komisjon võib programmi vastuvõtmisel 
otsustada peatada kõik programmi 
asjaomasele prioriteetsele suunale
tehtavad vahemaksed või osa 
vahemaksetest kuni eeltingimuste 
täitmiseks võetavate meetmete 
nõuetekohase rakendamiseni. Suutmatus 
viia programmis sätestatud tähtajaks lõpule 
meetmeid, mida on vaja eeltingimuste 
täitmiseks, annab komisjonile alust maksed 
peatada.

Or. en

Muudatusettepanek 679
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Guido 
Milana, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 17 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon hindab eeltingimuste täitmise 
kohta esitatud teavet partnerluslepingu ja 
programmide hindamise raames. Komisjon 

5. Komisjon hindab eeltingimuste täitmise
kohta esitatud teavet partnerluslepingu ja 
programmide hindamise raames. Komisjon 
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võib programmi vastuvõtmisel otsustada 
peatada kõik programmile tehtavad 
vahemaksed või osa vahemaksetest kuni 
eeltingimuste täitmiseks võetavate 
meetmete nõuetekohase rakendamiseni. 
Suutmatus viia programmis sätestatud 
tähtajaks lõpule meetmeid, mida on vaja 
eeltingimuste täitmiseks, annab 
komisjonile alust maksed peatada.

võib programmi vastuvõtmisel otsustada 
peatada kõik programmile tehtavad 
vahemaksed või osa vahemaksetest kuni 
eeltingimuste täitmiseks võetavate 
meetmete nõuetekohase rakendamiseni. 
Suutmatus viia programmis sätestatud 
tähtajaks lõpule meetmeid, mida on vaja 
eeltingimuste täitmiseks, annab 
komisjonile alust kohustuste täitmine 
peatada.

Or. it

Muudatusettepanek 680
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 17 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon hindab eeltingimuste täitmise 
kohta esitatud teavet partnerluslepingu ja 
programmide hindamise raames. Komisjon 
võib programmi vastuvõtmisel otsustada 
peatada kõik programmile tehtavad 
vahemaksed või osa vahemaksetest kuni 
eeltingimuste täitmiseks võetavate 
meetmete nõuetekohase rakendamiseni.
Suutmatus viia programmis sätestatud 
tähtajaks lõpule meetmeid, mida on vaja 
eeltingimuste täitmiseks, annab
komisjonile alust maksed peatada.

5. Komisjon hindab eeltingimuste täitmise 
kohta esitatud teavet partnerluslepingu ja 
programmide hindamise raames. 
Suutmatus viia programmis sätestatud 
tähtajaks lõpule meetmeid, mida on vaja 
eeltingimuste täitmiseks, võib anda
komisjonile alust maksed peatada.

Or. fr

Selgitus

On tähtis, et eeltingimused ei viiks maksete või finantskorrektsioonide peatamiseni; erandiks 
on need, milles liikmesriigid on kokku leppinud.

Muudatusettepanek 681
Erminia Mazzoni
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Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 17 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon hindab eeltingimuste täitmise 
kohta esitatud teavet partnerluslepingu ja 
programmide hindamise raames. Komisjon 
võib programmi vastuvõtmisel otsustada 
peatada kõik programmile tehtavad 
vahemaksed või osa vahemaksetest kuni 
eeltingimuste täitmiseks võetavate 
meetmete nõuetekohase rakendamiseni.
Suutmatus viia programmis sätestatud 
tähtajaks lõpule meetmeid, mida on vaja 
eeltingimuste täitmiseks, annab
komisjonile alust maksed peatada.

5. Komisjon hindab eeltingimuste täitmise 
kohta esitatud teavet partnerluslepingu ja 
programmide hindamise raames. 
Suutmatus viia programmis sätestatud 
tähtajaks lõpule meetmeid, mida on vaja 
eeltingimuste täitmiseks, võib anda
komisjonile alust maksed peatada.

Or. en

Muudatusettepanek 682
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 17 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon hindab eeltingimuste täitmise 
kohta esitatud teavet partnerluslepingu ja 
programmide hindamise raames. Komisjon 
võib programmi vastuvõtmisel otsustada 
peatada kõik programmile tehtavad 
vahemaksed või osa vahemaksetest kuni 
eeltingimuste täitmiseks võetavate 
meetmete nõuetekohase rakendamiseni. 
Suutmatus viia programmis sätestatud 
tähtajaks lõpule meetmeid, mida on vaja 
eeltingimuste täitmiseks, annab 
komisjonile alust maksed peatada.

5. Komisjon hindab eeltingimuste täitmise 
kohta esitatud teavet partnerluslepingu ja 
programmide hindamise raames.

Or. en
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Muudatusettepanek 683
María Irigoyen Pérez

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 17 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon hindab eeltingimuste täitmise 
kohta esitatud teavet partnerluslepingu ja 
programmide hindamise raames. Komisjon 
võib programmi vastuvõtmisel otsustada 
peatada kõik programmile tehtavad 
vahemaksed või osa vahemaksetest kuni
eeltingimuste täitmiseks võetavate 
meetmete nõuetekohase rakendamiseni. 
Suutmatus viia programmis sätestatud 
tähtajaks lõpule meetmeid, mida on vaja 
eeltingimuste täitmiseks, annab 
komisjonile alust maksed peatada.

5. Komisjon hindab eeltingimuste täitmise 
kohta esitatud teavet partnerluslepingu ja 
programmide hindamise raames. Komisjon 
tagab programmi vastuvõtmisel 
eeltingimuste täitmiseks võetavate 
meetmete nõuetekohase rakendamise.

Or. es

Selgitus

Vaja on tagada eeltingimuste ja eeltingimuste täitmiseks võetavate meetmete täitmine, kuid 
mingi juhul ei ole vaja peatada programmile tehtavaid makseid.

Muudatusettepanek 684
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 17 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon hindab eeltingimuste täitmise
kohta esitatud teavet partnerluslepingu ja 
programmide hindamise raames. Komisjon 
võib programmi vastuvõtmisel otsustada 
peatada kõik programmile tehtavad 
vahemaksed või osa vahemaksetest kuni 
eeltingimuste täitmiseks võetavate 
meetmete nõuetekohase rakendamiseni. 
Suutmatus viia programmis sätestatud 
tähtajaks lõpule meetmeid, mida on vaja 

5. Komisjon hindab liikmesriigi poolt 
eeltingimuste kohaldatavuse kohta ja 
eeltingimuste täitmise kohta esitatud teabe 
järjepidevust partnerluslepingu ja 
programmide hindamise raames.
Lahknevuste puudumisel allkirjastatakse 
partnerlusleping ja vajadusel programm 
ning komisjon ei sea enam eeltingimuste 
täitmist kahtluse alla.
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eeltingimuste täitmiseks, annab 
komisjonile alust maksed peatada.

Kui kokkuleppele ei jõuta, siis võib 
komisjon pärast kohaldatavate 
eeltingimuste mittetäitmise tõestamist 
programmi vastuvõtmisel otsustada 
peatada kõik kõnealuse programmi 
prioriteetsele suunale tehtavad 
vahemaksed või osa vahemaksetest kuni 
kõnealuse prioriteedi konkreetsete 
eeltingimuste täitmiseks võetavate 
meetmete nõuetekohase rakendamiseni, 
kui see on vajalik, et hoida ära oluline 
kahju prioriteedis sisalduvate meetmete 
tõhususele ja mõjususele.
.

Or. es

Muudatusettepanek 685
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 17 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon hindab eeltingimuste täitmise 
kohta esitatud teavet partnerluslepingu ja 
programmide hindamise raames. Komisjon 
võib programmi vastuvõtmisel otsustada 
peatada kõik programmile tehtavad 
vahemaksed või osa vahemaksetest kuni 
eeltingimuste täitmiseks võetavate 
meetmete nõuetekohase rakendamiseni. 
Suutmatus viia programmis sätestatud 
tähtajaks lõpule meetmeid, mida on vaja 
eeltingimuste täitmiseks, annab
komisjonile alust maksed peatada.

5. Komisjon hindab eeltingimuste täitmise 
kohta esitatud teavet partnerluslepingu ja 
programmide hindamise raames. Komisjon 
võib programmi vastuvõtmisel otsustada 
peatada kõik programmile tehtavad 
vahemaksed või osa vahemaksetest kuni 
eeltingimuste täitmiseks võetavate 
meetmete nõuetekohase rakendamiseni. 
Otsustamisel peaks komisjon pöörama 
suurt tähelepanu peatamisotsuse 
majanduslikele ja sotsiaalsetele 
tagajärgedele. Suutmatus viia programmis 
sätestatud tähtajaks lõpule meetmeid, mida 
on vaja eeltingimuste täitmiseks, võib anda
komisjonile alust maksed peatada.

Or. en
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Muudatusettepanek 686
Victor Boştinaru

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 17 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon hindab eeltingimuste täitmise 
kohta esitatud teavet partnerluslepingu ja 
programmide hindamise raames. Komisjon 
võib programmi vastuvõtmisel otsustada 
peatada kõik programmile tehtavad 
vahemaksed või osa vahemaksetest kuni 
eeltingimuste täitmiseks võetavate 
meetmete nõuetekohase rakendamiseni. 
Suutmatus viia programmis sätestatud 
tähtajaks lõpule meetmeid, mida on vaja 
eeltingimuste täitmiseks, annab 
komisjonile alust maksed peatada.

