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Muudatusettepanek 57
László Surján

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Aluslepingu artiklis 176 sätestatakse, et 
Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) on 
ette nähtud selleks, et olla abiks põhiliste 
regionaalsete ebavõrdsuste korvamisel 
liidus. Sellest tulenevalt panustab ERF eri 
piirkondade arengutasemete erinevuse ja 
ebasoodsate piirkondade, sealhulgas maa-
ja linnapiirkondade, taandarenevate 
tööstuspiirkondade, raskete ja püsivalt 
ebasoodsate loodusliku või demograafiliste 
tingimustega piirkondade, näiteks saared, 
mägipiirkonnad, hõredalt asustatud 
piirkonnad ja piirialad, mahajäämuse 
vähendamisse.

(1) Aluslepingu artiklis 176 sätestatakse, et 
Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) on 
ette nähtud selleks, et olla abiks põhiliste 
regionaalsete ebavõrdsuste korvamisel 
liidus. Sellest tulenevalt panustab ERF eri 
piirkondade arengutasemete erinevuse ja 
ebasoodsate piirkondade, sealhulgas maa-
ja linnapiirkondade, taandarenevate 
tööstuspiirkondade, raskete ja püsivalt 
ebasoodsate loodusliku või demograafiliste 
tingimustega piirkondade, näiteks alad, 
kus esineb suuri piirkondlikke erinevusi, 
vaesuses alasid, rahvustevahelisi pingeid; 
saared, mägipiirkonnad, hõredalt asustatud 
piirkonnad ja piirialad, mahajäämuse 
vähendamisse.

Or. en

Muudatusettepanek 58
María Irigoyen Pérez

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Aluslepingu artiklis 176 sätestatakse, et 
Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) on 
ette nähtud selleks, et olla abiks põhiliste 
regionaalsete ebavõrdsuste korvamisel 
liidus. Sellest tulenevalt panustab ERF eri 
piirkondade arengutasemete erinevuse ja 
ebasoodsate piirkondade, sealhulgas maa-
ja linnapiirkondade, taandarenevate 
tööstuspiirkondade, raskete ja püsivalt 
ebasoodsate loodusliku või demograafiliste 
tingimustega piirkondade, näiteks saared, 

(1) Aluslepingu artiklis 176 sätestatakse, et 
Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) on 
ette nähtud selleks, et olla abiks põhiliste 
regionaalsete ebavõrdsuste korvamisel 
liidus. Sellest tulenevalt panustab ERF eri 
piirkondade arengutasemete erinevuse ja 
ebasoodsate piirkondade, sealhulgas maa-
ja linnapiirkondade, taandarenevate
tööstuspiirkondade, raskete ja püsivalt 
ebasoodsate loodusliku või demograafiliste 
tingimustega piirkondade, näiteks saared, 
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mägipiirkonnad, hõredalt asustatud 
piirkonnad ja piirialad, mahajäämuse 
vähendamisse.

mägipiirkonnad, hõredalt asustatud 
piirkonnad ja piirialad ning kauged 
piirilinnad, mahajäämuse vähendamisse.

Or. es

Selgitus

Lisada tuleb ka kauged piirilinnad, arvestades nende erilist ainulaadsust.

Muudatusettepanek 59
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) ERFi erivajaduste rahuldamiseks ning 
kooskõlas Euroopa 2020. aasta 
strateegiaga,12 mille kohaselt peaks 
ühtekuuluvuspoliitika toetama vajadust 
aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu järele, tuleb määruse (EL) 
nr […]/2012 artiklis 9 sõnastatud 
temaatiliste eesmärkide raames sätestada 
ERFile eriomased meetmed kui 
„investeerimisprioriteedid”.

(4) ERFi erivajaduste rahuldamiseks ning 
kooskõlas Euroopa 2020. aasta 
strateegiaga,12 mille kohaselt peaks 
ühtekuuluvuspoliitika toetama vajadust 
aruka, jätkusuutliku ja kaasava arengu
järele, tuleb määruse (EL) nr […]/2012 
artiklis 9 sõnastatud temaatiliste 
eesmärkide raames sätestada ERFile 
eriomased meetmed kui 
„investeerimisprioriteedid”.

Or. en

Muudatusettepanek 60
Jan Březina

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) ERFi erivajaduste rahuldamiseks ning 
kooskõlas Euroopa 2020. aasta 
strateegiaga,12 mille kohaselt peaks 
ühtekuuluvuspoliitika toetama vajadust 
aruka, jätkusuutliku ja kaasava 

(4) ERFi erivajaduste rahuldamiseks ning 
kooskõlas Euroopa 2020. aasta 
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majanduskasvu järele, tuleb määruse (EL) 
nr […]/2012 artiklis 9 sõnastatud 
temaatiliste eesmärkide raames sätestada 
ERFile eriomased meetmed kui 
„investeerimisprioriteedid”.

strateegiaga,12 mille kohaselt peaks 
ühtekuuluvuspoliitika toetama vajadust 
aruka, jätkusuutliku

ja kaasava majanduskasvu järele, tuleb 
määruse (EL) nr […]/2012 artiklis 9 
sõnastatud
temaatiliste eesmärkide raames sätestada 
ERFile eriomased meetmed
kui „investeerimisprioriteedid”.

„Käesolevat investeerimisprioriteetide 
loetelu ei tuleks tõlgendada kui 
abikõlblikkuse eeskirju, vaid kui 
valdkondi, kuhu tuleks toetus keskendada, 
sätestades sellega ERFi eesmärgid 
konkreetsemal tasandil.”

Or. en

Selgitus

Selline muudatus oleks kasulik selguse mõttes, mis puudutab meetmete abikõlblikkust ja 
kulutusi, mida saab fondide kaudu toetada.

Muudatusettepanek 61
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) ERFi erivajaduste rahuldamiseks ning 
kooskõlas Euroopa 2020. aasta 
strateegiaga,12 mille kohaselt peaks 
ühtekuuluvuspoliitika toetama vajadust 
aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu järele, tuleb määruse (EL) 
nr […]/2012 artiklis 9 sõnastatud 
temaatiliste eesmärkide raames sätestada 

(4) ERFi erivajaduste rahuldamiseks ning 
kooskõlas Euroopa 2020. aasta 
strateegiaga,12 mille kohaselt peaks 
ühtekuuluvuspoliitika toetama vajadust 
aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu järele, tuleb määruse (EL) 
nr […]/2012 artiklis 9 sõnastatud 
temaatiliste eesmärkide raames sätestada 
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ERFile eriomased meetmed kui 
„investeerimisprioriteedid”.

ERFile eriomased meetmed kui 
„investeerimisprioriteedid”. Käesolevat 
investeerimisprioriteetide loetelu ei tuleks 
tõlgendada kui abikõlblikkuse eeskirju, 
vaid kui valdkondi, kuhu tuleks toetus 
keskendada, sätestades sellega ERFi 
eesmärgid konkreetsemal tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 62
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Ühtekuuluvuspoliitika ning teadus-
ja innovatsioonipoliitika koosmõju peab 
edendama tehnoloogia- ja teadusklastrite 
loomist nendes valdkondades suure ja veel 
ebapiisavalt ära kasutatud potentsiaaliga 
piirkondades, eelkõige piirkondades, 
millel on vaja läheneda majanduslikult ja 
sotsiaalselt Euroopa Liidu keskmisele, 
nagu äärepoolseimad piirkonnad, 
ääremaad, merepiirkonnad, saared, 
mägipiirkonnad või hõredalt asustatud 
piirkonnad, mistõttu peab tähelepanu 
keskmes olema keskkonnavaldkonna 
vastastikune sidumine teaduse ja 
tehnoloogiaga.

Or. pt

Muudatusettepanek 63
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) ERF peaks aitama kaasa Euroopa 
2020. aasta strateegiale ja tagama seeläbi 
ERFi abi suurema kontsenteerituse liidu 
prioriteetidele. Toetust saavate 
piirkondade kategooria kohaselt 
suunatakse ERFi toetus innovatsioonile 
ja teadusuuringutele, väikestele ja 
keskmise suurusega ettevõtetele ning 
kliimamuutuste leevendamisele.
Kontsentratsiooniastme puhul tuleks võtta 
arvesse nii piirkonna arengutaset kui ka 
nende piirkondade erivajadusi, mille SKP 
elaniku kohta ajavahemikul 2007−2013 
oli väiksem kui 75 % EL 25 keskmisest 
SKPst võrdlusperioodil.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 64
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) ERF peaks aitama kaasa Euroopa 2020. 
aasta strateegiale ja tagama seeläbi ERFi 
abi suurema kontsenteerituse liidu 
prioriteetidele. Toetust saavate piirkondade 
kategooria kohaselt suunatakse ERFi toetus 
innovatsioonile ja teadusuuringutele, 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtetele ning kliimamuutuste 
leevendamisele. Kontsentratsiooniastme 
puhul tuleks võtta arvesse nii piirkonna 
arengutaset kui ka nende piirkondade 
erivajadusi, mille SKP elaniku kohta 
ajavahemikul 2007−2013 oli väiksem kui 
75 % EL 25 keskmisest SKPst 
võrdlusperioodil.

(5) ERF peaks aitama kaasa Euroopa 2020. 
aasta strateegiale ja tagama seeläbi ERFi 
abi suurema kontsentreerituse liidu 
prioriteetidele. Toetust saavate piirkondade 
kategooria kohaselt suunatakse ERFi toetus 
innovatsioonile ja teadusuuringutele, 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtetele ning kliimamuutuste 
leevendamisele, aga ka klassikaliste, 
artiklis 2 esitatud ERFi eesmärkide 
täitmiseks mõeldud meetmetele. 
Kontsentratsiooniastme puhul tuleks võtta 
arvesse nii piirkonna arengutaset kui ka 
nende piirkondade erivajadusi, mille SKP 
elaniku kohta ajavahemikul 2007−2013 oli 
väiksem kui 75% EL 25 keskmisest SKPst 
võrdlusperioodil.
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Or. de

Muudatusettepanek 65
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) ERF peaks aitama kaasa Euroopa 
2020. aasta strateegiale ja tagama seeläbi 
ERFi abi suurema kontsenteerituse liidu 
prioriteetidele. Toetust saavate piirkondade 
kategooria kohaselt suunatakse ERFi toetus 
innovatsioonile ja teadusuuringutele, 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtetele ning kliimamuutuste 
leevendamisele. Kontsentratsiooniastme 
puhul tuleks võtta arvesse nii piirkonna 
arengutaset kui ka nende piirkondade 
erivajadusi, mille SKP elaniku kohta 
ajavahemikul 2007−2013 oli väiksem kui 
75 % EL 25 keskmisest SKPst 
võrdlusperioodil.

(5) ERF peaks aitama kaasa Euroopa 
2020. aasta strateegiale ja tagama seeläbi 
ERFi abi suurema kontsentreerituse liidu 
prioriteetidele. Toetust saavate piirkondade 
kategooria kohaselt suunatakse ERFi toetus 
innovatsioonile ja teadusuuringutele, info-
ja kommunikatsioonitehnoloogiale,
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtetele ning kliimamuutuste 
leevendamisele. Kontsentratsiooniastme 
puhul tuleks võtta arvesse nii piirkonna 
arengutaset.

Or. fr

Selgitus

Kooskõlas artikli 4 muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 66
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) ERF peaks aitama kaasa Euroopa 2020. 
aasta strateegiale ja tagama seeläbi ERFi 
abi suurema kontsenteerituse liidu 
prioriteetidele. Toetust saavate piirkondade 
kategooria kohaselt suunatakse ERFi toetus 

(5) ERF peaks aitama kaasa Euroopa 2020. 
aasta strateegiale ja tagama seeläbi ERFi 
abi suurema kontsentreerituse liidu 
prioriteetidele. Toetust saavate piirkondade 
kategooria kohaselt suunatakse ERFi toetus 
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innovatsioonile ja teadusuuringutele, 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtetele ning kliimamuutuste 
leevendamisele. Kontsentratsiooniastme 
puhul tuleks võtta arvesse nii piirkonna 
arengutaset kui ka nende piirkondade 
erivajadusi, mille SKP elaniku kohta 
ajavahemikul 2007−2013 oli väiksem kui 
75 % EL 25 keskmisest SKPst 
võrdlusperioodil.

innovatsioonile ja teadusuuringutele,
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtetele, kliimamuutuste 
leevendamisele ja keskkonnakaitsele, 
sealhulgas ressursitõhususe 
edendamisele. Kontsentratsiooniastme 
puhul tuleks võtta arvesse nii piirkonna 
arengutaset ja vajadust saavutada ELi 
2020. aasta kliima- ja energeetikaalased 
eesmärgid, mis kuuluvad strateegia 
„Euroopa 2020” eesmärkide hulka.

Or. en

Muudatusettepanek 67
László Surján

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) ERF peaks aitama kaasa Euroopa 2020. 
aasta strateegiale ja tagama seeläbi ERFi 
abi suurema kontsenteerituse liidu 
prioriteetidele. Toetust saavate piirkondade 
kategooria kohaselt suunatakse ERFi toetus 
innovatsioonile ja teadusuuringutele, 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtetele ning kliimamuutuste 
leevendamisele. Kontsentratsiooniastme 
puhul tuleks võtta arvesse nii piirkonna 
arengutaset kui ka nende piirkondade 
erivajadusi, mille SKP elaniku kohta 
ajavahemikul 2007−2013 oli väiksem kui 
75 % EL 25 keskmisest SKPst 
võrdlusperioodil.

(5) ERF peaks aitama kaasa Euroopa 2020. 
aasta strateegiale ja tagama seeläbi ERFi 
abi suurema kontsentreerituse liidu 
prioriteetidele. Toetust saavate piirkondade 
kategooria kohaselt suunatakse ERFi toetus 
innovatsioonile ja teadusuuringutele, 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtetele ning kliimamuutuste 
leevendamisele. Kontsentratsiooniastme 
puhul tuleks võtta arvesse nii piirkonna 
arengutaset, kaasa arvatud piirkondlikke 
erinevusi, kui ka nende piirkondade 
erivajadusi, mille SKP elaniku kohta 
ajavahemikul 2007−2013 oli väiksem kui 
75% EL 25 keskmisest SKPst 
võrdlusperioodil.

Or. en

Muudatusettepanek 68
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni nimel 
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) ERF peaks aitama kaasa Euroopa 2020. 
aasta strateegiale ja tagama seeläbi ERFi 
abi suurema kontsenteerituse liidu 
prioriteetidele. Toetust saavate piirkondade 
kategooria kohaselt suunatakse ERFi toetus 
innovatsioonile ja teadusuuringutele, 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtetele ning kliimamuutuste 
leevendamisele. Kontsentratsiooniastme 
puhul tuleks võtta arvesse nii piirkonna 
arengutaset kui ka nende piirkondade 
erivajadusi, mille SKP elaniku kohta 
ajavahemikul 2007−2013 oli väiksem kui 
75 % EL 25 keskmisest SKPst 
võrdlusperioodil.

(5) ERF peaks aitama kaasa Euroopa 2020. 
aasta strateegiale ja tagama seeläbi ERFi 
abi suurema kontsentreerituse liidu 
prioriteetidele. Toetust saavate piirkondade 
kategooria kohaselt suunatakse ERFi toetus 
innovatsioonile ja teadusuuringutele, 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtetele ning kliimamuutuste 
leevendamisele ja kliimamuutustega 
kokkupuutuvate naiste kaitsele. 
Kontsentratsiooniastme puhul tuleks võtta 
arvesse nii piirkonna arengutaset kui ka 
nende piirkondade erivajadusi, mille SKP 
elaniku kohta ajavahemikul 2007−2013 oli 
väiksem kui 75% EL 25 keskmisest SKPst 
võrdlusperioodil.

Or. en

Muudatusettepanek 69
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) ERF peaks aitama kaasa Euroopa 
2020. aasta strateegiale ja tagama seeläbi 
ERFi abi suurema kontsenteerituse liidu
prioriteetidele. Toetust saavate 
piirkondade kategooria kohaselt 
suunatakse ERFi toetus innovatsioonile 
ja teadusuuringutele, väikestele ja 
keskmise suurusega ettevõtetele ning 
kliimamuutuste leevendamisele.
Kontsentratsiooniastme puhul tuleks võtta 
arvesse nii piirkonna arengutaset kui ka 
nende piirkondade erivajadusi, mille SKP 

(5) ERF peaks aitama kaasa 
majanduslikule, sotsiaalsele ja 
territoriaalsele ühtekuuluvusele ja tagama 
seeläbi ERFi abi kontsentreerituse
mitmetele prioriteetidele. 
Ühtekuuluvuspoliitika aitab suurel 
määral kaasa strateegia „Euroopa 2020” 
eesmärkide saavutamisele. Nagu 
märgitakse Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklis 176, on ERFi eesmärk 
olla abiks põhiliste regionaalsete 
ebavõrdsuste korvamisel liidus, arvestades 
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elaniku kohta ajavahemikul 2007−2013 
oli väiksem kui 75 % EL 25 keskmisest 
SKPst võrdlusperioodil.

piirkondlike ja kohalike 
arenguvajadustega.

Or. en

Muudatusettepanek 70
Viktor Uspaskich

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) ERF peaks aitama kaasa Euroopa 2020. 
aasta strateegiale ja tagama seeläbi ERFi 
abi suurema kontsenteerituse liidu 
prioriteetidele. Toetust saavate piirkondade 
kategooria kohaselt suunatakse ERFi toetus 
innovatsioonile ja teadusuuringutele, 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtetele ning kliimamuutuste 
leevendamisele. Kontsentratsiooniastme 
puhul tuleks võtta arvesse nii piirkonna 
arengutaset kui ka nende piirkondade 
erivajadusi, mille SKP elaniku kohta 
ajavahemikul 2007−2013 oli väiksem kui 
75 % EL 25 keskmisest SKPst 
võrdlusperioodil.

(5) ERF peaks aitama kaasa Euroopa 2020. 
aasta strateegiale ja tagama seeläbi ERFi 
abi suurema kontsentreerituse liidu 
prioriteetidele. Toetust saavate piirkondade 
kategooria kohaselt suunatakse ERFi toetus 
innovatsioonile ja teadusuuringutele, 
linnaarengule ja kohalikule arengule,
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtetele ning kliimamuutuste 
leevendamisele. Kontsentratsiooniastme 
puhul tuleks võtta arvesse nii piirkonna 
arengutaset kui ka nende piirkondade 
erivajadusi, mille SKP elaniku kohta 
ajavahemikul 2007−2013 oli väiksem kui 
75% EL 25 keskmisest SKPst 
võrdlusperioodil.

Or. en

Muudatusettepanek 71
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) ERF peaks aitama kaasa Euroopa 2020. 
aasta strateegiale ja tagama seeläbi ERFi 
abi suurema kontsenteerituse liidu 

(5) ERF peaks aitama kaasa Euroopa 2020. 
aasta strateegiale ja tagama seeläbi ERFi 
abi suurema kontsentreerituse liidu 
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prioriteetidele. Toetust saavate piirkondade 
kategooria kohaselt suunatakse ERFi toetus 
innovatsioonile ja teadusuuringutele, 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtetele ning kliimamuutuste 
leevendamisele. Kontsentratsiooniastme 
puhul tuleks võtta arvesse nii piirkonna 
arengutaset kui ka nende piirkondade 
erivajadusi, mille SKP elaniku kohta 
ajavahemikul 2007−2013 oli väiksem kui 
75 % EL 25 keskmisest SKPst 
võrdlusperioodil.

prioriteetidele. Toetust saavate piirkondade 
kategooria kohaselt suunatakse ERFi toetus 
innovatsioonile ja teadusuuringutele, 
toetuseks ettevõtjatele, eriti väikestele ja 
keskmise suurusega ettevõtetele, info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiale ning 
kliimamuutuste leevendamisele. 
Kontsentratsiooniastme puhul tuleks võtta 
arvesse nii piirkonna arengutaset kui ka 
nende piirkondade erivajadusi, mille SKP 
elaniku kohta ajavahemikul 2007−2013 oli 
väiksem kui 75% EL 25 keskmisest SKPst 
võrdlusperioodil.

Or. es

Muudatusettepanek 72
Michael Theurer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) ERF peaks aitama kaasa Euroopa 2020. 
aasta strateegiale ja tagama seeläbi ERFi 
abi suurema kontsenteerituse liidu 
prioriteetidele. Toetust saavate piirkondade 
kategooria kohaselt suunatakse ERFi toetus 
innovatsioonile ja teadusuuringutele, 
väikestele ja keskmise suurusega
ettevõtetele ning kliimamuutuste 
leevendamisele. Kontsentratsiooniastme 
puhul tuleks võtta arvesse nii piirkonna 
arengutaset kui ka nende piirkondade 
erivajadusi, mille SKP elaniku kohta 
ajavahemikul 2007−2013 oli väiksem kui 
75 % EL 25 keskmisest SKPst 
võrdlusperioodil.

(5) ERF peaks aitama kaasa Euroopa 2020. 
aasta strateegiale ja tagama seeläbi ERFi 
abi suurema kontsentreerituse liidu 
prioriteetidele. Toetust saavate piirkondade 
kategooria kohaselt suunatakse ERFi toetus 
innovatsioonile ja teadusuuringutele, 
ettevõtetele, eelkõige väikestele ja 
keskmistele, ning kliimamuutuste 
leevendamisele. Kontsentratsiooniastme 
puhul tuleks võtta arvesse nii piirkonna 
arengutaset kui ka nende piirkondade 
erivajadusi, mille SKP elaniku kohta 
ajavahemikul 2007−2013 oli väiksem kui 
75% EL 25 keskmisest SKPst 
võrdlusperioodil.

Or. de

Muudatusettepanek 73
Nuno Teixeira
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) ERF peaks aitama kaasa Euroopa 2020. 
aasta strateegiale ja tagama seeläbi ERFi 
abi suurema kontsenteerituse liidu 
prioriteetidele. Toetust saavate piirkondade 
kategooria kohaselt suunatakse ERFi toetus 
innovatsioonile ja teadusuuringutele, 
väikestele ja keskmise suurusega
ettevõtetele ning kliimamuutuste 
leevendamisele. Kontsentratsiooniastme 
puhul tuleks võtta arvesse nii piirkonna 
arengutaset kui ka nende piirkondade 
erivajadusi, mille SKP elaniku kohta 
ajavahemikul 2007−2013 oli väiksem kui 
75 % EL 25 keskmisest SKPst 
võrdlusperioodil.

(5) ERF peaks aitama kaasa Euroopa 2020. 
aasta strateegiale ja tagama seeläbi ERFi 
abi suurema kontsentreerituse liidu 
prioriteetidele. Toetust saavate piirkondade 
kategooria kohaselt suunatakse ERFi toetus 
innovatsioonile ja teadusuuringutele, 
ettevõtete konkurentsivõime 
tugevdamisele ning kliimamuutuste 
leevendamisele. Kontsentratsiooniastme 
puhul tuleks võtta arvesse nii piirkonna 
arengutaset kui ka nende piirkondade 
erivajadusi, mille SKP elaniku kohta 
ajavahemikul 2007−2013 oli väiksem kui 
75% EL 25 keskmisest SKPst 
võrdlusperioodil.

Or. pt

Selgitus

ERF peab toetama meetmeid Euroopa ettevõtete konkurentsivõime parandamiseks, et nad 
saaksid nii tugevamalt püsida rahvusvahelises konkurentsis ja luua rohkem töökohti 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil. Oluline on välja tuua, et suurettevõtetel on majanduses 
väga tähtis osa, mitte ainult investeeringute tõttu, mis võimendavad VKEsid, vaid ka 
töökohtade loomise ja piirkondliku majanduse elavdamise tõttu.

Muudatusettepanek 74
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) ERF peaks aitama kaasa Euroopa 2020. 
aasta strateegiale ja tagama seeläbi ERFi 
abi suurema kontsenteerituse liidu 
prioriteetidele. Toetust saavate piirkondade 
kategooria kohaselt suunatakse ERFi toetus 
innovatsioonile ja teadusuuringutele, 

(5) ERF peaks aitama kaasa Euroopa 2020. 
aasta strateegiale ja tagama seeläbi ERFi 
abi suurema kontsentreerituse liidu 
prioriteetidele. Toetust saavate piirkondade 
kategooria kohaselt suunatakse ERFi toetus 
innovatsioonile ja teadusuuringutele, 
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väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtetele ning kliimamuutuste 
leevendamisele. Kontsentratsiooniastme 
puhul tuleks võtta arvesse nii piirkonna 
arengutaset kui ka nende piirkondade 
erivajadusi, mille SKP elaniku kohta 
ajavahemikul 2007−2013 oli väiksem kui 
75 % EL 25 keskmisest SKPst 
võrdlusperioodil.

väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtetele ning meetmetele 
kliimamuutuste ja veevarude valdkonnas. 
Kontsentratsiooniastme puhul tuleks võtta 
arvesse nii piirkonna arengutaset kui ka 
nende piirkondade erivajadusi, mille SKP 
elaniku kohta ajavahemikul 2007−2013 oli 
väiksem kui 75% EL 25 keskmisest SKPst 
võrdlusperioodil.

Or. en

Muudatusettepanek 75
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Mario Pirillo, Vincenzo Iovine, Patrizia Toia, Silvia Costa, Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Euroopa Parlament märkis oma 
8. juuni 2011. aasta resolutsioonis, et 
noorte ja kultuuriga seotud 
poliitikavaldkonnad on olulised ja 
esimeste poliitikavaldkondade hulgas, 
mida hinnatakse nende lisaväärtuse ja 
kodanikeni jõudmise pärast. Ta kutsus 
seega Euroopa Liitu ja liikmesriike üles 
tunnustama kultuuri- ja loovtööstuste 
suurenevat tähtsust Euroopa majanduses, 
ja nende ülekanduvat mõju teistele 
majandussektoritele. Ühtlasi rõhutas ta 
tugevalt, et nende poliitikavaldkondade 
täieliku potentsiaali saab ära kasutada 
ainult siis, kui neile eraldatakse piisavad 
rahalised vahendid ühtekuuluvuspoliitika 
raames.

Or. it

Selgitus

Kooskõlas punktiga 102 Euroopa Parlamendi 8. juuni 2011. aasta resolutsioonis tulevikku 
investeerimise ning uue mitmeaastase finantsraamistiku kohta konkurentsivõimelise, 
jätkusuutliku ja kaasava Euroopa nimel.
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Muudatusettepanek 76
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Piirkonna arengu jaoks on otsustav 
tema innovatsioonivõime, mis omakorda 
sõltub tugevasti teadus- ja 
arendustegevusest. Paljudes piirkondades 
on tõsiseks arengutakistuseks tipptasemel 
teadusasutuste puudumine, mis oleksid 
ligitõmbavad rahvusvaheliste tippteadlaste 
ja omaenda teadlaste järelkasvu jaoks. 
Sealjuures on peaaegu kõikidel Euroopa 
piirkondadel edukas teadlaste diasporaa 
maailma parimates teadusasutustes, ka 
väljaspool Euroopat. Euroopa 
innovaatilisele liidule tervikuna tuleks 
kasuks, kui need talendid tagasi 
pöörduksid. ERF peaks seetõttu toetama 
piirkondade kõiki jõupingutusi, mis on 
suunatud selliste teadusasutuste 
rajamisele innovatsioonisõbralikus 
keskkonnas. Eelkõige siis, kui piirkonnad 
taotlevad programmi Horisont 2020 
toetusi, võttes näiteks koos mõne 
tippteadusasutusega osa tipptasemel 
uurimisinstituutide asutamise konkursist, 
tuleks kasutada kõiki sünergiavõimalusi 
programmiga Horisont 2020. Ainult 
sellisel viisil on võimalik uute asutuste 
muutumine tõmbekeskusteks, mis 
tõmbavad ligi innovatiivseid ettevõtteid ja 
arenevad teadus- ja innovatsiooniklastrite 
keskuseks.

Or. de

Selgitus

Mõningatest liikmesriikidest toimuv ajude äravool on kogu Euroopa probleem! Need 
liikmesriigid vajavad rahvusvaheliselt ligitõmbavaid teadusasutusi. Matiase raportis esitas 
parlament ettepaneku konkursi korraldamiseks, millel osalevad tipptasemel instituudist ja 
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esilekerkivast piirkonnast koosnevad meeskonnad. Nende teaduskavasid toetatakse 
programmist Horisont 2020 tipptaseme põhimõtte alusel. Infrastruktuuri rajamiseks kasutab 
piirkond omavahendeid ja ERFi vahendeid, mida konkurss ei hõlma.

Muudatusettepanek 77
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Ilma et see piiraks äärepoolseimatele 
piirkondadele ja vähe asustatud 
piirkondadele nende struktuuriliste ja 
alaliste lisakulude kompenseerimiseks 
antava eritoetuse teatud teemadele 
keskendumise tähtsust, tuleb säilitada 
praegune paindlikkus nende 
assigneeringute kasutamises, et see 
eritoetus vastaks paremini selle loomise 
eesmärkidele.

Or. pt

Muudatusettepanek 78
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Mario Pirillo, Vincenzo Iovine, Patrizia Toia, Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 b (uus)

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 b) Euroopa Parlament tuletas oma 
8. juuni 2011. aasta resolutsioonis 
meelde, et turism on Lissaboni lepingu 
kohaselt uus Euroopa Liidu pädevus, mis 
peab seetõttu kajastuma ka järgmises 
mitmeaastases finantsraamistikus. Ta 
rõhutas olulist panust, mille turism annab 
Euroopa majandusse, ja vajadust, et 
Euroopa turismistrateegiat, mille eesmärk 
on suurendada sektori konkurentsivõimet, 
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toetataks piisavalt ERFi kaudu.

