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Muudatusettepanek 783
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
2. osa – artikkel 26 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigi esitatud programmide 
läbivaatamise taotlus peab olema 
nõuetekohaselt põhjendatud ning tooma 
eeskätt esile programmi muutuste 
eeldatava mõju liidu aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegia 
saavutamisele ning programmis 
määratletud konkreetsed eesmärgid, võttes 
arvesse ühist strateegilist raamistikku ja 
partnerluslepingut. Lisada tuleb 
läbivaadatud programm ja vajaduse korral 
läbivaadatud partnerlusleping.

Liikmesriigi esitatud programmide 
läbivaatamise taotlus peab olema 
nõuetekohaselt ette valmistatud kooskõlas 
artikliga 5, nad on põhjendatud ning 
tooma eeskätt esile programmi muutuste 
eeldatava mõju liidu aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegia 
saavutamisele ning programmis 
määratletud konkreetsed eesmärgid, võttes 
arvesse ühist strateegilist raamistikku ja 
partnerluslepingut. Lisada tuleb 
läbivaadatud programm ja vajaduse korral 
läbivaadatud partnerlusleping.

Or. fr

Muudatusettepanek 784
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 26 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigi esitatud programmide 
läbivaatamise taotlus peab olema 
nõuetekohaselt põhjendatud ning tooma 
eeskätt esile programmi muutuste 
eeldatava mõju liidu aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegia 
saavutamisele ning programmis 
määratletud konkreetsed eesmärgid, võttes 
arvesse ühist strateegilist raamistikku ja 
partnerluslepingut. Lisada tuleb 
läbivaadatud programm ja vajaduse 
korral läbivaadatud partnerlusleping.

Liikmesriigi esitatud programmide 
läbivaatamise taotlus peab olema 
nõuetekohaselt põhjendatud ning tooma 
eeskätt esile programmi muutuste 
eeldatava mõju liidu aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu ja säästva arengu
strateegia saavutamisele ning programmis 
määratletud konkreetsed eesmärgid, võttes 
arvesse ühist strateegilist raamistikku ja 
partnerluslepingut. Taotlus tehakse artiklis 
24 sätestatud nõuete kohaselt, eelkõige 
nende kohaselt, mis on seotud 
horisontaalsete põhimõtetega, sealhulgas 
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artiklis 5 viidatud partnerluse põhimõte ja 
mitmetasandilise valitsemise 
lähenemisviis.

Or. en

Muudatusettepanek 785
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 26 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon hindab lõike 1 kohaselt 
esitatud teavet, võttes arvesse liikmesriigi 
esitatud põhjendusi. Komisjon teeb oma 
tähelepanekud ja liikmesriik esitab 
komisjonile kogu vajaliku lisateabe. 
Kooskõlas fondispetsiifiliste eeskirjadega 
kiidab komisjon programmide muutmise 
taotlused heaks hiljemalt viis kuud pärast 
seda, kui liikmesriik on taotluse ametlikult 
esitanud, tingimusel, et kõiki komisjoni 
tehtud tähelepanekuid on nõuetekohaselt 
arvesse võetud. Vajaduse korral muudab 
komisjon selle otsusega samal ajal ka 
partnerluslepingut heaks kiitvat otsust 
kooskõlas artikli 15 lõikega 3.

2. Komisjon hindab lõike 1 kohaselt 
esitatud teavet, võttes arvesse liikmesriigi 
esitatud põhjendusi. Komisjon teeb oma 
tähelepanekud ja liikmesriik esitab 
komisjonile kogu vajaliku lisateabe. 
Kooskõlas fondispetsiifiliste eeskirjadega
kiidab komisjon programmide muutmise 
taotlused heaks hiljemalt kolm kuud pärast 
seda, kui liikmesriik on taotluse ametlikult 
esitanud, tingimusel, et kõiki komisjoni 
tehtud tähelepanekuid on nõuetekohaselt 
arvesse võetud. Vajaduse korral muudab 
komisjon selle otsusega samal ajal ka 
partnerluslepingut heaks kiitvat otsust 
kooskõlas artikli 15 lõikega 3.

Or. en

Muudatusettepanek 786
Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 26 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon hindab lõike 1 kohaselt 
esitatud teavet, võttes arvesse liikmesriigi 
esitatud põhjendusi. Komisjon teeb oma 
tähelepanekud ja liikmesriik esitab 
komisjonile kogu vajaliku lisateabe. 

2. Komisjon hindab lõike 1 kohaselt 
esitatud teavet, võttes arvesse liikmesriigi 
esitatud põhjendusi. Komisjon teeb oma 
tähelepanekud ja liikmesriik esitab 
komisjonile kogu vajaliku lisateabe. 
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Kooskõlas fondispetsiifiliste eeskirjadega 
kiidab komisjon programmide muutmise 
taotlused heaks hiljemalt viis kuud pärast 
seda, kui liikmesriik on taotluse ametlikult 
esitanud, tingimusel, et kõiki komisjoni 
tehtud tähelepanekuid on nõuetekohaselt 
arvesse võetud. Vajaduse korral muudab 
komisjon selle otsusega samal ajal ka 
partnerluslepingut heaks kiitvat otsust 
kooskõlas artikli 15 lõikega 3.

Kooskõlas fondispetsiifiliste eeskirjadega 
kiidab komisjon programmide muutmise 
taotlused heaks hiljemalt kaks kuud pärast 
seda, kui liikmesriik on taotluse ametlikult 
esitanud, tingimusel, et kõiki komisjoni 
tehtud tähelepanekuid on nõuetekohaselt 
arvesse võetud. Vajaduse korral muudab 
komisjon selle otsusega samal ajal ka 
partnerluslepingut heaks kiitvat otsust 
kooskõlas artikli 15 lõikega 3.

Or. it

Selgitus

Palutakse rakenduskavade muutmise ajakava vähendamist komisjoni poolt.

Muudatusettepanek 787
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 26a
Makropiirkondlike arengufondide 
programmide muutmine ja täiendamine
1. Makropiirkondliku arengufondi 
asutanud liikmesriikide grupi taotlused 
makropiirkondliku arengufondi 
programmi muutmiseks ja täiendamiseks 
peavad olema nõuetekohaselt 
põhjendatud ja peavad sisaldama 
kirjeldust selle kohta, kuidas toetavad 
makropiirkondliku arengufondi 
programmi muudatused Euroopa Liidu 
aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu saavutamise strateegiat ja 
makropiirkondliku arengufondi 
programmis sätestatud konkreetseid 
eesmärke, võttes seejuures arvesse ühist 
strateegilist raamistiku ja liikmesriikide 
grupi poolt sõlmitud makropiirkondliku 
arengufondiasutamise lepingut. 
Taotlusele lisatakse makropiirkondliku 
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arengufondi muudetud programm.
2. Komisjon hindab lõike 1 kohaselt 
esitatud teavet, võttes arvesse 
makropiirkondliku arengufondi asutanud 
liikmesriikide grupi poolt pakutud infot. 
Komisjon teeb oma tähelepanekud ja 
makropiirkondliku arengufondi asutanud 
liikmesriikide grupp esitab komisjonile 
kogu vajaliku lisateabe. Komisjon kiidab 
igale fondile kehtestatud reeglite kohaselt 
makropiirkondliku arengufondi 
programmi muutmise ja täiendamise 
taotluse heaks hiljemalt viis kuud pärast 
seda, kui makropiirkondliku arengufondi 
asutanud liikmesriikide grupp on 
ametlikult esitanud asjaomase ettepaneku, 
eeldusel, et kõik komisjoni tähelepanekud 
on rahuldaval viisil arvesse võetud.

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 788
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 27 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriikide taotluse korral võib EIP 
osaleda partnerluslepingu 
ettevalmistamisel ja toimingute 
ettevalmistamisega seotud tegevustes, 
eeskätt suurprojektide, finantsvahendite 
ning avaliku ja erasektori partnerluste 
puhul.

1. Liikmesriikide taotluse korral võib EIP 
osaleda partnerluslepingu 
ettevalmistamisel või makropiirkondliku 
arengufondi asutanud liikmesriikide 
grupi taotlusel makropiirkondliku 
arengufondi asutamise lepingu 
ettevalmistamisel ja toimingute 
ettevalmistamisega seotud tegevustes, 
eeskätt suurprojektide, finantsvahendite 
ning avaliku ja erasektori partnerluste 
puhul.

Or. sk
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Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 789
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 27 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriikide taotluse korral võib EIP 
osaleda partnerluslepingu 
ettevalmistamisel ja toimingute 
ettevalmistamisega seotud tegevustes, 
eeskätt suurprojektide, finantsvahendite 
ning avaliku ja erasektori partnerluste 
puhul.

1. Liikmesriikide taotluse korral võib EIP 
osaleda partnerluslepingu 
ettevalmistamisel ja toimingute 
ettevalmistamisega seotud tegevustes, 
suure uuendusliku potentsiaaliga suurtes 
ja väikestes projektides, finantsvahendite 
ning avaliku ja erasektori partnerluste 
puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 790
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 27 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võib EIPga enne 
partnerluslepingu või programmide 
vastuvõtmist konsulteerida.

2. Komisjon võib EIPga enne 
partnerluslepingu ja liikmesriikide poolt 
sõlmitava makropiirkondliku arengufondi 
asutamise lepingu või programmide ja 
mikropiirkondlike arengufondide 
programmide vastuvõtmist konsulteerida.

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.
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Muudatusettepanek 791
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 27 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib paluda EIP-l läbi vaadata 
suurprojektide tehniline kvaliteet ning 
majanduslik ja rahaline elujõulisus ning 
abistada komisjoni rakendatavate või 
väljatöötatavate finantsvahenditega.

3. Komisjon võib paluda EIP-l läbi vaadata 
suurprojektide tehniline kvaliteet ning 
majanduslik, rahaline elujõulisus ja
jätkusuutlikkus ning abistada komisjoni 
rakendatavate või väljatöötatavate 
finantsvahenditega.

Or. en

Muudatusettepanek 792
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – peatükk 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Territoriaalne areng

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on teha võimalikuks kõigi ÜSRi fondide osalemine (sealhulgas 
Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfond) 
integreeritud territoriaalsetes investeeringutes. Sel eesmärgil tuleb artikli 99 sätted viia 
määruse esimesse ossa ja tuleb luua uus peatükk.

Muudatusettepanek 793
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 27 a
Integreeritud territoriaalsed 

investeeringud
1. Kui [ESFi] määruse … artikli 12 
lõikes 1 määratud linna arengustrateegia 
või muud territoriaalsed strateegiad või 
paktid nõuavad integreeritud 
lähenemisviisi, mis hõlmab 
investeeringuid ühe või mitme 
rakenduskava rohkem kui ühe prioriteetse 
suuna raames, viiakse meetmed ellu 
integreeritud territoriaalse 
investeeringuna („ITI”).
2. Asjaomastes rakenduskavades 
määratakse kindlaks planeeritud ITI-d ja 
sätestatakse soovituslik eraldis igalt 
prioriteetselt suunalt igale ITI-le.
3. Liikmesriik või korraldusasutus võib 
määrata ühe või mitu vahendusasutust, 
sealhulgas kohalikud asutused, 
piirkondlikud arendusasutused või 
valitsusvälised organisatsioonid, kes 
korraldavad ja rakendavad ITId.
4. Liikmesriik või asjaomased 
korraldusasutused tagavad, et 
rakenduskava seiresüsteem määrab 
kindlaks ITId toetava prioriteetse suuna 
toimingud ja väljundid.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on teha võimalikuks kõigi ÜSRi fondide osalemine (sealhulgas 
Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfond) 
integreeritud territoriaalsetes investeeringutes. Sel eesmärgil tuleb artikli 99 sätted viia 
määruse esimesse ossa.