5. Komisjon hindab eeltingimuste täitmise 
kohta esitatud teavet partnerluslepingu ja 
programmide hindamise raames. Komisjon 
võib programmi vastuvõtmisel otsustada 
peatada kõik programmile tehtavad 
vahemaksed või osa vahemaksetest kuni 
eeltingimuste täitmiseks võetavate 
meetmete nõuetekohase rakendamiseni, 
mis on ülioluline programmi eesmärkide 
jaoks. Suutmatus viia programmis 
sätestatud tähtajaks lõpule meetmeid, mida 
on vaja eeltingimuste täitmiseks, annab 
komisjonile alust maksed peatada.

Or. en

Muudatusettepanek 687
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 17 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon hindab eeltingimuste täitmise 
kohta esitatud teavet partnerluslepingu ja
programmide hindamise raames. Komisjon 
võib programmi vastuvõtmisel otsustada 
peatada kõik programmile tehtavad 
vahemaksed või osa vahemaksetest kuni 
eeltingimuste täitmiseks võetavate 
meetmete nõuetekohase rakendamiseni. 
Suutmatus viia programmis sätestatud 
tähtajaks lõpule meetmeid, mida on vaja 
eeltingimuste täitmiseks, annab 
komisjonile alust maksed peatada.

5. Komisjon hindab eeltingimuste täitmise 
kohta esitatud teavet partnerluslepingu 
hindamise raames.
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Or. it

Muudatusettepanek 688
Tomasz Piotr Poręba

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 17 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon hindab eeltingimuste täitmise 
kohta esitatud teavet partnerluslepingu ja 
programmide hindamise raames. Komisjon 
võib programmi vastuvõtmisel otsustada 
peatada kõik programmile tehtavad 
vahemaksed või osa vahemaksetest kuni 
eeltingimuste täitmiseks võetavate 
meetmete nõuetekohase rakendamiseni.
Suutmatus viia programmis sätestatud 
tähtajaks lõpule meetmeid, mida on vaja 
eeltingimuste täitmiseks, annab
komisjonile alust maksed peatada.

5. Komisjon hindab eeltingimuste täitmise 
kohta esitatud teavet partnerluslepingu ja 
programmide hindamise raames. 
Suutmatus viia programmis sätestatud 
tähtajaks lõpule meetmeid, mida on vaja 
eeltingimuste täitmiseks, võib anda
komisjonile alust maksed peatada.

Or. en

Muudatusettepanek 689
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 17 – lõige 5 – teine lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhul kui liikmesriigid võtavad vastu 
piirkondliku programmitöö süsteemi, siis 
puudutab maksete peatamine komisjoni 
poolt üksnes neid piirkondi, mis ei ole 
täitnud eeltingimusi.

Or. it
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Selgitus

Ühenduse abi väljamakseid võib peatada ainult nendele programmidele, mis ei vasta seatud 
eeltingimustele.

Muudatusettepanek 690
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 17 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Suutmatus viia sätestatud tähtajaks 
lõpule meetmeid annab komisjonile alust 
selle komisjoni prioriteediga seotud 
vahemaksed peatada. Prioriteedi 
peatamine lõpeb kohe, kui liikmesriik 
võtab meetmed, mis on seotud 
programmile kohaldatavate eeltingimuste 
täitmisega, mis olid komisjoni 
peatamisotsuse tegemise ajal täitmata.

Or. es

Muudatusettepanek 691
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 17 – lõige 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 b. Liikmesriigid võivad kanda peatatud 
vahendid üle teistele prioriteetidele, mille 
eeltingimused on täidetud.

Or. es

Muudatusettepanek 692
Monika Smolková, Anna Záborská
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Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 17 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Lõikeid 1 −5 ei kohaldata Euroopa 
territoriaalse koostöö eesmärgi alla
kuuluvate programmide suhtes.

6. Lõikeid 1 −5 ei kohaldata Euroopa 
territoriaalse koostöö eesmärgi alla
kuuluvate programmide ja 
makropiirkondlike arengufondide suhtes.

Or. sk

Selgitus

Sünkroniseerimine heakskiidetud makropiirkondlike strateegiatega.

Muudatusettepanek 693
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 18 Välja jäetud
Tulemusreserv
5 % igale ÜSRi fondile ja igale 
liikmesriigile eraldatud vahenditest, välja 
arvatud Euroopa territoriaalse koostöö 
eesmärgile ja EMKFi määruse V jaotisele 
eraldatud vahendid, moodustavad
tulemusreservi, mis eraldatakse vastavalt 
artikli 20 sätetele.

Or. de

Muudatusettepanek 694
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Giancarlo Scottà
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Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 18 Välja jäetud
Tulemusreserv
5 % igale ÜSRi fondile ja igale 
liikmesriigile eraldatud vahenditest, välja 
arvatud Euroopa territoriaalse koostöö 
eesmärgile ja EMKFi määruse V jaotisele 
eraldatud vahendid, moodustavad 
tulemusreservi, mis eraldatakse vastavalt 
artikli 20 sätetele.

Or. en

Muudatusettepanek 695
Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Guido Milana, Giancarlo Scottà, Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 18 Välja jäetud
Tulemusreserv

5 % igale ÜSRi fondile ja igale 
liikmesriigile eraldatud vahenditest, välja 
arvatud Euroopa territoriaalse koostöö 
eesmärgile ja EMKFi määruse V jaotisele 
eraldatud vahendid, moodustavad 
tulemusreservi, mis eraldatakse vastavalt 
artikli 20 sätetele.

Or. it

Selgitus

Tulemusreservi kasutuselevõtmine võib julgustada poliitiliste otsuste langetajaid kehtestama 
ressursside tagamiseks kergelt saavutavad eesmärgid.
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Muudatusettepanek 696
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 18 Välja jäetud
Tulemusreserv
5 % igale ÜSRi fondile ja igale 
liikmesriigile eraldatud vahenditest, välja 
arvatud Euroopa territoriaalse koostöö 
eesmärgile ja EMKFi määruse V jaotisele 
eraldatud vahendid, moodustavad 
tulemusreservi, mis eraldatakse vastavalt 
artikli 20 sätetele.

Or. en

Muudatusettepanek 697
Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 18 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tulemusreserv Paindlikkusreserv

Or. fr

Muudatusettepanek 698
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 % igale ÜSRi fondile ja igale Välja jäetud



PE491.052v01-00 122/163 AM\903901ET.doc

ET

liikmesriigile eraldatud vahenditest, välja 
arvatud Euroopa territoriaalse koostöö 
eesmärgile ja EMKFi määruse V jaotisele 
eraldatud vahendid, moodustavad 
tulemusreservi, mis eraldatakse vastavalt 
artikli 20 sätetele.

Or. en

Muudatusettepanek 699
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 % igale ÜSRi fondile ja igale 
liikmesriigile eraldatud vahenditest, välja 
arvatud Euroopa territoriaalse koostöö 
eesmärgile ja EMKFi määruse V jaotisele 
eraldatud vahendid, moodustavad 
tulemusreservi, mis eraldatakse vastavalt 
artikli 20 sätetele.

Välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 700
Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 % igale ÜSRi fondile ja igale 
liikmesriigile eraldatud vahenditest, välja 
arvatud Euroopa territoriaalse koostöö 
eesmärgile ja EMKFi määruse V jaotisele 
eraldatud vahendid, moodustavad 
tulemusreservi, mis eraldatakse vastavalt 
artikli 20 sätetele. 

Kavandamisperioodil ja igale 
liikmesriigile eraldatud eelarve raames 
moodustatakse vabastatud 
assigneeringutest tulemusreserv, mille 
eesmärgid on:
i) finantseerimisalgatused noorte 
tööhõive, sotsiaalse kaasatuse, 
taastuvenergia arengu, täiskasvanuõppe 
ja tervishoiule juurdepääsemise 
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toetamiseks; 
ii) finantseerimisalgatused seoses teaduse, 
innovatsiooni ja tööstusarenguga; 
iii) struktuurifondide kasutamise 
lubamine majandus- või sotsiaalkriisi 
korral.

Or. fr

Muudatusettepanek 701
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 % igale ÜSRi fondile ja igale 
liikmesriigile eraldatud vahenditest, välja 
arvatud Euroopa territoriaalse koostöö 
eesmärgile ja EMKFi määruse V jaotisele 
eraldatud vahendid, moodustavad 
tulemusreservi, mis eraldatakse vastavalt 
artikli 20 sätetele.

5 % igale ÜSRi fondile ja igale 
liikmesriigile eraldatud vahenditest, välja 
arvatud Euroopa territoriaalse koostöö 
eesmärgile ja EMKFi määruse V jaotisele 
eraldatud vahendid, moodustavad 
tulemusreservi, mis jääb komisjonile ja 
mis eraldatakse liikmesriikidele vastavalt 
artikli 20 sätetele.

Or. en

Muudatusettepanek 702
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 18 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 % igale ÜSRi fondile ja igale
liikmesriigile eraldatud vahenditest, välja 
arvatud Euroopa territoriaalse koostöö 
eesmärgile ja EMKFi määruse V jaotisele 
eraldatud vahendid, moodustavad
tulemusreservi, mis eraldatakse vastavalt 
artikli 20 sätetele.