Or. it

Selgitus

Kooskõlas punktiga 99 Euroopa Parlamendi 8. juuni 2011. aasta resolutsioonis tulevikku 
investeerimise ning uue mitmeaastase finantsraamistiku kohta konkurentsivõimelise, 
jätkusuutliku ja kaasava Euroopa nimel.

Muudatusettepanek 79
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Mario Pirillo, Vincenzo Iovine, Patrizia Toia, Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 c (uus)

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 c) Nagu märgiti Euroopa Kontrollikoja 
Europea eriaruandes nr 6/2011 „Kas 
ERFi kaasrahastatud turismiprojektid 
olid mõjusad”, on sekkumismeetmed 
turismisektoris täitnud eesmärgi ja olnud 
tulemuslikud seoses majanduskasvu ja 
tööhõivega, suurendades vastuvõtumahtu 
ja luues või säilitades töökohti.

Or. it

Selgitus

Euroopa Kontrollikoja aruandes lükatakse usaldusväärselt ümber kuuldused turismisektori 
toetuseks võetud sekkumismeetmete väidetavast ebaefektiivsusest ja ebatõhususest.

Muudatusettepanek 80
László Surján

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Programmi rakendamise edusammude 
hindamiseks tuleks enne seda, kui 

(6) Programmi rakendamise edusammude 
hindamiseks tuleks enne seda, kui 
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liikmesriigid visandavad oma 
rakenduskavad, luua ühine näitajate 
kogum. Neid näitajaid peaksid täiendama 
programmile eriomased näitajad.

liikmesriigid visandavad oma 
rakenduskavad, luua ühine näitajate 
kogum. Neid näitajaid peaksid täiendama 
piirkonnale eriomased ja programmile 
eriomased näitajad.

Or. en

Muudatusettepanek 81
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni nimel 

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Programmi rakendamise edusammude 
hindamiseks tuleks enne seda, kui 
liikmesriigid visandavad oma 
rakenduskavad, luua ühine näitajate 
kogum. Neid näitajaid peaksid täiendama 
programmile eriomased näitajad.

(6) Programmi rakendamise edusammude 
hindamiseks tuleks enne seda, kui 
liikmesriigid visandavad oma 
rakenduskavad, luua ühine näitajate 
kogum. Neid näitajaid peaksid täiendama 
programmile eriomased näitajad. Kõik 
andmed tuleks võimaluse korral esitada 
soo alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 82
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Programmi rakendamise edusammude 
hindamiseks tuleks enne seda, kui 
liikmesriigid visandavad oma 
rakenduskavad, luua ühine näitajate 
kogum. Neid näitajaid peaksid täiendama 
programmile eriomased näitajad.

(6) Programmi rakendamise edusammude 
hindamiseks tuleks enne seda, kui 
liikmesriigid visandavad oma 
rakenduskavad, luua liikmesriikide ja 
piirkondadega kooskõlastatult ühine 
näitajate kogum. Neid näitajaid peaksid 
täiendama programmile eriomased 
näitajad.
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Or. es

Muudatusettepanek 83
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis, Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Linnade säästva arengu raames 
peetakse vajalikuks toetada integreeritud 
meetmeid linnapiirkondade majanduslike, 
keskkonnaalaste, kliima- ja sotsiaalsete 
probleemide lahendamiseks ning määrata 
kindlaks kord, millega koostatakse 
kõnealustest meetmetest abi saavate 
linnade nimekiri ning meetmete jaoks 
eraldatud rahasumma.

(7) Linnade säästva arengu raames 
peetakse vajalikuks toetada integreeritud 
meetmeid linnapiirkondade majanduslike, 
keskkonnaalaste, kliima- ja sotsiaalsete 
probleemide lahendamiseks.

Or. de

Muudatusettepanek 84
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Linnade säästva arengu raames 
peetakse vajalikuks toetada integreeritud 
meetmeid linnapiirkondade majanduslike, 
keskkonnaalaste, kliima- ja sotsiaalsete 
probleemide lahendamiseks ning määrata 
kindlaks kord, millega koostatakse 
kõnealustest meetmetest abi saavate
linnade nimekiri ning meetmete jaoks 
eraldatud rahasumma.

(7) Linnade säästva arengu raames 
peetakse vajalikuks toetada integreeritud 
meetmeid linna- ja linnalähedaste 
piirkondade majanduslike, 
keskkonnaalaste, kliima-, kultuuriliste,
sotsiaalsete, tööhõive- ja demograafiliste
probleemide lahendamiseks ning sätestada 
rakenduskavades kõnealustest meetmetest 
abi saavad funktsionaalsed 
linnapiirkonnad ning meetmete jaoks 
eraldatud rahasumma.

Or. en
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Muudatusettepanek 85
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Linnade säästva arengu raames 
peetakse vajalikuks toetada integreeritud 
meetmeid linnapiirkondade majanduslike, 
keskkonnaalaste, kliima- ja sotsiaalsete 
probleemide lahendamiseks ning määrata 
kindlaks kord, millega koostatakse
kõnealustest meetmetest abi saavate 
linnade nimekiri ning meetmete jaoks 
eraldatud rahasumma.

(7) Linnade säästva arengu raames 
peetakse vajalikuks toetada integreeritud 
meetmeid linnapiirkondade majanduslike, 
keskkonnaalaste, kliima- ja sotsiaalsete 
probleemide lahendamiseks ning määrata 
kindlaks kord, millega valitakse
kõnealustest meetmetest abi saavad 
funktsionaalsed linnapiirkonnad ja teised 
funktsionaalsed territoriaalsed piirkonnad 
ning meetmete jaoks eraldatud rahasumma.

Or. de

Selgitus

Kuna linnade säästev areng ei ole seotud üksnes linnadega, vaid toimub juba praegu 
suuremates ruumilistes kategooriates, mis hõlmavad nt mitmeid linnu, linna ja selle 
lähiümbrust või piirkondlikke ühendusi ning lisaks on liikmesriikides väga palju erinevaid 
territoriaalseid kategooriaid, peaks see kajastuma linnadega seotud arendatavate 
piirkondade määratluses.

Muudatusettepanek 86
László Surján

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Linnade säästva arengu raames 
peetakse vajalikuks toetada integreeritud 
meetmeid linnapiirkondade majanduslike, 
keskkonnaalaste, kliima- ja sotsiaalsete 
probleemide lahendamiseks ning määrata 
kindlaks kord, millega koostatakse 
kõnealustest meetmetest abi saavate 

(7) Linnade säästva arengu raames 
peetakse vajalikuks toetada integreeritud 
meetmeid linnapiirkondade majanduslike, 
keskkonnaalaste, kultuuridevaheliste, 
kliima- ja sotsiaalsete probleemide 
lahendamiseks ning määrata kindlaks kord, 
millega koostatakse kõnealustest 
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linnade nimekiri ning meetmete jaoks 
eraldatud rahasumma.

meetmetest abi saavate linnade nimekiri 
ning meetmete jaoks eraldatud rahasumma.

Or. en

Muudatusettepanek 87
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Linnade säästva arengu raames 
peetakse vajalikuks toetada integreeritud 
meetmeid linnapiirkondade majanduslike, 
keskkonnaalaste, kliima- ja sotsiaalsete 
probleemide lahendamiseks ning määrata 
kindlaks kord, millega koostatakse 
kõnealustest meetmetest abi saavate 
linnade nimekiri ning meetmete jaoks 
eraldatud rahasumma.

(7) Linnade säästva arengu raames 
peetakse vajalikuks toetada integreeritud 
meetmeid linnapiirkondade ja 
linnalähedaste piirkondade majanduslike, 
keskkonnaalaste, kliima- ja sotsiaalsete 
ning rahvastikuprobleemide
lahendamiseks ning määrata kindlaks kord, 
millega koostatakse kõnealustest 
meetmetest abi saavate linnade ja 
funktsionaalsete territooriumide 
soovituslik nimekiri ning meetmete jaoks 
eraldatud rahasumma.

Or. es

Muudatusettepanek 88
Manfred Weber

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Linnade säästva arengu raames 
peetakse vajalikuks toetada integreeritud 
meetmeid linnapiirkondade majanduslike, 
keskkonnaalaste, kliima- ja sotsiaalsete 
probleemide lahendamiseks ning määrata 
kindlaks kord, millega koostatakse
kõnealustest meetmetest abi saavate
linnade nimekiri ning meetmete jaoks 

(7) Linnade säästva arengu raames 
peetakse vajalikuks toetada integreeritud 
meetmeid linnapiirkondade majanduslike, 
keskkonnaalaste, kliima-, demograafiliste
ja sotsiaalsete probleemide lahendamiseks 
ning määrata kindlaks kord, millega 
valitakse kõnealustest meetmetest abi 
saavad funktsionaalsed linnapiirkonnad 
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eraldatud rahasumma. ning teised piirkonnad ning meetmete 
jaoks eraldatud rahasumma.

(Kooskõlas raportööri 
muudatusettepanekuga, mis käsitleb ERFi 
määruse artikli 7 lõiget 1, võttes arvesse 
funktsionaalsete piirkondade laiemat 
määratlust.)

Or. en

Muudatusettepanek 89
Michael Theurer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Linnade säästva arengu raames 
peetakse vajalikuks toetada integreeritud 
meetmeid linnapiirkondade majanduslike, 
keskkonnaalaste, kliima- ja sotsiaalsete 
probleemide lahendamiseks ning määrata 
kindlaks kord, millega koostatakse
kõnealustest meetmetest abi saavate
linnade nimekiri ning meetmete jaoks 
eraldatud rahasumma.

(7) Linnade säästva arengu raames 
peetakse vajalikuks toetada integreeritud 
meetmeid linnapiirkondade majanduslike, 
keskkonnaalaste, kliima-, demograafiliste
ja sotsiaalsete probleemide lahendamiseks 
ning määrata kindlaks kord, millega 
valitakse kõnealustest meetmetest abi 
saavad funktsionaalsed linnapiirkonnad 
ning teised piirkonnad ning meetmete 
jaoks eraldatud rahasumma.

Or. en

Muudatusettepanek 90
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Linnade säästva arengu raames 
peetakse vajalikuks toetada integreeritud 
meetmeid linnapiirkondade majanduslike, 
keskkonnaalaste, kliima- ja sotsiaalsete 
probleemide lahendamiseks ning määrata 

(7) Linnade säästva arengu raames 
peetakse vajalikuks toetada integreeritud 
meetmeid linnapiirkondade majanduslike, 
keskkonnaalaste, kliima-, vee- ja 
sotsiaalsete probleemide lahendamiseks 
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kindlaks kord, millega koostatakse 
kõnealustest meetmetest abi saavate 
linnade nimekiri ning meetmete jaoks 
eraldatud rahasumma.

ning määrata kindlaks kord, millega 
koostatakse kõnealustest meetmetest abi 
saavate linnade nimekiri ning meetmete 
jaoks eraldatud rahasumma.

Or. en

Muudatusettepanek 91
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Linnade säästva arengu valdkonna 
meetmete ERFi poolt ajavahemikul 
2007−2013 kaasrahastatud 
rakenduskavadesse integreerimise 
tugevatele külgedele ja kogemusele 
toetudes tuleks liidu tasandil astuda 
järgmine samm linnade arenguplatvormi 
loomise abil.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 92
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Linnade säästva arengu valdkonna 
meetmete ERFi poolt ajavahemikul 
2007−2013 kaasrahastatud 
rakenduskavadesse integreerimise 
tugevatele külgedele ja kogemusele 
toetudes tuleks liidu tasandil astuda 
järgmine samm linnade arenguplatvormi 
loomise abil.

(8) Linnade säästva arengu valdkonna 
meetmete ERFi poolt ajavahemikul 
2007−2013 kaasrahastatud 
rakenduskavadesse integreerimise 
tugevatele külgedele ja kogemusele 
toetudes peaks komisjon edendama 
koostöövõrgustike loomist, koostööd 
kohalike asutuste vahel ja 
linnapoliitikaalaste kogemuste vahetust 
liidu tasandil valdkondades, mis on seotud 
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ERFi investeerimisprioriteetide ja linnade 
säästva arenguga.

Or. en

Muudatusettepanek 93
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Linnade säästva arengu valdkonna 
meetmete ERFi poolt ajavahemikul 
2007−2013 kaasrahastatud 
rakenduskavadesse integreerimise 
tugevatele külgedele ja kogemusele 
toetudes tuleks liidu tasandil astuda 
järgmine samm linnade arenguplatvormi 
loomise abil.

(8) Linnade säästva arengu valdkonna 
meetmete ERFi poolt ajavahemikul 
2007−2013 kaasrahastatud 
rakenduskavadesse integreerimise 
tugevatele külgedele ja kogemusele 
toetudes tuleb tõhustada juba 
olemasolevate linnavõrgustike ja -
platvormide kaasamist.

Or. pt

Selgitus

Selle asemel et luua veel linnaarendusplatvorme, tuleb kaasata juba olemasolevaid, luues 
mastaabisäästu nende korralduses ja toimivuses ja ühenduses Euroopa institutsioonidega.

Muudatusettepanek 94
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Selleks, et linnade säästva arengu 
probleemide lahendamiseks välja selgitada 
või katsetada uusi võimalusi, mis on liidu 
tasandil olulised, peaks ERF toetama 
uuenduslikke meetmeid linnade säästva 
arengu valdkonnas.

(9) Selleks, et linnade säästva arengu 
probleemide lahendamiseks välja selgitada 
või katsetada uusi võimalusi, mis on liidu 
tasandil olulised, peaks ERF toetama 
uuenduslikke meetmeid linnade säästva 
arengu valdkonnas, sealhulgas 
linnalähedaste piirkondade arengut ja 
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meetmeid, mis toetavad alt üles suunatud 
kaasavaid lahendusi struktuursetele 
raskustele, nagu näiteks probleemsete 
linnapiirkondade elavdamine.

Or. en

Muudatusettepanek 95
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Selleks, et linnade säästva arengu 
probleemide lahendamiseks välja selgitada 
või katsetada uusi võimalusi, mis on liidu 
tasandil olulised, peaks ERF toetama 
uuenduslikke meetmeid linnade säästva 
arengu valdkonnas.

(9) Selleks, et linnade, territooriumide või 
piirkondade säästva arengu probleemide 
lahendamiseks välja selgitada või katsetada 
uusi võimalusi, mis on liidu tasandil 
olulised, peaks ERF toetama uuenduslikke 
meetmeid linnade, territooriumide või 
piirkondade säästva arengu valdkonnas.

Or. de

Selgitus

Kuna linnade säästev areng ei ole seotud üksnes linnadega, vaid toimub juba praegu 
suuremates ruumilistes kategooriates, mis hõlmavad nt mitmeid linnu, linna ja selle 
lähiümbrust või piirkondlikke ühendusi ning lisaks on liikmesriikides väga palju erinevaid 
territoriaalseid kategooriaid, peaks see kajastuma linnadega seotud arendatavate 
piirkondade määratluses.

Muudatusettepanek 96
Manfred Weber

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Selleks, et linnade säästva arengu 
probleemide lahendamiseks välja selgitada 
või katsetada uusi võimalusi, mis on liidu 

(9) Selleks, et linnade ja muude 
piirkondade säästva arengu probleemide 
lahendamiseks välja selgitada või katsetada 
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tasandil olulised, peaks ERF toetama 
uuenduslikke meetmeid linnade säästva 
arengu valdkonnas.

uusi võimalusi, mis on liidu tasandil 
olulised, peaks ERF toetama uuenduslikke 
meetmeid linnade ja muude piirkondade 
säästva arengu valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 97
Michael Theurer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Selleks, et linnade säästva arengu 
probleemide lahendamiseks välja selgitada 
või katsetada uusi võimalusi, mis on liidu 
tasandil olulised, peaks ERF toetama 
uuenduslikke meetmeid linnade säästva 
arengu valdkonnas.

(9) Selleks, et linnade ja muude 
piirkondade säästva arengu probleemide 
lahendamiseks välja selgitada või katsetada 
uusi võimalusi, mis on liidu tasandil 
olulised, peaks ERF toetama uuenduslikke 
meetmeid linnade ja muude piirkondade 
säästva arengu valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 98
László Surján

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) ERF peaks tegelema 1994. aasta 
ühinemisakti protokollis nr 6 
struktuurifondide raames eesmärgiga 6 
seotud erisätete kohta Rootsis ja Soomes 
osutatud probleemidega, mis on seotud
äärmiselt väikese rahvastikutihedusega 
piirkondade ligipääsuga suurtele turgudele 
ja neist kaugel asumisega. ERF peaks 
käsitlema ka eriomaseid raskusi, millega 
seisavad silmitsi teatavad saared, 
mägipiirkonnad, piirialad ja hõredalt 

(10) ERF peaks tegelema 1994. aasta 
ühinemisakti protokollis nr 6 
struktuurifondide raames eesmärgiga 6 
seotud erisätete kohta Rootsis ja Soomes 
osutatud probleemidega, mis on seotud 
vaesuses alade ja rahvustevaheliste 
pingetega või äärmiselt väikese 
rahvastikutihedusega piirkondade 
ligipääsuga suurtele turgudele ja neist 
kaugel asumisega. ERF peaks käsitlema ka 
eriomaseid raskusi, millega seisavad 
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asustatud alad, mille arengut aeglustab 
nende geograafiline asend, pidades silmas 
nende säästva arengu toetamist.

silmitsi teatavad saared, mägipiirkonnad, 
piirialad ja hõredalt asustatud alad, mille 
arengut aeglustab nende geograafiline 
asend, pidades silmas nende säästva arengu 
toetamist.

Or. en

Muudatusettepanek 99
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) ERF peaks tegelema 1994. aasta 
ühinemisakti protokollis nr 6 
struktuurifondide raames eesmärgiga 6 
seotud erisätete kohta Rootsis ja Soomes 
osutatud probleemidega, mis on seotud 
äärmiselt väikese rahvastikutihedusega 
piirkondade ligipääsuga suurtele turgudele 
ja neist kaugel asumisega. ERF peaks 
käsitlema ka eriomaseid raskusi, millega 
seisavad silmitsi teatavad saared, 
mägipiirkonnad, piirialad ja hõredalt 
asustatud alad, mille arengut aeglustab 
nende geograafiline asend, pidades silmas 
nende säästva arengu toetamist.

(10) ERF peaks tegelema 1994. aasta 
ühinemisakti protokollis nr 6 
struktuurifondide raames eesmärgiga 6 
seotud erisätete kohta Rootsis ja Soomes 
osutatud probleemidega, mis on seotud 
äärmiselt väikese rahvastikutihedusega 
piirkondade ligipääsuga suurtele turgudele 
ja neist kaugel asumisega. ERF peaks 
käsitlema ka eriomaseid raskusi, millega 
seisavad silmitsi saared, mägipiirkonnad, 
piirialad ja hõredalt asustatud alad, mille 
arengut aeglustab nende geograafiline 
asend, pidades silmas nende säästva arengu 
toetamist.

Or. es

Muudatusettepanek 100
María Irigoyen Pérez

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) ERF peaks tegelema 1994. aasta 
ühinemisakti protokollis nr 6 
struktuurifondide raames eesmärgiga 6 

(10) ERF peaks tegelema 1994. aasta 
ühinemisakti protokollis nr 6 
struktuurifondide raames eesmärgiga 6 
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seotud erisätete kohta Rootsis ja Soomes 
osutatud probleemidega, mis on seotud 
äärmiselt väikese rahvastikutihedusega 
piirkondade ligipääsuga suurtele turgudele 
ja neist kaugel asumisega. ERF peaks 
käsitlema ka eriomaseid raskusi, millega 
seisavad silmitsi teatavad saared, 
mägipiirkonnad, piirialad ja hõredalt 
asustatud alad, mille arengut aeglustab 
nende geograafiline asend, pidades silmas 
nende säästva arengu toetamist.

seotud erisätete kohta Rootsis ja Soomes 
osutatud probleemidega, mis on seotud 
äärmiselt väikese rahvastikutihedusega 
piirkondade ligipääsuga suurtele turgudele 
ja neist kaugel asumisega. ERF peaks 
käsitlema ka eriomaseid raskusi, millega 
seisavad silmitsi teatavad saared, 
mägipiirkonnad, piirialad, hõredalt 
asustatud alad ja kauged piirilinnad, mille 
arengut aeglustab nende geograafiline 
asend, pidades silmas nende säästva arengu 
toetamist.

Or. es

Selgitus

Lisada tuleb ka kauged piirilinnad, arvestades nende erilist ainulaadsust.

Muudatusettepanek 101
María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Transpordi infrastruktuuri jaoks 
mõeldud ERFi vahendite eesmärk on 
tugevdada liidu sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust, vähendades 
piirkondade arenguerinevusi, parandades 
eelkõige ligipääsetavust ja elanikkonna 
liikuvust, lisaks sellele, et rahastada 
väiksema CO2-heitega säästlikumat 
transpordisüsteemi. Võimaluse rahastada 
transpordi baasinfrastruktuuri peab 
saama alles jätta eranditult kõikidele 
piirkondadele.

Or. es

Selgitus

Kõikidele piirkondadele peab saama alles jätta võimaluse rahastada transpordi 
baasinfrastruktuuri.
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Muudatusettepanek 102
Patrice Tirolien, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Eraldi tuleks pöörata tähelepanu 
äärepoolseimatele piirkondadele, 
laiendades erandkorras ERFi rakendusala 
selliste konkreetsest majanduslikust ja 
sotsiaalsest olukorrast tulenevate 
lisakulude hüvitamisega seotud tegevusabi 
rahastamisele, mida tingivad aluslepingu 
artiklis 349 loetletud tegurid, nimelt nende 
piirkondade kaugus, isoleeritus, väike 
pindala, rasked loodusolud ja kliima ning 
majanduslik sõltuvus mõnedest toodetest. 
Nimetatud tegurite püsivus ja koosmõju 
piiravad oluliselt nende piirkondade 
arengut. Et toetada praeguse ja tulevase 
majandustegevuse arengut, tuleks vähemalt 
50 % konkreetsetest lisaeraldistest eraldada 
äärepoolseimate piirkondade majanduste 
mitmekesistamise ja kaasajastamise 
meetmete jaoks.

(11) Eraldi tuleks pöörata tähelepanu 
äärepoolseimatele piirkondadele, 
laiendades erandkorras ERFi rakendusala 
selliste konkreetsest majanduslikust ja 
sotsiaalsest olukorrast tulenevate 
lisakulude hüvitamisega seotud tegevusabi 
rahastamisele, mida tingivad aluslepingu 
artiklis 349 loetletud tegurid, nimelt nende 
piirkondade kaugus, isoleeritus, väike 
pindala, rasked loodusolud ja kliima ning 
majanduslik sõltuvus mõnedest toodetest. 
Nimetatud tegurite püsivus ja koosmõju 
piiravad oluliselt nende piirkondade 
arengut. Et toetada praeguse ja tulevase 
majandustegevuse arengut, tuleks vähemalt 
30% konkreetsetest lisaeraldistest eraldada 
äärepoolseimate piirkondade majanduste 
mitmekesistamise ja kaasajastamise 
meetmete jaoks.

Or. fr

Selgitus

Eesmärk suunata 50% konkreetsetest lisaeraldistest majanduse mitmekesistamise meetmetele 
muudaks paradigmat, mis muudaks selle rakendamise ebareaalseks alates 2014. aastast, mil 
eraldiste eesmärgiks on peamiselt vähendada kulusid. 30%-line määr tundub olevat kohalike 
oludega paremini tasakaalus.

Muudatusettepanek 103
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11
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 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Eraldi tuleks pöörata tähelepanu 
äärepoolseimatele piirkondadele, 
laiendades erandkorras ERFi rakendusala 
selliste konkreetsest majanduslikust ja 
sotsiaalsest olukorrast tulenevate 
lisakulude hüvitamisega seotud tegevusabi 
rahastamisele, mida tingivad aluslepingu 
artiklis 349 loetletud tegurid, nimelt nende 
piirkondade kaugus, isoleeritus, väike 
pindala, rasked loodusolud ja kliima ning 
majanduslik sõltuvus mõnedest toodetest. 
Nimetatud tegurite püsivus ja koosmõju 
piiravad oluliselt nende piirkondade 
arengut. Et toetada praeguse ja tulevase 
majandustegevuse arengut, tuleks 
vähemalt 50 % konkreetsetest 
lisaeraldistest eraldada äärepoolseimate 
piirkondade majanduste mitmekesistamise 
ja kaasajastamise meetmete jaoks.

(11) Eraldi tuleks pöörata tähelepanu 
äärepoolseimatele piirkondadele, 
laiendades erandkorras ERFi rakendusala 
selliste konkreetsest majanduslikust ja 
sotsiaalsest olukorrast tulenevate 
lisakulude hüvitamisega seotud tegevusabi 
rahastamisele, mida tingivad aluslepingu 
artiklis 349 loetletud tegurid, nimelt nende 
piirkondade kaugus, isoleeritus, väike 
pindala, rasked loodusolud ja kliima ning 
majanduslik sõltuvus mõnedest toodetest. 
Nimetatud tegurite püsivus ja koosmõju 
piiravad oluliselt nende piirkondade 
arengut ja konkurentsivõimet.

Or. pt

Selgitus

Kooskõlas artikli 11 punkti 1 teises lõigus tehtud muudatusega. Konkreetset lisaeraldist 
antakse äärepoolseimatele piirkondadele ja vähe asustatud piirkondadele. Kui vähe asustatud 
piirkonnad ei pea määrama mingit protsendimäära saadavast konkreetsest lisaeraldisest 
konkreetsetele eesmärkidele, ei tohi seda tingimust seada ka äärepoolseimatele piirkondadele. 
Taotleme konkreetse lisaeraldise kohaldamist kõikidele piirkondadele ühetaoliselt.

Muudatusettepanek 104
María Irigoyen Pérez, Juan Fernando López Aguilar

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Eraldi tuleks pöörata tähelepanu 
äärepoolseimatele piirkondadele, 
laiendades erandkorras ERFi rakendusala 
selliste konkreetsest majanduslikust ja 
sotsiaalsest olukorrast tulenevate 

(11) Eraldi tuleks pöörata tähelepanu 
äärepoolseimatele piirkondadele, 
laiendades erandkorras ERFi rakendusala 
nende erilisest majanduslikust ja 
sotsiaalsest olukorrast tingitud selliste 
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lisakulude hüvitamisega seotud tegevusabi 
rahastamisele, mida tingivad aluslepingu 
artiklis 349 loetletud tegurid, nimelt nende 
piirkondade kaugus, isoleeritus, väike 
pindala, rasked loodusolud ja kliima ning 
majanduslik sõltuvus mõnedest toodetest. 
Nimetatud tegurite püsivus ja koosmõju 
piiravad oluliselt nende piirkondade 
arengut. Et toetada praeguse ja tulevase 
majandustegevuse arengut, tuleks vähemalt 
50 % konkreetsetest lisaeraldistest eraldada 
äärepoolseimate piirkondade majanduste 
mitmekesistamise ja kaasajastamise 
meetmete jaoks.

ebasoodsate tingimuste hüvitamisega 
seotud tegevusabi rahastamisele, mida 
tingivad aluslepingu artiklis 349 loetletud 
tegurid, nimelt nende piirkondade kaugus, 
isoleeritus, väike pindala, rasked 
loodusolud ja kliima ning majanduslik 
sõltuvus mõnedest toodetest. Nimetatud 
tegurite püsivus ja koosmõju piiravad 
oluliselt nende piirkondade arengut. Et 
toetada praeguse ja tulevase 
majandustegevuse arengut, tuleks vähemalt 
50% konkreetsetest lisaeraldistest eraldada 
äärepoolseimate piirkondade majanduste 
mitmekesistamise ja kaasajastamise 
meetmete jaoks.

Or. es

Selgitus

Nagu on sätestatud aluslepingu artiklis 349, põhjustab hulk püsivaid tegureid koosmõjus 
nendel territooriumidel ebasoodsad tingimused, millest enamikku on raske kvantifitseerida.

Muudatusettepanek 105
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni nimel 

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Liikmesriigid ja komisjon tagavad, 
et kõigis ERFi kasutamise etappides, 
sealhulgas kujundamises, rakendamises, 
järelevalves ja hindamises, toetatakse 
meeste ja naiste võrdõiguslikkust ja 
edendatakse sooküsimuste kaasamist.

Or. en

Muudatusettepanek 106
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Uuenduslike meetmete valiku ja 
rakendamise korra kindlaksmääramiseks 
tuleks õigusaktide vastuvõtmise volitused
aluslepingu artikli 290 kohaselt 
delegeerida komisjonile artiklis 9 
sätestatud sisu ja ulatuse suhtes. On
äärmiselt oluline, et komisjon viib 
ettevalmistustöö ajal läbi asjakohaseid 
konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 
tasandil. Komisjon peaks delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamisel ja 
koostamisel tagama asjaomaste 
dokumentide samaaegse, õigeaegse ja 
kohase edastamise Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule.