Muudatusettepanek 794
Fiorello Provera



PE491.054v01-00 10/156 AM\903903ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kogukonna juhitud kohalik areng, mida 
EAFRD puhul nimetatakse programmi 
LEADER kohalikuks arenguks, peab 
olema:

1. Kogukonnaga tihedat koostööd tegevate 
kohalike ametiasutuste juhitud kohalik 
areng, mida EAFRD puhul nimetatakse 
programmi LEADER kohalikuks arenguks, 
peab olema:

Or. fr

Muudatusettepanek 795
Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kogukonna juhitud kohalik areng, mida 
EAFRD puhul nimetatakse programmi 
LEADER kohalikuks arenguks, peab 
olema:

1. Kogukonna juhitud kohalik areng, milles 
osalevad kohalikud asutused partnerluses 
kohalike osalejatega ja mida EAFRD 
puhul nimetatakse programmi LEADER 
kohalikuks arenguks, peab olema:

Or. en

Muudatusettepanek 796
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) suunatud konkreetsetele 
allpiirkondlikele territooriumidele;

(a) suunatud konkreetsetele 
allpiirkondlikele territooriumidele, mille 
liikmesriigid on määratlenud vastavalt 
oma spetsiifilistele territoriaalüksustele 
pärast konsulteerimist kõigi artiklis 5 
osutatud partneritega;

Or. en
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Muudatusettepanek 797
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) juhitud kogukonna, s.t kohalike 
algatusrühmade poolt, kuhu kuuluvad 
avaliku ja erasektori kohalike sotsiaal-
majanduslike huvide esindajad ja mille 
otsustamistasandil ei esinda avalik sektor 
ega ükski huvirühm üle 49 % 
hääleõigusest;

(b) juhitud kogukonna, s.t kohalike 
asutuste poolt partnerluses kohalike 
osalejatega, nagu algatusrühmad, kuhu 
kuuluvad avaliku ja erasektori kohalike 
sotsiaal-majanduslike huvide esindajad ja 
mille otsustamistasandil ei esinda avalik 
sektor ega ükski huvirühm üle 49 % 
hääleõigusest;

Or. en

Muudatusettepanek 798
Fiorello Provera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) juhitud kogukonna, s.t kohalike 
algatusrühmade poolt, kuhu kuuluvad 
avaliku ja erasektori kohalike sotsiaal-
majanduslike huvide esindajad ja mille 
otsustamistasandil ei esinda avalik sektor 
ega ükski huvirühm üle 49 % 
hääleõigusest;

(b) juhitud kogukonnaga, s.t kohalike 
algatusrühmadega tihedat koostööd 
tegevate kohalike ametiasutuste poolt, 
kuhu kuuluvad avaliku ja erasektori 
kohalike sotsiaal-majanduslike huvide 
esindajad ja mille otsustamistasandil ei 
esinda avalik sektor ega ükski huvirühm 
üle 49 % hääleõigusest;

Or. fr

Muudatusettepanek 799
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) juhitud kogukonna, s.t kohalike 
algatusrühmade poolt, kuhu kuuluvad 
avaliku ja erasektori kohalike sotsiaal-
majanduslike huvide esindajad ja mille 
otsustamistasandil ei esinda avalik sektor 
ega ükski huvirühm üle 49 % 
hääleõigusest;

(b) juhitud kogukonna, s.t kohalike 
algatusrühmade poolt, kuhu kuuluvad 
avaliku ja erasektori kohalike sotsiaal-
majanduslike huvide esindajad ja mille 
otsustamistasandil ei esinda avalik sektor 
ega ükski huvirühm üle 49 % 
hääleõigusest; kohalike algatusrühmade 
hulka kuuluvad olemasolevad LEADER-
rühmad, kes on juba kvalifitseerunud 
Leader II1 või Leader+2 või nõukogu 
määruse (EÜ) nr 1698/2005 (EAFRD)3 

artikli 62 raames;
_____________
1 Komisjoni teatis liikmesriikidele, millega 
sätestatakse globaalsete või ühtsete 
rakenduskavade suunised, mille jaoks on 
liikmesriigid kutsutud üles esitama 
ühenduse maaelu arengu algatuse 
(Leader II) raames toetustaotlusi (EÜT C 
180, 1.7.1994, lk 48).
2 Komisjoni 14. aprilli 2000. aasta 
teadaanne liikmesriikidele, millega 
kehtestatakse maaelu arendamist 
käsitleva ühenduse algatuse (Leader+) 
suunised (EÜT C 139, 18.5.2000, lk 5). 
Teatist on viimati muudetud komisjoni 
teatega, millega muudetakse 14. aprilli 
2000. aasta teatist liikmesriikidele 
ühenduse maaelu arengu algatuse 
(Leader+) kohta (ELT C 294, 4.12.2003, 
lk 11).
3 Nõukogu 20. septembri 2005. aasta 
määrus (EÜ) nr 1698/2005 Euroopa 
Maaelu Arengu Põllumajandusfondist 
(EAFRD) antavate maaelu arengu 
toetuste kohta.

Or. en
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Muudatusettepanek 800
Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) juhitud kogukonna, s.t kohalike 
algatusrühmade poolt, kuhu kuuluvad 
avaliku ja erasektori kohalike sotsiaal-
majanduslike huvide esindajad ja mille 
otsustamistasandil ei esinda avalik sektor 
ega ükski huvirühm üle 49 % 
hääleõigusest;

(b) juhitud kogukonna, s.t kohalike 
asutuste poolt partnerluses kohalike 
osalejatega, nagu algatusrühmad, kuhu 
kuuluvad avaliku ja erasektori kohalike 
sotsiaal-majanduslike huvide esindajad ja 
mille otsustamistasandil ei esinda avalik 
sektor ega ükski huvirühm üle 49 % 
hääleõigusest;

Or. en

Muudatusettepanek 801
László Surján

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) juhitud kogukonna, s.t kohalike 
algatusrühmade poolt, kuhu kuuluvad 
avaliku ja erasektori kohalike sotsiaal-
majanduslike huvide esindajad ja mille 
otsustamistasandil ei esinda avalik sektor 
ega ükski huvirühm üle 49 % 
hääleõigusest;

(b) juhitud kogukonna, s.t kohalike 
algatusrühmade poolt, kuhu kuuluvad 
avaliku ja erasektori kohalike sotsiaal-
majanduslike huvide esindajad ning milles 
võib osaleda kodanikuühiskond ja mille 
otsustamistasandil ei esinda avalik sektor 
ega ükski huvirühm üle 49 % 
hääleõigusest;

Or. en

Muudatusettepanek 802
Giommaria Uggias

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

juhitud kogukonna, s.t kohalike 
algatusrühmade poolt, kuhu kuuluvad 
avaliku ja erasektori kohalike sotsiaal-
majanduslike huvide esindajad ja mille 
otsustamistasandil ei esinda avalik sektor 
ega ükski huvirühm üle 49 % 
hääleõigusest;

juhitud kogukonna, s.t kohalike 
algatusrühmade poolt, kuhu kuuluvad 
avaliku ja erasektori kohalike sotsiaal-
majanduslike huvide esindajad ja mille 
otsustamistasandil ei esinda avalik sektor 
ega ükski huvirühm üle 49 % 
hääleõigusest, välja arvatud erandid, mis 
on sätestatud rakenduskavades 
olemasolevate kohaliku arengu 
institutsionaliseeritud struktuuride puhul 
ja mis võimaldavad erinevaid 
hääletamisviise;

Or. it

Muudatusettepanek 803
Catherine Bearder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) juhitud kogukonna, s.t kohalike 
algatusrühmade poolt, kuhu kuuluvad 
avaliku ja erasektori kohalike sotsiaal-
majanduslike huvide esindajad ja mille 
otsustamistasandil ei esinda avalik sektor 
ega ükski huvirühm üle 49 % 
hääleõigusest;

(b) juhitud kogukonna, s.t kohalike 
algatusrühmade poolt, kuhu kuuluvad 
avaliku ja erasektori kohalike sotsiaal-
majanduslike huvide esindajad ja mille 
otsustamistasandil põhimõtteliselt ei esinda 
avalik sektor ega ükski huvirühm üle 49 % 
hääleõigusest, kuigi rakenduskavades on 
erandid lubatud olemasolevate 
institutsiooniliste kohaliku arengu 
struktuuride puhul, millel on teistsugune 
hääletuskord;

Or. en

Muudatusettepanek 804
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) ellu viidud integreeritud ja 
mitmesektoriliste piirkonnapõhiste 
kohaliku arengu strateegiate kaudu;

(c) ellu viidud integreeritud ja 
mitmesektoriliste piirkonnapõhiste 
kohaliku säästva arengu strateegiate kaudu, 
võttes arvesse pikaajalist mõju;

Or. en

Muudatusettepanek 805
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Jean-Paul 
Besset, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kavandatud kohalikke vajadusi ja 
potentsiaali arvesse võttes ning kohalikku 
konteksti uuenduslikke jooni, võrgustikke 
ja vajaduse korral koostööd hõlmates.

(d) kavandatud kohalikke vajadusi ja 
potentsiaali arvesse võttes ning kohalikku 
konteksti uuenduslikke ja 
sotsiaalkultuurilisi jooni, võrgustikke ja 
vajaduse korral koostööd hõlmates.

Or. en

Muudatusettepanek 806
Fiorello Provera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. ÜSRi fondide toetus peab olema 
järjepidev ja ÜSRi fondide vahel 
kooskõlastatud. Selle tagab muu hulgas 
kohaliku arengu strateegiate ja kohalike 
arengurühmade koordineeritud suutlikkuse 
suurendamine, valik, heakskiit ja 
rahastamine.

2. ÜSRi fondide toetus peab olema 
järjepidev ja ÜSRi fondide vahel 
kooskõlastatud. Selle tagab muu hulgas 
kohaliku arengu strateegiate ja kohalike 
arengurühmade koordineeritud suutlikkuse 
suurendamine, valik, heakskiit ja 
rahastamine koostöös kohalike 
ametiasutustega.
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Or. fr

Muudatusettepanek 807
Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. ÜSRi fondide toetus peab olema 
järjepidev ja ÜSRi fondide vahel 
kooskõlastatud. Selle tagab muu hulgas 
kohaliku arengu strateegiate ja kohalike 
arengurühmade koordineeritud suutlikkuse 
suurendamine, valik, heakskiit ja 
rahastamine.

2. ÜSRi fondide toetus peab olema 
järjepidev ja ÜSRi fondide vahel 
kooskõlastatud. Selle tagab muu hulgas 
kohaliku arengu strateegiate ja kohalike 
arengurühmade koordineeritud suutlikkuse 
suurendamine, valik, heakskiit ja 
rahastamine koos kohalike asutustega.