5 % igale ÜSRi fondile igas liikmesriigis
eraldatud vahenditest, välja arvatud 
Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgile 
ja EMKFi määruse V jaotisele eraldatud 
vahendid, võivad moodustada 
tulemusreservi, mis eraldatakse vastavalt 
artikli 20 sätetele.

Or. es

Muudatusettepanek 703
Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 % igale ÜSRi fondile ja igale 
liikmesriigile eraldatud vahenditest, välja 
arvatud Euroopa territoriaalse koostöö 
eesmärgile ja EMKFi määruse V jaotisele 
eraldatud vahendid, moodustavad 
tulemusreservi, mis eraldatakse vastavalt 
artikli 20 sätetele.

5 % igale ÜSRi fondile ja igale 
liikmesriigile eraldatud vahenditest, välja 
arvatud Euroopa territoriaalse koostöö 
eesmärgile ja EMKFi määruse V jaotisele 
eraldatud vahendid, moodustavad 
vabatahtliku tulemusreservi, mis 
eraldatakse vastavalt artikli 20 sätetele.

Or. en

Selgitus

Kohustuslik tulemusreserv tuleks välja jätta. Tulemusreserv muutuks kättesaadavaks alles 
programmiperioodi väga hilises staadiumis (2018, 2019) ja väga raske oleks objektiivselt 
hinnata erinevusi programmide tulemustes. Sellest tulenevalt tuleks kohustuslik reserv 
asendada vabatahtliku tulemusreserviga.

Muudatusettepanek 704
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 19
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 19 Välja jäetud
Tulemuslikkuse analüüs
1. Komisjon viib 2017. ja 2019. aastal 
koostöös liikmesriikidega läbi 
programmide tulemuslikkuse analüüsi 
igas liikmesriigis, võttes aluseks 
partnerluslepingus ning programmides 
sätestatud tulemusraamistiku. 
Tulemusraamistiku kehtestamise meetod 
on sätestatud I lisas.
2. Analüüsi käigus vaadatakse läbi 
programmide vahe-eesmärkide 
saavutamine prioriteetide tasandil 
liikmesriikide 2017. ja 2019. aastal 
esitatud eduaruannetes toodud teabe ja 
hinnangute alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 705
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 19 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui 2012. ja 2019. aastal läbiviidud 
tulemuslikkuse analüüsist selgub, et 
programmi keskmes oleva prioriteedi 
2016. ja 2018. aastaks kehtestatud etappe 
ei ole läbitud, siis esitab komisjon 
vastavale liikmesriigile oma soovitused ja 
vajadusel annab korraldusasutustele 
tehnilist tuge. 

Or. fr

Muudatusettepanek 706
Giommaria Uggias
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Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 19 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui 2017. ja 2019. aastal läbiviidud 
tulemuste läbivaatamisest selgub, et 
programmi 2016. ja 2018. aastaks 
kehtestatud olulisi verstaposte ei ole 
programmides prioriteetide tasandil 
saavutatud, siis esitab komisjon 
asjaomasele liikmesriigile oma soovitused 
ja vajadusel annab korraldusasutustele 
tehnilist tuge.

Or. it

Muudatusettepanek 707
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] Välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 708
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] Välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 709
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] Välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 710
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] Välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 711
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Guido Milana, Giancarlo Scottà, Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] Välja jäetud

Or. it

Selgitus

Sama mis muudatusettepanek artikli 18 kohta.
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Muudatusettepanek 712
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 713
Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 20 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tulemusreservi eraldamine Vabatahtliku tulemusreservi eraldamine

Or. en

Selgitus

Kohustuslik tulemusreserv tuleks välja jätta. Tulemusreserv oleks kättesaadav ainult 
programmitöö perioodi väga hilises etapis (2018, 2019) ning oleks väga keeruline hinnata 
objektiivselt programmide tulemuslikkuse erinevusi. Seepärast tuleks kohustuslik reserv 
asendada vabatahtliku tulemusreserviga.

Muudatusettepanek 714
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui 2017. aasta tulemuslikkuse 
hindamisel ilmneb, et programmi 
prioriteet ei ole täitnud oma 2016. aastaks 
määratud vahe-eesmärke, teeb komisjon 
asjaomasele liikmesriigile soovitusi.

välja jäetud



AM\903901ET.doc 129/163 PE491.052v01-00

ET

Or. en

Muudatusettepanek 715
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui 2017. aasta tulemuslikkuse 
hindamisel ilmneb, et programmi 
prioriteet ei ole täitnud oma 2016. aastaks 
määratud vahe-eesmärke, teeb komisjon 
asjaomasele liikmesriigile soovitusi. 

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Ei ole mõistlik teha nii lühikese ajavahemiku jooksul kaks hindamist, sest reservi summa 
alusel ei ole see põhjendatud. Võimalus, et Euroopa Komisjon annab soovitusi, on igal juhul 
olemas.

Muudatusettepanek 716
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui 2017. aasta tulemuslikkuse 
hindamisel ilmneb, et programmi prioriteet 
ei ole täitnud oma 2016. aastaks määratud 
vahe-eesmärke, teeb komisjon asjaomasele 
liikmesriigile soovitusi.

1. Kui 2017. aasta tulemuslikkuse 
hindamisel ilmneb, et programmi prioriteet 
ei ole täitnud oma 2016. aastaks määratud 
vahe-eesmärke, teeb komisjon asjaomasele 
liikmesriigile soovitusi, võttes 
nõuetekohaselt arvesse seda, kas 
ettenägematud välised tegurid, mida 
asjaomased programmid ei saanud 
mõjutada, nt ootamatu tõsine 
majanduslangus, on põhjustanud 
suutmatuse saavutada asjaomase 
prioriteedi või prioriteetide vahe-
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eesmärke. Vajadusel käivitab komisjon 
korraldusasutuste tehnilise toetamise.

Or. en

Muudatusettepanek 717
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 20 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. 2019. aasta tulemuslikkuse analüüsi 
põhjal võtab komisjon rakendusaktiga 
vastu otsuse, milles määratakse iga ÜSRi 
fondi ja liikmesriigi puhul programmid ja 
prioriteedid, mis on saavutanud oma vahe-
eesmärgid. Liikmesriik teeb ettepaneku 
tulemusreservi eraldamise kohta 
kõnealuses komisjoni otsuses sätestatud
programmidele ja prioriteetidele. Komisjon 
kiidab heaks asjaomaste programmide 
muudatused kooskõlas artikliga 26. Kui 
liikmesriik ei esita teavet kooskõlas artikli 
46 lõigetega 2 ja 3, siis tulemusreservi 
vastavatele programmidele või 
prioriteetidele ei eraldata.

2. 2019. aasta tulemuslikkuse analüüsi 
põhjal võtab komisjon 30. juuniks 2019 
rakendusaktiga vastu otsuse, milles 
määratakse iga ÜSRi fondi ja liikmesriigi 
puhul programmid ja prioriteedid, mis on 
saavutanud oma vahe-eesmärgid. 
Komisjon eraldab igale liikmesriigile 
ainult osa oma tulemusreservist, mis 
vastab asjaomaste edukate programmide 
ja prioriteetide osale liikmesriigi 
kogueraldises asjaomase fondi või 
fondidega seoses. Liikmesriik eraldab 
tulemusreservi võrdselt kõikidele 
komisjoni otsuses sätestatud
programmidele ja prioriteetidele. Komisjon 
kiidab heaks asjaomaste programmide 
muudatused kooskõlas artikliga 26. Kui 
liikmesriik ei esita teavet kooskõlas artikli 
46 lõigetega 2 ja 3, siis tulemusreservi 
vastavatele programmidele või 
prioriteetidele ei eraldata.

Or. en

Muudatusettepanek 718
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 20 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. 2019. aasta tulemuslikkuse analüüsi 
põhjal võtab komisjon rakendusaktiga 
vastu otsuse, milles määratakse iga ÜSRi 
fondi ja liikmesriigi puhul programmid ja 
prioriteedid, mis on saavutanud oma vahe-
eesmärgid. Liikmesriik teeb ettepaneku 
tulemusreservi eraldamise kohta 
kõnealuses komisjoni otsuses sätestatud 
programmidele ja prioriteetidele. Komisjon 
kiidab heaks asjaomaste programmide
muudatused kooskõlas artikliga 26. Kui 
liikmesriik ei esita teavet kooskõlas artikli 
46 lõigetega 2 ja 3, siis tulemusreservi 
vastavatele programmidele või 
prioriteetidele ei eraldata.

2. 2018. aasta tulemuslikkuse analüüsi 
põhjal võtab komisjon rakendusaktiga 
vastu otsuse, milles määratakse iga ÜSRi 
fondi ja liikmesriigi puhul programmid ja 
prioriteedid, mis on saavutanud oma vahe-
eesmärgid. Liikmesriik teeb ettepaneku 
tulemusreservi eraldamise kohta 
kõnealuses komisjoni otsuses sätestatud 
programmidele ja prioriteetidele. Komisjon 
kiidab heaks asjaomaste programmide 
muudatused kooskõlas artikliga 26. Kui 
liikmesriik ei esita teavet kooskõlas 
artikli 46 lõigetega 2 ja 3, siis 
tulemusreservi vastavatele programmidele 
või prioriteetidele ei eraldata.