(12) Uuenduslike meetmete valiku ja 
rakendamise korra kindlaksmääramiseks 
aluslepingu artikli 290 kohaselt artiklis 9 
sätestatud sisu ja ulatuse suhtes on
äärmiselt oluline, et komisjon viib 
ettevalmistustöö ajal läbi asjakohaseid 
konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 
tasandil. Komisjon peaks tagama 
asjaomaste dokumentide samaaegse, 
õigeaegse ja kohase edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

Or. es

Muudatusettepanek 107
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Patrice Tirolien, Georgios Stavrakakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Selleks et tagada käesoleva määruse 
rakendamise ühtsed tingimused, tuleks 
komisjonile anda rakendusvolitused 
linnade arenguplatvormis osalevate 
linnade nimekirja suhtes. Neid volitusi 
tuleks kasutada kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 
2011. aasta määrusega (EL) nr 182/2011, 
millega kehtestatakse eeskirjad ja 
üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide poolt läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
suhtes13.

välja jäetud
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Or. de

Muudatusettepanek 108
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Selleks et tagada käesoleva määruse 
rakendamise ühtsed tingimused, tuleks 
komisjonile anda rakendusvolitused 
linnade arenguplatvormis osalevate 
linnade nimekirja suhtes. Neid volitusi 
tuleks kasutada kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 
2011. aasta määrusega (EL) nr 182/2011, 
millega kehtestatakse eeskirjad ja 
üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide poolt läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
suhtes13.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 109
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Selleks et tagada käesoleva määruse 
rakendamise ühtsed tingimused, tuleks 
komisjonile anda rakendusvolitused 
linnade arenguplatvormis osalevate 
linnade nimekirja suhtes. Neid volitusi 
tuleks kasutada kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 
2011. aasta määrusega (EL) nr 182/2011, 
millega kehtestatakse eeskirjad ja 

(13) Selleks et tagada käesoleva määruse 
rakendamise ühtsed tingimused, tuleks 
komisjonile anda rakendusvolitused ühiste 
näitajate suhtes. Neid volitusi tuleks 
kasutada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 16. veebruari 2011. aasta 
määrusega (EL) nr 182/2011, millega 
kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, 
mis käsitlevad liikmesriikide poolt 
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üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide poolt läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendamisvolituste teostamise suhtes13.

läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida 
kohaldatakse komisjoni 
rakendamisvolituste teostamise suhtes13.

Or. en

Muudatusettepanek 110
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Selleks et tagada käesoleva määruse 
rakendamise ühtsed tingimused, tuleks 
komisjonile anda rakendusvolitused 
linnade arenguplatvormis osalevate
linnade nimekirja suhtes. Neid volitusi 
tuleks kasutada kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 
2011. aasta määrusega (EL) nr 182/2011, 
millega kehtestatakse eeskirjad ja 
üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide poolt läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendamisvolituste teostamise suhtes13.

(13) Selleks et tagada käesoleva määruse 
rakendamise ühtsed tingimused, tuleks 
komisjonile anda rakendusvolitused 
linnade arenguplatvormis osalejate suhtes. 
Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
16. veebruari 2011. aasta määrusega (EL) 
nr 182/2011, millega kehtestatakse 
eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide poolt läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendamisvolituste teostamise suhtes13.

Or. es

Muudatusettepanek 111
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – esimene lõik

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ERF aitab rahastada meetmeid, mille 
eesmärk on tugevdada majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, 
korvates põhilisi piirkondlikke ebavõrdsusi 
piirkondade majanduse arengu ja 

ERF aitab ühtlustada eri regioonide 
arengutaset ning vähendada 
mahajäämust kõige ebasoodsamates 
piirkondades, erilist tähelepanu 
maapiirkondadele, tööstuslikust 
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struktuurilise kohandamise, sealhulgas 
taandarenevate tööstuspiirkondade ja 
mahajäävate piirkondade 
ümberkorraldamise toetamise kaudu.

üleminekust mõjutatud piirkondadele ja 
regioonidele, kus valitsevad rasked ja 
püsivad ebasoodsad looduslikud või 
demograafilised tingimused, näiteks 
põhjapoolseimatele piirkondadele, väga 
väikese rahvastikutihedusega 
piirkondadele, saartele, piiriülestele ja 
mäestikualadele, nagu on sätestatud 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklis 174.
Konkreetselt ja vastavalt Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklile 176 aitab ERF 
rahastada meetmeid, mille eesmärk on 
tugevdada majanduslikku, sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust, korvates 
põhilisi piirkondlikke ebavõrdsusi liidus
piirkondade majanduse arengu ja vähem 
arenenud piirkondade struktuurilise 
kohandamise, sealhulgas taandarenevate 
tööstuspiirkondade ümberkorraldamise 
toetamise kaudu.

Or. es

Muudatusettepanek 112
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ERF aitab rahastada meetmeid, mille 
eesmärk on tugevdada majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, 
korvates põhilisi piirkondlikke ebavõrdsusi 
piirkondade majanduse arengu ja 
struktuurilise kohandamise, sealhulgas 
taandarenevate tööstuspiirkondade ja 
mahajäävate piirkondade 
ümberkorraldamise toetamise kaudu.

ERF aitab rahastada meetmeid, mille 
eesmärk on tugevdada majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, 
korvates põhilisi piirkondlikke ebavõrdsusi 
piirkondade majanduse arengu ja 
struktuurilise kohandamise, sealhulgas 
taandarenevate tööstuspiirkondade ja 
mahajäävate piirkondade või piirkondlike 
demograafiliste probleemide ja 
ebasoodsate tingimustega silmitsi seisvate 
piirkondade ümberkorraldamise toetamise 
kaudu.
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Or. de

Muudatusettepanek 113
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ERF aitab rahastada meetmeid, mille 
eesmärk on tugevdada majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, 
korvates põhilisi piirkondlikke ebavõrdsusi 
piirkondade majanduse arengu ja 
struktuurilise kohandamise, sealhulgas 
taandarenevate tööstuspiirkondade ja 
mahajäävate piirkondade 
ümberkorraldamise toetamise kaudu.

ERF aitab rahastada meetmeid, mille 
eesmärk on tugevdada majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, 
korvates põhilisi piirkondlikke ebavõrdsusi 
piirkondade majanduse arengu ja 
struktuurilise kohandamise, sealhulgas 
taandarenevate tööstuspiirkondade ja 
mahajäävate piirkondade ning suurte 
demograafiliste probleemidega silmitsi 
seisvate piirkondade ümberkorraldamise 
toetamise kaudu.

Or. de

Muudatusettepanek 114
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ERF aitab rahastada meetmeid, mille 
eesmärk on tugevdada majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, 
korvates põhilisi piirkondlikke ebavõrdsusi 
piirkondade majanduse arengu ja 
struktuurilise kohandamise, sealhulgas 
taandarenevate tööstuspiirkondade ja 
mahajäävate piirkondade 
ümberkorraldamise toetamise kaudu.

ERF aitab rahastada meetmeid, mille 
eesmärk on tugevdada majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, 
korvates põhilisi piirkondlikke ja 
piirkondadevahelisi ebavõrdsusi 
piirkondade majanduse jätkusuutliku 
arengu ja struktuurilise kohandamise, 
sealhulgas taandarenevate 
tööstuspiirkondade ja mahajäävate 
piirkondade ümberkorraldamise toetamise 
kaudu.
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Or. en

Muudatusettepanek 115
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ERF aitab rahastada meetmeid, mille 
eesmärk on tugevdada majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, 
korvates põhilisi piirkondlikke ebavõrdsusi 
piirkondade majanduse arengu ja 
struktuurilise kohandamise, sealhulgas 
taandarenevate tööstuspiirkondade ja 
mahajäävate piirkondade 
ümberkorraldamise toetamise kaudu.

ERF aitab rahastada meetmeid, mille 
eesmärk on tugevdada majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, 
korvates põhilisi piirkondlikke ebavõrdsusi 
piirkondade majanduse arengu ja 
struktuurilise kohandamise, sealhulgas 
taandarenevate tööstuspiirkondade ja 
mahajäävate piirkondade 
ümberkorraldamise toetamise kaudu ning 
võttes seejuures arvesse piirkondade 
eripärasid, kus valitsevad rasked ja 
püsivad ebasoodsad looduslikud või 
demograafilised tingimused, näiteks väga 
väikese rahvastikutihedusega 
põhjapoolseimad piirkonnad, saared, 
piiriülesed ja mäestikualad.

Or. fr

Selgitus

Tuleb meelde tuletada, et ERF ei aita rahastada üksnes taandarenevate tööstuspiirkondade ja 
mahajäävate piirkondade majanduslikku järelejõudmist, vaid ka ebasoodsate looduslike 
tingimustega ja äärepoolseimate piirkondade arengut.

Muudatusettepanek 116
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ERF aitab rahastada meetmeid, mille 
eesmärk on tugevdada majanduslikku, 

ERF aitab rahastada meetmeid, mille 
eesmärk on tugevdada majanduslikku, 
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sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, 
korvates põhilisi piirkondlikke ebavõrdsusi 
piirkondade majanduse arengu ja 
struktuurilise kohandamise, sealhulgas 
taandarenevate tööstuspiirkondade ja
mahajäävate piirkondade 
ümberkorraldamise toetamise kaudu.

sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, 
korvates põhilisi piirkondlikke ebavõrdsusi 
piirkondade majanduse arengu ja 
struktuurilise kohandamise, sealhulgas 
taandarenevate tööstuspiirkondade, 
mahajäävate piirkondade ning 
demograafiliste probleemide ja 
ebasoodsate looduslike tingimustega 
piirkondade ümberkorraldamise toetamise 
kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 117
Riikka Manner, Jens Nilsson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ERF aitab rahastada meetmeid, mille 
eesmärk on tugevdada majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, 
korvates põhilisi piirkondlikke ebavõrdsusi 
piirkondade majanduse arengu ja 
struktuurilise kohandamise, sealhulgas 
taandarenevate tööstuspiirkondade ja 
mahajäävate piirkondade 
ümberkorraldamise toetamise kaudu.

ERF aitab rahastada meetmeid, mille 
eesmärk on tugevdada majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, 
korvates põhilisi piirkondlikke ebavõrdsusi 
piirkondade majanduse arengu ja 
struktuurilise kohandamise, sealhulgas 
taandarenevate tööstuspiirkondade ja 
mahajäävate piirkondade ja probleemsete 
või ebasoodsate demograafiliste ja 
geograafiliste tingimustega piirkondade
ümberkorraldamise toetamise kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 118
Fiorello Provera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ERF aitab rahastada meetmeid, mille ERF aitab rahastada meetmeid, mille 
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eesmärk on tugevdada majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, 
korvates põhilisi piirkondlikke ebavõrdsusi 
piirkondade majanduse arengu ja 
struktuurilise kohandamise, sealhulgas 
taandarenevate tööstuspiirkondade ja 
mahajäävate piirkondade 
ümberkorraldamise toetamise kaudu.

eesmärk on tugevdada majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, 
korvates põhilisi piirkondlikke ja 
piirkondadevahelisi ebavõrdsusi 
piirkondade majanduse jätkusuutliku 
arengu ja struktuurilise kohandamise, 
sealhulgas taandarenevate 
tööstuspiirkondade ja mahajäävate 
piirkondade ning demograafiliste 
probleemide ja ebasoodsate looduslike 
tingimustega piirkondade
ümberkorraldamise toetamise kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 119
Viktor Uspaskich

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ERF aitab rahastada meetmeid, mille 
eesmärk on tugevdada majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, 
korvates põhilisi piirkondlikke ebavõrdsusi 
piirkondade majanduse arengu ja 
struktuurilise kohandamise, sealhulgas 
taandarenevate tööstuspiirkondade ja 
mahajäävate piirkondade 
ümberkorraldamise toetamise kaudu.

ERF aitab rahastada meetmeid, mille 
eesmärk on tugevdada majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, 
korvates põhilisi piirkondlikke ebavõrdsusi 
piirkondade majanduse arengu ja 
struktuurilise kohandamise, sealhulgas 
taandarenevate tööstuspiirkondade ja 
mahajäävate piirkondade ja probleemsete 
või ebasoodsate demograafiliste ja 
sotsiaalsete tingimustega piirkondade
ümberkorraldamise toetamise kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 120
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine

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

ERF aitab rahastada meetmeid, mille 
eesmärk on tugevdada majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, 
korvates põhilisi piirkondlikke ebavõrdsusi 
piirkondade majanduse arengu ja 
struktuurilise kohandamise, sealhulgas 
taandarenevate tööstuspiirkondade ja 
mahajäävate piirkondade 
ümberkorraldamise toetamise kaudu.

ERF aitab rahastada meetmeid, mille 
eesmärk on tugevdada majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, 
korvates põhilisi piirkondlikke ebavõrdsusi 
piirkondade majanduse arengu ja 
struktuurilise kohandamise, sealhulgas 
taandarenevate tööstuspiirkondade ja 
mahajäävate piirkondade 
ümberkorraldamise toetamise kaudu ning 
tegeledes ka tõsiste ja püsivate 
ebasoodsate looduslike või geograafiliste 
tingimustega piirkondade probleemidega.

Or. en

Muudatusettepanek 121
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ERF aitab rahastada meetmeid, mille 
eesmärk on tugevdada majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, 
korvates põhilisi piirkondlikke ebavõrdsusi 
piirkondade majanduse arengu ja 
struktuurilise kohandamise, sealhulgas 
taandarenevate tööstuspiirkondade ja 
mahajäävate piirkondade 
ümberkorraldamise toetamise kaudu.

ERF aitab rahastada meetmeid, mille 
eesmärk on tugevdada majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, 
korvates põhilisi piirkondlikke ebavõrdsusi 
piirkondade majanduse arengu ja 
struktuurilise kohandamise, sealhulgas 
taandarenevate tööstuspiirkondade ja 
mahajäävate piirkondade ning 
demograafiliste probleemidega ning 
infrastruktuuriga seotud ja looduslikult 
ebasoodsate tingimustega piirkondade 
ümberkorraldamise toetamise kaudu.

Or. de

Selgitus

Demograafilised probleemid, näiteks elanike arvu vähenemine ja eelkõige väljaränne, on 
tõsised probleemid, mille põhjuseks võivad olla infrastruktuuriga seotud ja looduslikult 
ebasoodsad tingimused. Piirkondade mahajäämus on sageli põhjustatud seda laadi 
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probleemidest, mistõttu tuleb need siinkohal tingimata ära märkida.

Muudatusettepanek 122
Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ERF aitab rahastada meetmeid, mille 
eesmärk on tugevdada majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, 
korvates põhilisi piirkondlikke ebavõrdsusi 
piirkondade majanduse arengu ja 
struktuurilise kohandamise, sealhulgas 
taandarenevate tööstuspiirkondade ja 
mahajäävate piirkondade 
ümberkorraldamise toetamise kaudu.

ERF aitab rahastada meetmeid, mille 
eesmärk on tugevdada majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, 
korvates põhilisi piirkondlikke ja 
piirkondadevahelisi ebavõrdsusi 
piirkondade majanduse arengu ja 
struktuurilise kohandamise, sealhulgas 
taandarenevate tööstuspiirkondade ja 
mahajäävate piirkondade ning
demograafiliste probleemide ja 
ebasoodsate looduslike tingimustega 
piirkondade ümberkorraldamise toetamise 
kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 123
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – esimene lõik

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ERF aitab rahastada meetmeid, mille 
eesmärk on tugevdada majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, 
korvates põhilisi piirkondlikke ebavõrdsusi 
piirkondade majanduse arengu ja 
struktuurilise kohandamise, sealhulgas 
taandarenevate tööstuspiirkondade ja
mahajäävate piirkondade 
ümberkorraldamise toetamise kaudu.

ERF aitab rahastada meetmeid, mille 
eesmärk on tugevdada majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, 
korvates põhilisi piirkondlikke ebavõrdsusi 
piirkondade majanduse arengu, 
konkurentsivõime ja struktuurilise 
kohandamise, sealhulgas taandarenevate 
tööstuspiirkondade, mahajäävate 
piirkondade ja äärepoolseimate 
piirkondade ümberkorraldamise toetamise 
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kaudu.

Or. pt

Selgitus

Piirkondade konkurentsivõime suurendamine on põhitähtis selleks, et parandada elanike 
elukvaliteeti. Kui ERF annab konkreetset lisaeraldist äärepoolseimatele piirkondadele, on 
loogiline, et need piirkonnad on kindlaks määratud asjaomase fondi funktsioonides.

Muudatusettepanek 124
María Irigoyen Pérez, Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – esimene lõik

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ERF aitab rahastada meetmeid, mille 
eesmärk on tugevdada majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, 
korvates põhilisi piirkondlikke ebavõrdsusi 
piirkondade majanduse arengu ja 
struktuurilise kohandamise, sealhulgas 
taandarenevate tööstuspiirkondade ja 
mahajäävate piirkondade
ümberkorraldamise toetamise kaudu.

ERF aitab rahastada meetmeid, mille 
eesmärk on tugevdada majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, 
korvates põhilisi piirkondlikke ebavõrdsusi 
piirkondade majanduse arengu ja 
struktuurilise kohandamise, sealhulgas 
taandarenevate tööstuspiirkondade ja 
mahajäävate piirkondade, nagu ka saarte, 
piiriüleste ja mägipiirkondade, hõredalt 
asustatud piirkondade ja kaugete 
piirilinnade ümberkorraldamise toetamise 
kaudu.

Or. es

Selgitus

ERF peab kaasa aitama eri piirkondade arengutaseme erinevuste ja kõige ebasoodsamate 
piirkondade mahajäämuse vähendamisele. Nende piirkondade hulka tuleb arvata tööstuslikust 
üleminekust mõjutatud piirkonnad ja regioonid, kus valitsevad rasked ja püsivad ebasoodsad 
looduslikud või demograafilised tingimused, näiteks saared, piiriülesed ja mägipiirkonnad, 
hõredalt asustatud piirkonnad ja kauged piirilinnad.

Muudatusettepanek 125
Luís Paulo Alves
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – esimene lõik

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ERF aitab rahastada meetmeid, mille 
eesmärk on tugevdada majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, 
korvates põhilisi piirkondlikke ebavõrdsusi 
piirkondade majanduse arengu ja 
struktuurilise kohandamise, sealhulgas 
taandarenevate tööstuspiirkondade ja 
mahajäävate piirkondade 
ümberkorraldamise toetamise kaudu.

ERF aitab rahastada meetmeid, mille 
eesmärk on tugevdada majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, 
korvates põhilisi piirkondlikke ebavõrdsusi 
piirkondade majanduse arengu ja 
struktuurilise kohandamise, sealhulgas 
taandarenevate tööstuspiirkondade ja 
mahajäävate piirkondade ning 
demograafiliste ja geograafiliste 
probleemide ja ebasoodsate tingimustega 
piirkondade ümberkorraldamise toetamise 
kaudu.

Or. pt

Muudatusettepanek 126
Erminia Mazzoni

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ERF aitab rahastada meetmeid, mille 
eesmärk on tugevdada majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, 
korvates põhilisi piirkondlikke ebavõrdsusi 
piirkondade majanduse arengu ja 
struktuurilise kohandamise, sealhulgas 
taandarenevate tööstuspiirkondade ja 
mahajäävate piirkondade 
ümberkorraldamise toetamise kaudu.

ERF aitab rahastada meetmeid, mille 
eesmärk on tugevdada majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, 
korvates põhilisi piirkondlikke ebavõrdsusi 
piirkondade majanduse arengu ja 
struktuurilise kohandamise toetamise 
kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 127
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ERF aitab rahastada meetmeid, mille 
eesmärk on tugevdada majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, 
korvates põhilisi piirkondlikke ebavõrdsusi 
piirkondade majanduse arengu ja 
struktuurilise kohandamise, sealhulgas 
taandarenevate tööstuspiirkondade ja 
mahajäävate piirkondade 
ümberkorraldamise toetamise kaudu.

ERF aitab rahastada meetmeid, mille 
eesmärk on tugevdada majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, 
korvates põhilisi piirkondlikke ebavõrdsusi 
piirkondade majanduse arengu ja 
struktuurilise kohandamise, sealhulgas 
taandarenevate tööstuspiirkondade ja 
mahajäävate piirkondade 
ümberkorraldamise toetamise kaudu ning 
võttes arvesse nende piirkondade 
eripärasid, kus valitsevad rasked ja 
püsivad ebasoodsad looduslikud, 
geograafilised või demograafilised 
tingimused.

Or. fr

Muudatusettepanek 128
Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ERF aitab rahastada meetmeid, mille 
eesmärk on tugevdada majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, 
korvates põhilisi piirkondlikke ebavõrdsusi 
piirkondade majanduse arengu ja 
struktuurilise kohandamise, sealhulgas 
taandarenevate tööstuspiirkondade ja 
mahajäävate piirkondade 
ümberkorraldamise toetamise kaudu.

ERF aitab rahastada meetmeid, mille 
eesmärk on tugevdada majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, 
korvates põhilisi piirkondlikke ebavõrdsusi 
piirkondade majanduse arengu ja 
struktuurilise kohandamise, sealhulgas 
taandarenevate tööstuspiirkondade,
mahajäävate piirkondade, ebasoodsate 
looduslike tingimustega piirkondade ja 
probleemsete või ebasoodsate 
demograafiliste tingimustega piirkondade
ümberkorraldamise toetamise kaudu.

Or. en
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Selgitus

Lombardia piirkond peab vajalikuks toetada territoriaalset tasakaalustamist siiani puuduliku 
territoriaalse ühtekuuluvuse edendamise kaudu.

Muudatusettepanek 129
Luís Paulo Alves

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

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklile 174 ja artiklile 349 
koostoimes artikliga 176 on Euroopa 
Regionaalarengu Fondi eesmärk 
vähendada eri regioonide arengutaseme 
erinevust ja mahajäämust kõige
ebasoodsamates piirkondades. Asjaomaste 
regioonide puhul pööratakse erilist 
tähelepanu maapiirkondadele, 
tööstuslikust üleminekust mõjutatud 
piirkondadele ja regioonidele, kus 
valitsevad rasked ja püsivad ebasoodsad 
looduslikud või demograafilised 
tingimused, näiteks äärepoolseimatele 
piirkondadele, väga väikese 
rahvastikutihedusega põhjapoolseimatele 
piirkondadele, saartele, piiriülestele ja 
mäestikualadele.

Or. pt

Muudatusettepanek 130
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2 a
Meeste ja naiste võrdõiguslikkuse ja 
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mittediskrimineerimise edendamine
Liikmesriigid ja komisjon tagavad 
vastavalt määruse (EL) nr [...]/2012 
[üldmäärus] artiklile 7, et ERFi 
programmide ettevalmistamisel ja 
rakendamisel edendatakse naiste ja 
meeste võrdõiguslikkust ja soolise 
võrdõiguslikkuse aspekti arvessevõtmist.

Or. de

Muudatusettepanek 131
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2 a
(uus) Võrdsete võimaluste ja 

mittediskrimineerimise edendamine
Liikmesriigid ja komisjon tagavad, et 
ERFi kasutamise eri etappides toetatakse 
meeste ja naiste võrdõiguslikkust ja 
edendatakse sooküsimuste kaasamist. 
Liikmesriigid ja komisjon võtavad 
vajalikud meetmed, et ERFi kasutamise 
eri etappidel, eriti ERFist toetuse 
saamisel, hoida ära igasugune 
diskrimineerimine soo, rassi või etnilise 
päritolu, usutunnistuse või veendumuse, 
puuete, vanuse või seksuaalse sättumuse 
põhjal. Eelkõige on puuetega inimeste 
erivajadustega arvestamine üheks 
kriteeriumiks, mida tuleb võtta arvesse 
fondidest kaasrahastavate toimingute 
kindlaksmääramisel ning rakendamise eri 
etappidel.

Or. en
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Selgitus

Määruse (EL) nr (...)/2012 (CPR) artikli 7 alusel edendatakse soolist võrdõiguslikkust ja 
mittediskrimineerimist programmide ettevalmistamise ja rakendamise ajal. ERFi erisätteid 
käsitlev määrus peaks sisaldama sätet soolise võrdõiguslikkuse ja mittediskrimineerimise 
kohta, nagu see sisaldub Euroopa Sotsiaalfondi käsitlevas määruses.

Muudatusettepanek 132
Ramona Nicole Mănescu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ERF toetab: ERF toetab järgmisi meetmeid artiklis 5 
sätestatud investeerimisprioriteetide 
saavutamise eesmärgil:

Or. en

Muudatusettepanek 133
Ramona Nicole Mănescu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tootlikku investeerimist, mis aitab 
kaasa püsivate töökohtade loomisele ja 
säilitamisele, eelkõige otsese abi kaudu 
väikestesse ja keskmise suurusega 
ettevõtetesse (VKEdesse) investeerimiseks;

(a) investeerimist, mis aitab kaasa püsivate 
töökohtade loomisele ja säilitamisele, 
otsese abi kaudu valdkondadesse, mis 
aitavad kaasa arukale, jätkusuutlikule ja 
kaasavale majanduskasvule, peamiselt 
väikestesse ja keskmise suurusega 
ettevõtetesse (VKEdesse) ja 
sotsiaalmajanduslikesse ettevõtetesse 
investeerimiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 134
Karima Delli, Elisabeth Schroedter
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tootlikku investeerimist, mis aitab 
kaasa püsivate töökohtade loomisele ja 
säilitamisele, eelkõige otsese abi kaudu 
väikestesse ja keskmise suurusega 
ettevõtetesse (VKEdesse) investeerimiseks;

(a) investeerimist materiaalsesse ja 
mittemateriaalsesse varasse, mis aitab 
kaasa püsivate töökohtade loomisele ja 
säilitamisele, otsese abi kaudu üksnes
väikestesse ja keskmise suurusega 
ettevõtetesse (VKEdesse) ja 
mikroettevõtetesse investeerimiseks, sh 
sotsiaalmajanduses;

Or. xm

Selgitus

VKEdel ja mikroettevõtetel, mis saavad struktuurifondidest praegu väga vähe kasu, ei ole 
erinevalt suurtest ettevõtetest alati arenemiseks piisavalt rahalisi vahendeid. Kuna nad 
täidavad meie majanduses juhtivat rolli, siis võimaldab struktuurifondidest eraldiste tegemine 
VKEdele ja mikroettevõtetele täielikult avada nende arengupotentsiaali ja luua töökohti 
vastavalt Euroopa väikeettevõtlusalgatuses „Small Business Act” tunnustatud põhimõtetele.

Muudatusettepanek 135
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tootlikku investeerimist, mis aitab kaasa 
püsivate töökohtade loomisele ja 
säilitamisele, eelkõige otsese abi kaudu 
väikestesse ja keskmise suurusega 
ettevõtetesse (VKEdesse) 
investeerimiseks;

(a) tootlikku investeerimist, mis aitab kaasa 
püsivate töökohtade loomisele ja 
säilitamisele, otsese abi kaudu 
investeerimiseks ettevõtetesse, eelkõige 
väikestesse ja keskmise suurusega 
ettevõtetesse (VKEdesse), sealhulgas 
sotsiaalettevõtetesse ja sotsiaalmajanduse 
ettevõtetesse;

Or. es
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Muudatusettepanek 136
Hermann Winkler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tootlikku investeerimist, mis aitab kaasa 
püsivate töökohtade loomisele ja 
säilitamisele, eelkõige otsese abi kaudu 
väikestesse ja keskmise suurusega 
ettevõtetesse (VKEdesse) investeerimiseks;

(a) tootlikku investeerimist, mis aitab kaasa 
püsivate töökohtade loomisele ja 
säilitamisele, otsese abi ja innovaatiliste 
rahastamisvahendite kaudu eelkõige 
väikestesse ja keskmise suurusega 
ettevõtetesse (VKEdesse) investeerimiseks;

Or. de

Muudatusettepanek 137
Richard Seeber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tootlikku investeerimist, mis aitab kaasa 
püsivate töökohtade loomisele ja 
säilitamisele, eelkõige otsese abi kaudu 
väikestesse ja keskmise suurusega 
ettevõtetesse (VKEdesse) investeerimiseks;

(a) tootlikku investeerimist, mis aitab kaasa 
püsivate töökohtade loomisele ja 
säilitamisele, muu hulgas otsese abi kaudu 
väikestesse ja keskmise suurusega 
ettevõtetesse (VKEdesse) investeerimiseks.
See puudutab samuti teenindussektorit;

Or. de

Selgitus

Teenindusettevõtted annavad tööhõive ja majanduskasvu jaoks olulist lisaväärtust ning 
seetõttu tuleks need siinkohal samuti kaasata.

Muudatusettepanek 138
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tootlikku investeerimist, mis aitab kaasa 
püsivate töökohtade loomisele ja 
säilitamisele, eelkõige otsese abi kaudu 
väikestesse ja keskmise suurusega 
ettevõtetesse (VKEdesse) investeerimiseks;

(a) tootlikku investeerimist, mis aitab kaasa 
püsivate töökohtade loomisele ja 
säilitamisele, eelkõige otsese abi kaudu 
väikestesse ja keskmise suurusega
ettevõtetesse (VKEdesse) ja sotsiaalsesse 
ettevõtlusesse investeerimiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 139
Nuno Teixeira

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

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tootlikku investeerimist, mis aitab kaasa 
püsivate töökohtade loomisele ja 
säilitamisele, eelkõige otsese abi kaudu 
väikestesse ja keskmise suurusega
ettevõtetesse (VKEdesse) investeerimiseks;

(a) tootlikku investeerimist, mis aitab kaasa 
püsivate töökohtade loomisele ja 
säilitamisele, otsese abi kaudu ettevõtetesse 
investeerimiseks;

Or. pt

Selgitus

Suurettevõtted teevad mahukaid investeeringuid masinatesse, seadmestikku ja teistesse 
tootmisvahenditesse, ostes allhanke korras oma kaupu ja teenuseid VKEdelt. Kuna 
suurettevõtetel on suur võime luua tööhõivevõimalusi, võimendada VKEde arengut ja aidata 
kaasa piirkonna majandusarengu tugevdamisele, on mõistlik, et nad oleksid abikõlblikud.