Or. en

Muudatusettepanek 808
Catherine Bearder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 28 a
Need kohaliku arengu sätted on eelduseks 
linna- ja integreeritud territoriaalsete 
investeeringute loomisele, nagu osutatud 
käesoleva määruse artiklis 93 ja määruse 
(EL) nr (...)/2012 artiklis 7;

Or. en

Muudatusettepanek 809
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kohaliku arengu strateegia sisaldab 
vähemalt järgmisi punkte:

1. Kohaliku säästva arengu strateegia 
sisaldab vähemalt järgmisi punkte:

Or. en

Muudatusettepanek 810
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) strateegiaga hõlmatud piirkonna ja 
rahvastiku piiritlemine;

(a) strateegiaga hõlmatud piirkonna ja 
rahvastiku piiritlemine, sõltuvalt kohalike 
territooriumide funktsionaalsusest ning 
linnade ja maapiirkondade sidemetest;

Or. en

Muudatusettepanek 811
Fiorello Provera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) strateegiaga hõlmatud piirkonna ja 
rahvastiku piiritlemine;

(a) strateegiaga hõlmatud piirkonna ja 
rahvastiku piiritlemine kohalike maa-alade 
kasutuse ja linna- ja maapiirkondade 
sidemete suhtes;

Or. fr

Muudatusettepanek 812
Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) strateegiaga hõlmatud piirkonna ja 
rahvastiku piiritlemine;

(a) strateegiaga hõlmatud piirkonna ja 
rahvastiku piiritlemine, sõltuvalt kohalike 
territooriumide funktsionaalsusest ning 
linnade ja maapiirkondade sidemetest;

Or. en

Muudatusettepanek 813
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) strateegia ja selle eesmärkide kirjeldus, 
strateegia integreeritud ja uuendusliku 
olemuse kirjeldus ning eesmärkide 
pingerida, sealhulgas selged ja mõõdetavad 
eesmärgid väljundite või tulemuste osas. 
Strateegia peab olema sidus kõikide 
asjaomaste ÜSRi fondide vastavate 
programmidega;

(c) strateegia ja selle eesmärkide kirjeldus, 
strateegia integreeritud ja uuendusliku 
olemuse kirjeldus ning eesmärkide 
pingerida, sealhulgas selged ja mõõdetavad 
eesmärgid väljundite või tulemuste osas. 
Strateegia peab olema sidus asjaomaste 
riigiasutuste strateegiatega ja kõikide 
asjaomaste ÜSRi fondide vastavate 
programmidega;

Or. en

Muudatusettepanek 814
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) strateegia ja selle eesmärkide kirjeldus, 
strateegia integreeritud ja uuendusliku 
olemuse kirjeldus ning eesmärkide 
pingerida, sealhulgas selged ja 
mõõdetavad eesmärgid väljundite või 
tulemuste osas. Strateegia peab olema 
sidus kõikide asjaomaste ÜSRi fondide 

c) strateegia ja selle eesmärkide kirjeldus, 
mis kinnitab nende integreeritud olemust;
eelkõige linnalähipiirkondi puudutavate 
strateegiate puhul, mis kaasavad linna- ja 
maakogukondi;
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vastavate programmidega;

Or. fr

Muudatusettepanek 815
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) strateegia ja selle eesmärkide kirjeldus, 
strateegia integreeritud ja uuendusliku 
olemuse kirjeldus ning eesmärkide 
pingerida, sealhulgas selged ja 
mõõdetavad eesmärgid väljundite või 
tulemuste osas. Strateegia peab olema 
sidus kõikide asjaomaste ÜSRi fondide 
vastavate programmidega;

(c) strateegia ja selle eesmärkide kirjeldus, 
keskendudes selle integreeritud olemusele, 
eriti seoses linnalähedaste ja 
funktsionaalsete alade strateegiatega, mis 
hõlmavad nii linnapartnereid kui ka 
maapiirkondade osalejaid;

Or. en

Selgitus

On tähtis, et rakendatavad kohaliku arengu strateegiad edendaksid linnade ja 
maapiirkondade vahelisi suhteid. Samuti peaksid kohaliku arengu strateegiatega täiel määral 
seotud olema linnalähedaste alade kohalikud osalejad.

Muudatusettepanek 816
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) strateegia ja selle eesmärkide kirjeldus, 
strateegia integreeritud ja uuendusliku 
olemuse kirjeldus ning eesmärkide 
pingerida, sealhulgas selged ja mõõdetavad 
eesmärgid väljundite või tulemuste osas. 
Strateegia peab olema sidus kõikide 

(c) strateegia ja selle eesmärkide kirjeldus, 
strateegia integreeritud ja uuendusliku 
olemuse kirjeldus ning eesmärkide 
pingerida, sealhulgas selged ja mõõdetavad 
eesmärgid väljundite või tulemuste osas. 
Strateegia peab olema sidus kõikide 
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asjaomaste ÜSRi fondide vastavate 
programmidega;

asjaomaste ÜSRi fondide vastavate 
programmidega ning käesoleva määruse 
artiklites 6, 7 ja 8 sätestatud 
horisontaalsete eesmärkidega;

Or. en

Muudatusettepanek 817
Catherine Bearder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) strateegia rahastamiskava, sealhulgas 
iga ÜSRi fondi kavandatud eraldis.

(g) strateegia rahastamiskava, sealhulgas 
iga ÜSRi fondi kavandatud eraldis ja eriti 
integreeritud territoriaalsete 
investeeringute, säästva linnaarengu ja 
ühiste tegevuskavade kasutus.

Or. en

Muudatusettepanek 818
László Surján

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) kohalike osalejate, abisaajate ja 
potentsiaalsete partnerite suutlikkuse 
suurendamise põhjalik kavandamine 
seoses piirkonna konkreetsete vajaduste 
põhiste projektide ettevalmistamise ja 
elluviimisega;

Or. en

Muudatusettepanek 819
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid kehtestavad kohaliku 
arengu strateegiate valikukriteeriumid. 
Fondispetsiifilistes eeskirjades võib 
kehtestada valikukriteeriumid.

2. Liikmesriigid kehtestavad koostöös 
piirkondlike ja kohalike ametiasutustega 
vastavalt artiklis 4(4) ja artiklis (5) 
määratletud põhimõtetele kohaliku arengu 
strateegiate valikukriteeriumid.
Fondispetsiifilistes eeskirjades võib 
kehtestada valikukriteeriumid.

Or. fr

Muudatusettepanek 820
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid kehtestavad kohaliku 
arengu strateegiate valikukriteeriumid. 
Fondispetsiifilistes eeskirjades võib 
kehtestada valikukriteeriumid.

2. Liikmesriigid kehtestavad kohaliku 
säästva arengu strateegiate 
valikukriteeriumid. Fondispetsiifilistes 
eeskirjades võib kehtestada 
valikukriteeriumid.

Or. en

Muudatusettepanek 821
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Programmide korraldusasutuste poolt 
selleks otstarbeks moodustatud komisjon 
valib välja kohaliku arengu strateegiad.

3. Programmide korraldusasutuste poolt 
selleks otstarbeks moodustatud komisjon 
valib välja kohaliku arengu strateegiad, 
kusjuures selle komisjoni liikmed on 
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artiklis 5 mainitud partnerid, eelkõige 
sotsiaalpartnerid.

Or. en

Muudatusettepanek 822
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Programmide korraldusasutuste poolt 
selleks otstarbeks moodustatud komisjon 
valib välja kohaliku arengu strateegiad.

3. Programmide korraldusasutuste poolt 
selleks otstarbeks moodustatud komisjon 
valib välja kohaliku säästva arengu 
strateegiad. Artiklis 5 osutatud partnerid 
on komisjonis nõuetekohaselt esindatud.

Or. en

Muudatusettepanek 823
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kõigi kohaliku arengu strateegiate 
valimine ja heakskiitmine viiakse lõpule 
hiljemalt 31. detsembriks 2015.

4. Kõigi olemasolevate kohalike 
algatusrühmade kavandatud ja 
rakendatud kohaliku säästva arengu 
strateegiate valimine ja heakskiitmine 
viiakse lõpule hiljemalt 31. detsembriks 
2015, ning hiljuti tegevust alustanud 
kohalike algatusrühmade esitatud 
kohaliku arengu strateegiate valimine ja 
heakskiitmine viiakse lõpule hiljemalt 31. 
detsembriks 2016.

Or. en
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Muudatusettepanek 824
Fiorello Provera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Korraldusasutuse otsuses, millega 
kiidetakse kohaliku arengu strateegia 
heaks, sätestatakse iga ÜSRi fondi 
eraldised. Otsuses sätestatakse ka 
asjaomaste programmide elluviimise eest 
vastutavad asutused kõigi strateegiaga 
seotud rakendusülesannete täitmiseks.

5. Korraldusasutuse otsuses, millega 
kiidetakse kohaliku arengu strateegia 
heaks, sätestatakse iga ÜSRi fondi 
eraldised. Otsuses sätestatakse ka 
asjaomaste programmide elluviimise eest 
vastutavad kohalikud asutused kõigi 
strateegiaga seotud rakendusülesannete 
täitmiseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 825
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Korraldusasutuse otsuses, millega 
kiidetakse kohaliku arengu strateegia 
heaks, sätestatakse iga ÜSRi fondi 
eraldised. Otsuses sätestatakse ka 
asjaomaste programmide elluviimise eest 
vastutavad asutused kõigi strateegiaga 
seotud rakendusülesannete täitmiseks.

5. Korraldusasutuse otsuses kiita heaks 
kohaliku säästva arengu strateegia 
sätestatakse iga ÜSRi fondi eraldised. 
Otsuses sätestatakse ka asjaomaste 
programmide elluviimise eest vastutavad 
asutused kõigi strateegiaga seotud
rakendusülesannete täitmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 826
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjonile antakse volitus võtta vastu 
artikli 142 kohaseid delegeeritud 
õigusakte, mis käsitlevad lõike 1 punktis a 
osutatud strateegiaga hõlmatud piirkonna 
ja rahvastiku piiritlust.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Delegeeritud õigusaktide kasutamine kohaliku arengu strateegiaga hõlmatud piirkonna ja 
rahvastiku piiritlemiseks on üleliigne; selliste ülesannete eest, mille täitmiseks on vaja 
üksikasjalikke kohalikke teadmisi, vastutavad tavaliselt kohalikud ja piirkondlikud asutused.

Muudatusettepanek 827
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjonile antakse volitus võtta vastu 
artikli 142 kohaseid delegeeritud 
õigusakte, mis käsitlevad lõike 1 punktis a 
osutatud strateegiaga hõlmatud piirkonna 
ja rahvastiku piiritlust.

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 828
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjonile antakse volitus võtta vastu 
artikli 142 kohaseid delegeeritud 
õigusakte, mis käsitlevad lõike 1 punktis a 
osutatud strateegiaga hõlmatud piirkonna 

6. Komisjoni kehtestatud eeskirjade alusel 
määrab kohaliku arengu strateegiaga 
hõlmatud piirkonna ja rahvastiku 
piiritluse piirkondlikul tasandil 
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ja rahvastiku piiritlust. programmeerimise eest vastutav asutus, 
mis on sobivaim kohalikul tasandil 
olemasolevate tegelike sotsiaal-
majanduslike tingimuste alusel.

Or. it

Selgitus

Seoses programmiga LEADER ning korraldusasutuste valitavate minimaalsete 
territooriumidega ja minimaalse pindalaga oleks hea täpsustada, et EÜ kehtestab üldreegli, 
mis peab seejärel olema kohandatud vastavalt erinevate piirkondlike ja kohalike oludega, 
pidades silmas täieliku subsidiaarsuse põhimõtet.

Muudatusettepanek 829
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kohalikud algatusrühmad kavandavad ja 
rakendavad kohaliku arengu strateegiaid.

Kohalikud algatusrühmad kavandavad ja 
rakendavad kohaliku säästva arengu 
strateegiaid.

Or. en

Muudatusettepanek 830
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid määravad kindlaks kohaliku 
algatusrühma rollid ja vastavate 
programmide elluviimise eest vastutavad 
asutused kõikide strateegiaga seotud 
rakendusülesannete täitmiseks.