Or. es

Muudatusettepanek 719
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 20 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Juhul kui 2019. aasta läbivaatamine 
näitab, et programmi prioriteet ei ole 
suutnud saavutada oma 2018. aastaks 
seatud vahe-eesmärke, kaalub komisjon 
nõuetekohaselt, kas selle suutmatuse 
põhjustasid ettenägematud välised 
tegurid, mida asjaomane programm ei 
saanud mõjutada, nt ootamatu tõsine 
majanduslangus, mille korral ei peeta 
tulemusreservi kinni, vaid eraldatakse 
liikmesriigile, kelle territooriumil 
asjaomast programmi ellu viiakse. 
Liikmesriik eraldab tulemusreservi sellisel 
juhul kas asjaomastele prioriteetidele, 
tingimusel et need on endiselt elujõulised, 
või nõuetekohaselt põhjendatult 
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asjaomase programmi või muude 
programmide muudele prioriteetidele.

Or. en

Muudatusettepanek 720
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 20 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui tulemuslikkuse hindamine toob 
esile tõendeid selle kohta, et prioriteet ei 
ole saavutanud rakenduskavas määratud 
vahe-eesmärke, võib komisjon 
fondispetsiifilistes eeskirjades sätestatud 
korras peatada programmi kõik 
vahemaksed või osa vahemaksetest.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 721
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 20 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui tulemuslikkuse hindamine toob esile 
tõendeid selle kohta, et 
prioriteet ei ole saavutanud rakenduskavas 
määratud vahe-eesmärke,
võib komisjon fondispetsiifilistes 
eeskirjades sätestatud korras
peatada programmi kõik vahemaksed või 
osa vahemaksetest.

3. Kui tulemuslikkuse hindamine toob esile 
tõendeid selle kohta, et 
prioriteet ei ole saavutanud rakenduskavas 
määratud vahe-eesmärke,
võib komisjon kutsuda liikmesriiki üles 
tegema ettepanekuid asjakohaste 
programmide muutmise kohta. Kui 
liikmesriik sellele nõudmisele ei vasta või 
ei anna kolme kuu jooksul rahuldavat 
vastust, võib komisjon fondispetsiifilistes 
eeskirjades sätestatud korras peatada 
programmi kõik kohustused või osa 
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kohustustest.

Or. fr

Selgitus

Tulemustega seotud seaduste jõustamine on liiga automaatne. Enne maksete peatamise 
võimaluse kasutamist peaks komisjon nõudma vähetulemuslikuks peetavate programmide 
ümbersuunitlemist, et teha kindlaks nende puudulike tulemuste põhjused. 

Muudatusettepanek 722
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 20 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui tulemuslikkuse hindamine toob esile 
tõendeid selle kohta, et prioriteet ei ole 
saavutanud rakenduskavas määratud vahe-
eesmärke, võib komisjon 
fondispetsiifilistes eeskirjades sätestatud 
korras peatada programmi kõik 
vahemaksed või osa vahemaksetest.

3. Kui tulemuslikkuse hindamine toob esile 
tõendeid selle kohta, et prioriteet ei ole 
saavutanud rakenduskavas määratud vahe-
eesmärke ning vajalikke 
parandusmeetmeid ei ole võetud, võib 
komisjon fondispetsiifilistes eeskirjades 
sätestatud korras peatada programmi kõik 
vahemaksed või osa vahemaksetest.

Or. es

Muudatusettepanek 723
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 20 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui komisjon teeb programmi 
rakendamise lõpparuannet kontrollides 
kindlaks olulise vajakajäämise 
tulemusraamistikus sätestatud eesmärkide 
saavutamisel, võib komisjon 
fondispetsiifilistes eeskirjades sätestatud 
korra kohaselt rakendada prioriteetide 

välja jäetud
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suhtes finantskorrektsioone. Komisjonile 
antakse volitus võtta vastu artikli 142 
kohaseid delegeeritud õigusakte, millega 
määratakse kindlaks kohaldatava 
finantskorrektsiooni taseme määramise 
kriteeriumid ja metoodika.

Or. en

Muudatusettepanek 724
Tomasz Piotr Poręba

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 20 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui komisjon teeb programmi 
rakendamise lõpparuannet kontrollides 
kindlaks olulise vajakajäämise 
tulemusraamistikus sätestatud eesmärkide 
saavutamisel, võib komisjon 
fondispetsiifilistes eeskirjades sätestatud 
korra kohaselt rakendada prioriteetide 
suhtes finantskorrektsioone. Komisjonile 
antakse volitus võtta vastu artikli 142 
kohaseid delegeeritud õigusakte, millega 
määratakse kindlaks kohaldatava 
finantskorrektsiooni taseme määramise 
kriteeriumid ja metoodika.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 725
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 20 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui komisjon teeb programmi 
rakendamise lõpparuannet kontrollides 
kindlaks olulise vajakajäämise 

4. Kui komisjon teeb programmi 
rakendamise lõpparuannet kontrollides 
kindlaks olulise vajakajäämise 
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tulemusraamistikus sätestatud eesmärkide 
saavutamisel, võib komisjon 
fondispetsiifilistes eeskirjades sätestatud 
korra kohaselt rakendada prioriteetide 
suhtes finantskorrektsioone. Komisjonile 
antakse volitus võtta vastu artikli 142 
kohaseid delegeeritud õigusakte, millega 
määratakse kindlaks kohaldatava 
finantskorrektsiooni taseme määramise
kriteeriumid ja metoodika.

tulemusraamistikus sätestatud eesmärkide 
saavutamisel ning vajalikke 
parandusmeetmeid ei ole võetud, võib 
komisjon fondispetsiifilistes eeskirjades 
sätestatud korra kohaselt rakendada 
prioriteetide suhtes finantskorrektsioone. 
Komisjonile antakse volitus võtta vastu 
artikli 142 kohaseid delegeeritud õigusakte, 
millega määratakse kindlaks kohaldatava 
finantskorrektsiooni taseme määramise 
kriteeriumid ja metoodika.

Or. es

Muudatusettepanek 726
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 20 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõiget 2 ei kohaldata Euroopa 
territoriaalse koostöö eesmärgi alla 
kuuluvate programmide ning EMKFi 
määruse V jaotise suhtes.

5. Lõiget 2 ei kohaldata 
makropiirkondliku arengu fondi 
programmide ning Euroopa territoriaalse 
koostöö eesmärgi alla kuuluvate 
programmide ning EMKFi määruse V 
jaotise suhtes.

Or. sk

Selgitus

Arvestamine ühise strateegilise raamistiku uuendusliku osaga.

Muudatusettepanek 727
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – IV peatükk – pealkiri
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Makromajanduslikud tingimused Maksed ajutiste eelarveraskustega 
liikmesriikidele

Or. en

Muudatusettepanek 728
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 729
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 730
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 731
Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Vincenzo 
Iovine, Leonardo Domenici, Guido Milana, Giancarlo Scottà, Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 732
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 733
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. es
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Muudatusettepanek 734
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 21 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

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. Peatamine ei 
tohiks mingil juhul mõjutada 
toetusesaajate majandus- ja 
finantshuvisid ning projektide 
nõuetekohast elluviimist asjaomastes 
liikmesriikides;

Or. en

Muudatusettepanek 735
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 21 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7a. Liikmesriikide puhul, kes saavad lõike 
1 punkti d kohast finantsabi, võib 
komisjon asjaomase liikmesriigi taotlusel 
kasutada rakendusmeedet, et luua 
finantsmääruse artikli 53a kohane 
eriprogramm (tsentraliseeritud 
haldamine), mis eraldab asjaomase 
liikmesriigi peatatud või tagasivõetud 
maksed artikli 21 lõikes 4 esitatud 
eesmärkidele (olemasolevate ressursside 
poolt majanduskasvule ja 
konkurentsivõimele avaldatava mõju 
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suurim võimalik tõhustamine);

Or. de

Muudatusettepanek 736
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 22 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ajutiste eelarveraskustega liikmesriigi 
maksete suurendamine

Maksete suurendamine liikmesriikidele, 
kellel esineb ajutisi eelarveraskusi või 
keda tabab tõsine majanduslangus, nagu 
on osutatud määruses (EÜ) nr 1466/97 
või määruses (EÜ) nr 1467/97.

Or. en

Muudatusettepanek 737
Erminia Mazzoni

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 22 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) kui kohustuste ja maksete vahe 
asjaomases liikmesriigis ületab 
vaatlusperioodi kahel viimasel aastal 
30%;

Or. en

Muudatusettepanek 738
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 22 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) kui asjaomast liikmesriiki tabab 
tõsine majanduslangus, nagu on osutatud 
määruses (EÜ) nr 1466/97 ja määruses 
(EÜ) nr 1467/97

Or. en

Muudatusettepanek 739
Markus Pieper, Manfred Weber, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 22 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Liikmesriigid, kes vastavad ühele lõike 
1 punkti a, b või c tingimustest, võivad 
oma majandusliku seisundi 
stabiliseerimiseks ja ressursside laastava 
kaotuse ärahoidmiseks nõuda, et 
komisjon kasutaks rakendusmeedet 
eesmärgiga luua finantsmääruse artikli 
53a kohane eriprogramm 
(tsentraliseeritud haldamine), mis tagab, 
et asjaomase liikmesriigi peatatud või 
tagasivõetud maksed võimaldavad artikli 
21 lõikes 4 esitatud eesmärkide 
(olemasolevate ressursside poolt 
majanduskasvule ja konkurentsivõimele 
avaldatava mõju suurim võimalik 
tõhustamine) võimalikult kiiret täitmist;

Or. de

Muudatusettepanek 740
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 23 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Programme töötavad välja liikmesriigid 
või nende määratud asutused koostöös 
partneritega.