Muudatusettepanek 140
Viktor Uspaskich

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

(a) tootlikku investeerimist, mis aitab kaasa 
püsivate töökohtade loomisele ja 
säilitamisele, eelkõige otsese abi kaudu 
väikestesse ja keskmise suurusega 
ettevõtetesse (VKEdesse) investeerimiseks;

(a) tootlikku investeerimist, mis aitab kaasa 
püsivate töökohtade loomisele ja 
säilitamisele, otsese abi kaudu 
ettevõtetesse, ja iseäranis keskmise 
suurusega ettevõtetesse ehk VKEdesse 
investeerimiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 141
Michael Theurer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tootlikku investeerimist, mis aitab kaasa 
püsivate töökohtade loomisele ja 
säilitamisele, eelkõige otsese abi kaudu 
väikestesse ja keskmise suurusega 
ettevõtetesse (VKEdesse) investeerimiseks;

(a) tootlikku investeerimist, mis aitab kaasa 
püsivate töökohtade loomisele ja 
säilitamisele, otsese abi kaudu 
ettevõtetesse, eelkõige väikestesse ja 
keskmistesse, (VKEdesse) 
investeerimiseks;

Or. de

Muudatusettepanek 142
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tootlikku investeerimist, mis aitab kaasa 
püsivate töökohtade loomisele ja 
säilitamisele, eelkõige otsese abi kaudu 
väikestesse ja keskmise suurusega 
ettevõtetesse (VKEdesse) investeerimiseks;

(a) tootlikku investeerimist, mis aitab kaasa 
püsivate töökohtade loomisele ja 
säilitamisele, otsese abi kaudu peamiselt
väikestesse ja keskmise suurusega 
ettevõtetesse (VKEdesse) investeerimiseks;

Or. fr
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Selgitus

VKEd on tootlike investeeringute prioriteediks, kuid ERF peaks samuti suutma toetada 
suuremaid ettevõtteid.

Muudatusettepanek 143
Fiorello Provera

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tootlikku investeerimist, mis aitab kaasa 
püsivate töökohtade loomisele ja 
säilitamisele, eelkõige otsese abi kaudu 
väikestesse ja keskmise suurusega 
ettevõtetesse (VKEdesse) investeerimiseks;

(a) tootlikku investeerimist, mis aitab kaasa 
püsivate töökohtade loomisele ja 
säilitamisele, eelkõige otsese abi kaudu 
väikestesse ja keskmise suurusega 
ettevõtetesse (VKEdesse) investeerimiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 144
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) tootlikku investeerimist, mis aitab 
kaasa töökohtade loomisele ja 
säilitamisele VKEdes ning artikli 5 
lõigetes 1 ja 4 osutatud 
investeerimisprioriteetide saavutamisele, 
sõltumata ettevõtte suurusest;

Or. de

Muudatusettepanek 145
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller, Herbert Reul, Hermann 
Winkler



AM\903902ET.doc 53/167 PE491.053v01-00

ET

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) investeerimist teenindavatesse 
infrastruktuuridesse; 

Or. de

Muudatusettepanek 146
Ramona Nicole Mănescu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) tootlikku investeerimist, mis aitab 
saavutada artikli 5 lõigetes 1 ja 4 
sätestatud investeerimisprioriteete 
sõltumata ettevõtte suurusest;

Or. en

Muudatusettepanek 147
Manfred Weber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) tootlikku investeerimist, mis aitab 
saavutada artikli 5 lõigetes 1 ja 4 
sätestatud investeerimisprioriteete 
sõltumata ettevõtte suurusest;
(Sellest saaks alapunkt b, lükates praeguse 
alapunkti b alapunktiks c jne.)

Or. en
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Muudatusettepanek 148
Ramona Nicole Mănescu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) VKEde toetamist, võimaldades 
liikmesriikidel siiski toetada ka suuremaid 
ettevõtjaid, kui nad loovad strateegiaga 
„Euroopa 2020” riiklike ja piirkondlike 
arengustrateegiatega kooskõlas olevaid 
töökohti; 

Or. en

Muudatusettepanek 149
Ramona Nicole Mănescu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) investeeringuid infrastruktuuridesse, 
mille kaudu osutatakse kodanikele energia-
, keskkonna-, transpordi- ja IKT-alaseid 
põhiteenuseid;

(b) investeeringuid infrastruktuuridesse, 
mille kaudu osutatakse kodanikele energia-
, keskkonna-, säästva turismi ja transpordi-
ning IKT-alaseid põhiteenuseid;

Or. en

Muudatusettepanek 150
Richard Seeber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) investeeringuid infrastruktuuridesse, 
mille kaudu osutatakse kodanikele energia-
, keskkonna-, transpordi- ja IKT-alaseid 
põhiteenuseid;

(b) investeeringuid infrastruktuuridesse, 
mille kaudu osutatakse kodanikele energia-
, keskkonna-, turismi-, transpordi- ja IKT-
alaseid põhiteenuseid;
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Or. de

Selgitus

Turism annab olulise panuse tööhõivesse, majanduskasvu ning piirkondade ja riikide 
vahelisse edukasse koostöösse ning seetõttu tules see siinkohal samuti kaasata.

Muudatusettepanek 151
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) investeeringuid infrastruktuuridesse, 
mille kaudu osutatakse kodanikele 
energia-, keskkonna-, transpordi- ja IKT-
alaseid põhiteenuseid;

(b) investeeringuid 
baasinfrastruktuuridesse energia,
keskkonna, transpordi ja IKT valdkonnas;

Or. es

Muudatusettepanek 152
Fiorello Provera

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) investeeringuid infrastruktuuridesse, 
mille kaudu osutatakse kodanikele energia-
, keskkonna-, transpordi- ja IKT-alaseid 
põhiteenuseid;

(b) investeeringuid infrastruktuuridesse, 
mille kaudu osutatakse kodanikele energia-
, keskkonna-, säästva turismi ja transpordi-
ning IKT-alaseid põhiteenuseid;

Or. en

Muudatusettepanek 153
Peter Simon

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

(b) investeeringuid infrastruktuuridesse, 
mille kaudu osutatakse kodanikele
energia-, keskkonna-, transpordi- ja IKT-
alaseid põhiteenuseid;

(b) investeeringuid infrastruktuuridesse 
majanduse ja kodanikele energia-, 
keskkonna-, transpordi- ja IKT-alaste 
põhiteenuste osutamise valdkonnas;

Or. de

Selgitus

Teksti selgeks muutmine, kuna investeeringud majanduse valdkonna infrastruktuuridesse on 
strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide saavutamisel keskse tähtsusega ja komisjoni 
seisukoha järgi toetatakse neid vastavalt ka tulevikus. See peaks määruse tekstist ka selgelt 
nähtuma.

Muudatusettepanek 154
Richard Seeber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) investeeringuid infrastruktuuridesse, 
mille kaudu osutatakse kodanikele energia-
, keskkonna-, transpordi- ja IKT-alaseid 
põhiteenuseid;

(b) investeeringuid infrastruktuuridesse, 
mille kaudu osutatakse kodanikele energia-
, keskkonna-, vee-, transpordi- ja IKT-
alaseid põhiteenuseid;

Or. en

Muudatusettepanek 155
Kerstin Westphal, Petra Kammerevert, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis, 
Patrice Tirolien

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) investeeringuid sotsiaal-, tervishoiu- ja 
hariduse infrastruktuuri;

(c) investeeringuid sotsiaal-, tervishoiu-, 
kultuuri-, spordi- ja hariduse 
infrastruktuuri ning vananeva 
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elanikkonnaga arvestavasse 
infrastruktuuri;

Or. de

Muudatusettepanek 156
Hermann Winkler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) investeeringuid sotsiaal-, tervishoiu- ja 
hariduse infrastruktuuri;

(c) investeeringuid sotsiaal-, tervishoiu- ja 
hariduse infrastruktuuri ning spordi-, 
kultuuri- ja turismiinfrastruktuuri;

Or. de

Muudatusettepanek 157
Ramona Nicole Mănescu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) investeeringuid sotsiaal-, tervishoiu- ja
hariduse infrastruktuuri;

(c) investeeringuid ettevõtluse, 
kättesaadava sotsiaaltervishoiu, 
eluasemete, hariduse, kultuuri, spordi ja 
turismi infrastruktuuri;

Or. en

Muudatusettepanek 158
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

(c) investeeringuid sotsiaal-, tervishoiu- ja
hariduse infrastruktuuri;

(c) investeeringuid kättesaadavasse 
sotsiaal-, tervishoiu-, hariduse, kultuuri ja 
spordi infrastruktuuri ning 
taskukohastesse eluasemetesse ja 
säästvasse turismi;

Or. en

Muudatusettepanek 159
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) investeeringuid sotsiaal-, tervishoiu- ja 
hariduse infrastruktuuri;

(c) investeeringuid sobiva hinnaga 
eluasemetesse ja võimalikult paljudele 
inimestele kättesaadavasse sotsiaal-, 
tervishoiu- ja hariduse infrastruktuuri;

Or. fr

Muudatusettepanek 160
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Giancarlo Scottà

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) investeeringuid sotsiaal-, tervishoiu- ja
hariduse infrastruktuuri;

(c) investeeringuid kättesaadavasse
sotsiaal-, tervishoiu-, hariduse, kultuuri, 
spordi ja turismi infrastruktuuri;

Or. en

Muudatusettepanek 161
Joachim Zeller, Alain Cadec, Seán Kelly, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – esimene lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) investeeringuid sotsiaal-, tervishoiu- ja 
hariduse infrastruktuuri;

(c) investeeringuid sotsiaal-, tervishoiu-, 
spordi ja hariduse infrastruktuuri;

Or. en

Selgitus

Spordil on Euroopas tähtis majanduslik mõju ja see kujutab endast tegelikku vahendit 
sotsiaalse ühtekuuluvuse saavutamiseks ELis ja selle piirkondades. Sport on avaliku ja 
erasektori kulutuste, näiteks infrastruktuurile, suurüritustele või vaba aja veetmise rajatistele 
eraldatud kulutuste oluline allikas. Spordistruktuurid, iseäranis kohalikul tasandil, vajavad 
uuenduslikke investeeringuid ja ümberkorraldamist, et vastata 21. sajandi muutuvatele spordi 
ja füüsilise tegevusega seonduvatele vajadustele.

Muudatusettepanek 162
Fiorello Provera

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) investeeringuid sotsiaal-, tervishoiu- ja
hariduse infrastruktuuri;

(c) investeeringuid kättesaadavasse
sotsiaal-, tervishoiu-, eluasemete, hariduse,
kultuuri, spordi ja turismi infrastruktuuri;

Or. en

Muudatusettepanek 163
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) investeeringuid sotsiaal-, tervishoiu- ja (c) investeeringuid taskukohasesse
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hariduse infrastruktuuri; sotsiaal-, tervishoiu-, eluasemete, 
lastehoiu, kultuuripärandi ja hariduse 
infrastruktuuri;

Or. en

Muudatusettepanek 164
Mojca Kleva

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) investeeringuid sotsiaal-, tervishoiu- ja 
hariduse infrastruktuuri;

(c) investeeringuid kättesaadavasse 
sotsiaal-, tervishoiu-, teadusuuringute, 
innovatsiooni ja hariduse infrastruktuuri;

Or. en

Muudatusettepanek 165
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) investeeringuid sotsiaal-, tervishoiu- ja 
hariduse infrastruktuuri;

(c) investeeringuid sotsiaalinfrastruktuuri, 
sealhulgas eluasemete, tervishoiu- ja 
hariduse infrastruktuuri;

Or. en

Muudatusettepanek 166
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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



AM\903902ET.doc 61/167 PE491.053v01-00

ET

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) investeeringuid sotsiaal-, tervishoiu- ja
hariduse infrastruktuuri;

(c) investeeringuid sotsiaal-, tervishoiu-, 
hariduse, kultuuri, spordi ja turismi 
infrastruktuuri;

Or. es

Muudatusettepanek 167
Markus Pieper, Joachim Zeller

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) investeeringuid sotsiaal-, tervishoiu- ja 
hariduse infrastruktuuri;

(c) investeeringuid sotsiaal-, tervishoiu-, 
eluasemete ja hariduse infrastruktuuri;

Or. de

Muudatusettepanek 168
Bogusław Sonik

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) investeeringuid sotsiaal-, tervishoiu- ja
hariduse infrastruktuuri;

(c) investeeringuid kättesaadavasse
sotsiaal-, tervishoiu-, eluasemete, hariduse,
kultuuri, spordi ja turismi infrastruktuuri;

Or. en

Muudatusettepanek 169
Manfred Weber

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

(c) investeeringuid sotsiaal-, tervishoiu- ja 
hariduse infrastruktuuri;

(c) investeeringuid ettevõtluse, sotsiaal-, 
tervishoiu- ja hariduse infrastruktuuri;

Or. en

Muudatusettepanek 170
Michael Theurer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) investeeringuid sotsiaal-, tervishoiu- ja 
hariduse infrastruktuuri;

(c) investeeringuid sotsiaal-, tervishoiu-, 
spordi ja hariduse infrastruktuuri;

Or. en

Muudatusettepanek 171
Michael Theurer, Nadja Hirsch

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) turismi edendamist sihipäraste, 
jätkusuutlike, individuaalselt kohandatud 
turismiprojektide ja -programmide, 
eelkõige järgmise kaudu: 
i) turismi arengu toetamine ebasoodsa 
struktuuriga, ebasoodsas olukorras ja/või 
raskesti ligipääsetavates piirkondades;
ii) turismi väljaarendamine äärealadel, 
piirialadel ning äärepoolseimates 
piirkondades;
iii) kliima- ja keskkonnakaitse ning 
ressursside säästva kasutamise meetmete 
toetamine ja edendamine 
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turismivaldkonnas;

Or. de

Muudatusettepanek 172
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – esimene lõik – punkt d – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) piirkondade sisemise potentsiaali 
arendamist piirkondliku ja kohaliku 
arengu ning teadus- ja arendustegevuse 
toetamise abil. Kõnealused meetmed 
hõlmavad:

(d) piirkondade sisemise teadus- ja 
innovatsioonisuutlikkuse potentsiaali 
arendamist kohalikul ja piirkondlikul 
tasandil ka klastrite moodustamise abil. 
Kõnealused meetmed hõlmavad:

Or. de

Muudatusettepanek 173
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – esimene lõik – punkt d – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) piirkondade sisemise potentsiaali 
arendamist piirkondliku ja kohaliku 
arengu ning teadus- ja arendustegevuse 
toetamise abil. Kõnealused meetmed 
hõlmavad:

(d) investeeringuid piirkondade sisemisse
potentsiaali püsiinvesteeringute kaudu 
seadmetesse ja väikesemahulistesse 
infrastruktuuriteenustesse ettevõtetele, 
eelkõige VKEdele, toetust uurimis- ja 
innovatsiooniasutustele;

Or. en

Muudatusettepanek 174
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – esimene lõik – punkt d – alapunkt i
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) püsiinvesteeringuid seadmetesse ja 
väikesemahulistesse infrastruktuuridesse;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 175
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – esimene lõik – punkt d – alapunkt i

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) püsiinvesteeringuid seadmetesse ja 
väikesemahulistesse infrastruktuuridesse;

i) investeeringuid masinatesse,
seadmetesse ja taristusse;

Or. pt

Selgitus

Ettevõtetel peab olema lubatud investeerida masinatesse ja seadmestikku, mis võimaldavad 
moderniseerida tootmiskeskkonda ja suurendada oma konkurentsivõimet tööstuslikus plaanis. 
Ainult uue tööstustehnikaga saavad Euroopa ettevõtted tugevalt konkureerida 
rahvusvahelistel turgudel, arendades välja uusi suurema lisaväärtusega tooteid, mis 
rahuldavad elanikkonna vajadusi.

Muudatusettepanek 176
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – esimene lõik – punkt d – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) püsiinvesteeringuid seadmetesse ja 
väikesemahulistesse infrastruktuuridesse;

i) püsiinvesteeringuid seadmetesse ja 
infrastruktuuridesse;

Or. de
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Muudatusettepanek 177
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – esimene lõik – punkt d – alapunkt i

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) püsiinvesteeringuid seadmetesse ja 
väikesemahulistesse infrastruktuuridesse;

i) püsiinvesteeringuid seadmetesse ja 
infrastruktuuridesse;

Or. es

Selgitus

Arvestades teadusinfrastruktuuri mahajäämust Euroopas, ei ole soovitav piirata eeskirjadega 
mis tahes tüüpi teadusinfrastruktuuri mingisuguste suurusekriteeriumide tõttu. Teiselt poolt 
mõistetakse, et Euroopa Komisjoni kavandatud kohustusega keskendada suur protsent 
meetmetest konkreetsetele temaatilistele eesmärkidele on soovitatav muuta tehnikasse ja 
infrastruktuuri investeerimise maht paindlikuks.

Muudatusettepanek 178
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Patrizia 
Toia, Leonardo Domenici, Guido Milana, Francesco De Angelis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – esimene lõik – punkt d – alapunkt i a (uus)

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) investeeringuid turismi edendamiseks, 
sealhulgas mereturismi tegevuseks ning 
kunsti- ja kultuuripärandi kaitseks;

Or. it

Selgitus

Peame toetust turismi edendamiseks ning kunsti- ja kultuuripärandi kaitseks äärmiselt 
oluliseks selleks, et saavutada Euroopa Regionaalarengu Fondi eesmärke.

Muudatusettepanek 179
Karima Delli, Elisabeth Schroedter



PE491.053v01-00 66/167 AM\903902ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) ettevõtete, eelkõige VKEde, toetamist ja 
neile teenuste osutamist;

ii) ettevõtete, eelkõige VKEde (kõikides 
kategooriates), sh mikroettevõtete (sh 
sotsiaalmajanduses osalevate 
mikroettevõtete), toetamist, aitamist ja 
neile teenuste osutamist;

Or. xm

Selgitus

VKEdel ja mikroettevõtetel, mis saavad struktuurifondidest praegu väga vähe kasu, ei ole 
erinevalt suurtest ettevõtetest alati arenemiseks piisavalt rahalisi vahendeid. Kuna nad 
täidavad meie majanduses juhtivat rolli, siis võimaldab struktuurifondidest eraldiste tegemine 
VKEdele ja mikroettevõtetele täielikult avada nende arengupotentsiaali ja luua töökohti 
vastavalt Euroopa väikeettevõtlusalgatuses „Small Business Act” tunnustatud põhimõtetele.

Muudatusettepanek 180
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – esimene lõik – punkt d – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) ettevõtete, eelkõige VKEde, toetamist ja 
neile teenuste osutamist;

ii) ettevõtete, eelkõige VKEde eri 
kategooriate, sealhulgas mikroettevõtjate 
ja sotsiaalmajanduslike ettevõtete, 
toetamist ja abistamist ning neile teenuste 
ja nõustamise osutamist;

Or. en

Muudatusettepanek 181
Fiorello Provera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – esimene lõik – punkt d – alapunkt ii
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) ettevõtete, eelkõige VKEde, toetamist ja 
neile teenuste osutamist;

ii) ettevõtete, eelkõige kõigi VKEde 
kategooriate, sealhulgas mikroettevõtjate 
ja sotsiaalse ettevõtluse ettevõtete, 
toetamist ja abistamist ja neile teenuste 
osutamist;

Or. en

Muudatusettepanek 182
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – esimene lõik – punkt d – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) ettevõtete, eelkõige VKEde, toetamist ja 
neile teenuste osutamist;

ii) ettevõtete, eelkõige VKEde ja sotsiaalse 
ettevõtluse ettevõtete, toetamist ja neile 
teenuste osutamist;

Or. en

Muudatusettepanek 183
Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – esimene lõik – punkt d – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) ettevõtete, eelkõige VKEde, toetamist ja 
neile teenuste osutamist;

ii) ettevõtete, eelkõige VKEde, toetamist ja 
abistamist ja neile teenuste osutamist;

Or. en

Muudatusettepanek 184
Ramona Nicole Mănescu
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – esimene lõik – punkt d – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) riiklike teadus- ja 
innovatsiooniasutuste toetamist ning 
investeerimist tehnoloogiasse ja ettevõtete 
rakendusuuringutesse;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 185
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – esimene lõik – punkt d – alapunkt iii

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) riiklike teadus- ja innovatsiooniasutuste 
toetamist ning investeerimist 
tehnoloogiasse ja ettevõtete 
rakendusuuringutesse;

iii) teadus- ja innovatsiooniasutuste 
toetamist ning investeerimist 
tehnoloogiasse ja ettevõtete 
rakendusuuringutesse, samuti riiklike 
teadusasutuste teadustöö- ja 
innovatsioonialgatusi partnerluses 
eraettevõtetega;

Or. pt

Muudatusettepanek 186
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – esimene lõik – punkt d – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) riiklike teadus- ja innovatsiooniasutuste 
toetamist ning investeerimist 
tehnoloogiasse ja ettevõtete 
rakendusuuringutesse;

iii) teadus- ja innovatsiooniasutuste 
toetamist ning investeerimist 
tehnoloogiasse ja ettevõtete 
rakendusuuringutesse;

Or. de
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Muudatusettepanek 187
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – esimene lõik – punkt d – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) riiklike teadus- ja innovatsiooniasutuste 
toetamist ning investeerimist 
tehnoloogiasse ja ettevõtete 
rakendusuuringutesse;

iii) riiklike ja erasektori teadus- ja 
innovatsiooniasutuste toetamist ning 
investeerimist tehnoloogiasse ja ettevõtete 
rakendusuuringutesse;

Or. en

Muudatusettepanek 188
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – esimene lõik – punkt d – alapunkt iii

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) riiklike teadus- ja innovatsiooniasutuste 
toetamist ning investeerimist 
tehnoloogiasse ja ettevõtete 
rakendusuuringutesse;

iii) teadus- ja innovatsiooniasutuste 
toetamist ning investeerimist 
tehnoloogiasse ja ettevõtete 
rakendusuuringutesse;

Or. es

Muudatusettepanek 189
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – esimene lõik – punkt d – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) riiklike teadus- ja innovatsiooniasutuste 
toetamist ning investeerimist 
tehnoloogiasse ja ettevõtete 
rakendusuuringutesse;

iii) riiklike teadus- ja innovatsiooniasutuste 
toetamist ning investeerimist 
tehnoloogiasse ja ettevõtete 
rakendusuuringutesse; see hõlmab 



PE491.053v01-00 70/167 AM\903902ET.doc

ET

tipptasemel teadusasutuste asutamist 
näiteks vastava konkursi kaudu 
programmi Horisont 2020 raames ning 
kõikide meetmete soodustamist, mis 
sobivad kõnealuste asutuste 
rahvusvahelise ligitõmbavuse tagamiseks, 
kaasa arvatud konkurentsivõimelisi 
palkasid;

Or. de

Selgitus

Vt sellega seoses ka põhjendust 5 a (uus). Rahvusvaheliste tippteadlaste ja innovatiivsete 
ettevõtete ligitõmbamiseks peavad piirkonnad looma ulatuslikud ligitõmbavad 
raamtingimused. See puudutab teadlaste rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisi palkasid, aga 
ka nt koolide ingliskeelseid õppekavasid, äripindasid või nüüdisaegseid internetipõhiseid 
haldusteenuseid. Selleks peab piirkondadel olema võimalus kasutada ERFi vahendeid.

Muudatusettepanek 190
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul, Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – esimene lõik – punkt d – alapunkt iii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii a) endiste tööstus- ja 
kaevanduspiirkondade 
ümberkujundamise toetamist;

Or. de

Muudatusettepanek 191
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – esimene lõik – punkt d – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) koostöövõrkude loomist, koostöö ja 
kogemuste vahetust piirkondade, linnade

iv) koostöövõrkude loomist, koostöö ja 
kogemuste vahetust kohalike ja 



AM\903902ET.doc 71/167 PE491.053v01-00

ET

ja asjaomaste sotsiaalses, majanduslikus ja 
keskkonnavaldkonnas tegutsejate vahel;

piirkondlike asutuste, asjaomaste 
sotsiaalses, majanduslikus, 
keskkonnavaldkonnas ja teadusuuringute 
ja innovatsiooni valdkonnas tegutsejate ja 
valitsusväliste organisatsioonide vahel;

Or. en

Muudatusettepanek 192
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – esimene lõik – punkt d – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) koostöövõrkude loomist, koostöö ja 
kogemuste vahetust piirkondade, linnade
ja asjaomaste sotsiaalses, majanduslikus ja 
keskkonnavaldkonnas tegutsejate vahel;

iv) koostöövõrkude loomist, koostööd, 
suutlikkuse arendamist, uurimusi ja 
ettevalmistavaid tegevusi ja kogemuste 
vahetust kohalike ja piirkondlike asutuste 
ja asjaomaste sotsiaalses, majanduslikus ja 
keskkonnavaldkonnas tegutsejate, kaasa 
arvatud valitsusväliste organisatsioonide
vahel;

Or. en

Muudatusettepanek 193
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – esimene lõik – punkt d – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) koostöövõrkude loomist, koostöö ja 
kogemuste vahetust piirkondade, linnade
ja asjaomaste sotsiaalses, majanduslikus ja 
keskkonnavaldkonnas tegutsejate vahel;

iv) koostöövõrkude loomist, koostöö ja 
kogemuste vahetust kohalike ja 
piirkondlike asutuste ja asjaomaste 
sotsiaalses, majanduslikus ja 
keskkonnavaldkonnas tegutsejate vahel, 
kaasa arvatud valitsusväliste 
organisatsioonide vahel;

Or. en
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Muudatusettepanek 194
Fiorello Provera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – esimene lõik – punkt d – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) koostöövõrkude loomist, koostöö ja 
kogemuste vahetust piirkondade, linnade
ja asjaomaste sotsiaalses, majanduslikus ja 
keskkonnavaldkonnas tegutsejate vahel;

iv) koostöövõrkude loomist, koostöö ja 
kogemuste vahetust kohalike ja 
piirkondlike asutuste ja asjaomaste 
sotsiaalses, majanduslikus ja 
keskkonnavaldkonnas tegutsejate vahel;

Or. en

Muudatusettepanek 195
Mojca Kleva

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – esimene lõik – punkt d – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) koostöövõrkude loomist, koostöö ja 
kogemuste vahetust piirkondade, linnade
ja asjaomaste sotsiaalses, majanduslikus ja 
keskkonnavaldkonnas tegutsejate vahel;

iv) koostöövõrkude loomist, koostööd, 
suutlikkuse arendamist, uurimusi, 
ettevalmistavaid tegevusi ja kogemuste 
vahetust kohalike ja piirkondlike asutuste 
ja asjaomaste sotsiaalses, majanduslikus ja 
keskkonnavaldkonnas tegutsejate vahel;

Or. en

Muudatusettepanek 196
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – esimene lõik – punkt d – alapunkt iv

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) koostöövõrkude loomist, koostöö iv) koostöövõrkude loomist, koostööd ja 
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piirkondade, linnade ja kogemuste 
vahetust ja asjaomaste sotsiaalses, 
majanduslikus ja keskkonnavaldkonnas
tegutsejate vahel;

kogemuste vahetust piirkondlike, kohalike 
sidusrühmade ja ülejäänud 
kodanikuühiskonna tegutsejate vahel
teadus- ja uurimisvaldkonnas;

Or. es

Muudatusettepanek 197
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – esimene lõik – punkt d – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) koostöövõrkude loomist, koostöö ja 
kogemuste vahetust piirkondade, linnade ja 
asjaomaste sotsiaalses, majanduslikus ja 
keskkonnavaldkonnas tegutsejate vahel;

iv) koostöövõrkude loomist, koostöö ja 
kogemuste vahetust piirkondade, linnade ja 
asjaomaste sotsiaalses, majanduslikus ja 
keskkonnavaldkonnas ning teaduse ja 
uuringute valdkonnas tegutsejate vahel;

Or. de

Muudatusettepanek 198
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – esimene lõik – punkt d – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) koostöövõrkude loomist, koostöö ja 
kogemuste vahetust piirkondade, linnade ja
asjaomaste sotsiaalses, majanduslikus ja 
keskkonnavaldkonnas tegutsejate vahel;

iv) koostöövõrkude loomist, koostöö ja 
kogemuste vahetust piirkondade, linnade,
asjaomaste sotsiaalses, majanduslikus ja 
keskkonnavaldkonnas tegutsejate ja 
haridus-, uurimis- ja teadusasutuste 
vahel;

Or. en

Muudatusettepanek 199
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – esimene lõik – punkt d – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) koostöövõrkude loomist, koostöö ja 
kogemuste vahetust piirkondade, linnade ja 
asjaomaste sotsiaalses, majanduslikus ja 
keskkonnavaldkonnas tegutsejate vahel;

iv) koostöövõrkude loomist, koostöö ja 
kogemuste ja heade tavade vahetust 
piirkondade, linnade ja asjaomaste 
sotsiaalses, majanduslikus ja 
keskkonnavaldkonnas tegutsejate vahel;

Or. en

Muudatusettepanek 200
Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – esimene lõik – punkt d – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) koostöövõrkude loomist, koostöö ja 
kogemuste vahetust piirkondade, linnade
ja asjaomaste sotsiaalses, majanduslikus ja 
keskkonnavaldkonnas tegutsejate vahel;

iv) koostöövõrkude loomist, koostöö ja 
kogemuste vahetust kohalike ja 
piirkondlike asutuste ja asjaomaste 
sotsiaalses, majanduslikus ja 
keskkonnavaldkonnas tegutsejate, kaasa 
arvatud valitsusväliste organisatsioonide
vahel;

Or. en

Muudatusettepanek 201
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – esimene lõik – punkt d – alapunkt iv

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) koostöövõrkude loomist, koostöö ja 
kogemuste vahetust piirkondade, linnade ja 
asjaomaste sotsiaalses, majanduslikus ja 
keskkonnavaldkonnas tegutsejate vahel;

iv) koostöövõrkude loomist, koostöö ja 
kogemuste vahetust ja heade tavade 
jagamist saarte, piirkondade, linnade ja 
asjaomaste sotsiaalses, majanduslikus, 
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hariduse ja keskkonnavaldkonnas 
tegutsejate vahel;

Or. pt

Selgitus

Kogemuste ja heade tavade jagamisse tuleb kaasata ka saared, arvestades seda, et kauguse 
tõttu mandrist on neil vaja loovust ja pealehakkamist projektide rakendamisel oma 
territooriumil.