Liikmesriigid määravad vastavalt artiklis 4 
(4) nimetatud menetlusele kindlaks 
kohaliku algatusrühma rollid ja vastavate 
programmide elluviimise eest vastutavad 
asutused kõikide strateegiaga seotud 
rakendusülesannete täitmiseks.

Or. fr
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Muudatusettepanek 831
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Korraldusasutus tagab, et kohalikud 
algatusrühmad kas valivad rühmast ühe 
partneri haldus- ja finantsjuhiks või 
moodustavad seadusjärgselt asutatud 
ühisstruktuuri.

2. Korraldusasutus tagab, et kohalikud 
algatusrühmad kas valivad rühmast ühe 
kohaliku asutuse haldus- ja finantsjuhiks 
või moodustavad seadusjärgselt asutatud 
riikliku ühisstruktuuri. Igal juhul peaks 
korraldusasutus võtma meetmeid, et 
hinnata valitud juhtpartneri või 
seadusjärgselt asutatud ühisstruktuuri
projekti- ja programmijuhtimise alast 
pädevust.

Or. en

Muudatusettepanek 832
Fiorello Provera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Korraldusasutus tagab, et kohalikud 
algatusrühmad kas valivad rühmast ühe 
partneri haldus- ja finantsjuhiks või 
moodustavad seadusjärgselt asutatud 
ühisstruktuuri.

2. Korraldusasutus tagab, et kohalikud 
algatusrühmad kas valivad rühmast ühe 
kohaliku ametiasutuse haldus- ja 
finantsjuhiks või moodustavad 
seadusjärgselt asutatud avaliku 
ühisstruktuuri.

Or. fr

Muudatusettepanek 833
Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Korraldusasutus tagab, et kohalikud 
algatusrühmad kas valivad rühmast ühe 
partneri haldus- ja finantsjuhiks või 
moodustavad seadusjärgselt asutatud 
ühisstruktuuri.

2. Korraldusasutus tagab, et kohalikud 
algatusrühmad kas valivad rühmast ühe 
kohaliku asutuse haldus- ja finantsjuhiks 
või moodustavad seadusjärgselt asutatud 
riikliku ühisstruktuuri.

Or. en

Muudatusettepanek 834
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kohalike osalejate suutlikkuse 
suurendamine toimingute väljatöötamisel 
ja rakendamisel;

(a) kohalike osalejate suutlikkuse 
suurendamine toimingute väljatöötamisel 
ja rakendamisel ning nende projekti- ja 
programmijuhtimise suutlikkuse ja 
oskuste omandamise aktiivne 
edendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 835
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) mittediskrimineeriva ja läbipaistva 
valikumenetluse ning toimingute 
valikukriteeriumide koostamine, millega 
välditakse huvide konflikte ning tagatakse, 
et valikuotsuste tegemisel tuleb vähemalt 
50 % häältest avalikku sektorisse 
mittekuuluvatelt partneritelt, jättes 
võimaluse valikuotsuseid vaidlustada ja 
lubades kirjalikku valikuprotseduuri;

(b) mittediskrimineeriva ja läbipaistva 
valikumenetluse ning toimingute 
valikukriteeriumide koostamine, millega 
välditakse huvide konflikte ning tagatakse, 
et valikuotsuste tegemisel tuleb vähemalt 
50 % häältest avalikku sektorisse 
mittekuuluvatelt partneritelt 
(erapartneritelt ja assotsieerunud 
partneritelt), jättes võimaluse 
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valikuotsuseid vaidlustada ja lubades 
kirjalikku valikuprotseduuri;

Or. en

Muudatusettepanek 836
Fiorello Provera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) mittediskrimineeriva ja läbipaistva 
valikumenetluse ning toimingute 
valikukriteeriumide koostamine, millega 
välditakse huvide konflikte ning tagatakse, 
et valikuotsuste tegemisel tuleb vähemalt 
50% häältest avalikku sektorisse 
mittekuuluvatelt partneritelt, jättes 
võimaluse valikuotsuseid vaidlustada ja 
lubades kirjalikku valikuprotseduuri;

(b) mittediskrimineeriva ja läbipaistva 
valikumenetluse ning toimingute 
valikukriteeriumide koostamine, millega 
välditakse huvide konflikte ning tagatakse, 
et valikuotsuste tegemisel tuleb vähemalt 
40% häältest avalikku sektorisse 
mittekuuluvatelt ja vabatahtliku sektori
partneritelt, jättes võimaluse valikuotsuseid 
vaidlustada ja lubades kirjalikku 
valikuprotseduuri;

Or. fr

Muudatusettepanek 837
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) mittediskrimineeriva ja läbipaistva 
valikumenetluse ning toimingute 
valikukriteeriumide koostamine, millega 
välditakse huvide konflikte ning tagatakse, 
et valikuotsuste tegemisel tuleb vähemalt 
50 % häältest avalikku sektorisse 
mittekuuluvatelt partneritelt, jättes 
võimaluse valikuotsuseid vaidlustada ja 
lubades kirjalikku valikuprotseduuri;

(b) soolisel võrdsusel põhineva, 
mittediskrimineeriva ja läbipaistva 
valikumenetluse ning toimingute 
valikukriteeriumide koostamine, millega 
välditakse huvide konflikte ning tagatakse, 
et valikuotsuste tegemisel tuleb vähemalt 
50% häältest avalikku sektorisse 
mittekuuluvatelt partneritelt, jättes 
võimaluse valikuotsuseid vaidlustada ja 
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lubades kirjalikku valikuprotseduuri;

Or. en

Muudatusettepanek 838
Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) mittediskrimineeriva ja läbipaistva 
valikumenetluse ning toimingute
valikukriteeriumide koostamine, millega 
välditakse huvide konflikte ning tagatakse, 
et valikuotsuste tegemisel tuleb vähemalt 
50 % häältest avalikku sektorisse 
mittekuuluvatelt partneritelt, jättes 
võimaluse valikuotsuseid vaidlustada ja 
lubades kirjalikku valikuprotseduuri;

(b) mittediskrimineeriva ja läbipaistva 
valikumenetluse ning toimingute 
valikukriteeriumide koostamine, millega 
välditakse huvide konflikte ning tagatakse, 
et valikuotsuste tegemisel tuleb vähemalt 
40 % häältest avalikku sektorisse 
mittekuuluvatelt partneritelt 
(erapartneritelt ja assotsieerunud 
partneritelt), jättes võimaluse 
valikuotsuseid vaidlustada ja lubades 
kirjalikku valikuprotseduuri;

Or. en

Muudatusettepanek 839
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) toimingute valikul kohaliku arengu 
strateegiaga sidususe tagamine, seades 
toiminguid prioriteetideks vastavalt nende 
panusele strateegiate eesmärkide ja sihtide 
täitmisse;

(c) toimingute valikul kohaliku säästva
arengu strateegiaga sidususe tagamine, 
seades toiminguid prioriteetideks vastavalt 
nende panusele strateegiate eesmärkide ja 
sihtide täitmisse;

Or. en
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Muudatusettepanek 840
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) toimingute valikul kohaliku arengu 
strateegiaga sidususe tagamine, seades 
toiminguid prioriteetideks vastavalt nende 
panusele strateegiate eesmärkide ja sihtide 
täitmisse;

(c) abikõlblike toimingute ja 
investeeringute valikul kohaliku arengu 
strateegia rakendamise tagamine, seades 
toiminguid prioriteetideks vastavalt nende 
panusele strateegiate eesmärkide, 
tegevuskava ja sihtide täitmisse;

Or. pt

Selgitus

On väga tähtis, et kohalike tegevusrühmade põhiülesanne oleks tagada eelnevalt 
kindlaksmääratud kohaliku arengustrateegia elluviimine, mitte nad ei teeks juba heakskiidetud 
strateegiasse muudatusi. Vaja on, et kohalik tegevusrühm määraks kindlaks abikõlblikud 
investeeringud ja tegevuskava, et tagada heakskiidetud strateegia maksimaane rakendamine.

Muudatusettepanek 841
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ettevalmistava toetuse kulud; (a) ettevalmistava toetuse ja kohaliku 
arengu strateegiate koostamise kulud;

Or. pt

Selgitus

Rahastada tuleb kõiki kohaliku arengu strateegia koostamise kulusid, nimelt uuringuid, 
projekte, strateegilisi analüüse ja kõiki investeeringuid, mis tehakse rakendatava strateegia 
õigesti kindlaksmääramiseks.

Muudatusettepanek 842
László Surján
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – esimene lõik – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) suutlikkuse suurendamine, kohalike 
osalejate koolitamine programmide 
kavandamisel, koostamisel ja elluviimisel.

Or. en

Muudatusettepanek 843
Jens Nilsson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ÜSRi fonde võib kasutada 
rahastamisvahendite toetamiseks 
programmi raames, sealhulgas ka siis, kui 
see on korraldatud fondifondide kaudu, et 
aidata kaasa eesmärkide saavutamisele, mis
on sätestatud prioriteedi raames, lähtuvalt 
eelhindamisest, mille käigus on tuvastatud 
turutõrkeid ja mitteoptimaalseid 
investeerimisolukordi, ning lähtuvalt 
investeerimisvajadustest.

Ühissätete määrusega reguleeritud fonde 
võib kasutada rahastamisvahendite 
toetamiseks programmi raames, sealhulgas 
ka siis, kui see on korraldatud fondifondide 
kaudu, et aidata kaasa eesmärkide 
saavutamisele, mis on sätestatud prioriteedi 
raames, lähtuvalt lisas XX toodud 
reeglitega kooskõlas koostatud 
eelhindamisest, mille käigus on tuvastatud 
turutõrkeid ja mitteoptimaalseid 
investeerimisolukordi, ning lähtuvalt 
investeerimisvajadustest. Liikmesriigid 
peaksid hõlbustama finantsvahendite 
kasutamist.

Or. xm

Selgitus

Liikmesriigid peaksid töötama selles suunas, et eemaldada finantsvahendite kasutamiselt 
administratiivseid ja õiguslikke takistusi. Praegu ei saa kõik Euroopa piirkonnad kasu 
nendest finantsvahenditest, mida muu hulgas pakuvad struktuurifondid, ja see takistab 
fondide maksimaalset mõju.

Muudatusettepanek 844
Mojca Kleva
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ÜSRi fonde võib kasutada 
rahastamisvahendite toetamiseks 
programmi raames, sealhulgas ka siis, kui 
see on korraldatud fondifondide kaudu, et 
aidata kaasa eesmärkide saavutamisele, mis 
on sätestatud prioriteedi raames, lähtuvalt 
eelhindamisest, mille käigus on tuvastatud 
turutõrkeid ja mitteoptimaalseid 
investeerimisolukordi, ning lähtuvalt 
investeerimisvajadustest.

Ühissätete määrusega kaetud fonde võib 
kasutada rahastamisvahendite toetamiseks 
programmi raames, sealhulgas ka siis, kui 
see on korraldatud fondifondide kaudu, et 
aidata kaasa temaatiliste eesmärkide ja 
nende eesmärkide saavutamisele, mis on 
sätestatud prioriteedi raames, lähtuvalt 
eelhindamisest, mille käigus on leitud 
tõendeid turutõrgetest ja 
mitteoptimaalsetest
investeerimisolukordadest, ning lähtuvalt 
investeerimisvajadustest.