2. Programme töötavad välja liikmesriigid 
või nende määratud asutused koostöös 
partneritega, kooskõlas artiklis 5 
määratletud menetlusega.

Or. fr

Muudatusettepanek 741
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 23 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Programme töötavad välja liikmesriigid 
või nende määratud asutused koostöös 
partneritega.

2. Programme töötavad välja liikmesriigid 
või nende määratud asutused koostöös 
käesoleva määruse artiklis 5 nimetatud
partneritega. See koostöö järgib parimaid 
tavasid, mis moodustavad artikli 5 lõikes 3 
nimetatud Euroopa käitumisjuhendi 
aluse.

Or. en

Muudatusettepanek 742
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 23 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Programme töötavad välja liikmesriigid 
või nende määratud asutused koostöös 
partneritega.

2. Programme töötavad välja liikmesriigid 
või nende määratud asutused koostöös 
partneritega. Liikmesriigid tagavad, et 
partnerid on esindatud programmide 
kavandamisega ning projekti valimisega 
tegelevates meeskondades. Partnerid 
saadetakse neisse meeskondadesse 
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läbipaistvate menetluste alusel, mida 
liikmesriikide valitsusüksused austavad 
ning mis on viimastest sõltumatud. 
Tööeeskirjad, liikmete nimekiri, 
sealhulgas isikute nimed, ja meeskonna 
kohtumiste vastuvõetud protokoll 
avalikustatakse. Enne programmide 
komisjonile esitamist korraldatakse 
programmide osas avalik konsultatsioon;

Or. en

Muudatusettepanek 743
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 23 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmide ettevalmistamine Programmide ettevalmistamine ja 
makropiirkondliku arengu fondi 
programmid.

Or. sk

Selgitus

Arvestamine ühise strateegilise raamistiku uuendusliku osaga.

Muudatusettepanek 744
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 23 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Programme töötavad välja liikmesriigid 
või nende määratud asutused koostöös 
partneritega.

2. Programme töötavad välja liikmesriigid 
või nende määratud asutused koostöös 
artiklis 5 nimetatud partneritega.

Or. en
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Muudatusettepanek 745
Andrey Kovatchev, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu määrus
II jaotis – artikkel 23 – lõige 2

Komisjoni ettepaneku tekst Muudatusettepanek

2. Programme töötavad välja liikmesriigid 
või nende määratud asutused koostöös 
partneritega.

2. Programme töötavad välja liikmesriigid 
või nende määratud asutused koostöös 
partneritega, ja neid arutatakse enne 
komisjonile esitamist avalikul 
konsultatsioonil.

Or. en

Muudatusettepanek 746
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Ettepanek võtta vastu määrus
II jaotis – artikkel 23 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepaneku tekst Muudatusettepanek

2a. Mitme rahastajaga (ERF, ESF, 
Ühtekuuluvusfond, EAFRD, EMKF) 
programmide kasutamist julgustatakse. 
Selliselt kohustub komisjon lubama 
selliseid programme koostada ja 
rakendada vastavuses proportsionaalsuse 
põhimõttega. 

Or. fr

Selgitus

Mitme rahastajaga programmide kasutamist tuleks julgustada.

Muudatusettepanek 747
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias



PE491.052v01-00 144/163 AM\903901ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
II jaotis – artikkel 23 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepaneku tekst Muudatusettepanek

2 a. Komisjon toetab mitme rahastajaga 
rakenduskavade võimalust ja kohustub 
võtma selleks kõik vajalikud meetmed 
nende programmide koostamiseks ja 
rakendamiseks vastavuses 
proportsionaalsuse põhimõttega.

Or. en

Muudatusettepanek 748
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
II jaotis – artikkel 23 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepaneku tekst Muudatusettepanek

2 a. Komisjon toetab mitme rahastajaga 
programmide võimalust ning valmistab 
ette ja hõlbustab selliste algatuste 
elluviimist vastavuses proportsionaalsuse 
põhimõttega. 

Or. fr

Muudatusettepanek 749
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Vincenzo 
Iovine, Leonardo Domenici, Guido Milana, Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu määrus
II jaotis – artikkel 23 – lõige 3

Komisjoni ettepaneku tekst Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid esitavad programmid 
samal ajal kui partnerluslepingudki, välja 
arvatud Euroopa territoriaalse koostöö alla 
kuuluvad programmid, mis esitatakse kuue 
kuu jooksul pärast ühise strateegilise 

3. Liikmesriigid esitavad programmid kuue 
kuu jooksul pärast partnerluslepingu 
esitamist, välja arvatud Euroopa
territoriaalse koostöö alla kuuluvad 
programmid, mis esitatakse üheksa kuu 
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raamistiku heakskiitmist. Kõikidele 
programmidele lisatakse eelhindamised, 
nagu on sätestatud artiklis 48.

jooksul pärast üldmääruse heakskiitmist. 
Kõikidele programmidele lisatakse 
eelhindamised, nagu on sätestatud artiklis 
48.

Or. en

Selgitus

Nõue esitada leping programmidega samal ajal võib toimingute alustamist edasi lükata.

Muudatusettepanek 750
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
II jaotis – artikkel 23 – lõige 3

Komisjoni ettepaneku tekst Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid esitavad programmid 
samal ajal kui partnerluslepingudki, välja 
arvatud Euroopa territoriaalse koostöö alla 
kuuluvad programmid, mis esitatakse kuue 
kuu jooksul pärast ühise strateegilise 
raamistiku heakskiitmist. Kõikidele 
programmidele lisatakse eelhindamised, 
nagu on sätestatud artiklis 48. 

.

3. Liikmesriigid esitavad programmid 
samal ajal kui partnerluslepingudki, välja 
arvatud Euroopa territoriaalse koostöö alla 
kuuluvad programmid ja 
makropiirkondliku arengufondi 
programmid, mis esitatakse kuue kuu 
jooksul pärast ühise strateegilise raamistiku 
heakskiitmist. Kõikidele programmidele 
lisatakse eelhindamised, nagu on sätestatud 
artiklis 48. 

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühise strateegilise raamistiku uuenduslikku osa.

Muudatusettepanek 751
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
II jaotis – artikkel 23 – lõige 3
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Komisjoni ettepaneku tekst Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid esitavad programmid 
samal ajal kui partnerluslepingudki, välja 
arvatud Euroopa territoriaalse koostöö alla 
kuuluvad programmid, mis esitatakse kuue
kuu jooksul pärast ühise strateegilise 
raamistiku heakskiitmist. Kõikidele 
programmidele lisatakse eelhindamised, 
nagu on sätestatud artiklis 48.

3. Liikmesriigid esitavad programmid 
kolme kuu jooksul pärast 
partnerluslepingute vastuvõtmist, välja 
arvatud Euroopa territoriaalse koostöö alla 
kuuluvad programmid, mis esitatakse 
üheksa kuu jooksul pärast ühise 
strateegilise raamistiku heakskiitmist. 
Kõikidele programmidele lisatakse 
eelhindamised, nagu on sätestatud artiklis 
48.

Or. en

Muudatusettepanek 752
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
II jaotis – artikkel 23 – lõige 3

Komisjoni ettepaneku tekst Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid esitavad programmid 
samal ajal kui partnerluslepingudki, välja 
arvatud Euroopa territoriaalse koostöö alla 
kuuluvad programmid, mis esitatakse kuue 
kuu jooksul pärast ühise strateegilise 
raamistiku heakskiitmist. Kõikidele 
programmidele lisatakse eelhindamised, 
nagu on sätestatud artiklis 48.

3. Liikmesriigid esitavad programmid kuue 
kuu jooksul pärast partnerluslepingu 
esitamist, välja arvatud Euroopa 
territoriaalse koostöö alla kuuluvad 
programmid, mis esitatakse kuue kuu 
jooksul pärast ühise strateegilise raamistiku 
heakskiitmist. Kõikidele programmidele 
lisatakse eelhindamised, nagu on sätestatud 
artiklis 48.

Or. en

Muudatusettepanek 753
Tomasz Piotr Poręba

Ettepanek võtta vastu määrus
II jaotis – artikkel 23 – lõige 3
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Komisjoni ettepaneku tekst Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid esitavad programmid 
samal ajal kui partnerluslepingudki, välja 
arvatud Euroopa territoriaalse koostöö alla 
kuuluvad programmid, mis esitatakse kuue
kuu jooksul pärast ühise strateegilise 
raamistiku heakskiitmist. Kõikidele 
programmidele lisatakse eelhindamised, 
nagu on sätestatud artiklis 48.

3. Liikmesriigid esitavad programmid 
samal ajal kui partnerluslepingudki, välja 
arvatud Euroopa territoriaalse koostöö alla 
kuuluvad programmid, mis esitatakse 
kaheteistkümne kuu jooksul pärast ühise 
strateegilise raamistiku heakskiitmist. 
Kõikidele programmidele lisatakse 
eelhindamised, nagu on sätestatud artiklis 
48.