Muudatusettepanek 202
László Surján

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – esimene lõik – punkt d – alapunkt iv a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv a) toetust piirkondadevaheliste 
erinevuste vähendamiseks ja 
kultuuridevahelise mõistmise 
edendamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 203
Fiorello Provera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – esimene lõik – punkt d – alapunkt iv a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv a) selliste finantsinstrumentide nagu 
laenude, tagatiste ja aktsiate või teiste 
uueneva toetuse vormide väljatöötamine, 
nagu on sätestatud määruse (EL) nr 
[...]/2012 [CPR] artiklis 32;

Or. en
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Muudatusettepanek 204
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – esimene lõik – punkt d – alapunkt iv a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv a) uute suutlikkuste arendamist, 
uurimusi, ettevalmistavaid tegevusi;

Or. en

Muudatusettepanek 205
Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – esimene lõik – punkt d – alapunkt iv a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv a) selliste finantsinstrumentide nagu 
laenude, tagatiste ja aktsiate või teiste 
uueneva toetuse vormide väljatöötamine, 
nagu on sätestatud määruse (EL) nr 
[...]/2012 [CPR] artiklis 32; 

Or. en

Muudatusettepanek 206
Mojca Kleva

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) selliste finantsinstrumentide nagu
laenude, tagatiste ja aktsiate või teiste 
uueneva toetuse vormide väljatöötamine, 
nagu on sätestatud finantsmääruses 
eesmärgiga edendada erasektoripoolset 
kaasrahastamist turutõrgete või 
mitteoptimaalsete 
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investeerimisolukordade puhul;

Or. en

Muudatusettepanek 207
László Surján

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) tehnilist abi. (e) tehnilist abi. Sealhulgas:
i) temaatilisi koolitusi ja potentsiaalsete 
toetusesaajate teabeprogramme;
ii) riikliku ja piirkondliku tasandi 
poliitikakujundajate suutlikkuse 
arendamist eesmärgiga lihtsustada ja 
ühtlustada menetlusi.

Or. en

Muudatusettepanek 208
Tamás Deutsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – esimene lõik – punkt e – esimene taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– investeeringuid linnapiirkondade 
majanduslikku, sotsiaalsesse ja 
keskkonnaalasesse taastamisse.

Or. en

Muudatusettepanek 209
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis, Patrice Tirolien

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

ERF ei toeta investeeringuid 
infrastruktuuridesse, mis pakuvad 
rohkemarenenud piirkondade kodanikele 
keskkonna-, transpordi- ja IKT-alaseid 
põhiteenuseid.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 210
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ERF ei toeta investeeringuid 
infrastruktuuridesse, mis pakuvad 
rohkemarenenud piirkondade kodanikele 
keskkonna-, transpordi- ja IKT-alaseid 
põhiteenuseid.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Tuleks teha võimalikuks, et ERF toetab investeeringuid infrastruktuuridesse, mis pakuvad 
rohkem arenenud piirkondade kodanikele keskkonna-, transpordi- ja IKT-alaseid 
põhiteenuseid.

Muudatusettepanek 211
Ramona Nicole Mănescu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ERF ei toeta investeeringuid 
infrastruktuuridesse, mis pakuvad 
rohkemarenenud piirkondade kodanikele 

välja jäetud
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keskkonna-, transpordi- ja IKT-alaseid 
põhiteenuseid.

Or. en

Muudatusettepanek 212
Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller, Hermann 
Winkler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ERF ei toeta investeeringuid 
infrastruktuuridesse, mis pakuvad 
rohkemarenenud piirkondade kodanikele 
keskkonna-, transpordi- ja IKT-alaseid 
põhiteenuseid.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 213
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Mario Pirillo, Vincenzo Iovine, Patrizia Toia, Guido Milana

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

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ERF ei toeta investeeringuid 
infrastruktuuridesse, mis pakuvad 
rohkemarenenud piirkondade kodanikele 
keskkonna-, transpordi- ja IKT-alaseid 
põhiteenuseid.

välja jäetud

Or. it

Selgitus

Infrastruktuuride ilma toetuseta jätmisel ei võeta asjakohaselt arvesse nõudmisi ja raskusi, 
mida põhjustab praegune kriis üha suuremas ulatuses Euroopa mandril. Tähtis on, et ka 
rohkem arenenud piirkonnad saaksid neid rahastamisvahendeid, tingimusel et need oleksid 
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seotud strateegia „Euroopa 2020” eesmärkidega.

Muudatusettepanek 214
Hermann Winkler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ERF ei toeta investeeringuid 
infrastruktuuridesse, mis pakuvad 
rohkemarenenud piirkondade kodanikele 
keskkonna-, transpordi- ja IKT-alaseid 
põhiteenuseid.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 215
Mojca Kleva

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ERF ei toeta investeeringuid 
infrastruktuuridesse, mis pakuvad 
rohkemarenenud piirkondade kodanikele 
keskkonna-, transpordi- ja IKT-alaseid 
põhiteenuseid.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 216
Richard Seeber

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

ERF ei toeta investeeringuid 
infrastruktuuridesse, mis pakuvad 
rohkemarenenud piirkondade kodanikele 
keskkonna-, transpordi- ja IKT-alaseid 
põhiteenuseid.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Investeeringud ka rohkem arenenud piirkondade infrastruktuuridesse toovad kasu kõikidele 
Euroopa Liidu elanikele.

Muudatusettepanek 217
Nuno Teixeira

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

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ERF ei toeta investeeringuid 
infrastruktuuridesse, mis pakuvad 
rohkemarenenud piirkondade kodanikele 
keskkonna-, transpordi- ja IKT-alaseid 
põhiteenuseid.

välja jäetud

Or. pt

Selgitus

Rohkem arenenud piirkonnad peavad saama teha investeeringuid oma asjaomastesse 
valdkondadesse, et aidata kaasa strateegia „Euroopa 2020“ eesmärkidele ja parandada oma 
elanikkonna elutingimusi keskkonna, tehnoloogia või säästliku transpordi alal.

Muudatusettepanek 218
Peter Simon

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



PE491.053v01-00 82/167 AM\903902ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ERF ei toeta investeeringuid 
infrastruktuuridesse, mis pakuvad 
rohkemarenenud piirkondade kodanikele 
keskkonna-, transpordi- ja IKT-alaseid 
põhiteenuseid.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide saavutamiseks peaksid abikõlblikud olema ka rohkem 
arenenud piirkondade kodanikele pakutavad keskkonna-, transpordi- ja IKT-alased 
põhiteenused.

Muudatusettepanek 219
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ERF ei toeta investeeringuid 
infrastruktuuridesse, mis pakuvad 
rohkemarenenud piirkondade kodanikele 
keskkonna-, transpordi- ja IKT-alaseid 
põhiteenuseid.

ERF ei toeta investeeringuid 
infrastruktuuridesse, mis pakuvad rohkem 
arenenud piirkondade kodanikele 
keskkonna-, transpordi- ja IKT-alaseid 
põhiteenuseid, välja arvatud sellistes 
valdkondades nagu roheline 
infrastruktuur, ökosüsteemi teenused, 
bioloogiline mitmekesisus, rohelised IKT-
teenused ja keskkonnasäästlikud 
transpordilahendused kõndimise, 
jalgrattasõidu, ühisauto kasutamise, 
koossõidu ja kohaliku ühistranspordi 
edendamiseks.

Lisaks sellele toetab ERF erandina 
ülaltoodust infrastruktuure, mis pakuvad 
kodanikele IKT-alaseid põhiteenuseid, 
sealhulgas kiireid võrke, rohkem 
arenenud piirkondades, mis asuvad tõsiste 
ja püsivate ebasoodsate looduslike 
tingimustega piirkondades, nagu on 
osutatud määruse (EL) nr [...]/2012 



AM\903902ET.doc 83/167 PE491.053v01-00

ET

[CPR] artikli 111 lõike 4 punktides a, b ja 
c.

Or. en

Selgitus

Rohkem arenenud piirkonnad ei vaja üldiselt ELi toetust investeeringute tegemiseks 
keskkonna ja transpordi esmasesse, nn halli infrastruktuuri, samas kui uuendusliku rohelise 
ja säästva infrastruktuuri edendamine on endiselt vajalik ning enamasti kõige kulutõhusam 
esilekerkivate ettevõtlusvõimaluste puhul kooskõlas strateegiaga „Euroopa 2020”. Lisaks 
sellele peaksid investeeringud esmasesse IKT-infrastruktuuri, nagu näiteks kiiretesse 
võrkudesse, olema abikõlblikud kõigis nendes piirkondades, mis on endiselt mahajäänud 
tõsiste ja püsivate ebasoodsate looduslike tingimuste tõttu.

Muudatusettepanek 220
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ERF ei toeta investeeringuid 
infrastruktuuridesse, mis pakuvad 
rohkemarenenud piirkondade kodanikele 
keskkonna-, transpordi- ja IKT-alaseid 
põhiteenuseid.

Sisemiste arengutaseme erinevuste 
vähendamiseks võib rohkem arenenud 
piirkondades olla vajalik investeerida
infrastruktuuridesse, mis pakuvad 
kodanikele keskkonna-, transpordi- ja IKT-
alaseid põhiteenuseid.

Or. en

Muudatusettepanek 221
Fiorello Provera

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ERF ei toeta investeeringuid 
infrastruktuuridesse, mis pakuvad 
rohkemarenenud piirkondade kodanikele 
keskkonna-, transpordi- ja IKT-alaseid

ERF on rohkem arenenud piirkondades 
avatud uuenduslikele lahendustele 
ökosüsteemi teenuste, bioloogilise 
mitmekesisuse ja roheliste 
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põhiteenuseid. infrastruktuuride, sotsiaalsete 
organisatsioonide, keskkonnasäästlike 
transpordilahenduste, kohaliku 
ühistranspordi ja IKT valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 222
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ERF ei toeta investeeringuid 
infrastruktuuridesse, mis pakuvad 
rohkemarenenud piirkondade kodanikele 
keskkonna-, transpordi- ja IKT-alaseid 
põhiteenuseid.

Liidusiseste arengutaseme erinevuste 
vähendamiseks võib olla vajalik, et ERF 
toetab investeeringuid infrastruktuuridesse, 
mis pakuvad rohkem arenenud piirkondade 
kodanikele keskkonna-, transpordi- ja IKT-
alaseid põhiteenuseid.

Or. es

Muudatusettepanek 223
Giommaria Uggias

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

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ERF ei toeta investeeringuid 
infrastruktuuridesse, mis pakuvad 
rohkemarenenud piirkondade kodanikele 
keskkonna-, transpordi- ja IKT-alaseid 
põhiteenuseid.

ERF ei toeta investeeringuid 
infrastruktuuridesse, mis pakuvad rohkem 
arenenud piirkondade kodanikele 
keskkonna- ja IKT-alaseid põhiteenuseid.

Or. it

Muudatusettepanek 224
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ERF ei toeta investeeringuid 
infrastruktuuridesse, mis pakuvad 
rohkemarenenud piirkondade kodanikele 
keskkonna-, transpordi- ja IKT-alaseid 
põhiteenuseid.

ERF ei toeta investeeringuid 
infrastruktuuridesse, mis pakuvad rohkem 
arenenud piirkondade kodanikele 
keskkonna-, transpordi- ja IKT-alaseid 
põhiteenuseid, välja arvatud piirkondades, 
mis on kaasatud piiriülesesse koostöösse, 
nagu see on sätestatud määruses (EL) nr 
[...]/2012 erisätete kohta, milles 
käsitletakse Euroopa Regionaalarengu 
Fondist toetuse andmist seoses 
eesmärgiga „Euroopa territoriaalne 
koostöö”.

Or. en

Muudatusettepanek 225
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ERF ei toeta investeeringuid 
infrastruktuuridesse, mis pakuvad 
rohkemarenenud piirkondade kodanikele 
keskkonna-, transpordi- ja IKT-alaseid 
põhiteenuseid.

ERF ei toeta investeeringuid 
infrastruktuuridesse, mis pakuvad rohkem 
arenenud piirkondade kodanikele 
keskkonna-, transpordi- ja IKT-alaseid 
põhiteenuseid, kuid on avatud 
uuenduslikele lahendustele ökosüsteemi 
teenuste, bioloogilise mitmekesisuse, 
arukate ja roheliste infrastruktuuride, 
keskkonnasäästlike transpordilahenduste 
ja rohelise IKT valdkonnas.

Or. en

Selgitus

It is sensible that large scale investments in grey infrastructure for the environment, transport 
and ICT are no longer a priority in more developed regions that have been benefiting of CP 
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for a long time. However, Article 3 should not prohibit investments in innovative solutions for 
ecosystems protection, green infrastructure and biodiversity and environmentally friendly 
transport systems whatever the level of development of the region is. These are often the most 
cost effective investments fostering new skills and business opportunities. They should be 
promoted everywhere, the contrary would be counterproductive with EU 2020 environmental 
targets.

Muudatusettepanek 226
Bogusław Sonik

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ERF ei toeta investeeringuid 
infrastruktuuridesse, mis pakuvad 
rohkemarenenud piirkondade kodanikele 
keskkonna-, transpordi- ja IKT-alaseid 
põhiteenuseid.

ERF on rohkem arenenud piirkondades 
avatud uuenduslikele lahendustele 
ökosüsteemi teenuste, bioloogilise 
mitmekesisuse ja roheliste 
infrastruktuuride, sotsiaalsete 
organisatsioonide, keskkonnasäästlike 
transpordilahenduste, kohaliku 
ühistranspordi ja IKT valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 227
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Patrizia 
Toia, Leonardo Domenici, Guido Milana, Francesco De Angelis, Mario Pirillo

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

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tuumajõujaamade tegevuse lõpetamist; välja jäetud

Or. it

Selgitus

Peame vajalikuks, et ERFi saaks kasutada selleks, et teha tuumaelektrijaamade sulgemise töid 
territooriumi säästva arengu meetmena.
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Muudatusettepanek 228
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 229
Richard Seeber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. de

Selgitus

Uute tuumajõujaamade ehitamise vastu räägib jahutusvee suur kogus, suur turvarisk ning 
radioaktiivsete jäätmete ladestamise lahendamata küsimus.

Muudatusettepanek 230
Bogusław Sonik

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tuumajõujaamade tegevuse lõpetamist; (a) tuumajõujaamade tegevuse lõpetamist 
ja ehitamist;
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Or. en

Muudatusettepanek 231
Ramona Nicole Mănescu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) investeeringuid sellisesse 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamisse, mille põhjuseks on
direktiivi 2003/87/EÜ reguleerimisalasse
kuuluv tegevus;

Or. en

Muudatusettepanek 232
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Tegevust heitkogustega kauplemist käsitleva direktiivi I lisa reguleerimisalasse kuuluvates 
rajatistes ei tohiks toetada rahastamisega ERFist, kuna see moonutaks heitkogustega 
kauplemise süsteemi turgu ja rikuks sellest saadava kasu CO2 vähendamise näol.

Muudatusettepanek 233
Catherine Bearder
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamist direktiivi 2003/87/EÜ 
reguleerimisalasse kuuluvates rajatistes, 
mille puhul on ainsaks erandiks väga 
tõhusate koostootmisjaamade ning 
kaugkütte ja -jahutuse jaotusvõrk;

Or. en

Muudatusettepanek 234
Richard Seeber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

Kaugkütte ja kaugjahutuse ning elektri ja soojuse koostootmisseadmete võrkude 
ajakohastamisel on energiasäästupotentsiaal ning sel põhjusel ei tohiks neid toetustest ilma 
jätta.

Muudatusettepanek 235
Bogusław Sonik

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

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

(b) kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamist direktiivi 2003/87/EÜ I lisa 
reguleerimisalasse kuuluvates rajatistes, 
kaasa arvatud kaugkütte- ja 
kaugjahutusjaamades ning kombineeritud 
soojuselektrijaamades;

Or. en

Selgitus

ELi vahendeid ei tohiks kasutada investeerimiseks mis tahes sellise energiatootmisrajatise 
tootmisvõimsuse suurendamiseks, mis kasutab fossiilseid kütuseid, vaid nendega tuleks 
toetada ainult meetmeid, mis suurendavad juba olemasolevate rajatiste tõhusust, mille hulka 
ei kuulu heitkogustega kauplemise direktiivi reguleerimisalasse kuuluvad rajatised.

Muudatusettepanek 236
Erminia Mazzoni

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tubaka ja tubakatoodete valmistamist, 
töötlemist ja turustamist;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 237
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tubaka ja tubakatoodete valmistamist, 
töötlemist ja turustamist;

välja jäetud

Or. es
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Muudatusettepanek 238
Nuno Teixeira

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

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tubaka ja tubakatoodete valmistamist, 
töötlemist ja turustamist;

välja jäetud

Or. pt

Selgitus

Kuna see on sätestatud aluslepingus, ei ole loogiline, et on otseselt nimetatud, et 
tubakatööstus ei ole abikõlblik, aga ei ole nimetatud teisi ettevõtluse tegevusalasid, mis on 
samuti aluslepingus loetletud. Komisjoni selgitus, et ta ei kavatse investeerida 
tubakasektorisse ja samas teha aktiivselt reklaami- ja tervisekampaaniaid, ei ole samuti 
loogiline, sest sel juhul tuleks nimetada, et abikõlblikud ei ole ka teised sektorid (nt: 
veinitootmine või muu alkoholitootmine).

Muudatusettepanek 239
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) suuri maanteeprojekte, millel 
puudub piiriülene ühendus, lennujaamu, 
mis asuvad üksteisest vähem kui 200 km 
kaugusel ega tee koostööd infrastruktuuri 
võimekuse kasutamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 240
Karima Delli, Elisabeth Schroedter
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d b) geneetiliselt muundatud organismide 
arendamist tahtlikuks laskmiseks 
keskkonda, kasutamiseks toiduks ja 
söödaks ning sellega seonduvat 
teadustegevust ja infrastruktuuri;

Or. en

Muudatusettepanek 241
Riikka Manner

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina artiklist 1 peaksid 
investeeringuid kõikidesse piiriülese 
infrastruktuuri liikidesse olema ETK 
programmide kohaselt toetuskõlblikud, 
sõltumata sellest, kas osalevad piirkonnad 
on rohkem arenenud piirkonnad, 
üleminekupiirkonnad või vähem 
arenenud piirkonnad.

Or. en

Selgitus

ETK eesmärgile vastavad investeeringud piiriülesesse infrastruktuuri on kõrge lisaväärtusega 
ning erinevused toetuskõlblikkuse nõuetes takistaksid investeeringute tegemist kõnealusesse 
infrastruktuuri juhtudel, kus arvestatakse piirkondade erinevate kategooriatega.

Muudatusettepanek 242
Victor Boştinaru

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

Erandina ei kehti eelmise lõigu sätted 
nende piirkondade kohta, mille SKP 
elaniku kohta oli ajavahemikul 
2007−2013 alla 75% EL 25 keskmisest 
SKPst võrdlusperioodil, kuid mis on 
kõlblikud üleminekukategooria või 
rohkem arenenud piirkondade 
kategooriate kohaselt ajavahemikul 
2014−2020 vastavalt määruse (EL) nr [ 
]/2012 artikli 82 lõike 2 punktidele b ja c.

Or. en

Muudatusettepanek 243
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määruse (EL) nr […]/2012 artiklis 9 
sätestatud temaatilised eesmärgid ning 
käesoleva määruse artiklis 5 sätestatud 
vastavad investeerimisprioriteedid, mida 
ERF võib toetada, suunitletakse 
järgmiselt:

välja jäetud

(a) rohkemarenenud piirkondades ja 
üleminekupiirkondades:
i) vähemalt 80 % ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil 
eraldatakse määruse (EL) nr […]/2012 
artikli 9 punktides 1, 3 ja 4 sätestatud 
temaatilistele eesmärkidele; ning
ii) vähemalt 20% ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil 
eraldatakse määruse (EL) nr […]/2012 
artikli 9 punktis 4 sätestatud temaatilisele 
eesmärgile.
(b) vähemarenenud piirkondades:
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i) vähemalt 50 % ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil 
eraldatakse määruse (EL) nr […]/2012 
artikli 9 punktides 1, 3 ja 4 sätestatud 
temaatilisele eesmärgile;
ii) vähemalt 6 % ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil 
eraldatakse määruse (EL) nr […]/2012 
artikli 9 punktis 4 sätestatud temaatilisele 
eesmärgile.

Or. de

Muudatusettepanek 244
Hermann Winkler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) rohkemarenenud piirkondades ja 
üleminekupiirkondades:

välja jäetud

i) vähemalt 80 % ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil 
eraldatakse määruse (EL) nr […]/2012 
artikli 9 punktides 1, 3 ja 4 sätestatud 
temaatilistele eesmärkidele; ning
ii) vähemalt 20% ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil 
eraldatakse määruse (EL) nr […]/2012 
artikli 9 punktis 4 sätestatud temaatilisele 
eesmärgile.

Or. de

Muudatusettepanek 245
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – esimene lõik – punkt a – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) rohkemarenenud piirkondades ja 
üleminekupiirkondades:

(a) rohkem arenenud piirkondades:

Or. fr

Selgitus

Kooskõlas artikli 4 lõike 1 punkti a a (uus) muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 246
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) rohkemarenenud piirkondades ja 
üleminekupiirkondades:

(a) rohkem arenenud piirkondades:

Or. de

Muudatusettepanek 247
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) rohkemarenenud piirkondades ja 
üleminekupiirkondades:

(a) rohkem arenenud piirkondades:

Or. en

Muudatusettepanek 248
Patrice Tirolien
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – esimene lõik – punkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) rohkemarenenud piirkondades ja 
üleminekupiirkondades:

(a) rohkem arenenud piirkondades:

Or. fr

Muudatusettepanek 249
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) rohkemarenenud piirkondades ja 
üleminekupiirkondades:

(a) rohkem arenenud piirkondades:

Or. es

Muudatusettepanek 250
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) vähemalt 80 % ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil 
eraldatakse määruse (EL) nr […]/2012 
artikli 9 punktides 1, 3 ja 4 sätestatud 
temaatilistele eesmärkidele; ning

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 251
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis, Patrice Tirolien
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – esimene lõik – punkt a – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) vähemalt 80 % ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 
punktides 1, 3 ja 4 sätestatud temaatilistele 
eesmärkidele; ning

i) vähemalt 80% ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 
punktides 1, 3 ja 4 ning vabalt valitavas 
neljandas punktis sätestatud temaatilistele 
eesmärkidele; ning

Or. de

Muudatusettepanek 252
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Guido 
Milana, Leonardo Domenici, Patrizia Toia, Vincenzo Iovine

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

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) vähemalt 80 % ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9
punktides 1, 3 ja 4 sätestatud temaatilistele 
eesmärkidele; ning

i) vähemalt 80% ERFi ressursside 
kogusummast eraldatakse igas 
rakenduskavas maksimaalselt kolmele
määruse (EL) nr […]/2012 [ehitustoodete 
määrus] artiklis 9 sätestatud temaatilisele 
eesmärgile.

Or. it

Selgitus

Teatud teemadele keskendumine ei või seada vaidluse alla võimet mõjutada otseselt neid, 
kellel on puudujääk, ja lahendamist vajavaid probleeme, mis esinevad üksikute 
territooriumide oludes.

Muudatusettepanek 253
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – esimene lõik – punkt a – alapunkt i
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) vähemalt 80 % ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 
punktides 1, 3 ja 4 sätestatud temaatilistele 
eesmärkidele; ning

i) vähemalt 80% ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 
punktides 1, 2, 3 ja 4 sätestatud 
temaatilistele eesmärkidele; ning

Or. fr

Selgitus

2. temaatiline eesmärk („parandada info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate kättesaadavust, 
kasutamist ja kvaliteeti”) tuleks lisada eesmärkide loetellu, mille puhul kehtib ERFi 
minimaalne investeeringute osakaal.

Muudatusettepanek 254
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) vähemalt 80 % ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 
punktides 1, 3 ja 4 sätestatud temaatilistele 
eesmärkidele; ning

i) vähemalt 80% ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 
punktides 1, 3, 4 ja 6 sätestatud 
temaatilistele eesmärkidele; ning

Or. en

Selgitus

Temaatilise eesmärgi nr 6 kaasamine muudab temaatilise keskendatuse paindlikumaks ning 
võimaldab teha investeeringuid ökosüsteemidesse, mis moodustavad meie majanduse aluse, 
mis tasub ennast ära, kuna edendab looduskapitali ja võimaldab osutada ökosüsteemi 
teenuseid.

Muudatusettepanek 255
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – esimene lõik – punkt a – alapunkt i
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) vähemalt 80 % ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9
punktides 1, 3 ja 4 sätestatud temaatilistele
eesmärkidele; ning

i) vähemalt 80% ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
kolmele määruse (EL) nr […]/2012 artiklis
9 sätestatud temaatilisele eesmärgile; ning

Or. en

Muudatusettepanek 256
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) vähemalt 80 % ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 
punktides 1, 3 ja 4 sätestatud temaatilistele 
eesmärkidele; ning

i) vähemalt 80% ERFi ressursside 
ülalmainitud piirkondadele ette nähtud 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 
punktides 1, 3 ja 4 sätestatud temaatilistele 
eesmärkidele; ning

Or. en

Muudatusettepanek 257
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

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

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) vähemalt 80 % ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 
punktides 1, 3 ja 4 sätestatud temaatilistele 
eesmärkidele; ning

i) vähemalt 60% ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 
punktides 1, 2, 3, 4 ja 7 alapunktides a ja 
b sätestatud temaatilistele eesmärkidele; 
ning

Or. es
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Muudatusettepanek 258
Bogusław Sonik

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) vähemalt 80 % ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 
punktides 1, 3 ja 4 sätestatud temaatilistele 
eesmärkidele; ning

i) vähemalt 80% ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 
punktides 1, 3, 4 ja 6 sätestatud 
temaatilistele eesmärkidele; ning

Or. en

Muudatusettepanek 259
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) vähemalt 80 % ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 
punktides 1, 3 ja 4 sätestatud temaatilistele 
eesmärkidele; ning

i) vähemalt 60% ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 
punktides 1, 2, 3 ja 4 sätestatud 
temaatilistele eesmärkidele; ning

Or. es

Muudatusettepanek 260
Giommaria Uggias

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

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) vähemalt 80 % ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 

i) vähemalt 80% ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
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määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 
punktides 1, 3 ja 4 sätestatud temaatilistele 
eesmärkidele; ning

määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 
punktides 1, 3, 4 ja 7 sätestatud 
temaatilistele eesmärkidele; ning

Or. it

Muudatusettepanek 261
Eleni Theocharous

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) vähemalt 80 % ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 
punktides 1, 3 ja 4 sätestatud temaatilistele
eesmärkidele; ning

i) vähemalt 80% ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
ühele või mitmele määruse (EL) nr 
[…]/2012 artikli 9 punktides 1, 3 ja 4 
sätestatud temaatilisele eesmärgile; ning

Or. en

Muudatusettepanek 262
María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender

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

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) vähemalt 80 % ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 
punktides 1, 3 ja 4 sätestatud temaatilistele 
eesmärkidele; ning

i) vähemalt 80% ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 
punktides 1, 3, 4 ja 7 sätestatud 
temaatilistele eesmärkidele; ning

Or. es

Selgitus

Tuleb ette näha võimalus rahastada säästvat transporti ja kõrvaldada kitsaskohad 
põhivõrgutaristus.
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Muudatusettepanek 263
Catherine Bearder, Vasilica Viorica Dăncilă

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) vähemalt 80 % ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 
punktides 1, 3 ja 4 sätestatud temaatilistele 
eesmärkidele; ning

i) vähemalt 80% ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 
punktides 1, 3, 4 ja 6 sätestatud 
temaatilistele eesmärkidele; ning

Or. en

Muudatusettepanek 264
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) vähemalt 20% ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 punktis 
4 sätestatud temaatilisele eesmärgile.

ii) vähemalt 40% ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 punktis 
4 sätestatud temaatilisele eesmärgile, 
kusjuures käesoleva eesmärgi kohased 
investeeringud väljaspool 
transpordisektorit peavad moodustama 
vähemalt 30% ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil.