Or. en

Muudatusettepanek 845
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ÜSRi fonde võib kasutada 
rahastamisvahendite toetamiseks 
programmi raames, sealhulgas ka siis, kui 
see on korraldatud fondifondide kaudu, et 
aidata kaasa eesmärkide saavutamisele, mis 
on sätestatud prioriteedi raames, lähtuvalt 
eelhindamisest, mille käigus on tuvastatud 
turutõrkeid ja mitteoptimaalseid 
investeerimisolukordi, ning lähtuvalt 
investeerimisvajadustest.

ÜSRi fonde võib kasutada 
rahastamisvahendite toetamiseks 
programmi või makropiirkondliku 
arengufondi programmi raames, 
sealhulgas ka siis, kui selline 
makropiirkondliku arengufondi 
programm on korraldatud fondifondide 
kaudu, et aidata kaasa eesmärkide 
saavutamisele, mis on sätestatud prioriteedi 
raames, lähtuvalt eelhindamisest, mille 
käigus on tuvastatud turutõrkeid ja 
mitteoptimaalseid investeerimisolukordi, 
ning lähtuvalt investeerimisvajadustest.

Or. sk
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Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 846
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ÜSRi fonde võib kasutada 
rahastamisvahendite toetamiseks 
programmi raames, sealhulgas ka siis, kui 
see on korraldatud fondifondide kaudu, et 
aidata kaasa eesmärkide saavutamisele, mis 
on sätestatud prioriteedi raames, lähtuvalt 
eelhindamisest, mille käigus on tuvastatud 
turutõrkeid ja mitteoptimaalseid 
investeerimisolukordi, ning lähtuvalt 
investeerimisvajadustest.

ÜSRi fonde võib kasutada 
rahastamisvahendite toetamiseks 
programmi raames, sealhulgas ka siis, kui 
see on korraldatud fondifondide kaudu, et 
aidata kaasa eesmärkide saavutamisele, mis 
on sätestatud prioriteedi raames.

Or. en

Muudatusettepanek 847
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rahastamisvahendeid võib kombineerida 
toetuste, intressitoetuste ja garantiitasude 
toetustega. Sel juhul tuleb pidada eraldi 
arvet iga rahastamisviisi üle.

Rahastamisvahendeid võib kombineerida 
toetuste, intressitoetuste ja garantiitasude 
toetustega.

Or. de

Muudatusettepanek 848
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rahastamisvahendeid võib kombineerida 
toetuste, intressitoetuste ja garantiitasude 
toetustega. Sel juhul tuleb pidada eraldi 
arvet iga rahastamisviisi üle.

Rahastamisvahendeid võib kombineerida 
toetuste, intressitoetuste, mikrokrediitide ja 
garantiitasude toetustega. Sel juhul tuleb 
pidada eraldi arvet iga rahastamisviisi üle.

Or. en

Muudatusettepanek 849
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse volitus võtta vastu 
artikli 142 kohaseid delegeeritud 
õigusakte, milles sätestatakse 
üksikasjalikud eeskirjad 
rahastamisvahendite eelhindamise kohta, 
lõppsaajatele toetuste, intressitoetuste, 
garantiitasu toetuste ja 
rahastamisvahendite kaudu antava 
kombineeritud toetuse kohta, kulutuste 
abikõlblikkuse täiendavate erieeskirjade 
kohta ning reeglite kohta, millega 
täpsustatakse tegevusliigid, mida 
rahastamisvahendite kaudu ei toetata.

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 850
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 – kolmas lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse volitus võtta vastu 
artikli 142 kohaseid delegeeritud 
õigusakte, milles sätestatakse 
üksikasjalikud eeskirjad
rahastamisvahendite eelhindamise kohta, 
lõppsaajatele toetuste, intressitoetuste, 
garantiitasu toetuste ja 
rahastamisvahendite kaudu antava 
kombineeritud toetuse kohta, kulutuste 
abikõlblikkuse täiendavate erieeskirjade 
kohta ning reeglite kohta, millega 
täpsustatakse tegevusliigid, mida 
rahastamisvahendite kaudu ei toetata.

Komisjon kehtestab rakendusaktidega 
ühtsed tingimused rahastamisvahendite 
eelhindamise kohta. Nimetatud 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 143 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. de

Selgitus

Jäetakse välja, kuna teine lõik selgitab seda juba piisavalt; see ei mõjuta riigiabiõiguslikke 
nõudeid; suure halduskoormuse oht ilma lisandväärtuseta. Õiguskindluse huvides ei tuleks 
vastu võtta delegeeritud õigusakte seoses eelhindamisega, vaid kehtestada eeskirjad 
rakendusmäärusega. Jätta välja komisjoni volitus kombineeritud toetuse kohta, sest seda on 
riigiabiõiguslikes eeskirjades piisavalt reguleeritud. Rahastamisvahendite eriõiguse 
vältimine. Ülejäänud eeskirjad on artiklis 35a.

Muudatusettepanek 851
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse volitus võtta vastu 
artikli 142 kohaseid delegeeritud õigusakte, 
milles sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad 
rahastamisvahendite eelhindamise kohta, 
lõppsaajatele toetuste, intressitoetuste, 
garantiitasu toetuste ja rahastamisvahendite 
kaudu antava kombineeritud toetuse kohta, 
kulutuste abikõlblikkuse täiendavate 
erieeskirjade kohta ning reeglite kohta, 
millega täpsustatakse tegevusliigid, mida 

Komisjonile antakse volitus võtta vastu 
artikli 142 kohaseid delegeeritud õigusakte, 
milles sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad 
rahastamisvahendite eelhindamise kohta, 
lõppsaajatele toetuste, intressitoetuste, 
garantiitasu toetuste, mikrokrediitide ja 
rahastamisvahendite kaudu antava 
kombineeritud toetuse kohta, kulutuste 
abikõlblikkuse täiendavate erieeskirjade 
kohta ning reeglite kohta, millega 
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rahastamisvahendite kaudu ei toetata. täpsustatakse tegevusliigid, mida 
rahastamisvahendite kaudu ei toetata.

Or. en

Muudatusettepanek 852
Markus Pieper, Joachim Zeller

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Väljapoole käesolevat jaotist jäävaid 
eeskirju rakendatakse ainult toimingule 
või abisaajale (rahastamisvahendile).

Or. de

Selgitus

Selgitatakse, et toetuse lõppsaaja ei ole väljaspool käesolevat jaotist reeglite adressaat (nt 
reeglite eiramine, tulu tekitavad projektid, toimingute kestvus).

Muudatusettepanek 853
Markus Pieper, Joachim Zeller

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Mitterahalised sissemaksed ei kuulu 
rahastamisvahendite puhul abikõlblike 
kulutuste hulka, välja arvatud juhul, kui 
sissemakseks on maa või kinnisvara seoses 
investeeringutega, mille eesmärk on 
toetada linna arengut või linna 
taaselustamist ning kui maa või kinnisvara 
moodustab osa investeeringust. Sellised
sissemaksed maa või kinnisvara näol on 
abikõlblikud, juhul kui artiklis 59 
sätestatud tingimused on täidetud.

3. Mitterahalised sissemaksed ei kuulu 
rahastamisvahendite puhul abikõlblike 
kulutuste hulka, välja arvatud juhul, kui 
sissemakseks on maa või kinnisvara seoses 
investeeringutega, mille eesmärk on 
toetada linna arengut või linna 
taaselustamist ning kui maa või kinnisvara 
moodustab osa investeeringust. Sellised 
sissemaksed maa või kinnisvara näol on 
abikõlblikud, juhul kui artiklis 59 
sätestatud tingimused on täidetud, 
pidamata kinni artikli 59 lõike 3 punktis b 
sätestatud väärtuspiirist.
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Or. de

Selgitus

Mis puudutab suurlinnade kinnisvarahindu, siis see on majanduslikult ebarealistlik 
vaatenurk.

Muudatusettepanek 854
Mojca Kleva

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punktis a osutatud 
rahastamisvahendite suhtes kohaldatakse 
finantsmääruse [VIII] jaotist. ÜSRi fondide 
toetuse osamaksed rahastamisvahenditele 
lõike 1 punkti a alusel paigutatakse eraldi 
kontodele ning neid kasutatakse vastava 
ÜSRi fondi eesmärkide kohaselt, et toetada 
meetmeid ja lõppsaajaid vastavalt 
programmile või programmidele, millest 
taolisi toetuse osamakseid tehakse.

2. Lõike 1 punktis a osutatud 
rahastamisvahendite suhtes kohaldatakse 
finantsmääruse [VIII] jaotist. Ühissätete 
määrusega kaetud fondide toetuse 
osamaksed rahastamisvahenditele lõike 1 
punkti a alusel paigutatakse eraldi 
kontodele ning neid kasutatakse ühissätete 
määrusega kaetud vastava fondi 
eesmärkide kohaselt, et toetada meetmeid 
ja lõppsaajaid vastavalt programmile või 
programmidele, millest taolisi toetuse 
osamakseid tehakse.

Or. en

Muudatusettepanek 855
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punktis a osutatud 
rahastamisvahendite suhtes kohaldatakse 
finantsmääruse [VIII] jaotist. ÜSRi fondide 
toetuse osamaksed rahastamisvahenditele 
lõike 1 punkti a alusel paigutatakse eraldi 
kontodele ning neid kasutatakse vastava 
ÜSRi fondi eesmärkide kohaselt, et toetada 

2. Lõike 1 punktis a osutatud 
rahastamisvahendite suhtes kohaldatakse 
finantsmääruse [VIII] jaotist. ÜSRi fondide 
toetuse osamaksed rahastamisvahenditele 
lõike 1 punkti a alusel paigutatakse eraldi 
kontodele ning neid kasutatakse vastava 
ÜSRi fondi eesmärkide kohaselt, et toetada 
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meetmeid ja lõppsaajaid vastavalt 
programmile või programmidele, millest 
taolisi toetuse osamakseid tehakse. 

meetmeid ja lõppsaajaid vastavalt 
programmile, programmidele või 
makropiirkondliku arengufondi 
programmile, makropiirkondlike 
arengufondide programmidele, millest 
taolisi toetuse osamakseid tehakse. 

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 856
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab kooskõlas artikliga 142 
vastu delegeeritud õigusaktid, milles 
sätestatakse erieeskirjad punktis b 
osutatud rahastamisvahendite teatavate 
liikide kohta ja toodete kohta, mida võib 
selliste vahendite abil tarnida.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Piiravate, ettenägematute sätete oht. Toodete suhtes peaks olema võimalikult suur 
paindlikkus.

Muudatusettepanek 857
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab kooskõlas artikliga 142 
vastu delegeeritud õigusaktid, milles 

välja jäetud
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sätestatakse erieeskirjad punktis b 
osutatud rahastamisvahendite teatavate 
liikide kohta ja toodete kohta, mida võib 
selliste vahendite abil tarnida.

Or. es

Muudatusettepanek 858
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab kooskõlas artikliga 142 
vastu delegeeritud õigusaktid, milles 
sätestatakse erieeskirjad punktis b osutatud 
rahastamisvahendite teatavate liikide kohta 
ja toodete kohta, mida võib selliste 
vahendite abil tarnida.

Komisjon kehtestab rakendusmäärusega
erieeskirjad punktis b osutatud 
rahastamisvahendite teatavate liikide kohta 
ja toodete kohta, mida võib selliste 
vahendite abil tarnida.

Or. es

Selgitus

Komisjoni võimalus võtta rahastamisvahendis JEREMIE vastu delegeeritud õigusakte kogu 
perioodil 2014-2020 võib tekitada ebakindlust suuniste ja menetluste kehtestamisel, mis 
heidutab selles algatuses osalemast. Oleme seisukohal, et projektide stimuleerimiseks 
rahastamisvahendi JEREMIE kaudu tuleb kehtestada selged juhtimiseeskirjad ja lihtsad 
kontrollimenetlused juba perioodi algusest peale.