Or. en

Muudatusettepanek 754
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
II jaotis – artikkel 23 – lõige 3

Komisjoni ettepaneku tekst Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid esitavad programmid 
samal ajal kui partnerluslepingudki, välja 
arvatud Euroopa territoriaalse koostöö alla 
kuuluvad programmid, mis esitatakse kuue 
kuu jooksul pärast ühise strateegilise 
raamistiku heakskiitmist. Kõikidele 
programmidele lisatakse eelhindamised, 
nagu on sätestatud artiklis 48.

3. Liikmesriigid esitavad programmid 
kolme kuu jooksul pärast 
partnerluslepingu Euroopa Komisjoni 
poolt vastuvõtmise kuupäeva, välja 
arvatud Euroopa territoriaalse koostöö alla 
kuuluvad programmid, mis esitatakse kuue 
kuu jooksul pärast ühise strateegilise 
raamistiku heakskiitmist. Kõikidele 
programmidele lisatakse eelhindamised, 
nagu on sätestatud artiklis 48.

Or. en

Muudatusettepanek 755
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Vincenzo 
Iovine, Leonardo Domenici, Guido Milana, Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
II jaotis – artikkel 23 – lõige 3 – esimene a lõik (uus)
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Komisjoni ettepaneku tekst Muudatusettepanek

Mitme rahastajaga (ERF, ESF, 
Ühtekuuluvusfond, EAFRD, EMKF) 
rakenduskavade võimalust julgustatakse. 
Selleks võtab Euroopa Komisjon kõik 
vajalikud meetmed nende programmide 
koostamiseks ja rakendamiseks täies 
vastavuses proportsionaalsuse 
põhimõttega.

Or. en

Selgitus

Valikut koostada mitme rahastajaga programme peaksid julgustama ja toetama kõik osalejad, 
ja menetluslikke tõkkeid tuleks vältida vastavalt proportsionaalsuse põhimõttele.

Muudatusettepanek 756
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
II jaotis – artikkel 23 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepaneku tekst Muudatusettepanek

3a. Makropiirkondlik arengufondi 
asutatakse heakskiidetud 
makropiirkondlikus strateegias osalevate 
liikmesriikide rühma sõlmitud lepinguga. 
Makropiirkondliku fondi lepingut sõlmida 
on õigus EIP-l, teistel liikmesriikidel ja 
heakskiidetud makropiirkondlikus 
strateegias osalevatel kolmandatel riikidel 
ning nende naaberriikidel.

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühise strateegilise raamistiku uuenduslikku osa. See tagab heakskiidetud 
makropiirkondlike strateegiate, näiteks Euroopa Liidu Läänemere piirkonna strateegia ja 
Euroopa Liidu Doonau piirkonna strateegia omavahelise ühendatuse. 
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Muudatusettepanek 757
Markus Pieper, Joachim Zeller

Ettepanek võtta vastu määrus
II jaotis – artikkel 24 – lõige 1

Komisjoni ettepaneku tekst Muudatusettepanek

1. Igas programmis sätestatakse strateegia 
programmi panuse jaoks liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegiasse, mis on kooskõlas ühise 
strateegilise raamistiku ja 
partnerluslepinguga. Iga programm 
sisaldab korda ÜSRi fondide tulemusliku, 
tõhusa ja koordineeritud rakendamise 
tagamiseks ning meetmeid toetusesaajate 
halduskoormuse vähendamiseks.

1. Igas programmis sätestatakse strateegia 
programmi panuse jaoks liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegiasse, mis on kooskõlas ühise 
strateegilise raamistiku ja 
partnerluslepinguga. Iga programm 
sisaldab ÜSRi fondi tulemusliku, tõhusa ja 
koordineeritud rakendamise tagamise 
korda, milles kohaldatakse ka 
konkurentsimenetlusi, ning toetusesaajate 
halduskoormuse vähendamise meetmeid.

Or. de

Muudatusettepanek 758
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
II jaotis – artikkel 24 – lõige 1

Komisjoni ettepaneku tekst Muudatusettepanek

1. Igas programmis sätestatakse strateegia 
programmi panuse jaoks liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegiasse, mis on kooskõlas ühise 
strateegilise raamistiku ja 
partnerluslepinguga. Iga programm 
sisaldab korda ÜSRi fondide tulemusliku, 
tõhusa ja koordineeritud rakendamise 
tagamiseks ning meetmeid toetusesaajate 
halduskoormuse vähendamiseks.

1. Igas programmis sätestatakse strateegia 
programmi panuse jaoks piirkondlikesse ja 
kohalikesse vajadustesse vastavalt ühisele 
strateegilisele raamistikule ja 
partnerluslepingule. Iga programm 
sisaldab korda ÜSRi fondide tulemusliku, 
tõhusa ja koordineeritud rakendamise 
tagamiseks ning meetmeid toetusesaajate 
halduskoormuse vähendamiseks.

Or. en
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Muudatusettepanek 759
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
II jaotis – artikkel 24 – lõige 1

Komisjoni ettepaneku tekst Muudatusettepanek

1. Igas programmis sätestatakse strateegia 
programmi panuse jaoks liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegiasse, mis on kooskõlas ühise 
strateegilise raamistiku ja 
partnerluslepinguga. Iga programm 
sisaldab korda ÜSRi fondide tulemusliku, 
tõhusa ja koordineeritud rakendamise 
tagamiseks ning meetmeid toetusesaajate 
halduskoormuse vähendamiseks.

1. Igas programmis sätestatakse strateegia 
programmi panuse jaoks liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegiasse, mis on kooskõlas ühise 
strateegilise raamistiku ja 
partnerluslepinguga. Iga programm 
sisaldab korda ÜSRi fondide tulemusliku, 
tõhusa ja koordineeritud rakendamise 
tagamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 760
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Ettepanek võtta vastu määrus
II jaotis – artikkel 24 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepaneku tekst Muudatusettepanek

1a. Kui liikmesriigid ja piirkonnad 
osalevad makropiirkondlikes strateegiates 
või mere vesikonna strateegiates, 
kooskõlastatakse programm nende 
strateegiatega vastavalt 
partnerluslepingule, et tagada nendele 
strateegiatele fondist piisavad eraldised.

Or. en

Selgitus

Fondide töö peab toimuma tihedas kooskõlas makropiirkondlike ja mere vesikonna 
strateegiatega, et tagada piisavate rahaliste vahendite eraldamine fondidest antud 
strateegiate jaoks.
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Muudatusettepanek 761
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
II jaotis – artikkel 24 – lõige 3 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepaneku tekst Muudatusettepanek

Iga prioriteedi juures sätestatakse näitajad 
programmi rakendamisel eesmärkide 
saavutamise edusammude hindamiseks 
seire, hindamise ja täitmise kontrolli 
alusena. Nende näitajate hulka kuuluvad:

Iga prioriteedi juures sätestatakse 
mõõdetavad kvalitatiivsed ja 
kvantitatiivsed näitajad, mille abil 
hinnatakse programmi rakendamisel tehtud 
edusamme eesmärkide saavutamisel ning 
mis on aluseks järelevalvele, hindamisele 
ja tulemuslikkuse analüüsile. Nende 
näitajate hulka kuuluvad:

Or. en

Muudatusettepanek 762
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
II jaotis – artikkel 24 – lõige 3 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepaneku tekst Muudatusettepanek

Iga prioriteedi juures sätestatakse näitajad 
programmi rakendamisel eesmärkide 
saavutamise edusammude hindamiseks 
seire, hindamise ja täitmise kontrolli 
alusena. Nende näitajate hulka kuuluvad:

Iga prioriteedi juures sätestatakse 
kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed näitajad 
programmi rakendamisel eesmärkide 
saavutamise edusammude hindamiseks 
seire, hindamise ja täitmise kontrolli 
alusena. Nende näitajate hulka kuuluvad:

Or. en

Muudatusettepanek 763
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Ettepanek võtta vastu määrus
II jaotis – artikkel 24 – lõige 3 – esimene lõik – punkt c a (uus)
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Komisjoni ettepaneku tekst Muudatusettepanek

(c a) vajaduse korral näitajad programmi 
panuse kohta makropiirkondlikesse 
strateegiatesse ja mere vesikonna 
strateegiatesse.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 764
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
II jaotis – artikkel 24 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepaneku tekst Muudatusettepanek

Fondispetsiifilistes eeskirjades sätestatakse 
iga ÜSRi fondi jaoks ühised näitajad ja 
võidakse ette näha ka konkreetset 
programmi puudutavad näitajad.

Fondispetsiifilistes eeskirjades sätestatakse 
iga ÜSRi fondi jaoks ühised mõõdetavad 
kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed näitajad ja 
võidakse ette näha ka konkreetset 
programmi puudutavad näitajad.

Or. en

Muudatusettepanek 765
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
II jaotis – artikkel 24 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepaneku tekst Muudatusettepanek

3a. näitajad artiklites 7 ja 8 sätestatud 
horisontaalsete põhimõtete kohta
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Or. en

Muudatusettepanek 766
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
II jaotis – artikkel 24 – lõige 4

Komisjoni ettepaneku tekst Muudatusettepanek

4. Igas programmis, välja arvatud üksnes 
tehnilist abi hõlmavad programmid, on 
kirjeldatud meetmeid, mida tuleb võtta, et 
võtta arvesse artiklites 7 ja 8 sätestatud 
põhimõtteid.