Or. en

Selgitus

Toetuse suurendamine 20% võrra on vajalik ELi kliima- ja energeetikaalaste eesmärkide 
saavutamiseks ning kooskõlaks parlamendi resolutsiooniga energiatõhususe kohta, mis nõuab 
rohkemate vahendite eraldamist selles valdkonnas. See on veelgi olulisem seetõttu, et kulukat 
transpordisektorit ei ole ilmselgelt temaatilisest eesmärgist nr 4 välja jäetud. Eesmärkide 
saavutamine võib luua rohkem kui 2 miljonit töökohta kohalikul tasandil mitmetes sektorites, 
mis võimaldab piirkondadele piisavalt paindlikkust.
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Muudatusettepanek 265
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) vähemalt 20% ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 punktis 
4 sätestatud temaatilisele eesmärgile.

ii) vähemalt 15% ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 punktis 
4 sätestatud temaatilisele eesmärgile.

Or. es

Muudatusettepanek 266
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

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

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) vähemalt 20% ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 punktis 
4 sätestatud temaatilisele eesmärgile.

ii) vähemalt 15% ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 punktis 
4 sätestatud temaatilisele eesmärgile.

Or. es

Selgitus

Teatud teemadele keskendumine, mis nõuab, et 80% vahenditest eraldatakse kolmele 
temaatilisele eesmärgile, piiraks liikmesriikide ja piirkondade võimalust kohandada oma 
programme territooriumide konkreetsetele vajadustele. Teatud eesmärkidele reserveeritud 
kohustusliku osa vähendamine ja kahe temaatilise eesmärgi juurde lisamine tagab suurema 
paindlikkuse. Peame vajalikuks, et ERF saaks kaasa aidata regionaalarengule Euroopa 
piirkondades, kus valitseb alaline mahajäämus raudteeühendustes.

Muudatusettepanek 267
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – esimene lõik – punkt a – alapunkt ii
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) vähemalt 20% ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9
punktis 4 sätestatud temaatilisele
eesmärgile.

ii) vähemalt 20% ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
ühele eesmärgile määruse (EL) nr 
[…]/2012 artiklis 9 sätestatud temaatiliste
eesmärkide seast.

Or. en

Muudatusettepanek 268
Markus Pieper, Joachim Zeller

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) vähemalt 20% ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 punktis 
4 sätestatud temaatilisele eesmärgile.

ii) sellest vähemalt 20% ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 punktis 
4 sätestatud temaatilisele eesmärgile.

Or. de

Selgitus

Selgitamine

Muudatusettepanek 269
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) vähemalt 20% ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 punktis 
4 sätestatud temaatilisele eesmärgile.

ii) vähemalt 20% ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil, mis on 
suunatud ülalmainitud piirkondadele,
eraldatakse määruse (EL) nr […]/2012 
artikli 9 punktis 4 sätestatud temaatilisele 
eesmärgile.
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Or. en

Muudatusettepanek 270
Vasilica Viorica Dăncilă, Catherine Bearder

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) vähemalt 20% ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 punktis 
4 sätestatud temaatilisele eesmärgile.

ii) vähemalt 40% ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 punktis 
4 sätestatud temaatilisele eesmärgile juhul, 
kui investeeringud energiatõhususse ja 
taastuvenergiasse moodustavad vähemalt 
15% ERFi ressursside kogusummast 
riiklikul tasandil.

Or. en

Selgitus

Europe is not on track to meet its energy saving target by 2020 and both Parliament and 
Council have stated that it must be achieved – thus requiring an additional financial effort. It 
is a massive win win-win for creating green jobs, maximizing economic opportunities in every 
single region, reducing consumer bills and improving energy security. In addition, the scope 
of the climate thematic concentration has been broadened by the rapporteur Mr Olbrycht 
notably by including the big sustainable urban transport sector: the percentage has to be 
modified accordingly. In addition this requires a further precision on energy efficiency and 
renewable energy to ensure that the money will not go essentially to the transport sector but 
to balanced investments in several low carbon sectors.

Muudatusettepanek 271
Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – esimene lõik – punkt a – alapunkt ii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) vähemalt 10% ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil 
eraldatakse ühele määruse (EL) nr 
[…]/2012 artiklis 10 sätestatud 
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territoriaalsele eesmärgile.

Or. en

Muudatusettepanek 272
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) üleminekupiirkondades:
i) vähemalt 60% ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil 
eraldatakse määruse (EL) nr […]/2012 
artikli 9 punktides 1, 2, 3 ja 4 sätestatud 
temaatilistele eesmärkidele; ning
ii) vähemalt 20% ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil 
eraldatakse määruse (EL) nr […]/2012 
artikli 9 punktis 4 sätestatud temaatilistele 
eesmärkidele;

Or. fr

Selgitus

Minimaalne investeeringute osakaal tuleb ühtlustada kõikide üleminekupiirkondade puhul, 
joondudes turvavõrguga kaetud piirkondade järgi (60%). 2. temaatiline eesmärk 
(„parandada info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate kättesaadavust, kasutamist ja 
kvaliteeti”) tuleks lisada eesmärkide loetellu, mille puhul kehtib ERFi minimaalne 
investeeringute osakaal.

Muudatusettepanek 273
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) üleminekupiirkondades:
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i) vähemalt 60% ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil 
eraldatakse määruse (EL) nr […]/2012 
artikli 9 punktides 1, 3, 4 ja 6 sätestatud 
temaatilisele eesmärgile; ning
ii) vähemalt 40% ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil 
eraldatakse määruse (EL) nr […]/2012 
artikli 9 punktis 4 sätestatud temaatilisele 
eesmärgile, kus selle eesmärgi raames 
väljaspool transpordisektorit tehtud 
investeeringud moodustavad vähemalt 
30% kõikidest ERFi ressurssidest riigi 
tasandil;

Or. xm

Selgitus

Üleminekupiirkondadel on erinevad probleemid ja puudused. Seetõttu peaksid nad saama 
temaatilisest kontsentratsioonist paindlikumalt kasu kui rohkem arenenud piirkonnad.

Muudatusettepanek 274
Patrice Tirolien

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) üleminekupiirkondades:
i) vähemalt 60% ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil 
eraldatakse määruse (EL) nr […]/2012 
artikli 9 punktides 1, 3 ja 4 sätestatud 
temaatilistele eesmärkidele; ning
ii) vähemalt 20% ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil 
eraldatakse määruse (EL) nr […]/2012 
artikli 9 punktis 4 sätestatud temaatilistele 
eesmärkidele;

Or. fr
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Selgitus

Üleminekukategooriaga hõlmatud piirkondade võrdse kohtlemise valguses peaksid endised 
konkurentsivõimelised piirkonnad saama kasu samadest eeskirjadest kui endised 
lähenemispiirkonnad, st ERFi kontsentratsioonimäärast, mis on 60%, mitte enam 80%.

Muudatusettepanek 275
Hermann Winkler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vähemarenenud piirkondades: välja jäetud
i) vähemalt 50 % ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil 
eraldatakse määruse (EL) nr […]/2012 
artikli 9 punktides 1, 3 ja 4 sätestatud 
temaatilisele eesmärgile;
ii) vähemalt 6 % ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil 
eraldatakse määruse (EL) nr […]/2012 
artikli 9 punktis 4 sätestatud temaatilisele 
eesmärgile.

Or. de

Muudatusettepanek 276
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) vähemarenenud piirkondades: b) üleminekupiirkondades ja vähem 
arenenud piirkondades:

Or. es
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Muudatusettepanek 277
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) vähemalt 50 % ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil 
eraldatakse määruse (EL) nr […]/2012 
artikli 9 punktides 1, 3 ja 4 sätestatud 
temaatilisele eesmärgile;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 278
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) vähemalt 50 % ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 
punktides 1, 3 ja 4 sätestatud temaatilisele 
eesmärgile;

i) vähemalt 40% ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 
punktides 1, 3 ja 4 sätestatud temaatilisele 
eesmärgile;

Or. de

Muudatusettepanek 279
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) vähemalt 50 % ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 

i) vähemalt 30% ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 
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punktides 1, 3 ja 4 sätestatud temaatilisele 
eesmärgile;

punktides 1, 3 ja 4 sätestatud temaatilisele 
eesmärgile;

Or. en

Selgitus

Temaatiline kontsentratsioon, mis nõuab üle 30% ressurssidest ja on suunatud kolmele 
temaatilisele eesmärgile, piirab liiga suurel määral liikmesriikide ja piirkondade võimalusi 
kohandada oma programme eriomastele territoriaalsetele vajadustele.

Muudatusettepanek 280
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) vähemalt 50 % ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 
punktides 1, 3 ja 4 sätestatud temaatilisele 
eesmärgile;

i) vähemalt 40% ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 
punktides 1, 2, 3 ja 4 sätestatud 
temaatilisele eesmärgile;

Or. es

Muudatusettepanek 281
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Guido 
Milana, Leonardo Domenici, Patrizia Toia, Vincenzo Iovine

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

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) vähemalt 50 % ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9
punktides 1, 3 ja 4 sätestatud temaatilistele 
eesmärkidele; ning

i) vähemalt 50% ERFi ressursside 
kogusummast eraldatakse igas 
rakenduskavas maksimaalselt kolmele
määruse (EL) nr […]/2012 [ehitustoodete 
määrus] artiklis 9 sätestatud temaatilisele 
eesmärgile.

Or. it
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Selgitus

Teatud teemadele keskendumine ei või seada vaidluse alla võimet mõjutada otseselt neid, 
kellel on puudujääk, ja lahendamist vajavaid probleeme, mis esinevad üksikute 
territooriumide oludes.

Muudatusettepanek 282
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis, Patrice Tirolien

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) vähemalt 50 % ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 
punktides 1, 3 ja 4 sätestatud temaatilisele 
eesmärgile;

i) vähemalt 50% ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 
punktides 1, 3 ja 4 ning vabalt valitavas 
neljandas punktis sätestatud temaatilisele 
eesmärgile;

Or. de

Muudatusettepanek 283
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) vähemalt 50 % ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 
punktides 1, 3 ja 4 sätestatud temaatilisele 
eesmärgile;

i) vähemalt 50% ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 
punktides 1, 2, 3 ja 4 sätestatud 
temaatilisele eesmärgile;

Or. fr

Selgitus

2. temaatiline eesmärk („parandada info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate kättesaadavust, 
kasutamist ja kvaliteeti”) tuleks lisada eesmärkide loetellu, mille puhul kehtib ERFi 
minimaalne investeeringute osakaal.
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Muudatusettepanek 284
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) vähemalt 50 % ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 
punktides 1, 3 ja 4 sätestatud temaatilisele 
eesmärgile;

i) vähemalt 60% ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 
punktides 1, 3, 4 ja 6 sätestatud 
temaatilisele eesmärgile;

Or. en

Selgitus

Temaatilise eesmärgi 6 kaasamine muudab käesoleva temaatilise kontsentratsiooni 
paindlikumaks ja võimaldab investeeringuid ökosüsteemidesse, mis on meie majanduste 
alustaladeks, mis on kasulik looduskapitali suurendajana ning mis võimaldab ökosüsteemi 
teenuste pakkumist.

Muudatusettepanek 285
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) vähemalt 50 % ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 
punktides 1, 3 ja 4 sätestatud temaatilisele 
eesmärgile;

i) vähemalt 50% ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 kolmes 
punktis sätestatud temaatilisele eesmärgile;

Or. en

Muudatusettepanek 286
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – esimene lõik – punkt b – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) vähemalt 50 % ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 
punktides 1, 3 ja 4 sätestatud temaatilisele 
eesmärgile;

i) vähemalt 50% ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil, mis on 
suunatud ülalmainitud piirkondadele,
eraldatakse määruse (EL) nr […]/2012 
artikli 9 punktides 1, 3 ja 4 sätestatud 
temaatilisele eesmärgile;

Or. en

Muudatusettepanek 287
Giommaria Uggias

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

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) vähemalt 50 % ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 
punktides 1, 3 ja 4 sätestatud temaatilistele 
eesmärkidele; ning

i) vähemalt 50% ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 
punktides 1, 3, 4 ja 7 sätestatud 
temaatilistele eesmärkidele; ning

Or. it

Muudatusettepanek 288
Eleni Theocharous

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) vähemalt 50 % ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 
punktides 1, 3 ja 4 sätestatud temaatilisele 
eesmärgile;

i) vähemalt 50% ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 
punktides 1, 3 ja 4 sätestatud ühele või 
enamale temaatilisele eesmärgile;
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Or. en

Muudatusettepanek 289
Bogusław Sonik

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) vähemalt 50 % ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 
punktides 1, 3 ja 4 sätestatud temaatilisele 
eesmärgile;

i) vähemalt 50% ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 
punktides 1, 3, 4 ja 6 sätestatud 
temaatilisele eesmärgile;

Or. en

Muudatusettepanek 290
María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender

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

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) vähemalt 50 % ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 
punktides 1, 3 ja 4 sätestatud temaatilisele 
eesmärgile;

i) vähemalt 50% ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 
punktides 1, 3, 4 ja 7 sätestatud 
temaatilisele eesmärgile;

Or. es

Selgitus

Tuleb ette näha võimalus rahastada säästvat transporti ja kõrvaldada kitsaskohad 
põhivõrgutaristus.

Muudatusettepanek 291
Catherine Bearder, Vasilica Viorica Dăncilă
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – esimene lõik – punkt b – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) vähemalt 50 % ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 
punktides 1, 3 ja 4 sätestatud temaatilisele 
eesmärgile;

i) vähemalt 60% ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 
punktides 1, 3, 4 ja 6 sätestatud 
temaatilisele eesmärgile;

Or. en

Muudatusettepanek 292
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – esimene lõik – punkt b – alapunkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) vähemalt 30% ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil 
eraldatakse määruse (EL) nr […]/2012 
[üldmäärus] artikli 9 punktides 7, 8 ja 10 
sätestatud temaatilisele eesmärgile;

Or. de

Selgitus

Nõrgemad piirkonnad peaksid kasutama oma ressursse tõhusalt majanduskasvu 
soodustavates valdkondades, nagu haridus, tööturg ja transpordi infrastruktuur.

Muudatusettepanek 293
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) vähemalt 6 % ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 

ii) vähemalt 20% ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
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määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 punktis 
4 sätestatud temaatilisele eesmärgile.

määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 punktis 
4 sätestatud temaatilisele eesmärgile juhul, 
kui selle eesmärgi kohased investeeringud 
väljaspool transpordisektorit moodustavad 
vähemalt 15% ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil.

Or. en

Selgitus

Tänaseks päevaks kulutavad need piirkonnad juba 6% ERFi ressurssidest vähese 
süsinikdioksiidi heitega investeeringutele. Selle protsendi suurendamine on seega vajalik ELi 
kliima- ja energiaeesmärkide saavutamiseks ning ühtlustatuse säilitamiseks parlamendi 
energiatõhususe resolutsiooniga, mis palub selles valdkonnas rahalisi eraldisi suurendada. 
See on samuti vajalik, kuna kallis transpordisektor ei ole 4. temaatilisest eesmärgist selgelt 
eraldatud. Eesmärkide saavutamine võib luua üle 2 miljoni kohaliku töökoha paljudes 
sektorites, jättes piirkondadele samas piisavalt paindlikkust.

Muudatusettepanek 294
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) vähemalt 6 % ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 punktis 
4 sätestatud temaatilisele eesmärgile.

ii) vähemalt 12,5% ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 punktis 
4 sätestatud temaatilisele eesmärgile.

Or. de

Muudatusettepanek 295
Eleni Theocharous

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) vähemalt 6 % ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 

ii) vähemalt 10% ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
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määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 punktis 
4 sätestatud temaatilisele eesmärgile.

määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 punktis 
4 sätestatud temaatilisele eesmärgile.

Or. en

Muudatusettepanek 296
Catherine Bearder, Vasilica Viorica Dăncilă

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) vähemalt 6 % ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 punktis 
4 sätestatud temaatilisele eesmärgile.

ii) vähemalt 20% ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 punktis 
4 sätestatud temaatilisele eesmärgile juhul, 
kui investeeringud energiatõhususse ja 
taastuvenergiasse moodustavad vähemalt 
10% ERFi ressursside kogusummast 
riiklikul tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 297
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) vähemalt 6 % ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 
punktis 4 sätestatud temaatilisele
eesmärgile.

ii) vähemalt 6% ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
ühele eesmärgile määruse (EL) nr 
[…]/2012 artiklis 9 sätestatud temaatiliste
eesmärkide seast.

Or. en

Muudatusettepanek 298
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – esimene lõik – punkt b – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) vähemalt 6 % ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 punktis 
4 sätestatud temaatilisele eesmärgile.

ii) vähemalt 6% ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil, mis on 
mõeldud ülalmainitud piirkondade jaoks,
eraldatakse määruse (EL) nr […]/2012 
artikli 9 punktis 4 sätestatud temaatilisele 
eesmärgile.

Or. en

Muudatusettepanek 299
Bogusław Sonik

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) vähemalt 6 % ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 punktis 
4 sätestatud temaatilisele eesmärgile.

ii) vähemalt 10% ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 punktis 
4 sätestatud temaatilisele eesmärgile.

Or. en

Muudatusettepanek 300
Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – esimene lõik – punkt b – alapunkt ii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) vähemalt 10% ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil 
eraldatakse määruse (EL) nr […]/2012 
artiklis 10 sätestatud territoriaalsele 
eesmärgile juhul, kui selle eesmärgi 
kohased investeeringud väljaspool 
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transpordisektorit moodustavad vähemalt 
20% ERFi ressursside kogusummast 
riiklikul tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 301
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – esimene lõik – punkt b a (uus)

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) määruse (EL) nr [...]/2012 
[ühissätete määrus] artiklis 9 ette nähtud 
temaatilised eesmärgid ja käesoleva 
määruse artiklis 5 sätestatud vastavad 
investeerimisprioriteedid 
äärepoolseimatele ja hõredalt asustatud 
piirkondadele mõeldud konkreetse 
eraldise suhtes on erandid, et tõhusamalt 
toime tulla nende piirkondade alaliste 
lisakuludega, vastavalt konkreetsele 
eesmärgile, milleks see rubriik loodi.

Or. pt

Muudatusettepanek 302
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina punkti a alapunktist i 
eraldatakse vähemalt 60 % ERFi 
ressursside kogusummast riiklikul 
tasandil määruse (EL) nr […]/2012 
artikli 9 punktides 1, 3 ja 4 sätestatud 
temaatilistele eesmärkidele piirkondades, 
mille SKP elaniku kohta oli ajavahemikul 
2007−2013 alla 75 % EL 25 keskmisest 

välja jäetud
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SKPst võrdlusperioodil, kuid mis on 
kõlblikud üleminekukategooria või 
rohkemarenenud piirkondade kategooriate 
kohaselt ajavahemikul 2014−2020 
vastavalt määruse (EL) nr [ ]/2012 
artikli 82 lõike 2 punktidele b ja c.

Or. fr

Selgitus

Kooskõlas artikli 4 lõike 1 punkti a a (uus) muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 303
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina punkti a alapunktist i 
eraldatakse vähemalt 60 % ERFi 
ressursside kogusummast riiklikul 
tasandil määruse (EL) nr […]/2012 artikli 
9 punktides 1, 3 ja 4 sätestatud 
temaatilistele eesmärkidele piirkondades, 
mille SKP elaniku kohta oli ajavahemikul 
2007−2013 alla 75 % EL 25 keskmisest 
SKPst võrdlusperioodil, kuid mis on 
kõlblikud üleminekukategooria või 
rohkemarenenud piirkondade kategooriate 
kohaselt ajavahemikul 2014−2020 
vastavalt määruse (EL) nr [ ]/2012 artikli 
82 lõike 2 punktidele b ja c.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 304
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – teine lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina punkti a alapunktist i 
eraldatakse vähemalt 60 % ERFi 
ressursside kogusummast riiklikul 
tasandil määruse (EL) nr […]/2012 artikli 
9 punktides 1, 3 ja 4 sätestatud 
temaatilistele eesmärkidele piirkondades, 
mille SKP elaniku kohta oli ajavahemikul 
2007−2013 alla 75 % EL 25 keskmisest 
SKPst võrdlusperioodil, kuid mis on 
kõlblikud üleminekukategooria või 
rohkemarenenud piirkondade kategooriate 
kohaselt ajavahemikul 2014−2020 
vastavalt määruse (EL) nr [ ]/2012 artikli 
82 lõike 2 punktidele b ja c.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 305
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – teine lõik

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina punkti a alapunktist i 
eraldatakse vähemalt 60 % ERFi 
ressursside kogusummast riiklikul 
tasandil määruse (EL) nr […]/2012 artikli 
9 punktides 1, 3 ja 4 sätestatud 
temaatilistele eesmärkidele piirkondades, 
mille SKP elaniku kohta oli ajavahemikul 
2007−2013 alla 75 % EL 25 keskmisest 
SKPst võrdlusperioodil, kuid mis on 
kõlblikud üleminekukategooria või 
rohkemarenenud piirkondade kategooriate 
kohaselt ajavahemikul 2014−2020 
vastavalt määruse (EL) nr [ ]/2012 artikli 
82 lõike 2 punktidele b ja c.

välja jäetud

Or. es
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Muudatusettepanek 306
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina punkti a alapunktist i eraldatakse 
vähemalt 60 % ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil määruse 
(EL) nr […]/2012 artikli 9 punktides 1, 3 ja 
4 sätestatud temaatilistele eesmärkidele 
piirkondades, mille SKP elaniku kohta oli 
ajavahemikul 2007−2013 alla 75 % EL 25 
keskmisest SKPst võrdlusperioodil, kuid 
mis on kõlblikud üleminekukategooria või 
rohkemarenenud piirkondade kategooriate 
kohaselt ajavahemikul 2014−2020 
vastavalt määruse (EL) nr [ ]/2012 artikli 
82 lõike 2 punktidele b ja c.

Erandina punkti a alapunktist i eraldatakse 
vähemalt 60% ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil määruse 
(EL) nr […]/2012 artikli 9 punktides 1, 3 ja 
4 sätestatud temaatilistele eesmärkidele 
piirkondades, mida ajavahemikul 
2007−2013 toetati lähenemise eesmärgi 
raames, seega kaasa arvatud piirkonnad, 
millele toetuste maksmine lõpetatakse 
järk-järgult määruse nr 1083/2006 artikli 
8 lõike 1 kohaselt, kuid mis on kõlblikud 
üleminekukategooria või rohkem arenenud
piirkondade kategooriate kohaselt 
ajavahemikul 2014−2020 vastavalt 
määruse (EL) nr [ ]/2012 artikli 82 lõike 2 
punktidele b ja c.

Or. de

Selgitus

Tuleks selgitada, et kõik piirkonnad, millele lõpetatakse toetuste maksmine lähenemise 
eesmärgi raames, sõltumata toetuse suurusest, mida nad said, on kaetud kahest kolmandikust 
seni eraldatud vahenditest moodustatud turvavõrguga, kaasa arvatud piirkonnad, millele 
toetuste maksmist praegu järk-järgult lõpetatakse.

Muudatusettepanek 307
Michael Theurer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina punkti a alapunktist i eraldatakse 
vähemalt 60 % ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil määruse 
(EL) nr […]/2012 artikli 9 punktides 1, 3 ja 

Erandina punkti a alapunktist i eraldatakse 
vähemalt 60% ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil määruse 
(EL) nr […]/2012 artikli 9 punktides 1, 3 ja 
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4 sätestatud temaatilistele eesmärkidele 
piirkondades, mille SKP elaniku kohta oli 
ajavahemikul 2007−2013 alla 75 % EL 25 
keskmisest SKPst võrdlusperioodil, kuid 
mis on kõlblikud üleminekukategooria või 
rohkemarenenud piirkondade kategooriate 
kohaselt ajavahemikul 2014−2020 
vastavalt määruse (EL) nr [ ]/2012 artikli 
82 lõike 2 punktidele b ja c.

4 sätestatud temaatilistele eesmärkidele 
piirkondades, mida ajavahemikul 
2007−2013 toetati lähenemise eesmärgi 
raames, kuid mis on kõlblikud 
üleminekukategooria või rohkem arenenud
piirkondade kategooriate kohaselt 
ajavahemikul 2014−2020 vastavalt 
määruse (EL) nr [ ]/2012 artikli 82 lõike 2 
punktidele b ja c.

Or. de

Selgitus

Põhjendamatult raskete tagajärgede ja statistiliste moonutuste vältimiseks tuleks leida 
üleminekukord.

Muudatusettepanek 308
Tamás Deutsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina punkti a alapunktist i eraldatakse 
vähemalt 60 % ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil määruse 
(EL) nr […]/2012 artikli 9 punktides 1, 3 ja 
4 sätestatud temaatilistele eesmärkidele 
piirkondades, mille SKP elaniku kohta oli 
ajavahemikul 2007−2013 alla 75 % EL 25 
keskmisest SKPst võrdlusperioodil, kuid 
mis on kõlblikud üleminekukategooria või 
rohkemarenenud piirkondade kategooriate 
kohaselt ajavahemikul 2014−2020 
vastavalt määruse (EL) nr [ ]/2012 artikli 
82 lõike 2 punktidele b ja c.

Erandina punkti a alapunktidest i ja ii 
eraldatakse vähemalt 60% ERFi 
ressursside kogusummast riiklikul tasandil 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 
punktides 1, 3 ja 4 sätestatud temaatilistele 
eesmärkidele, millest vähemalt 10 
protsendipunkti peaks eraldatama 
määruse (EL) nr [ ]/2012 artikli 9 punkti 
4 jaoks, piirkondades, mille SKP elaniku 
kohta oli ajavahemikul 2007−2013 alla 
75% EL 25 keskmisest SKPst 
võrdlusperioodil, kuid mis on kõlblikud 
üleminekukategooria või rohkem arenenud
piirkondade kategooriate kohaselt 
ajavahemikul 2014−2020 vastavalt 
määruse (EL) nr [ ]/2012 artikli 82 lõike 2 
punktidele b ja c, ja liikmesriikide 
pealinnade piirkondade jaoks, mis on 
kõlblikud ajavahemikul 2014–2020 
vastavalt määruse (EL) nr [ ]/2012 artikli 
82 lõikele 3. Vastavalt artikli 4 punktile 1 
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eraldatud ERFi ressursse on võimalik 
vähendada summa võrra, mis on 
võrdeline ühtekuuluvusfondist määruse 
(EL) nr [ ]/2012 artikli 9 punktis 4 
sätestatud temaatilisele eesmärgile 
eraldatud vahendite summa võrra, mida 
eraldataks pro rata põhimõttel 
piirkondade eri kategooriatele elanike 
arvu alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 309
Oldřich Vlasák

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina punkti a alapunktist i eraldatakse 
vähemalt 60 % ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil määruse 
(EL) nr […]/2012 artikli 9 punktides 1, 3 ja 
4 sätestatud temaatilistele eesmärkidele 
piirkondades, mille SKP elaniku kohta oli 
ajavahemikul 2007−2013 alla 75 % EL 25 
keskmisest SKPst võrdlusperioodil, kuid 
mis on kõlblikud üleminekukategooria või 
rohkemarenenud piirkondade kategooriate 
kohaselt ajavahemikul 2014−2020 
vastavalt määruse (EL) nr [ ]/2012 artikli 
82 lõike 2 punktidele b ja c.

Erandina punkti a alapunktidest i ja ii 
eraldatakse vähemalt 60% ERFi 
ressursside kogusummast riiklikul tasandil 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 
punktides 1, 3 ja 4 sätestatud temaatilistele 
eesmärkidele, millest vähemalt 10 
protsendipunkti peaks eraldatama 
määruse (EL) nr [ ]/2012 artikli 9 punkti 
4 jaoks, piirkondades, mille SKP elaniku 
kohta oli ajavahemikul 2007−2013 alla 
75% EL 25 keskmisest SKPst 
võrdlusperioodil, kuid mis on kõlblikud 
üleminekukategooria või rohkem arenenud
piirkondade kategooriate kohaselt 
ajavahemikul 2014−2020 vastavalt 
määruse (EL) nr [ ]/2012 artikli 82 lõike 2 
punktidele b ja c, ja liikmesriikide 
pealinnade piirkondade jaoks, mis on 
kõlblikud ajavahemikul 2014–2020 
vastavalt määruse (EL) nr [ ]/2012 artikli 
82 lõikele 3. Vastavalt artikli 4 punktile 1 
eraldatud ERFi ressursse on võimalik 
vähendada summa võrra, mis on 
võrdeline ühtekuuluvusfondist määruse 
(EL) nr [ ]/2012 artikli 9 punktis 4 
sätestatud temaatilisele eesmärgile 
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eraldatud vahendite summa võrra, mida 
eraldataks pro rata põhimõttel 
piirkondade eri kategooriatele elanike 
arvu alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 310
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina punkti a alapunktist i eraldatakse 
vähemalt 60 % ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil määruse 
(EL) nr […]/2012 artikli 9 punktides 1, 3 ja 
4 sätestatud temaatilistele eesmärkidele 
piirkondades, mille SKP elaniku kohta oli 
ajavahemikul 2007−2013 alla 75 % EL 25 
keskmisest SKPst võrdlusperioodil, kuid 
mis on kõlblikud üleminekukategooria või 
rohkemarenenud piirkondade kategooriate 
kohaselt ajavahemikul 2014−2020 
vastavalt määruse (EL) nr [ ]/2012 artikli
82 lõike 2 punktidele b ja c.