Muudatusettepanek 859
Markus Pieper, Joachim Zeller

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 4 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) investeerida selliste olemasolevate või 
äsja loodud õigussubjektide (kaasa arvatud 
õigussubjektid, mida rahastatakse ÜSRi 
fondidest) kapitali, kes on pühendunud 
rahastamisvahendite rakendamisele 

(a) investeerida selliste olemasolevate või 
äsja loodud õigussubjektide (kaasa arvatud 
õigussubjektid, mida rahastatakse ÜSRi 
fondidest) kapitali, kes on pühendunud 
rahastamisvahendite rakendamisele 
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kooskõlas vastava ÜSRi fondi 
eesmärkidega ning täidavad rakendamisega 
seotud ülesandeid; toetus taolistele 
investeeringutele piirdub summadega, 
mida on vaja käesoleva määruse 
eesmärkidele vastavate uute 
rahastamisvahendite rakendamiseks; või

kooskõlas vastava ÜSRi fondi 
eesmärkidega ning täidavad rakendamisega 
seotud ülesandeid; toetus taolistele 
investeeringutele piirdub summadega, 
mida on vaja käesoleva määruse 
eesmärkidele vastavate 
rahastamisvahendite rakendamiseks; või

Or. de

Selgitus

Toetada tuleks nii olemasolevaid kui ka uusi rahastamisvahendeid.

Muudatusettepanek 860
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 4 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) investeerida selliste olemasolevate või 
äsja loodud õigussubjektide (kaasa arvatud 
õigussubjektid, mida rahastatakse ÜSRi 
fondidest) kapitali, kes on pühendunud 
rahastamisvahendite rakendamisele 
kooskõlas vastava ÜSRi fondi 
eesmärkidega ning täidavad rakendamisega 
seotud ülesandeid; toetus taolistele 
investeeringutele piirdub summadega, 
mida on vaja käesoleva määruse 
eesmärkidele vastavate uute 
rahastamisvahendite rakendamiseks; või

(a) investeerida selliste olemasolevate või 
äsja loodud õigussubjektide (kaasa arvatud 
õigussubjektid, mida rahastatakse ÜSRi 
fondidest või muudest ELi vahenditest) 
kapitali, kes on pühendunud 
rahastamisvahendite rakendamisele 
kooskõlas vastava ÜSRi fondi 
eesmärkidega ning täidavad rakendamisega 
seotud ülesandeid; toetus taolistele 
investeeringutele piirdub summadega, 
mida on vaja käesoleva määruse 
eesmärkidele vastavate uute 
rahastamisvahendite rakendamiseks; või

Or. en

Muudatusettepanek 861
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 4 – teine lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse volitus võtta vastu 
artikli 142 kohaseid delegeeritud 
õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad 
rahastamiskokkulepete kohta, nende 
üksuste rolli ja vastutuse kohta, kellele on 
usaldatud rakendusülesannete täitmine, 
ning halduskulude ja -tasude kohta.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 862
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse volitus võtta vastu 
artikli 142 kohaseid delegeeritud 
õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad 
rahastamiskokkulepete kohta, nende 
üksuste rolli ja vastutuse kohta, kellele on 
usaldatud rakendusülesannete täitmine, 
ning halduskulude ja -tasude kohta.

Komisjon kehtestab rakendusmäärusega
eeskirjad rahastamiskokkulepete kohta, 
nende üksuste rolli ja vastutuse kohta, 
kellele on usaldatud rakendusülesannete 
täitmine, ning halduskulude ja -tasude 
kohta.

Or. es

Selgitus

Komisjoni võimalus võtta rahastamisvahendis JEREMIE vastu delegeeritud õigusakte kogu 
perioodil 2014-2020 võib tekitada ebakindlust suuniste ja menetluste kehtestamisel, mis 
heidutab selles algatuses osalemast. Oleme seisukohal, et projektide stimuleerimiseks 
rahastamisvahendi JEREMIE kaudu tuleb kehtestada selged juhtimiseeskirjad ja lihtsad 
kontrollimenetlused juba perioodi algusest peale.

Muudatusettepanek 863
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 4 – teine lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse volitus võtta vastu 
artikli 142 kohaseid delegeeritud
õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad 
rahastamiskokkulepete kohta, nende 
üksuste rolli ja vastutuse kohta, kellele on 
usaldatud rakendusülesannete täitmine, 
ning halduskulude ja -tasude kohta.

Komisjonile antakse volitus võtta vastu 
artikli 142 kohaseid õigusakte, millega 
kehtestatakse eeskirjad 
rahastamiskokkulepete kohta, nende 
üksuste rolli ja vastutuse kohta, kellele on 
usaldatud rakendusülesannete täitmine, 
ning halduskulude ja -tasude kohta.

Or. es

Muudatusettepanek 864
Markus Pieper, Joachim Zeller

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 4 – teine lõik a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjon võtab rakendusaktidega 
vastu eeskirjad rahastamiskokkulepete 
kohta, nende üksuste rolli ja vastutuse 
kohta, kellele on usaldatud 
rakendusülesannete täitmine, ning 
halduskulude ja -tasude kohta. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
vastavalt artikli 143 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusele. 

Or. de

Selgitus

Ühineme nõukogu õigustalituse argumentatsiooniga, et ettepandud delegeeritud õigusaktid 
peavad tegelikult olema rakendusaktid.

Muudatusettepanek 865
Markus Pieper, Joachim Zeller

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõike 4 punkti b alapunktides i ja ii 
osutatud isikud võivad fondifondide kaudu 
rahastamisvahendite rakendamisel 
delegeerida rakendamise osaliselt edasi 
finantsvahendajatele tingimusel, et need 
isikud tagavad oma vastutusel, et
finantsvahendajad vastavad finantsmääruse 
[artiklis 57 ja artikli 131 lõigetes 1, 1a ning 
3] kehtestatud kriteeriumidele. 
Finantsvahendajad valitakse avatud, 
läbipaistva, proportsionaalse ja 
mittediskrimineeriva menetluse alusel, 
vältides huvide konflikte.

5. Lõike 4 punkti b alapunktides i ja ii 
osutatud isikud võivad fondifondide kaudu 
rahastamisvahendite rakendamisel 
delegeerida rakendamise osaliselt edasi 
finantsvahendajatele tingimusel, et 
finantsvahendajad vastavad finantsmääruse 
[artiklis 57 ja artikli 131 lõigetes 1, 1a ning 
3] kehtestatud kriteeriumidele. 
Finantsvahendajad valitakse avatud, 
läbipaistva, proportsionaalse ja 
mittediskrimineeriva menetluse alusel, 
vältides huvide konflikte.

Or. de

Selgitus

Vastutus on määratlemata õigusmõiste; puudub õigusliku tagajärje selgus.

Muudatusettepanek 866
Markus Pieper, Joachim Zeller

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Lõike 4 punktis b osutatud isikud, 
kellele rakendusülesanded on usaldatud, 
peaksid avama enda ja korraldusasutuse 
nimel usalduskontosid. Sellistel kontodel 
hoitavaid varasid hallatakse kooskõlas 
usaldusväärse finantsjuhtimise 
põhimõttega, järgides asjakohaseid 
usaldatavusnormatiive, ja neil peab olema 
asjakohane likviidsus.

6. Lõike 4 punktis b osutatud isikud, 
kellele rakendusülesanded on usaldatud, 
peaksid avama enda ja korraldusasutuse 
nimel usalduskontosid ja määratlema 
rahastamisvahendi eraldiseisva 
finantseerimisüksusena. Sel juhul 
tagatakse eraldi arvepidamise kaudu, et 
rahastamisvahendisse investeeritud uued 
vahendid (sh rakenduskavast saadud 
vahendid) oleksid eraldi 
finantseerimisasutusel algselt olevatest 
vahenditest.

Or. de
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Selgitus

Osade arengupankade ärimudelite põhjal ei saa rahastamisvahendeid usalduskontode kaudu 
kajastada. Praeguse rahastamisperioodi heade tavade pidev jätkamine.

Muudatusettepanek 867
Markus Pieper, Joachim Zeller

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjonile antakse volitus võtta vastu 
artikli 142 kohaseid delegeeritud 
õigusakte, millega kehtestatakse 
üksikasjalikud eeskirjad erinõuete kohta, 
mis kehtivad selliste varade ülekandmise 
ja halduse puhul, mida haldavad üksused, 
kellele rakendusülesanded on usaldatud, 
ning varade konverteerimise kohta euro ja 
riiklike vääringute vahel.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Subsidiaarsuse põhimõtte rikkumine. Rahastamiskokkuleppeid käsitlev eeskiri 
korraldusasutuse ja isiku vahel, kellele on usaldatud rakendusülesanded.

Muudatusettepanek 868
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjonile antakse volitus võtta vastu 
artikli 142 kohaseid delegeeritud
õigusakte, millega kehtestatakse
üksikasjalikud eeskirjad erinõuete kohta, 
mis kehtivad selliste varade ülekandmise ja 
halduse puhul, mida haldavad üksused, 
kellele rakendusülesanded on usaldatud, 
ning varade konverteerimise kohta euro ja 

7. Komisjon kehtestab 
rakendusmäärusega üksikasjalikud 
eeskirjad erinõuete kohta, mis kehtivad 
selliste varade ülekandmise ja halduse 
puhul, mida haldavad üksused, kellele 
rakendusülesanded on usaldatud, ning 
varade konverteerimise kohta euro ja
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riiklike vääringute vahel. riiklike vääringute vahel.

Or. es

Selgitus

Komisjoni võimalus võtta rahastamisvahendis JEREMIE vastu delegeeritud õigusakte kogu 
perioodil 2014-2020 võib tekitada ebakindlust suuniste ja menetluste kehtestamisel, mis 
heidutab selles algatuses osalemast. Oleme seisukohal, et projektide stimuleerimiseks 
rahastamisvahendi JEREMIE kaudu tuleb kehtestada selged juhtimiseeskirjad ja lihtsad 
kontrollimenetlused juba perioodi algusest peale.

Muudatusettepanek 869
Mojca Kleva

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjonile antakse volitus võtta vastu 
artikli 142 kohaseid delegeeritud õigusakte, 
millega kehtestatakse üksikasjalikud 
eeskirjad erinõuete kohta, mis kehtivad 
selliste varade ülekandmise ja halduse 
puhul, mida haldavad üksused, kellele 
rakendusülesanded on usaldatud, ning 
varade konverteerimise kohta euro ja 
riiklike vääringute vahel.

7. Komisjonile antakse volitus võtta vastu 
artikli 142 kohaseid delegeeritud õigusakte, 
millega kehtestatakse üksikasjalikud 
eeskirjad erinõuete kohta, mis kehtivad 
selliste varade ülekandmise ja halduse 
puhul, mida haldavad üksused, kellele 
rakendusülesanded on usaldatud, 
eritingimuste kohta, mille alusel võib 
riikliku kaasrahastamise vahenditena 
arvesse võtta muid finantsvahendite jaoks 
tehtud toetuste osamakseid kui ühissätete 
määrusega kaetud fondidest pärit toetuse 
osamaksed, ning varade konverteerimise 
kohta euro ja riiklike vääringute vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 870
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjonile antakse volitus võtta vastu 
artikli 142 kohaseid delegeeritud
õigusakte, millega kehtestatakse 
üksikasjalikud eeskirjad erinõuete kohta, 
mis kehtivad selliste varade ülekandmise ja 
halduse puhul, mida haldavad üksused, 
kellele rakendusülesanded on usaldatud, 
ning varade konverteerimise kohta euro ja 
riiklike vääringute vahel.