4. Igasse programmi, välja arvatud üksnes 
tehnilist abi hõlmavad programmid, 
kaasatakse mõõdetavad kvalitatiivsed ja 
kvantitatiivsed sihid ja vahe-eesmärgid 
artiklites 7 ja 8 sätestatud horisontaalsete 
põhimõtetega seotud näitajate jaoks, mis 
lisatakse võimalusel 
programmispetsiifilistele näitajatele ja 
konkreetsetele meetmetele, mida tuleb 
võtta, et järgida artiklites 7 ja 8 sätestatud 
põhimõtteid.

Or. en

Muudatusettepanek 767
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
II jaotis – artikkel 24 – lõige 4

Komisjoni ettepaneku tekst Muudatusettepanek

4. Igas programmis, välja arvatud üksnes 
tehnilist abi hõlmavad programmid, on 
kirjeldatud meetmeid, mida tuleb võtta, et 
võtta arvesse artiklites 7 ja 8 sätestatud 
põhimõtteid.

4. Igas programmis, välja arvatud üksnes 
tehnilist abi hõlmavad programmid, on 
kirjeldatud meetmeid, mida tuleb võtta, et 
võtta arvesse artiklites 7 ja 8 sätestatud 
põhimõtteid, kui seda ei ole piisavalt 
kirjeldatud partnerluslepingus;

Or. en
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Muudatusettepanek 768
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda

Ettepanek võtta vastu määrus
II jaotis – artikkel 24 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepaneku tekst Muudatusettepanek

4a. Kõikides programmides on sätestatud 
meetmed, mida võetakse artiklis 5 
osutatud partnerite kaasamiseks kõikides 
programmi ettevalmistuse, rakendamise, 
hindamise ja järelevalve etappides 
vastavalt artiklis 5 osutatud Euroopa 
käitumisjuhendile, sealhulgas asjaomaste 
partnerite nimekiri, nende 
valikukriteeriumid ja kord, nende 
vastutusalad ning partnerite seisukohad 
programmi sisu ja partnerluspõhimõtte 
rakendamise kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 769
Vasilica Viorica Dăncilă

Ettepanek võtta vastu määrus
II jaotis – artikkel 24 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepaneku tekst Muudatusettepanek

4a. Iga programm, kava ja projekt 
põhineb CO2 heitkoguste vähendamise 
hindamisel kooskõlas strateegia „Euroopa 
2020” eesmärkidega. Komisjon määrab 
kindlaks nende hindamiste ühise 
metoodika vastavalt artiklis 143 osutatud 
menetlusele.

Or. en

Selgitus

Tuleks garanteerida, et ELi investeeringud vastavad ELi 2020. aasta eesmärkidele: see peaks 
sisaldama CO2 heitkoguste vähendamise hindamist, mis on otsustava tähtsusega töövahend 
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selleks, et tagada, et programmid ei tööta ELi 2020. aasta kliimaeesmärkidele vastu.

Muudatusettepanek 770
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda

Ettepanek võtta vastu määrus
II jaotis – artikkel 24 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepaneku tekst Muudatusettepanek

4b. Kõikides programmides tõendatakse, 
et pädevad piirkondlikud ja kohalikud 
omavalitsused ning elanikkond, kelle 
territooriumil programmi ellu viiakse, on 
aktiivselt kaasatud programmi 
ettevalmistamisse ja heakskiitmisse, nende 
arvamusi programmide sisu kohta on 
nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud 
sisuline põhjendus juhul, kui programm 
esitatakse vaatamata sellele, et ühel või 
mitu piirkondlikku, kohalikku 
omavalitsust või selle territooriumi 
kodanikuühiskond on tõstatanud 
programmiga seoses tõsiseid
mureküsimusi.

Or. en

Muudatusettepanek 771
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
II jaotis – artikkel 24 – lõige 4 c (uus)

Komisjoni ettepaneku tekst Muudatusettepanek

4c. Selleks et tagada programmi vastavus 
liidu õigusele vastavalt artiklile 6, vastab 
iga keskkonnamõju strateegilise 
hindamise direktiivi (2001/42/EÜ), 
loomastiku, taimestiku ja looduslike 
elupaikade direktiivi (92/43/EMÜ), 
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veedirektiivi (2000/60/EC), loodusliku 
linnustiku direktiivi (2000/147/EÜ) 
nõuetele. Lisaks sellele hinnatakse 
artiklis 90 osutatud suuremate projektide 
puhul nende mõju keskkonnale vastavalt 
nõukogu direktiividele 85/337/EMÜ ja 
97/11/EÜ.

Or. en

Muudatusettepanek 772
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
II jaotis – artikkel 24 – lõige 5

Komisjoni ettepaneku tekst Muudatusettepanek

5. Igas programmis, välja arvatud nendes, 
kus tehnilist abi antakse konkreetse 
programmi raames, sätestatakse soovituslik 
toetuse summa, mida tuleb kasutada 
kliimamuutustega seotud eesmärkide 
tarbeks.

5. Igas programmis, välja arvatud nendes, 
kus tehnilist abi antakse konkreetse 
programmi raames, sätestatakse soovituslik 
toetuse summa, mida tuleb kasutada 
kliimamuutustega seotud eesmärkide 
tarbeks, CO2 heitkoguste vähendamise 
hindamise põhjal kooskõlas liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegiaga. Komisjon määrab kindlaks 
nende hindamiste ühise metoodika 
vastavalt artiklis 143 osutatud 
menetlusele.

Or. en

Muudatusettepanek 773
Vasilica Viorica Dăncilă

Ettepanek võtta vastu määrus
II jaotis – artikkel 24 – lõige 5

Komisjoni ettepaneku tekst Muudatusettepanek

5. Igas programmis, välja arvatud nendes, 
kus tehnilist abi antakse konkreetse 

5. Igas programmis, välja arvatud nendes, 
kus tehnilist abi antakse konkreetse 
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programmi raames, sätestatakse soovituslik 
toetuse summa, mida tuleb kasutada 
kliimamuutustega seotud eesmärkide 
tarbeks.

programmi raames, sätestatakse soovituslik 
toetuse summa, mida tuleb kasutada 
kliimamuutuse ja bioloogilise 
mitmekesisuse eesmärkide, kaasa arvatud 
riikide tähtsusjärjestatud tegevuskavas 
sätestatud Natura 2000ga seotud 
eesmärkide tarbeks.

Or. en

Selgitus

Elurikkuse jälgimine on juba kasutusel ELi eelarve välismõõtmes (arengufondid) ja seda 
tuleks süvalaiendada kogu ELi eelarvele, et jälgida edusamme ELi elurikkuse eesmärgi 
peatada elurikkuse kadu aastaks 2020. saavutamiseks. Natura 2000 tähtsusjärjestatud 
tegevuskavad loodusdirektiivi artikli 8 rakendamiseks on töövahendid selleks, et kindlaks 
määrata, kui palju rahastamisvahendeid kasutatakse riikides selleks, et efektiivselt saavutada 
Natura 2000 võrgustiku eesmärgid.

Muudatusettepanek 774
Giommaria Uggias

Ettepanek võtta vastu määrus
II jaotis – artikkel 24 – lõige 5

Komisjoni ettepaneku tekst Muudatusettepanek

5. Igas programmis, välja arvatud nendes, 
kus tehnilist abi antakse konkreetse 
programmi raames, sätestatakse soovituslik 
toetuse summa, mida tuleb kasutada 
kliimamuutuse eesmärkide tarbeks.

5. Igas programmis, välja arvatud nendes, 
kus tehnilist abi antakse konkreetse 
programmi raames, sätestatakse soovituslik 
toetuse summa, mida tuleb kasutada 
kliimamuutuse, sotsiaalse kaasamise ja 
vaesuse vähendamise eesmärkide tarbeks.

Or. it

Muudatusettepanek 775
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
II jaotis – artikkel 24 – lõige 5
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Komisjoni ettepaneku tekst Muudatusettepanek

5. Igas programmis, välja arvatud nendes, 
kus tehnilist abi antakse konkreetse 
programmi raames, sätestatakse soovituslik 
toetuse summa, mida tuleb kasutada 
kliimamuutustega seotud eesmärkide 
tarbeks.

5. Igas programmis, välja arvatud nendes, 
kus tehnilist abi antakse konkreetse 
programmi raames, sätestatakse soovituslik 
toetuse summa, mida tuleb kasutada 
kliimamuutuse eesmärkide tarbeks 
rakenduskavades liigitatud 
sekkumismeetmete kategooriate põhjal.

Or. en

Muudatusettepanek 776
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
II jaotis – artikkel 24 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepaneku tekst Muudatusettepanek

5a. Iga transpordi ja liikuvusega seotud 
programm, kava ja projekt põhineb 
ohutusele ja õnnetuste vältimisele 
avalduvate mõjude hindamisel kooskõlas 
ELi eesmärgiga vähendada raskete 
õnnetuste arvu 2020. aastaks 50%.

Or. en

Muudatusettepanek 777
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
II jaotis – artikkel 24 a (uus)

Komisjoni ettepaneku tekst Muudatusettepanek

Artikkel 24a
Makropiirkondlike arengufondi 
programmide sisu
1. Igas makropiirkondliku arengufondi 
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programmis sätestatakse strateegia 
programmi panuse jaoks liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegiasse, mis on kooskõlas ühise 
strateegilise raamistiku ja heakskiidetud 
makropiirkondliku strateegiaga. Iga 
makropiirkondliku arengufondi 
programm sisaldab ÜSRi fondide 
tulemusliku, tõhusa ja koordineeritud 
rakendamise tagamise korda ning 
toetusesaajate halduskoormuse 
vähendamise meetmeid.
2. Igas makropiirkondliku arengufondi 
programmis määratakse kindlaks 
prioriteedid kooskõlas heakskiidetud 
makropiirkondliku strateegia 
prioriteetidega, seades konkreetsed 
eesmärgid ja sätestades rahaeraldised 
ÜSRi fondidest.