Erandina punkti a alapunktist i eraldatakse 
vähemalt 60% ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil määruse 
(EL) nr […]/2012 artikli 9 punktides 1, 3 ja 
4 ning vabalt valitavas neljandas punktis 
sätestatud temaatilistele eesmärkidele 
piirkondades, mille SKP elaniku kohta oli 
ajavahemikul 2007−2013 alla 75% EL 25 
keskmisest SKPst võrdlusperioodil, kuid 
mis on kõlblikud üleminekukategooria või 
rohkem arenenud piirkondade kategooriate 
kohaselt ajavahemikul 2014−2020 
vastavalt määruse (EL) nr [ ]/2012 artikli 
82 lõike 2 punktidele b ja c.

Or. de

Muudatusettepanek 311
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina punkti a alapunktist i eraldatakse 
vähemalt 60 % ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil määruse 
(EL) nr […]/2012 artikli 9 punktides 1, 3 

Erandina punkti a alapunktist i eraldatakse 
vähemalt 60% ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil kuni 
kolmele määruse (EL) nr […]/2012 artiklis
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ja 4 sätestatud temaatilistele eesmärkidele
piirkondades, mille SKP elaniku kohta oli 
ajavahemikul 2007−2013 alla 75 % EL 25 
keskmisest SKPst võrdlusperioodil, kuid 
mis on kõlblikud üleminekukategooria või 
rohkemarenenud piirkondade kategooriate 
kohaselt ajavahemikul 2014−2020 
vastavalt määruse (EL) nr [ ]/2012 artikli 
82 lõike 2 punktidele b ja c.

9 määratletud nimekirjas nimetatud 
temaatilisele eesmärgile piirkondades, 
mille SKP elaniku kohta oli ajavahemikul 
2007−2013 alla 75% EL 25 keskmisest 
SKPst võrdlusperioodil, kuid mis on 
kõlblikud üleminekukategooria või rohkem 
arenenud piirkondade kategooriate 
kohaselt ajavahemikul 2014−2020 
vastavalt määruse (EL) nr [ ]/2012 artikli 
82 lõike 2 punktidele b ja c.

Or. en

Muudatusettepanek 312
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina punkti a alapunktist i eraldatakse 
vähemalt 60 % ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil määruse 
(EL) nr […]/2012 artikli 9 punktides 1, 3 ja 
4 sätestatud temaatilistele eesmärkidele 
piirkondades, mille SKP elaniku kohta oli 
ajavahemikul 2007−2013 alla 75 % EL 25 
keskmisest SKPst võrdlusperioodil, kuid 
mis on kõlblikud üleminekukategooria või 
rohkemarenenud piirkondade kategooriate 
kohaselt ajavahemikul 2014−2020 
vastavalt määruse (EL) nr [ ]/2012 artikli 
82 lõike 2 punktidele b ja c.

Erandina punkti a alapunktist i eraldatakse 
vähemalt 60% ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil nende 
piirkondade jaoks määruse (EL) nr 
[…]/2012 artikli 9 punktides 1, 3 ja 4 
sätestatud temaatilistele eesmärkidele 
piirkondades, mille SKP elaniku kohta oli 
ajavahemikul 2007−2013 alla 75% EL 25 
keskmisest SKPst võrdlusperioodil, kuid 
mis on kõlblikud üleminekukategooria või 
rohkem arenenud piirkondade kategooriate 
kohaselt ajavahemikul 2014−2020 
vastavalt määruse (EL) nr [ ]/2012 artikli 
82 lõike 2 punktidele b ja c.

Or. en

Muudatusettepanek 313
Jan Březina

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – teine lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina punkti a alapunktist i eraldatakse 
vähemalt 60 % ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil määruse 
(EL) nr […]/2012 artikli 9 punktides 1, 3 ja 
4 sätestatud temaatilistele eesmärkidele 
piirkondades, mille SKP elaniku kohta oli 
ajavahemikul 2007−2013 alla 75 % EL 25 
keskmisest SKPst võrdlusperioodil, kuid 
mis on kõlblikud üleminekukategooria või 
rohkemarenenud piirkondade kategooriate 
kohaselt ajavahemikul 2014−2020 
vastavalt määruse (EL) nr [ ]/2012 artikli 
82 lõike 2 punktidele b ja c.

Erandina punkti a alapunktidest i ja ii 
eraldatakse vähemalt 60% ERFi 
ressursside kogusummast riiklikul tasandil 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 
punktides 1, 3 ja 4 sätestatud temaatilistele 
eesmärkidele, millest vähemalt 10 
protsendipunkti peaks eraldatama 
määruse (EL) nr [ ]/2012 artikli 9 punkti 
4 jaoks, piirkondades, mille SKP elaniku 
kohta oli ajavahemikul 2007−2013 alla 
75% EL 25 keskmisest SKPst 
võrdlusperioodil, kuid mis on kõlblikud 
üleminekukategooria või rohkem arenenud
piirkondade kategooriate kohaselt 
ajavahemikul 2014−2020 vastavalt 
määruse (EL) nr [ ]/2012 artikli 82 lõike 2 
punktidele b ja c, ja liikmesriikide 
pealinnade piirkondade jaoks, mis on 
kõlblikud ajavahemikul 2014–2020 
vastavalt määruse (EL) nr [ ]/2012 artikli 
82 lõikele 3. Vastavalt artikli 4 punktile 1 
eraldatud ERFi ressursse on võimalik 
vähendada summa võrra, mis on 
võrdeline ühtekuuluvusfondist määruse 
(EL) nr [ ]/2012 artikli 9 punktis 4 
sätestatud temaatilisele eesmärgile 
eraldatud vahendite summa võrra, mida 
eraldataks pro rata põhimõttel 
piirkondade eri kategooriatele elanike 
arvu alusel.

Or. en

Selgitus

Eesmärgiks on hõlmata käesoleva artikli kohaldamisalas ERFi sekkumiseks kõlblikud 
pealinnade piirkonnad.

Muudatusettepanek 314
Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – teine lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina punkti a alapunktist i 
eraldatakse vähemalt 60 % ERFi 
ressursside kogusummast riiklikul 
tasandil määruse (EL) nr […]/2012 artikli 
9 punktides 1, 3 ja 4 sätestatud 
temaatilistele eesmärkidele piirkondades, 
mille SKP elaniku kohta oli ajavahemikul 
2007−2013 alla 75 % EL 25 keskmisest 
SKPst võrdlusperioodil, kuid mis on 
kõlblikud üleminekukategooria või 
rohkemarenenud piirkondade kategooriate 
kohaselt ajavahemikul 2014−2020 
vastavalt määruse (EL) nr [ ]/2012 artikli 
82 lõike 2 punktidele b ja c.

Käesoleva artikli punkt b kehtib ka nende 
piirkondade kohta, mille SKP elaniku 
kohta oli ajavahemikul 2007−2013 alla 
75% EL 25 keskmisest SKPst 
võrdlusperioodil, kuid mis on kõlblikud 
üleminekukategooria või rohkem arenenud
piirkondade kategooriate kohaselt 
ajavahemikul 2014−2020 vastavalt 
määruse (EL) nr [ ]/2012 artikli 82 lõike 2 
punktidele b ja c.

Or. en

Muudatusettepanek 315
Riikka Manner, Jens Nilsson

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina artiklist 4 on vaja 
äärepoolseimatele ja hõredalt asustatud 
piirkondadele suunatud eriotstarbeliste 
eraldiste jaoks tagada piisav paindlikkus 
vahendite kasutamisel, et kaitsta 
juurdepääsu nendele piirkondadele.

Or. en

Muudatusettepanek 316
Mojca Kleva

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – teine a lõik (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina lõikest 1 on vastavalt artikli 4 
punktile 1 eraldatud ERFi ressursse 
võimalik vähendada summa võrra, mis on 
võrdeline ühtekuuluvusfondist määruse 
(EL) nr [ ]/2012 artikli 9 punktis 4 
sätestatud temaatilisele eesmärgile 
eraldatud vahendite summa võrra, mida 
eraldataks pro rata põhimõttel 
piirkondade eri kategooriatele elanike 
arvu alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 317
Eleni Theocharous

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina punkti a alapunktist i 
kohaldatakse punkti b alapunkte i ja ii 
ühtekuuluvusfondist rahastatavate saarel 
asuvate liikmesriikide ja muude saarte 
suhtes, v.a nende suhtes, millel asub 
liikmesriigi pealinn või millel on 
püsiühendus mandriga.

Or. en

Selgitus

Ettepanek võimaldab eriliste territoriaalsete iseärasustega liikmesriikidel ja piirkondadel 
asjakohast poliitikameetmete kombinatsiooni kasutada selleks, et tõhusalt nende ebasoodsate 
tingimustega tegeleda ja nende potentsiaali uurida, eemaldumata suurema temaatilise 
kontsentratsiooni üldisest eesmärgist.

Muudatusettepanek 318
Karima Delli, Elisabeth Schroedter
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ERF toetab järgmisi määruse (EL) nr 
[…]/2012 artiklis 9 sätestatud temaatiliste 
eesmärkide raamesse kuuluvaid 
investeerimisprioriteete:

ERF toetab järgmisi määruse (EL) nr 
[…]/2012 artiklis 9 sätestatud kõigi 11 
temaatilise eesmärgi raamesse kuuluvaid 
investeerimisprioriteete, mis on 
alljärgnevalt vastavalt punktides 1–11 
loetletud ja mis on vastavuses 
partnerluslepingutes kirjeldatud 
piirkondlike vajaduste ja võimalustega:

Or. en

Muudatusettepanek 319
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ERF toetab järgmisi määruse (EL) nr 
[…]/2012 artiklis 9 sätestatud temaatiliste 
eesmärkide raamesse kuuluvaid 
investeerimisprioriteete:

ERF keskendab oma abi järgmistele
määruse (EL) nr […]/2012 artiklis 9 
sätestatud temaatiliste eesmärkide 
raamesse kuuluvatele 
investeerimisprioriteetidele:

Or. en

Muudatusettepanek 320
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ERF toetab järgmisi määruse (EL) nr 
[…]/2012 artiklis 9 sätestatud temaatiliste 
eesmärkide raamesse kuuluvaid 
investeerimisprioriteete:

ERF toetab järgmisi määruse (EL) nr 
[…]/2012 artiklis 9 sätestatud temaatiliste 
eesmärkide raamesse kuuluvaid 
investeerimisprioriteete, mis on vastavuses 
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partnerluslepingutes kirjeldatud 
piirkondlike vajaduste ja võimalustega:

Or. en

Muudatusettepanek 321
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ERF toetab järgmisi määruse (EL) nr 
[…]/2012 artiklis 9 sätestatud temaatiliste 
eesmärkide raamesse kuuluvaid 
investeerimisprioriteete:

ERF toetab järgmisi määruse (EL) nr 
[…]/2012 artiklis 9 sätestatud temaatiliste 
eesmärkide raamesse kuuluvaid 
investeerimisprioriteete, mis on vastavuses 
partnerluslepingutes kirjeldatud 
piirkondlike vajaduste ja võimalustega:

Or. en

Muudatusettepanek 322
Fiorello Provera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ERF toetab järgmisi määruse (EL) nr 
[…]/2012 artiklis 9 sätestatud temaatiliste 
eesmärkide raamesse kuuluvaid 
investeerimisprioriteete:

ERF toetab järgmisi määruse (EL) nr 
[…]/2012 artiklis 9 sätestatud temaatiliste 
eesmärkide raamesse kuuluvaid 
investeerimisprioriteete, mis on vastavuses 
partnerluslepingutes kirjeldatud 
piirkondlike vajaduste ja võimalustega:

Or. en

Muudatusettepanek 323
Giommaria Uggias
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – sissejuhatav osa

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ERF toetab järgmisi määruse (EL) nr 
[…]/2012 artiklis 9 sätestatud temaatiliste 
eesmärkide raamesse kuuluvaid 
investeerimisprioriteete:

ERF toetab järgmisi määruse (EL) nr 
[…]/2012 artiklis 9 sätestatud temaatiliste 
eesmärkide raamesse kuuluvaid 
investeerimisprioriteete] vastavalt 
partnerluslepingutes kirjeldatud 
piirkondlikele vajadustele ja võimalustele:

Or. it

Muudatusettepanek 324
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ERF toetab järgmisi määruse (EL) nr 
[…]/2012 artiklis 9 sätestatud temaatiliste 
eesmärkide raamesse kuuluvaid 
investeerimisprioriteete:

ERF toetab piirkondlikke vajadusi mööda 
järgmisi määruse (EL) nr […]/2012 artiklis 
9 sätestatud temaatiliste eesmärkide 
raamesse kuuluvaid 
investeerimisprioriteete:

Or. de

Selgitus

Kuna piirkondade vajadused on kohati väga erinevad, tuleks neid arvesse võtta.

Muudatusettepanek 325
Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ERF toetab järgmisi määruse (EL) nr 
[…]/2012 artiklis 9 sätestatud temaatiliste 

ERF toetab järgmisi määruse (EL) nr 
[…]/2012 artiklis 9 sätestatud temaatiliste 
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eesmärkide raamesse kuuluvaid 
investeerimisprioriteete:

eesmärkide raamesse kuuluvaid 
investeerimisprioriteete, mis on vastavuses 
partnerluslepingutes kirjeldatud 
piirkondlike vajaduste ja võimalustega:

Or. en

Muudatusettepanek 326
Jan Březina

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ERF toetab järgmisi määruse (EL) nr 
[…]/2012 artiklis 9 sätestatud temaatiliste 
eesmärkide raamesse kuuluvaid 
investeerimisprioriteete:

ERF keskendab oma abi järgmistele
määruse (EL) nr […]/2012 artiklis 9 
sätestatud temaatiliste eesmärkide 
raamesse kuuluvatele 
investeerimisprioriteetidele:

Or. en

Selgitus

Selline muudatus oleks kasulik, et tagada selgus seoses tegevuste ja kulutuste 
abikõlblikkusega fondidest.

Muudatusettepanek 327
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse 
ja innovatsiooni edendamine;

(1) teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse 
ja keskkonnasõbraliku innovatsiooni 
edendamine järgmisel viisil:

Or. en
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Muudatusettepanek 328
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse 
ja innovatsiooni edendamine;

(1) teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse 
ja jätkusuutliku innovatsiooni 
edendamine:

Or. xm

Selgitus

Innovatsioon ei tohiks kahjustada 6. temaatilist prioriteeti, vaid julgustama püsivat arengut.

Muudatusettepanek 329
Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse 
ja innovatsiooni edendamine;

(1) teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse 
ja keskkonnasõbraliku innovatsiooni 
edendamine:

Or. en

Muudatusettepanek 330
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt 1 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) teadus- ja uuendustegevuse 
infrastruktuuri ja võimsuse täiustamine 
eesmärgiga arendada teadus- ja 
uuendustegevuse alast kõrget kvaliteeti 

(a) teadus- ja uuendustegevuse 
infrastruktuuri, tehnoloogia ja
innovatsiooniteenuste ja võimsuse 
täiustamine eesmärgiga arendada teadus- ja 
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ning edendada eelkõige Euroopa huvides 
tegutsevate pädevuskeskuste tööd;

uuendustegevusealast kõrget kvaliteeti 
ning edendada eelkõige Euroopa huvides 
tegutsevate pädevuskeskuste tööd;

Or. en

Muudatusettepanek 331
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt 1 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) teadus- ja uuendustegevuse 
infrastruktuuri ja võimsuse täiustamine 
eesmärgiga arendada teadus- ja 
uuendustegevuse alast kõrget kvaliteeti 
ning edendada eelkõige Euroopa huvides 
tegutsevate pädevuskeskuste tööd;

(a) teadus- ja uuendustegevuse 
infrastruktuuri ja võimsuse täiustamine 
eesmärgiga arendada teadus- ja 
uuendustegevusealast kõrget kvaliteeti 
ning edendada eelkõige Euroopa huvides 
tegutsevate pädevuskeskuste tööd, kui on 
olemas sünergiavõimalused teiste 
Euroopa programmidega, näiteks 
konkursiga tipptasemel teadusasutuste 
asutamiseks programmi Horisont 2020 
raames;

Or. de

Selgitus

Vt sellega seoses ka põhjendust 5 a (uus). Arvukad piirkondlikud konkursid on näidanud, et 
kõnealune vahend on eriti sobiv tipptulemuste esiletoomiseks. Aga ka nendes piirkondades, 
mis ei kuulu võitjate hulka, toovad need kaasa innovatsioonikeskkonna paranemise ja seega 
olulised positiivsed arengud.

Muudatusettepanek 332
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt 1 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) teadus- ja uuendustegevuse (a) teadus- ja uuendustegevuse 
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infrastruktuuri ja võimsuse täiustamine 
eesmärgiga arendada teadus- ja 
uuendustegevuse alast kõrget kvaliteeti 
ning edendada eelkõige Euroopa huvides 
tegutsevate pädevuskeskuste tööd;

infrastruktuuri ja võimsuse täiustamine 
eesmärgiga arendada teadus- ja 
uuendustegevusealast kõrget kvaliteeti 
ning edendada pädevuskeskuste tööd;

Or. en

Muudatusettepanek 333
Victor Boştinaru

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt 1 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) teadus- ja uuendustegevuse 
infrastruktuuri ja võimsuse täiustamine 
eesmärgiga arendada teadus- ja 
uuendustegevuse alast kõrget kvaliteeti 
ning edendada eelkõige Euroopa huvides 
tegutsevate pädevuskeskuste tööd;

(a) teadus- ja uuendustegevuse 
infrastruktuuri ja võimsuse täiustamine 
eesmärgiga arendada teadus- ja 
uuendustegevusealast kõrget kvaliteeti;

Or. en

Muudatusettepanek 334
Monika Smolková, Vladimír Maňka

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt 1 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) teadus- ja uuendustegevuse 
infrastruktuuri ja võimsuse täiustamine 
eesmärgiga arendada teadus- ja 
uuendustegevuse alast kõrget kvaliteeti 
ning edendada eelkõige Euroopa huvides 
tegutsevate pädevuskeskuste tööd;

(a) teadus- ja uuendustegevuse 
infrastruktuuri ja võimsuse täiustamine 
eesmärgiga arendada teadus- ja 
uuendustegevuse alast kõrget kvaliteeti 
ning edendada eelkõige Euroopa huvides 
tegutsevate pädevus- ja 
innovatsioonikeskuste tööd;

Or. sk
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Muudatusettepanek 335
Jan Březina

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt 1 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) teadus- ja uuendustegevuse 
infrastruktuuri ja võimsuse täiustamine 
eesmärgiga arendada teadus- ja 
uuendustegevuse alast kõrget kvaliteeti 
ning edendada eelkõige Euroopa huvides 
tegutsevate pädevuskeskuste tööd;

(a) teadustegevuse, uuendustegevuse 
infrastruktuuri, teenuste innovatsiooni ja 
võimsuse täiustamine eesmärgiga arendada 
teadus- ja uuendustegevusealast kõrget 
kvaliteeti ning edendada eelkõige Euroopa 
huvides tegutsevate pädevuskeskuste tööd;

Or. en

Selgitus

Eesmärgiks on kajastada teenuste innovatsiooni tähtsust, seetõttu teen ettepaneku hõlmata see 
eelmainitud sõnastuses investeerimisprioriteedi 1 punktis a.

Muudatusettepanek 336
Victor Boştinaru

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt 1 – alapunkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) eelkõige Euroopa huvides 
tegutsevate pädevuskeskuste edendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 337
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ärialaste teadusuuringute ja (b) ärialaste innovatsiooni ja 
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innovatsiooni investeeringute, toodete ja 
teenuste arendamise, tehnosiirde, sotsiaalse 
innovatsiooni ja riiklike teenuste alaste 
rakenduste, nõudluse stimuleerimise, 
võrkude loomise ja avatud innovatsiooni 
soodustamine läbi aruka 
spetsialiseerumise;

teadusuuringute investeeringute
soodustamine ning sidemete ja 
koostoimete väljaarendamine ettevõtete,
teadus- ja arenduskeskuste ja 
kõrgharidusasutuste vahel, eelkõige 
toodete ja teenuste arendamise, tehnosiirde, 
keskkonnahoidliku innovatsiooni, 
sotsiaalse innovatsiooni, kultuuri, 
loovtööstuste ja riiklike teenuste alaste 
rakenduste, nõudluse stimuleerimise, 
võrkude loomise ja avatud innovatsiooni 
kaudu läbi aruka spetsialiseerumise;

Or. en

Muudatusettepanek 338
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ärialaste teadusuuringute ja 
innovatsiooni investeeringute, toodete ja 
teenuste arendamise, tehnosiirde, sotsiaalse 
innovatsiooni ja riiklike teenuste alaste 
rakenduste, nõudluse stimuleerimise, 
võrkude loomise ja avatud innovatsiooni 
soodustamine läbi aruka 
spetsialiseerumise;

(b) ärialaste teadusuuringute ja 
innovatsiooni investeeringute, toodete ja 
teenuste arendamise, tehnosiirde, 
keskkonnahoidliku innovatsiooni, 
sotsiaalse innovatsiooni, kultuuri- ja 
loovtööstuste ning riiklike teenuste alaste 
rakenduste, nõudluse stimuleerimise, 
võrkude loomise ja avatud innovatsiooni 
soodustamine läbi aruka 
spetsialiseerumise;

Or. en

Muudatusettepanek 339
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt 1 – alapunkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ärialaste teadusuuringute ja 
innovatsiooni investeeringute, toodete ja 
teenuste arendamise, tehnosiirde, sotsiaalse 
innovatsiooni ja riiklike teenuste alaste 
rakenduste, nõudluse stimuleerimise, 
võrkude loomise ja avatud innovatsiooni 
soodustamine läbi aruka 
spetsialiseerumise;

(b) era- ja avaliku sektori ärialaste 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
investeeringute, toodete ja teenuste 
arendamise, tehnosiirde, sotsiaalse 
innovatsiooni, kultuuri- ja 
loomemajanduse ja riiklike teenuste alaste 
rakenduste, nõudluse stimuleerimise, 
võrkude loomise ja avatud innovatsiooni 
soodustamine läbi aruka 
spetsialiseerumise;

Or. de

Selgitus

Kohaliku omavalitsuse tasandil viivad innovaatilisi projekte kohati läbi kohaliku 
omavalitsuse enda ettevõtted ja mitte erasektori ettevõtted. Innovatsiooni kui sellist peaks aga 
olema võimalik igal juhul toetada, sõltumata potentsiaalse abisaaja õiguslikust seisundist.

Muudatusettepanek 340
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ärialaste teadusuuringute ja 
innovatsiooni investeeringute, toodete ja 
teenuste arendamise, tehnosiirde, sotsiaalse 
innovatsiooni ja riiklike teenuste alaste 
rakenduste, nõudluse stimuleerimise, 
võrkude loomise ja avatud innovatsiooni 
soodustamine läbi aruka 
spetsialiseerumise;

(b) ärialaste ja uurimiskeskuste
teadusuuringute ja innovatsiooni 
investeeringute, toodete ja teenuste 
arendamise, tehnosiirde, sotsiaalse 
innovatsiooni ja riiklike teenuste alaste 
rakenduste, nõudluse stimuleerimise, 
võrkude loomise ja avatud innovatsiooni 
soodustamine ja toetamine läbi aruka 
spetsialiseerumise;

Or. fr

Muudatusettepanek 341
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Giancarlo Scottà
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ärialaste teadusuuringute ja 
innovatsiooni investeeringute, toodete ja 
teenuste arendamise, tehnosiirde, sotsiaalse 
innovatsiooni ja riiklike teenuste alaste 
rakenduste, nõudluse stimuleerimise, 
võrkude loomise ja avatud innovatsiooni 
soodustamine läbi aruka 
spetsialiseerumise;

(b) ärialaste teadusuuringute ja 
innovatsiooni investeeringute, toodete ja 
teenuste arendamise, tehnosiirde, sotsiaalse 
innovatsiooni, kultuuri- ja loovtööstuste, 
riiklike teenuste alaste rakenduste, 
nõudluse stimuleerimise, võrkude loomise 
ja avatud innovatsiooni soodustamine läbi 
aruka spetsialiseerumise;

Or. en

Muudatusettepanek 342
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ärialaste teadusuuringute ja 
innovatsiooni investeeringute, toodete ja 
teenuste arendamise, tehnosiirde, sotsiaalse 
innovatsiooni ja riiklike teenuste alaste 
rakenduste, nõudluse stimuleerimise, 
võrkude loomise ja avatud innovatsiooni 
soodustamine läbi aruka 
spetsialiseerumise;

(b) era- ja avaliku sektori ärialaste 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
investeeringute, toodete ja teenuste 
arendamise, tehnosiirde, sotsiaalse 
innovatsiooni ja riiklike teenuste alaste 
rakenduste, nõudluse stimuleerimise, 
võrkude loomise ja avatud innovatsiooni 
soodustamine läbi aruka 
spetsialiseerumise;

Or. de

Muudatusettepanek 343
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt 1 – alapunkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ärialaste teadusuuringute ja 
innovatsiooni investeeringute, toodete ja 
teenuste arendamise, tehnosiirde, sotsiaalse 
innovatsiooni ja riiklike teenuste alaste 
rakenduste, nõudluse stimuleerimise, 
võrkude loomise ja avatud innovatsiooni 
soodustamine läbi aruka 
spetsialiseerumise;

(b) era- ja avaliku sektori ärialaste 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
investeeringute, toodete ja teenuste 
arendamise, tehnosiirde, sotsiaalse 
innovatsiooni ja riiklike teenuste alaste 
rakenduste, nõudluse stimuleerimise, 
võrkude loomise ja avatud innovatsiooni 
soodustamine läbi aruka 
spetsialiseerumise;

Or. de

Selgitus

Määruse teksti selgitamine, kuna tuleks tagada, et innovatsiooni toetamine hõlmab nii era-
kui ka avaliku sektori ettevõtteid.

Muudatusettepanek 344
Patrice Tirolien

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ärialaste teadusuuringute ja 
innovatsiooni investeeringute, toodete ja 
teenuste arendamise, tehnosiirde, sotsiaalse 
innovatsiooni ja riiklike teenuste alaste 
rakenduste, nõudluse stimuleerimise, 
võrkude loomise ja avatud innovatsiooni 
soodustamine läbi aruka 
spetsialiseerumise;

(b) ärialaste teadusuuringute ja 
innovatsiooni investeeringute, toodete ja 
teenuste arendamise, tehnosiirde, sotsiaalse 
innovatsiooni ja riiklike teenuste alaste 
rakenduste, tööstusalase koostöö, nõudluse 
stimuleerimise, võrkude loomise ja avatud 
innovatsiooni soodustamine läbi aruka 
spetsialiseerumise;

Or. fr

Muudatusettepanek 345
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt 1 – alapunkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ärialaste teadusuuringute ja 
innovatsiooni investeeringute, toodete ja 
teenuste arendamise, tehnosiirde, sotsiaalse 
innovatsiooni ja riiklike teenuste alaste 
rakenduste, nõudluse stimuleerimise, 
võrkude loomise ja avatud innovatsiooni 
soodustamine läbi aruka 
spetsialiseerumise;

(b) ärialaste teadusuuringute ja 
innovatsiooni investeeringute
soodustamine ning sidemete ja 
koostoimete väljaarendamine ettevõtete 
vahel, teadus- ja arenduskeskuste ja 
kõrgharidusasutuste parandamine, 
eelkõige toodete ja teenuste arendamise, 
tehnosiirde, sotsiaalse innovatsiooni ja 
riiklike teenuste alaste rakenduste, 
nõudluse stimuleerimise, võrkude loomise 
ja avatud innovatsiooni kaudu läbi aruka 
spetsialiseerumise;

Or. en

Muudatusettepanek 346
Fiorello Provera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ärialaste teadusuuringute ja 
innovatsiooni investeeringute, toodete ja 
teenuste arendamise, tehnosiirde, sotsiaalse 
innovatsiooni ja riiklike teenuste alaste 
rakenduste, nõudluse stimuleerimise, 
võrkude loomise ja avatud innovatsiooni 
soodustamine läbi aruka 
spetsialiseerumise;

(b) ärialaste teadusuuringute ja 
innovatsiooni investeeringute, toodete ja 
teenuste arendamise, tehnosiirde, 
keskkonnahoidliku innovatsiooni, 
sotsiaalse innovatsiooni, kultuuri- ja 
loovtööstuste ning riiklike teenuste alaste 
rakenduste, nõudluse stimuleerimise, 
võrkude loomise ja avatud innovatsiooni 
soodustamine läbi aruka 
spetsialiseerumise;

Or. en

Muudatusettepanek 347
Viktor Uspaskich

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt 1 – alapunkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ärialaste teadusuuringute ja 
innovatsiooni investeeringute, toodete ja 
teenuste arendamise, tehnosiirde, sotsiaalse 
innovatsiooni ja riiklike teenuste alaste 
rakenduste, nõudluse stimuleerimise, 
võrkude loomise ja avatud innovatsiooni 
soodustamine läbi aruka 
spetsialiseerumise;

(b) ärialaste teadusuuringute ja 
innovatsiooni investeeringute, toodete ja 
teenuste arendamise, tehnosiirde, sotsiaalse 
innovatsiooni ja riiklike teenuste alaste 
rakenduste ja linnaarengu, nõudluse 
stimuleerimise, võrkude loomise ja avatud 
innovatsiooni soodustamine läbi aruka 
spetsialiseerumise;

Or. en

Muudatusettepanek 348
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ärialaste teadusuuringute ja 
innovatsiooni investeeringute, toodete ja 
teenuste arendamise, tehnosiirde, sotsiaalse 
innovatsiooni ja riiklike teenuste alaste 
rakenduste, nõudluse stimuleerimise, 
võrkude loomise ja avatud innovatsiooni 
soodustamine läbi aruka 
spetsialiseerumise;

(b) ärialaste teadusuuringute ja 
innovatsiooni investeeringute, toodete ja 
teenuste arendamise, tehnosiirde, 
energiatõhususe valdkonna 
teadusuuringute edendamise, sotsiaalse 
innovatsiooni ja riiklike teenuste alaste 
rakenduste, nõudluse stimuleerimise, 
võrkude loomise ja avatud innovatsiooni 
soodustamine läbi aruka 
spetsialiseerumise;

Or. de

Selgitus

Investeeringud energiatõhususe valdkonna teadusprojektide edendamisse annavad 
lisaväärtust kõikidele Euroopa Liidu elanikele ja aitavad saavutada strateegia „Euroopa 
2020” eesmärke.