7. Komisjonile antakse volitus võtta vastu 
artikli 142 kohaseid õigusakte, millega 
kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad 
erinõuete kohta, mis kehtivad selliste 
varade ülekandmise ja halduse puhul, mida 
haldavad üksused, kellele 
rakendusülesanded on usaldatud, ning 
varade konverteerimise kohta euro ja 
riiklike vääringute vahel.

Or. es

Muudatusettepanek 871
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 64 kohaselt akrediteeritud 
asutused ei tohi teha kohapealseid 
kontrolle toimingutele, mis hõlmavad 
artikli 33 lõike 1 punkti a alusel 
rakendatavaid rahastamisvahendeid. Nad 
saavad korrapäraseid kontrolliaruandeid 
asutustelt, kellele on usaldatud 
rahastamisvahendite rakendamine.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 872
Markus Pieper, Joachim Zeller

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 64 kohaselt akrediteeritud 
asutused ei tohi teha kohapealseid kontrolle 
toimingutele, mis hõlmavad artikli 33 

1. Artikli 64 kohaselt akrediteeritud 
asutused ei tohi teha kohapealseid kontrolle 
toimingutele, mis hõlmavad artikli 33 
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lõike 1 punkti a alusel rakendatavaid 
rahastamisvahendeid. Nad saavad 
korrapäraseid kontrolliaruandeid asutustelt, 
kellele on usaldatud rahastamisvahendite 
rakendamine.

lõike 4 punkti b alapunktide i ja ii alusel 
rakendatavaid rahastamisvahendeid. Nad 
saavad korrapäraseid kontrolliaruandeid 
asutustelt, kellele on usaldatud 
rahastamisvahendite rakendamine.

Or. de

Selgitus

Liidu tasandil loodud rahastamisvahendite mitte-eelistamine liikmesriikide riiklikult 
kontrollitavate arendusasutuste suhtes.

Muudatusettepanek 873
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 64 kohaselt akrediteeritud
asutused ei tohi teha kohapealseid 
kontrolle toimingutele, mis hõlmavad 
artikli 33 lõike 1 punkti a alusel 
rakendatavaid rahastamisvahendeid. Nad 
saavad korrapäraseid kontrolliaruandeid 
asutustelt, kellele on usaldatud 
rahastamisvahendite rakendamine.

1. Korraldusasutused ei tohi teha 
kohapealseid kontrolle toimingutele, mis 
hõlmavad artikli 33 lõike 1 punkti a alusel 
rakendatavaid rahastamisvahendeid. Nad 
saavad korrapäraseid kontrolliaruandeid 
asutustelt, kellele on usaldatud 
rahastamisvahendite rakendamine.

Or. es

Muudatusettepanek 874
Markus Pieper, Joachim Zeller

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Programmide auditeerimise eest 
vastutavad organid ei tohi teostada auditeid 
artikli 33 lõike 1 punkti a alusel rakendatud 
rahastamisvahendeid hõlmavate toimingute 
kohta ega nende vahenditega seotud 

2. Programmide auditeerimise eest 
vastutavad organid ei tohi teostada auditeid 
artikli 33 lõike 4 punkti b alapunktide i ja 
ii alusel rakendatud rahastamisvahendeid 
hõlmavate toimingute kohta ega nende 
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juhtimis- ja kontrollisüsteemide kohta. Nad 
saavad korrapäraseid kontrolliaruandeid 
audiitoritelt, kes on määratud lepingutes, 
millega rahastamisvahendid on loodud.

vahenditega seotud juhtimis- ja 
kontrollisüsteemide kohta. Nad saavad 
korrapäraseid kontrolliaruandeid 
audiitoritelt, kes on määratud lepingutes, 
millega rahastamisvahendid on loodud.

Or. de

Selgitus

Liidu tasandil loodud rahastamisvahendite mitte-eelistamine liikmesriikide riiklikult 
kontrollitavate arendusasutuste suhtes.

Muudatusettepanek 875
Mojca Kleva

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Programmide auditeerimise eest 
vastutavad organid teostavad auditeid 
lõppsaajate tasandil ainult juhul, kui 
rahastamisvahendi või korraldusasutuse 
tasandil ei ole tõendavad dokumendid 
kättesaadavad või ebapiisava seire ja 
kontrolli puhul või kui tekib põhjendatud 
kahtlus, et dokumendid ei kajasta 
rahastamisvahendist saadud tegelikku 
toetust.

Or. en

Muudatusettepanek 876
Markus Pieper, Joachim Zeller

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse volitus võtta vastu 
artikli 142 kohaseid delegeeritud 
õigusakte, mis käsitlevad artikli 33 lõike 1 

välja jäetud
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punkti a ja artikli 33 lõike 4 punkti b 
alapunktide i, ii ja iii alusel rakendatavate 
rahastamisvahendite juhtimise ja kontrolli 
korda.

Or. de

Muudatusettepanek 877
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 3

Komisjoni ettepaneku tekst Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse volitus võtta vastu 
artikli 142 kohaseid delegeeritud 
õigusakte, mis käsitlevad artikli 33 lõike 1 
punkti a ja artikli 33 lõike 4 punkti b 
alapunktide i, ii ja iii alusel rakendatavate 
rahastamisvahendite juhtimise ja kontrolli 
korda.

3. Komisjon kehtestab 
rakendusmäärusega artikli 33 lõike 1 
punkti a ja artikli 33 lõike 4 punkti b 
alapunktide i, ii ja iii alusel rakendatavate 
rahastamisvahendite juhtimise ja kontrolli 
korra.

Or. es

Muudatusettepanek 878
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse volitus võtta vastu 
artikli 142 kohaseid delegeeritud
õigusakte, mis käsitlevad artikli 33 lõike 1 
punkti a ja artikli 33 lõike 4 punkti b 
alapunktide i, ii ja iii alusel rakendatavate 
rahastamisvahendite juhtimise ja kontrolli 
korda.

3. Komisjonile antakse volitus võtta vastu 
artikli 142 kohaseid rakendusakte, mis 
käsitlevad artikli 33 lõike 1 punkti a ja 
artikli 33 lõike 4 punkti b alapunktide i, ii 
ja iii alusel rakendatavate 
rahastamisvahendite juhtimise ja kontrolli 
korda.

Or. es
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Muudatusettepanek 879
Markus Pieper, Joachim Zeller

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon võtab rakendusaktidega 
vastu eeskirjad, mis käsitlevad artikli 33 
lõike 1 punkti a ja artikli 33 lõike 4 
punkti b alapunktide i, ii ja iii alusel 
rakendatavate rahastamisvahendite 
juhtimise ja kontrolli korda. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu vastavalt 
artikli 143 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusele.

Or. de

Selgitus

Ühineme nõukogu õigustalituse argumentatsiooniga, et ettepandud delegeeritud õigusaktid 
peavad tegelikult olema rakendusaktid.

Muudatusettepanek 880
Markus Pieper, Joachim Zeller

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Maksetaotlused, sealhulgas
rahastamisvahenditega seotud kulud

Maksetaotlused, rahastamisvahenditega 
seotud kulud

Or. de

Selgitus

Muidu on ebaselge, kas ilmneb seos artikliga 121.

Muudatusettepanek 881
Markus Pieper, Joachim Zeller
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 33 lõike 1 punktis a osutatud
rahastamisvahendite puhul peab 
maksetaotlus sisaldama 
rahastamisvahendisse makstava toetuse 
kogusummat ja see peab olema seal eraldi 
välja toodud.

1. Rahastamisvahendite puhul peab 
maksetaotlus sisaldama 
rahastamisvahendisse makstava toetuse 
kogusummat ja see peab olema seal eraldi 
välja toodud.

Or. de

Selgitus

Refinantseerimiskulude kokkuhoid riigi kaasfinantseerimise puhul. Vt 15. mai 2011. aasta 
kõrgetasemelise töörühma soovitusi.

Muudatusettepanek 882
Markus Pieper, Joachim Zeller

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 33 lõike 1 punktis b osutatud 
rahastamisvahendite puhul, mida 
rakendatakse kooskõlas artikli 33 lõike 4 
punktidega a ja b, peab abikõlblike kulude 
kogusumma, mis esitatakse 
maksetaotluses, sisaldama lõppsaajatesse 
investeeringute tegemiseks 
rahastamisvahendisse tehtud või 
eeldatavalt tehtavate toetuste 
kogusummat, mis tuleb maksta välja 
eelnevalt kindlaks määratud perioodi 
jooksul, mis on kõige rohkem kaks aastat, 
sealhulgas halduskulusid või -tasusid; 
need summad tuleb maksetaotluses 
esitada eraldi.

välja jäetud

Or. de
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Selgitus

Jäetakse välja, kuna tekitab lisaks ebavajalikku halduskoormust ja vähendab nende 
rahastamisvahendite paindlikkust, mis on algusest peale suunatud lõppsaaja kuludele.

Muudatusettepanek 883
Tamás Deutsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 33 lõike 1 punktis b osutatud 
rahastamisvahendite puhul, mida 
rakendatakse kooskõlas artikli 33 lõike 4 
punktidega a ja b, peab abikõlblike kulude 
kogusumma, mis esitatakse 
maksetaotluses, sisaldama lõppsaajatesse 
investeeringute tegemiseks 
rahastamisvahendisse tehtud või 
eeldatavalt tehtavate toetuste 
kogusummat, mis tuleb maksta välja 
eelnevalt kindlaks määratud perioodi 
jooksul, mis on kõige rohkem kaks aastat, 
sealhulgas halduskulusid või -tasusid; 
need summad tuleb maksetaotluses 
esitada eraldi.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 884
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 33 lõike 1 punktis b osutatud 
rahastamisvahendite puhul, mida 
rakendatakse kooskõlas artikli 33 lõike 4 
punktidega a ja b, peab abikõlblike kulude 
kogusumma, mis esitatakse 
maksetaotluses, sisaldama lõppsaajatesse 

2. Artikli 33 lõike 1 punktis b osutatud 
rahastamisvahendite puhul, mida 
rakendatakse kooskõlas artikli 33 lõike 4 
punktidega a ja b, peab abikõlblike kulude 
kogusumma, mis esitatakse 
maksetaotluses, sisaldama lõppsaajatesse 
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investeeringute tegemiseks 
rahastamisvahendisse tehtud või 
eeldatavalt tehtavate toetuste kogusummat, 
mis tuleb maksta välja eelnevalt kindlaks 
määratud perioodi jooksul, mis on kõige 
rohkem kaks aastat, sealhulgas 
halduskulusid või -tasusid; need summad 
tuleb maksetaotluses esitada eraldi.

investeeringute tegemiseks 
rahastamisvahendisse tehtud või 
eeldatavalt tehtavate toetuste kogusummat, 
mis tuleb maksta välja eelnevalt kindlaks 
määratud perioodi jooksul, mis on kõige 
rohkem kolm aastat, sealhulgas 
halduskulusid või -tasusid; need summad 
tuleb maksetaotluses esitada eraldi.

Or. de

Selgitus

Innovaatilised rahastamisvahendid vajavad teatud aega, enne kui nad toimima hakkavad. 
Lisaks mõjutavad neid turukõikumised, mida ei ole võimalik rakenduskavade koostamisel ette 
näha, millel on oluline mõju iga-aastasele vahendite väljavoolu suurusele. Seda peaks 
ajavahemikku pikendades arvesse võtma, et tagada piisav paindlikkus ja vahendite täielik 
kasutuselevõtt.