3. Iga prioriteedi puhul kehtestatakse 
näitajad makropiirkondliku arengufondi 
tulemuslikkuse hindamiseks eesmärgi 
saavutamisel tõhususe jälgimise, 
hindamise ja läbivaatamise alusena.

Mõned prioriteetidest on:

(a) finantsnäitajad sihtotstarbeliste kulude 
kohta;

(b) väljundinäitajad toetatud tegevuse 
kohta;

(c) tulemusnäitajad prioriteetide kohta. 

Fondispetsiifilistes eeskirjades 
määratakse kindlaks üldised näitajad 
ÜSRi fondi kohta; võidakse anda ka 
konkreetsed näitajad iga 
makropiirkondliku arengufondi 
programmi kohta.

4. Iga makropiirkondliku arengufondi 
programm sisaldab artiklites 7 ja 8 
sätestatud põhimõtete rakendamiseks 
võetavate meetmete loetelu.
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5. Makropiirkondliku arengufondi 
asutanud liikmesriigid koostavad 
makropiirkondliku arengufondi 
programmi kooskõlas fondispetsiifiliste 
eeskirjadega.

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühise strateegilise raamistiku uuenduslikku osa.

Muudatusettepanek 778
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
II jaotis – artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepaneku tekst Muudatusettepanek

1. Komisjon hindab programmide kooskõla 
käesoleva määruse ja fondispetsiifiliste 
eeskirjadega, nende tõhusat panust 
temaatilistesse eesmärkidesse ja iga ÜSRi 
fondi konkreetsetesse liidu prioriteetidesse, 
ühisesse strateegilisse raamistikku, 
partnerluslepingusse, aluslepingu 
artikli 121 lõike 2 alusel antud 
konkreetset riiki käsitlevatesse 
soovitustesse ning nõukogu soovitustesse, 
mis on vastu võetud aluslepingu artikli 148 
lõike 4 kohaselt, võttes arvesse 
eelhindamist. Hindamine käsitleb eeskätt 
programmi strateegia adekvaatsust, 
vastavaid eesmärke, näitajaid, sihte ja 
eelarvevahendite eraldamist.

1. Komisjon hindab programmide kooskõla 
käesoleva määruse ja fondispetsiifiliste 
eeskirjadega, nende tõhusat panust 
temaatilistesse eesmärkidesse ja iga ÜSRi 
fondi konkreetsetesse liidu prioriteetidesse, 
ühisesse strateegilisse raamistikku, 
partnerluslepingusse, mis on vastu võetud 
aluslepingu artikli 148 lõike 4 kohaselt, 
võttes arvesse eelhindamist. Hindamine 
käsitleb eeskätt programmi strateegia 
adekvaatsust ja teostatavust, vastavaid 
eesmärke, näitajaid, sihte ja 
eelarvevahendite eraldamist.

Or. fr

Muudatusettepanek 779
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
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Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
II jaotis – artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepaneku tekst Muudatusettepanek

1. Komisjon hindab programmide kooskõla 
käesoleva määruse ja fondispetsiifiliste 
eeskirjadega, nende tõhusat panust 
temaatilistesse eesmärkidesse ja iga ÜSRi 
fondi konkreetsetesse liidu prioriteetidesse, 
ühisesse strateegilisse raamistikku, 
partnerluslepingusse, aluslepingu 
artikli 121 lõike 2 alusel konkreetse riigi 
kohta antud soovitustesse ning nõukogu 
soovitustesse, mis on vastu võetud 
aluslepingu artikli 148 lõike 4 kohaselt, 
võttes arvesse eelhindamist. Hindamine 
käsitleb eeskätt programmi strateegia 
adekvaatsust, vastavaid eesmärke, 
näitajaid, sihte ja eelarvevahendite 
eraldamist.

1. Komisjon hindab programmide kooskõla 
käesoleva määruse ja fondispetsiifiliste 
eeskirjadega, nende tõhusat panust 
temaatilistesse eesmärkidesse ja iga ÜSRi 
fondi konkreetsetesse liidu prioriteetidesse, 
ühisesse strateegilisse raamistikku, 
partnerluslepingusse, aluslepingu 
artikli 121 lõike 2 alusel konkreetse riigi 
kohta antud asjakohastesse soovitustesse 
ning nõukogu asjakohastesse 
soovitustesse, mis on vastu võetud 
aluslepingu artikli 148 lõike 4 kohaselt, 
võttes arvesse eelhindamist. Hindamine 
käsitleb eeskätt programmi strateegia 
adekvaatsust, vastavaid eesmärke, 
näitajaid, sihte ja eelarvevahendite 
eraldamist.

Or. en

Muudatusettepanek 780
Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine

Ettepanek võtta vastu määrus
II jaotis – artikkel 25 – lõige 2

Komisjoni ettepaneku tekst Muudatusettepanek

2. Komisjon esitab oma tähelepanekud 
kolme kuu jooksul alates programmi 
esitamise kuupäevast. Liikmesriik annab 
komisjonile kogu vajaliku lisateabe ja teeb 
vajaduse korral esitatud programmi 
parandused.

2. Komisjon esitab oma tähelepanekud ühe
kuu jooksul alates programmi esitamise 
kuupäevast. Liikmesriik annab komisjonile 
kogu vajaliku lisateabe ja teeb vajaduse 
korral esitatud programmi parandused.

Or. it
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Selgitus

Rakenduskavade vastuvõtmise tähtaja lühendamine on nõutav selleks, et vältida hilinemist 
programmide käivitamisel.

Muudatusettepanek 781
Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine

Ettepanek võtta vastu määrus
II jaotis – artikkel 25 – lõige 3

Komisjoni ettepaneku tekst Muudatusettepanek

3. Komisjon võtab vastavalt 
fondispetsiifilistele eeskirjadele vastu 
otsuse iga programmi heakskiitmise kohta 
hiljemalt kuus kuud pärast seda, kui 
liikmesriik (liikmesriigid) on programmi 
ametlikult esitanud, eeldusel, et komisjoni 
kõik märkused on nõuetekohaselt arvesse 
võetud, kuid mitte enne 1. jaanuari 2014 
või enne, kui komisjon on võtnud vastu 
partnerluslepingut heaks kiitva otsuse.

3. Komisjon võtab vastavalt 
fondispetsiifilistele eeskirjadele vastu 
otsuse iga programmi heakskiitmise kohta 
hiljemalt kolm kuud pärast seda, kui 
liikmesriik (liikmesriigid) on programmi 
ametlikult esitanud, eeldusel, et komisjoni 
kõik märkused on nõuetekohaselt arvesse 
võetud, kuid mitte enne 1. jaanuari 2014 
või enne, kui komisjon on võtnud vastu 
partnerluslepingut heaks kiitva otsuse.

Or. it

Selgitus

Rakenduskavade vastuvõtmise tähtaja lühendamine on nõutav selleks, et vältida hilinemist 
programmide käivitamisel.

Muudatusettepanek 782
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
II jaotis – artikkel 25 a (uus)

Komisjoni ettepaneku tekst Muudatusettepanek

Artikkel 25a
Makropiirkondliku arengufondi 
programmide heakskiitmise kord
1. Komisjon hindab makropiirkondliku 
arengufondi programmide kooskõla 
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käesoleva määruse ja fondispetsiifiliste 
eeskirjadega, nende efektiivset panust 
temaatilistesse eesmärkidesse ja iga ÜSRi 
fondi konkreetsetesse liidu 
prioriteetidesse, ühisesse strateegilisse 
raamistikku, heakskiidetud 
makropiirkondlikku strateegiasse, 
liikmesriikide makropiirkondliku 
arengufondi lepingusse, aluslepingu 
artikli 121 lõike 2 alusel konkreetse riigi 
kohta antud soovitustesse ning nõukogu 
soovitustesse, mis on vastu võetud 
aluslepingu artikli 148 lõike 4 kohaselt. 
Hindamine käsitleb eeskätt 
makropiirkondliku arengufondi 
programmi strateegia adekvaatsust, 
vastavaid eesmärke, näitajaid, sihte ja 
eelarvevahendite eraldamist.
2. Komisjon esitab oma tähelepanekud 
kolme kuu jooksul alates programmi 
esitamise kuupäevast. Makropiirkondliku 
arengufondi asutanud liikmesriigid 
esitavad komisjonile kogu vajaliku 
lisateabe ja vaatavad vajaduse korral 
kavandatud makropiirkondliku 
arengufondi programmi läbi.

3. Komisjon kiidab iga makropiirkondliku 
arengufondi programmi fondispetsiifiliste 
eeskirjade alusel heaks hiljemalt kuue 
kuu jooksul alates programmi liikmesriigi 
või liikmesriikide poolt ametlikult 
esitamise kuupäevast, tingimusel et 
sellesse on tehtud kõik muudatused 
vastavalt komisjoni ettepanekule. 

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühise strateegilise raamistiku uuenduslikku osa. 