Muudatusettepanek 349
Bogusław Sonik
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ärialaste teadusuuringute ja 
innovatsiooni investeeringute, toodete ja 
teenuste arendamise, tehnosiirde, sotsiaalse 
innovatsiooni ja riiklike teenuste alaste 
rakenduste, nõudluse stimuleerimise, 
võrkude loomise ja avatud innovatsiooni 
soodustamine läbi aruka 
spetsialiseerumise;

(b) ärialaste teadusuuringute ja 
innovatsiooni investeeringute, toodete ja 
teenuste arendamise, tehnosiirde, 
keskkonnahoidliku innovatsiooni, 
sotsiaalse innovatsiooni, kultuuri- ja 
loovtööstuste ning riiklike teenuste alaste 
rakenduste, nõudluse stimuleerimise, 
võrkude loomise ja avatud innovatsiooni 
soodustamine läbi aruka 
spetsialiseerumise;

Or. en

Muudatusettepanek 350
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt 1 – alapunkt b

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ärialaste teadusuuringute ja 
innovatsiooni investeeringute, toodete ja
teenuste arendamise, tehnosiirde, sotsiaalse 
innovatsiooni ja riiklike teenuste alaste 
rakenduste, nõudluse stimuleerimise, 
võrkude loomise ja avatud innovatsiooni 
soodustamine läbi aruka 
spetsialiseerumise;

(b) ärialaste teadusuuringute ja 
innovatsiooni investeeringute, toodete,
teenuste ja protsesside arendamise ja 
tehnilise lahenduse, organisatoorse ja 
turuinnovatsiooni, tehnosiirde, sotsiaalse 
innovatsiooni ja riiklike teenuste alaste 
rakenduste, nõudluse stimuleerimise, 
võrkude loomise ja avatud innovatsiooni 
soodustamine läbi aruka 
spetsialiseerumise;

Or. pt

Selgitus

Toote tehniline lahendus peab olema abikõlblik, et ettevõtted saaksid investeerida 
tööstusdisaini ja uutesse toodetesse, mida pärast katsetatakse tööstuslikult. 
Tootmisprotsesside (valmistamine või tootmine), organisatoorsed meetodid 
(personalijuhtimine, õppeplatvormid) ja turuprotsesside (turuahela lõhe vähendamine 
lõpptarbija suhtes) innovatsioon annab suure lisandväärtuse selleks, et ettevõtted 
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moderniseeriksid oma tootmist ja oleksid konkurentsivõimelisemad.

Muudatusettepanek 351
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ärialaste teadusuuringute ja 
innovatsiooni investeeringute, toodete ja 
teenuste arendamise, tehnosiirde, sotsiaalse 
innovatsiooni ja riiklike teenuste alaste 
rakenduste, nõudluse stimuleerimise, 
võrkude loomise ja avatud innovatsiooni 
soodustamine läbi aruka 
spetsialiseerumise;

(b) ärialaste teadusuuringute ja 
innovatsiooni investeeringute, toodete ja 
teenuste arendamise, tehnosiirde, sotsiaalse 
innovatsiooni, keskkonnahoidliku 
innovatsiooni ja riiklike teenuste alaste 
rakenduste, nõudluse stimuleerimise, 
võrkude loomise ja avatud innovatsiooni 
soodustamine läbi aruka 
spetsialiseerumise;

Or. en

Muudatusettepanek 352
Michael Theurer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ärialaste teadusuuringute ja 
innovatsiooni investeeringute, toodete ja 
teenuste arendamise, tehnosiirde, sotsiaalse 
innovatsiooni ja riiklike teenuste alaste 
rakenduste, nõudluse stimuleerimise, 
võrkude loomise ja avatud innovatsiooni 
soodustamine läbi aruka 
spetsialiseerumise;

(b) era- ja avaliku sektori ärialaste 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
investeeringute, toodete ja teenuste 
arendamise, tehnosiirde, sotsiaalse 
innovatsiooni ja riiklike teenuste alaste 
rakenduste, nõudluse stimuleerimise, 
võrkude loomise ja avatud innovatsiooni 
soodustamine läbi aruka 
spetsialiseerumise;

Or. de
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Muudatusettepanek 353
Manfred Weber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ärialaste teadusuuringute ja 
innovatsiooni investeeringute, toodete ja 
teenuste arendamise, tehnosiirde, sotsiaalse 
innovatsiooni ja riiklike teenuste alaste 
rakenduste, nõudluse stimuleerimise, 
võrkude loomise ja avatud innovatsiooni 
soodustamine läbi aruka 
spetsialiseerumise;

(b) era- ja avaliku sektori ärialaste 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
investeeringute, toodete ja teenuste 
arendamise, tehnosiirde, sotsiaalse 
innovatsiooni ja riiklike teenuste alaste 
rakenduste, nõudluse stimuleerimise, 
võrkude loomise ja avatud innovatsiooni 
soodustamine läbi aruka 
spetsialiseerumise;

Or. de

Muudatusettepanek 354
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ärialaste teadusuuringute ja 
innovatsiooni investeeringute, toodete ja 
teenuste arendamise, tehnosiirde, sotsiaalse 
innovatsiooni ja riiklike teenuste alaste 
rakenduste, nõudluse stimuleerimise, 
võrkude loomise ja avatud innovatsiooni 
soodustamine läbi aruka 
spetsialiseerumise;

(b) ärialaste teadusuuringute ja 
innovatsiooni investeeringute, toodete ja 
teenuste arendamise, tehnosiirde, sotsiaalse 
innovatsiooni, keskkonnahoidliku 
innovatsiooni ja riiklike teenuste alaste 
rakenduste, nõudluse stimuleerimise, 
võrkude loomise ja avatud innovatsiooni 
soodustamine läbi aruka 
spetsialiseerumise;

Or. en

Muudatusettepanek 355
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Mario Pirillo, Vincenzo Iovine, Patrizia Toia, Guido Milana
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt 1 – alapunkt b a (uus)

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) asjakohaste koostoime ja ühenduste 
toetamine ELi programmiga Horisont 
2020;

Or. it

Selgitus

Toetus teadusuuringutele peab olema asjakohaselt seotud ühtekuuluvuspoliitikaga, et 
hõlbustada selle eesmärkide saavutamist.

Muudatusettepanek 356
Oldřich Vlasák

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt 1 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tehnoloogia- ja rakendusuuringute, 
katseliinide, toodete varaste 
valideerimismeetmete, arenenud 
tootmisvõimsuste suutlikkuse ja esimese 
toodangu toetamine võtmetehnoloogiate 
raames ning üldotstarbeliste tehnoloogiate 
levitamise toetamine;

(c) teadusuuringute, katseliinide, toodete 
varaste valideerimismeetmete, arenenud 
tootmisvõimsuste suutlikkuse ja esimese 
toodangu toetamine eelkõige 
võtmetehnoloogiate raames ning 
üldotstarbeliste tehnoloogiate levitamise 
toetamine;

Or. en

Muudatusettepanek 357
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt 1 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tehnoloogia- ja rakendusuuringute, 
katseliinide, toodete varaste 

(c) tehnoloogia- ja rakendusuuringute ning 
nende rakenduste, ka avalikus sektoris, 
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valideerimismeetmete, arenenud 
tootmisvõimsuste suutlikkuse ja esimese 
toodangu toetamine võtmetehnoloogiate 
raames ning üldotstarbeliste tehnoloogiate 
levitamise toetamine;

katseliinide, toodete varaste 
valideerimismeetmete, arenenud 
tootmisvõimsuste suutlikkuse ja esimese 
toodangu toetamine võtmetehnoloogiate 
raames ning üldotstarbeliste tehnoloogiate 
levitamise toetamine;

Or. de

Selgitus

Määruse teksti selgitamine, et abikõlblikud oleksid ka avaliku sektori, nt kohaliku 
omavalitsuse tasandi asutuste innovaatilised uurimisprojektid.

Muudatusettepanek 358
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt 1 – alapunkt c

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tehnoloogia- ja rakendusuuringute, 
katseliinide, toodete varaste 
valideerimismeetmete, arenenud 
tootmisvõimsuste suutlikkuse ja esimese 
toodangu toetamine võtmetehnoloogiate 
raames ning üldotstarbeliste tehnoloogiate 
levitamise toetamine;

(c) tehnoloogia- ja rakendusuuringute, 
laboratoorse võimsuse, tööstusomandi, 
prototüüpide, katseliinide, toodete varaste 
valideerimismeetmete, arenenud 
tootmisvõimsuste suutlikkuse ja esimese 
toodangu toetamine võtmetehnoloogiate 
raames ning üldotstarbeliste tehnoloogiate 
väljaarendamise ja levitamise toetamine;

Or. pt

Selgitus

Paljudel ettevõtetel on oma tootearenduslaboratooriumid uute toodete arendamiseks ja nad 
saavad seega esitada oma klientidele uusi pakendeid, mis jõuavad lõpptarbijani. See 
laboratoorne tegevus peab olema abikõlblik, sest see võimaldab parandada ettevõtete 
innovatsiooni ja arendada suure lisaväärtusega uusi tooteid, kusjuures igasugune 
teadustegevus peab olema kaitstud patentidega (tööstusomand).

Muudatusettepanek 359
Jan Březina
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt 1 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tehnoloogia- ja rakendusuuringute, 
katseliinide, toodete varaste 
valideerimismeetmete, arenenud 
tootmisvõimsuste suutlikkuse ja esimese 
toodangu toetamine võtmetehnoloogiate 
raames ning üldotstarbeliste tehnoloogiate 
levitamise toetamine;

(c) teadusuuringute, katseliinide, toodete 
varaste valideerimismeetmete, arenenud 
tootmisvõimsuste suutlikkuse ja esimese 
toodangu toetamine eelkõige 
võtmetehnoloogiate raames ning 
üldotstarbeliste tehnoloogiate levitamise 
toetamine;

Or. en

Selgitus

Vältimaks liiga spetsiifilise ja piiratud sõnastuse kasutamist investeerimisprioriteetide puhul, 
soovitan investeerimisprioriteedi 1 punkti c sõnastuse muutmist vastavalt ülalmainitud 
tekstile.

Muudatusettepanek 360
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt 1 – alapunkt c – alapunkt i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) asjakohaste seoste ja koosmõjude 
arendamine programmiga Horisont 2020;

Or. en

Muudatusettepanek 361
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt 1 – alapunkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) VKEde innovatsioonivõimsuste 
rakendamine kõikides valdkondades, 
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innovatsiooni tuvastamine ja toetamine 
väike- ja mikroettevõtetes ning nn 
„uinunud uuendajate” jaoks eelkõige 
väike- ja mikroettevõtete juhendamise 
(mentorluse), vahendavate 
organisatsioonide toetamise ning 
nendepoolse meetmete rakendamise 
kaudu, mis soodustavad innovaatilist 
kultuuri, koostööd teaduskeskustega, 
innovatsiooni rakendamise toetamist ja 
nende ärilist rakendamist;

Or. en

Muudatusettepanek 362
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 1 – alapunkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) asjaomaste seoste ja koosmõju 
arendamine ettevõtete, teadus- ja 
arenduskeskuste ja kõrgharidusasutuste 
vahel;

Or. fr

Muudatusettepanek 363
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt 1 – alapunkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) asjakohaste seoste ja koosmõjude 
arendamine programmiga Horisont 2020;

Or. en
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Muudatusettepanek 364
Fiorello Provera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt 1 – alapunkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) asjakohaste seoste ja koosmõjude 
arendamine programmiga Horisont 2020;

Or. en

Muudatusettepanek 365
Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt 1 – alapunkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) asjakohaste seoste ja koosmõjude 
arendamine programmiga Horisont 2020;

Or. en

Muudatusettepanek 366
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt 1 – alapunkt c a (uus)

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) teadus- ja tehnoloogiaparkide 
arendamise ja ümberstruktureerimise 
toetamine, kaasa arvatud teadus- ja 
tehnoloogiasüsteemi üksuste ja ettevõtete 
vahel strateegilise koostoime 
tugevdamine, tehnoloogiapõhiste 
ettevõtete algatus- ja kiirendusüksuste 
loomine ning piirkondliku panuse 
suurendamine konkurentsi- ja 
tehnoloogiakeskustesse;
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Or. pt

Selgitus

Teadus- ja tehnoloogiaparke tuleb arvesse võtta prioriteetsetes eesmärkides, edendades 
strateegilist koostoimet sama tegevussektori erinevate institutsioonide vahel. Taotleme, et 
piirkonnad investeeriksid uutesse valdkondadesse, kaasates spetsialiseerunud ettevõtteid ja 
looksid ülikoolide või teaduskeskustega koostöövõrgustikud. Territoriaalset arengut saab 
võimendada investeeringutega taristusse, mis loob tingimused ettevõtete asumiseks sellele 
territooriumile.

Muudatusettepanek 367
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
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt 1 a (uus)

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Euroopa Liidu kultuuri- ja 
loomepärandi säilitamine ja edendamine;
(a) osaluspõhise ja ühise kultuuripoliitika 
soodustamine Euroopa materiaalse ja 
mittemateriaalse kultuuripärandi 
toetamiseks ja väärtustamiseks, et tagada 
selle majanduslik mõju ja teadmiste 
ülekandmine;
(b) katsetamise, innovatsiooni ja 
ettevõtluse toetamine kultuuri- ja 
loometööstuses;
(c) säästva turismi, sealhulgas 
mereturismi tegevuse edendamine 
territooriumidel tõhusate, innovaatiliste ja 
kvaliteetsete võrkude ja teenuste 
arendamise kaudu;

Or. it

Selgitus

Komisjoni ettepanek peaks võimaldama Euroopa Liidu kultuuri ulatuslikult väärtustada, 
tagades, et territooriumide areng toimuks ka kultuuripärandi kaitsmise ja edendamise ning 
säästva turismi, katsetamise ja loovuse toetamise kaudu.
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Muudatusettepanek 368
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) IKTle juurdepääsu ning selle 
kasutamise ja kvaliteedi edendamine:

(2) IKT-le juurdepääsu ning selle 
kasutamise ja kvaliteedi edendamine
järgmisel viisil:

Or. en

Muudatusettepanek 369
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) IKTle juurdepääsu ning selle 
kasutamise ja kvaliteedi edendamine:

(2) IKT-le ulatusliku juurdepääsu ning 
selle kasutamise ja kvaliteedi edendamine:

Or. en

Muudatusettepanek 370
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt 2 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) lairibaühenduse kasutuselevõtu ja kiire 
ühendusega võrkude väljaarendamise 
laiendamine;

(a) lairibaühenduse kasutuselevõtu ja kiire 
ühendusega võrkude väljaarendamise 
laiendamine ning tulevaste ja 
kujunemisjärgus tehnoloogiate ja 
digitaalmajanduse võrgustike 
kasutulevõtmise toetamine;
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Or. en

Muudatusettepanek 371
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt 2 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) lairibaühenduse kasutuselevõtu ja kiire 
ühendusega võrkude väljaarendamise 
laiendamine;

(a) lairibaühenduse kasutuselevõtu ja kiire 
ühendusega võrkude väljaarendamise 
laiendamine ning tulevaste ja 
kujunemisjärgus tehnoloogiate ja 
digitaalmajanduse võrgustike 
kasutulevõtmise toetamine;

Or. en

Muudatusettepanek 372
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 2 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) IKT toodete ja teenuste, e-kaubanduse 
arendamine ja IKT nõudluse edendamine;

(b) IKT toodete ja digitaalteenuste, e-
kaubanduse arendamine ja IKT nõudluse 
edendamine;

Or. fr

Muudatusettepanek 373
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt 2 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) e-riigi, e-õppe, e-kaasatuse ja e- (c) e-riigi, e-õppe, e-kaasatuse, e-kultuuri
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tervishoiu alaste IKT rakenduste 
tugevdamine;

ja e-tervishoiu alaste IKT rakenduste 
tugevdamine;

Or. en

Muudatusettepanek 374
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt 2 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) e-riigi, e-õppe, e-kaasatuse ja e-
tervishoiu alaste IKT rakenduste 
tugevdamine;

(c) e-riigi, e-õppe, e-koolituse, e-kultuuri,
e-kaasatuse ja e-tervishoiu alaste IKT 
rakenduste tugevdamine;

Or. en

Muudatusettepanek 375
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 2 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) e-riigi, e-õppe, e-kaasatuse ja e-
tervishoiu alaste IKT rakenduste 
tugevdamine;

(c) e-riigi, e-õppe, e-kaasatuse, e-tervishoiu 
ja e-kultuuri alaste IKT rakenduste 
tugevdamine;

Or. fr

Muudatusettepanek 376
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt 2 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) e-riigi, e-õppe, e-kaasatuse ja e- (c) e-riigi, e-õppe, e-kultuuri, e-kaasatuse 
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tervishoiu alaste IKT rakenduste 
tugevdamine;

ja e-tervishoiu alaste IKT rakenduste 
tugevdamine;

Or. en

Muudatusettepanek 377
Fiorello Provera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt 2 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) e-riigi, e-õppe, e-kaasatuse ja e-
tervishoiu alaste IKT rakenduste 
tugevdamine;

(c) e-riigi, e-kultuuri, e-õppe, e-kaasatuse 
ja e-tervishoiu alaste IKT rakenduste 
tugevdamine;

Or. en

Muudatusettepanek 378
Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt 2 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) e-riigi, e-õppe, e-kaasatuse ja e-
tervishoiu alaste IKT rakenduste 
tugevdamine;

(c) e-riigi, e-õppe, e-kultuuri, e-kaasatuse 
ja e-tervishoiu alaste IKT rakenduste 
tugevdamine;

Or. en

Muudatusettepanek 379
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt 2 – alapunkt c

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) e-riigi, e-õppe, e-kaasatuse ja e- (c) e-riigi, e-õppe, e-kaasatuse, e-tervishoiu 
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tervishoiu alaste IKT rakenduste 
tugevdamine;

ja haridusvaldkonna 
tehnoloogiaplatvormide alaste IKT 
rakenduste tugevdamine;

Or. pt

Selgitus

Peale tehnoloogiainvesteeringute õppe, tervishoiu ja e-kaasatuse alal, peavad abikõlblikud 
olema ka investeeringud haridusvaldkonda, näiteks e-õppeplatvormidesse ja b-õppesse, mida 
võimaldatakse inimestele koolituse pakkumiseks kaugõppe teel.

Muudatusettepanek 380
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt 2 – alapunkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) energiasüsteemi haldamise ja 
kontrollimise alaste IKT rakenduste 
tugevdamine;

Or. en

Muudatusettepanek 381
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt 2 – alapunkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) energiasüsteemi haldamise ja 
kontrollimise alaste IKT rakenduste 
tugevdamine;

Or. en

Muudatusettepanek 382
Fiorello Provera
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt 2 – alapunkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) energiasüsteemi haldamise ja 
kontrollimise alaste IKT rakenduste 
tugevdamine;

Or. en

Muudatusettepanek 383
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt 2 – alapunkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) puuetega inimeste rühmade jaoks 
IKT toodetele ja teenustele juurdepääsu 
soodustamine;

Or. en

Muudatusettepanek 384
Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt 2 – alapunkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) energiasüsteemi haldamise ja 
kontrollimise alaste IKT rakenduste 
tugevdamine;

Or. en
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Muudatusettepanek 385
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt 2 – alapunkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c b) puuetega inimeste rühmade jaoks 
IKT toodetele ja teenustele juurdepääsu 
soodustamine;

Or. en

Muudatusettepanek 386
Fiorello Provera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt 2 – alapunkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c b) määruse (EL) nr […]/2012 artiklis 
10 määratletud püsivalt looduslikult 
ebasoodsates tingimustes olevate 
piirkondade jaoks IKT toodetele ja 
teenustele juurdepääsu soodustamine;

Or. en

Muudatusettepanek 387
Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt 2 – alapunkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c b) määruse (EL) nr […]/2012 artiklis 
10 määratletud püsivalt looduslikult 
ebasoodsates tingimustes olevate 
piirkondade jaoks IKT toodetele ja 
teenustele juurdepääsu soodustamine;
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Or. en

Muudatusettepanek 388
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) VKEde konkurentsivõime tõstmine: (3) ettevõtete ja eelkõige VKEde 
konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse 
tõstmine järgmisel viisil:

Or. en

Muudatusettepanek 389
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) VKEde konkurentsivõime tõstmine: (3) VKEde konkurentsivõime ja 
jätkusuutlikkuse tõstmine:

Or. en

Muudatusettepanek 390
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) VKEde konkurentsivõime tõstmine: (3) ettevõtete, eelkõige VKEde 
konkurentsivõime tõstmine:

Or. de
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Selgitus

Lisaks VKEdele, mis peavad vaieldamatult seisma keskpunktis, peab olema võimalik 
investeerida ka teistesse ettevõtetesse. Lisas toodud näitajaid tuleks vastavalt kohandada.

Muudatusettepanek 391
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) VKEde konkurentsivõime tõstmine: (3) ettevõtete, eelkõige VKEde 
konkurentsivõime tõstmine:

Or. fr

Muudatusettepanek 392
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) VKEde konkurentsivõime tõstmine: (3) ettevõtete ja eelkõige VKEde 
konkurentsivõime tõstmine:

Or. en

Muudatusettepanek 393
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt 3 – sissejuhatav osa

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) VKEde konkurentsivõime tõstmine: (3) ettevõtete, eelkõige VKEde, sealhulgas 
sotsiaalettevõtete ja sotsiaalmajanduse 
ettevõtete konkurentsivõime tõstmine:
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Or. es

Muudatusettepanek 394
Michael Theurer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) VKEde konkurentsivõime tõstmine: (3) ettevõtete, eelkõige (VKEde)
konkurentsivõime tõstmine:

Or. de

Muudatusettepanek 395
Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) VKEde konkurentsivõime tõstmine: (3) VKEde konkurentsivõime ja 
jätkusuutlikkuse tõstmine:

Or. en

Muudatusettepanek 396
Vasilica Viorica Dăncilă

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) VKEde konkurentsivõime tõstmine: (3) ettevõtete ja eelkõige VKEde 
konkurentsivõime tõstmine järgmisel viisil:

Or. en
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Selgitus

EL peaks kooskõlas Euroopa tööstuspoliitikaga Euroopa ettevõtteid üldiselt toetama.

Muudatusettepanek 397
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt 3 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ettevõtluse edendamine, eelkõige uute 
ideede kasutuselevõtu ja uute ettevõtete 
loomise soodustamise kaudu;

(a) ettevõtluse edendamine, eelkõige uute 
ideede kasutuselevõtu ja uute ettevõtete 
loomise ning ettevõtete üleandmise 
soodustamise kaudu; meetmete 
edendamine VKEde toetavaks ja 
stabiliseerivaks abistamiseks ja 
üksikettevõtete investeeringute 
soodustamine;

Or. de

Muudatusettepanek 398
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt 3 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ettevõtluse edendamine, eelkõige uute 
ideede kasutuselevõtu ja uute ettevõtete 
loomise soodustamise kaudu;

(a) ettevõtluse edendamine, eelkõige uute 
ideede kasutuselevõtu ja uute ettevõtete 
loomise ning olemasolevate ettevõtete 
taastumise soodustamise, sh 
äriinkubaatorite kaudu, ka piirkondades, 
mis peavad ületama suuri keskkonna-, 
kliima- või rahvastikualaseid takistusi 
koosmõjude arendamise kaudu ESFiga;

Or. en
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Muudatusettepanek 399
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 3 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ettevõtluse edendamine, eelkõige uute 
ideede kasutuselevõtu ja uute ettevõtete 
loomise soodustamise kaudu;

(a) ettevõtluse edendamine, eelkõige uute 
ideede kasutuselevõtu ja uute ettevõtete 
loomise soodustamise kaudu, eelkõige 
piirkondades, mis seisavad silmitsi oluliste 
ühiskondlike probleemidega (nt 
mahajäänud linnapiirkonnad), ning 
ERFiga koostoime arendamise kaudu, 
samuti ökoturismi projektide ja säästva 
turismi soodustamise kaudu;

Or. xm

Selgitus

Mahajäänud linnapiirkonnad on elavjõudude reservuaarid, millel ei ole sageli piisavalt 
vahendeid ja teadmisi, et arendada ettevõtlust, kuna investorid ei pööra nendele 
piirkondadele sageli tähelepanu.

Muudatusettepanek 400
Manfred Weber, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt 3 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ettevõtluse edendamine, eelkõige uute 
ideede kasutuselevõtu ja uute ettevõtete 
loomise soodustamise kaudu;

(a) ettevõtluse edendamine, eelkõige uute 
ideede kasutuselevõtu ja uute ettevõtete 
loomise soodustamise, sh äriinkubaatorite
kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 401
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni poolt
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt 3 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ettevõtluse edendamine, eelkõige uute 
ideede kasutuselevõtu ja uute ettevõtete 
loomise soodustamise kaudu;

(a) ettevõtluse edendamine, mis võtab 
eelkõige arvesse naiste poolt ettevõtete 
asutamise spetsiifilist viisi, uute ideede 
kasutuselevõtu ja uute ettevõtete loomise 
soodustamise kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 402
Fiorello Provera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt 3 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ettevõtluse edendamine, eelkõige uute 
ideede kasutuselevõtu ja uute ettevõtete 
loomise soodustamise kaudu;

(a) ettevõtluse edendamine, eelkõige uute 
ideede kasutuselevõtu ja uute ettevõtete 
loomise soodustamise kaudu ning eelkõige 
piirkondades, mis peavad ületama suuri 
keskkonna-, kliima- või rahvastikualaseid 
takistusi, nt mägipiirkonnad, ja 
koosmõjude arendamise kaudu ESFiga;

Or. en

Muudatusettepanek 403
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt 3 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ettevõtluse edendamine, eelkõige uute 
ideede kasutuselevõtu ja uute ettevõtete 
loomise soodustamise kaudu;

(a) ettevõtluse edendamine, eelkõige uute 
ideede kasutuselevõtu ja uute ettevõtete 
loomise soodustamise, sh riskikapitali 
investeeringute kaudu;
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Or. en

Muudatusettepanek 404
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 3 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ettevõtluse edendamine, eelkõige uute 
ideede kasutuselevõtu ja uute ettevõtete 
loomise soodustamise kaudu;

(a) ettevõtluse edendamine, eelkõige uute 
ideede kasutuselevõtu ja ettevõtete loomise 
ja üleviimise/taastamise soodustamise 
kaudu;

Or. fr

Muudatusettepanek 405
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt 3 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ettevõtluse edendamine, eelkõige uute 
ideede kasutuselevõtu ja uute ettevõtete 
loomise soodustamise kaudu;

(a) ettevõtluse edendamine, eelkõige uute 
ideede kasutuselevõtu ja uute ettevõtete 
loomise ning ettevõtete üleandmise
soodustamise kaudu; eelkõige 
piirkondades, mis seisavad silmitsi suurte 
keskkonna-, kliima- või demograafiliste 
muutustega seotud probleemidega, nagu 
see on mäestikualadel;

Or. de

Selgitus

Mäestikualad seisavad loodusliku eripära tõttu silmitsi konkreetsete ülesannetega. Nad 
peavad võitlema mitmesuguste probleemidega, nagu väljaränne ja ebasoodne 
majandusolukord. Integreeritud lähenemisviis struktuurifondide kaudu toetamise valdkonnas 
on siin seega eriti vajalik.
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Muudatusettepanek 406

Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt 3 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ettevõtluse edendamine, eelkõige uute 
ideede kasutuselevõtu ja uute ettevõtete 
loomise soodustamise kaudu;

(a) ettevõtluse edendamine, eelkõige uute 
ideede kasutuselevõtu ja uute ettevõtete 
loomise soodustamise kaudu,
eelkõige piirkondades, mis peavad 
ületama suuri keskkonna-, kliima- või 
rahvastikualaseid takistusi, nt 
mägipiirkonnad, ja koosmõjude 
arendamise kaudu ESFiga;

Or. en