Muudatusettepanek 885
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 33 lõike 1 punktis b osutatud 
rahastamisvahendite puhul, mida 
rakendatakse kooskõlas artikli 33 lõike 4 
punktidega a ja b, peab abikõlblike kulude 
kogusumma, mis esitatakse 
maksetaotluses, sisaldama lõppsaajatesse 
investeeringute tegemiseks 
rahastamisvahendisse tehtud või 
eeldatavalt tehtavate toetuste kogusummat, 
mis tuleb maksta välja eelnevalt kindlaks 
määratud perioodi jooksul, mis on kõige
rohkem kaks aastat, sealhulgas 
halduskulusid või -tasusid; need summad 
tuleb maksetaotluses esitada eraldi.

2. Artikli 33 lõike 1 punktis b osutatud 
rahastamisvahendite puhul, mida 
rakendatakse kooskõlas artikli 33 lõike 4 
punktidega a ja b, peab abikõlblike kulude 
kogusumma, mis esitatakse 
maksetaotluses, sisaldama lõppsaajatesse 
investeeringute tegemiseks 
rahastamisvahendisse tehtud või 
eeldatavalt tehtavate toetuste kogusummat, 
mis tuleb maksta välja eelnevalt kindlaks 
määratud perioodi jooksul, mis on kõige 
rohkem neli aastat, sealhulgas 
halduskulusid või -tasusid; need summad 
tuleb maksetaotluses esitada eraldi.

Or. es

Selgitus

Kaheaastane tähtaeg rahastamisvahendite kasutamiseks alates nende aktiveerimisest on liiga 
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piirav, arvestades, et nende vahendite rakendusaeg on pikem (näiteks riskikapitalifondide 
puhul kulub keskmiselt 4 aastat investeerimiseks ja 4 aastat investeeringu loovutamiseks). 
Peame diskrimineerivaks, et seda tähtaega ei kohaldata ELi tasemel loodud 
rahastamisvahendite suhtes.

Muudatusettepanek 886
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 33 lõike 1 punktis b osutatud 
rahastamisvahendite puhul, mida 
rakendatakse kooskõlas artikli 33 lõike 4 
punktidega a ja b, peab abikõlblike kulude 
kogusumma, mis esitatakse 
maksetaotluses, sisaldama lõppsaajatesse 
investeeringute tegemiseks 
rahastamisvahendisse tehtud või 
eeldatavalt tehtavate toetuste kogusummat,
mis tuleb maksta välja eelnevalt kindlaks 
määratud perioodi jooksul, mis on kõige 
rohkem kaks aastat, sealhulgas 
halduskulusid või -tasusid; need summad 
tuleb maksetaotluses esitada eraldi.

2. Artikli 33 lõike 1 punktis b osutatud 
rahastamisvahendite puhul, mida 
rakendatakse kooskõlas artikli 33 lõike 4 
punktidega a ja b, peab abikõlblike kulude 
kogusumma, mis esitatakse 
maksetaotluses, sisaldama lõppsaajatesse 
investeeringute tegemiseks 
rahastamisvahendisse tehtud või 
eeldatavalt tehtavate toetuste kogusummat.

Or. es

Selgitus

Kaheaastane tähtaeg seab piirangud, mis muudavad tähtaja täitmise raskeks.

Muudatusettepanek 887
Markus Pieper, Joachim Zeller

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kooskõlas lõikega 2 kindlaks määratud 
summat korrigeeritakse järgnevates 
makstaotlustes, et võtta arvesse 

välja jäetud
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asjaomasele rahastamisvahendile varem 
makstud toetuse summa ja tegelikult 
lõppsaajasse investeeritud summa 
erinevust, lisaks makstud halduskulusid ja 
-tasusid. Summad avaldatakse 
maksetaotluses eraldi.

Or. de

Selgitus

Jäetakse välja, kuna tekitab lisaks ebavajalikku halduskoormust ja vähendab nende 
rahastamisvahendite paindlikkust, mis on algusest peale suunatud lõppsaaja kuludele.

Muudatusettepanek 888
Tamás Deutsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kooskõlas lõikega 2 kindlaks määratud 
summat korrigeeritakse järgnevates 
makstaotlustes, et võtta arvesse 
asjaomasele rahastamisvahendile varem 
makstud toetuse summa ja tegelikult 
lõppsaajasse investeeritud summa 
erinevust, lisaks makstud halduskulusid ja 
-tasusid. Summad avaldatakse 
maksetaotluses eraldi.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 889
Markus Pieper, Joachim Zeller

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjonile antakse volitus võtta vastu 
artikli 142 kohaseid delegeeritud 
õigusakte, millega kehtestatakse 

välja jäetud
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erieeskirjad, mis käsitlevad 
rahastamisvahenditele tehtavaid makseid 
ja nende maksete tühistamist ning 
võimalikke tagajärgi maksetaotlustele.

Or. de

Selgitus

Ühineme nõukogu õigustalituse argumentatsiooniga, et ettepandud delegeeritud õigusaktid 
peavad tegelikult olema rakendusaktid.

Muudatusettepanek 890
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjonile antakse volitus võtta vastu 
artikli 142 kohaseid delegeeritud 
õigusakte, millega kehtestatakse 
erieeskirjad, mis käsitlevad 
rahastamisvahenditele tehtavaid makseid ja 
nende maksete tühistamist ning võimalikke 
tagajärgi maksetaotlustele.

5. Komisjon kehtestab 
rakendusmäärusega erieeskirjad, mis 
käsitlevad rahastamisvahenditele tehtavaid 
makseid ja nende maksete tühistamist ning 
võimalikke tagajärgi maksetaotlustele

Or. es

Muudatusettepanek 891
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjonile antakse volitus võtta vastu 
artikli 142 kohaseid delegeeritud
õigusakte, millega kehtestatakse 
erieeskirjad, mis käsitlevad 
rahastamisvahenditele tehtavaid makseid ja 
nende maksete tühistamist ning võimalikke 
tagajärgi maksetaotlustele.

5. Komisjonile antakse volitus võtta vastu 
artikli 142 kohaseid rakendusakte, millega 
kehtestatakse erieeskirjad, mis käsitlevad 
rahastamisvahenditele tehtavaid makseid ja 
nende maksete tühistamist ning võimalikke 
tagajärgi maksetaotlustele.
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Or. es

Muudatusettepanek 892
Markus Pieper, Joachim Zeller

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Komisjon võtab rakendusaktidega 
vastu eeskirjad, mis käsitlevad 
rahastamisvahenditele tehtavaid makseid 
ja nende maksete tühistamist ning 
võimalikke tagajärgi maksetaotlustele. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
vastavalt artikli 143 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusele.

Or. de

Selgitus

Ühineme nõukogu õigustalituse argumentatsiooniga, et ettepandud delegeeritud õigusaktid 
peavad tegelikult olema rakendusaktid.

Muudatusettepanek 893
Markus Pieper, Joachim Zeller

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 35a
Rahastamisvahenditele kehtestatakse 
loomisel vajalikud rahastamise 
tingimused ja selle eesmärk 
rahastamiskokkuleppes. Seejuures kehtib:
i) laenude, osaluste või tagatisega 
kohustuste tagasimaksmine peab olema 
nende andmisel potentsiaalselt tagatud;
ii) raskustes oleva äriühingu rahastamine 
ei ole lubatud.
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Or. de

Selgitus

Abikõlblikkuse kõik võimalikud eripiirangud peavad olema reguleeritud määruse tasandil, 
millega kehtestatakse ühissätted.

Muudatusettepanek 894
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Abikõlblikud kulud lõpetamisel Abikõlblikud kulud programmi ja 
makropiirkondliku arengufondi 
programmi lõpetamisel

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 895
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmi lõpetamisel peavad 
rahastamisvahendi abikõlblikud kulud 
vastama kogusummale, mis on artikli 55 
lõikes 2 näidatud abikõlblikkusperioodi 
jooksul rahastamisvahendist tegelikult 
makstud või – garantiifondi puhul – mille 
suhtes on tegelikult võetud kulukohustusi, 
ning mis vastab järgmistele summadele:

1. Programmi ja makropiirkondliku 
arengufondi programmi lõpetamisel 
peavad rahastamisvahendi abikõlblikud 
kulud vastama kogusummale, mis on 
artikli 55 lõikes 2 näidatud 
abikõlblikkusperioodi jooksul 
rahastamisvahendist tegelikult makstud või 
– garantiifondi puhul – mille suhtes on 
tegelikult võetud kulukohustusi, ning mis 
vastab järgmistele summadele:

Or. sk
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Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 896
Markus Pieper, Joachim Zeller

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kapitaliseeritud intressitoetused või 
garantiitasude toetused, mida makstakse 
kuni 10-aastaseks perioodiks pärast 
artikli 55 lõikes 2 osutatud 
abikõlblikkusperioodi, mida kasutatakse 
kombineerituna rahastamisvahenditega, 
mis kantakse spetsiaalselt sel otstarbel 
loodud tingdeponeerimiskontole tegelikuks 
väljamaksmiseks pärast artikli 55 lõikes 2 
osutatud abikõlblikkusperioodi, kuid mis 
on seotud laenude ja teisi riske kandvate 
investeeringutega, mis makstakse välja 
investeeringuteks lõppsaajatesse artikli 55 
lõikes 2 osutatud abikõlblikkusperioodi 
jooksul;

(c) kapitaliseeritud intressitoetused või 
garantiitasude toetused, mida makstakse 
kuni 10-aastaseks perioodiks pärast 
artikli 55 lõikes 2 osutatud 
abikõlblikkusperioodi, mida kasutatakse 
kombineerituna rahastamisvahenditega, 
mis kantakse spetsiaalselt sel otstarbel 
loodud tingdeponeerimiskontole tegelikuks 
väljamaksmiseks pärast artikli 55 lõikes 2 
osutatud abikõlblikkusperioodi või mis on 
eristatavad, kuid mis on seotud laenude ja 
teisi riske kandvate investeeringutega, mis 
makstakse välja investeeringuteks 
lõppsaajatesse artikli 55 lõikes 2 osutatud 
abikõlblikkusperioodi jooksul;

Or. de

Selgitus

Osade arengupankade ärimudelite põhjal ei saa rahastamisvahendeid usalduskontode kaudu 
kajastada.

Muudatusettepanek 897
Markus Pieper, Joachim Zeller

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui tegemist on 
omakapitaliinstrumentidega või 
mikrokrediidiga, võib kapitaliseeritud 

2. Kapitaliseeritud halduskulusid või -
tasusid, mis kuuluvad tasumisele kõige 
rohkem 5 aasta jooksul pärast artikli 55 
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halduskulusid või -tasusid, mis kuuluvad 
tasumisele kõige rohkem 5 aasta jooksul 
pärast artikli 55 lõikega 2 määratud 
abikõlblikkusperioodi ning on seotud 
investeeringutega lõppsaajatesse, mis on 
tehtud nimetatud abikõlblikkusperioodi 
jooksul ja mida ei saa hõlmata artikli 37 ja 
artikli 38 sätetega, pidada abikõlblikeks 
kuludeks, kui need on makstud 
spetsiaalselt selleks loodud 
tingdeponeerimiskontole.

lõikega 2 määratud abikõlblikkusperioodi 
ning on seotud investeeringutega 
lõppsaajatesse, mis on tehtud nimetatud 
abikõlblikkusperioodi jooksul ja mida ei 
saa hõlmata artikli 37 ja artikli 38 sätetega, 
võib pidada abikõlblikeks kuludeks, kui 
need on makstud spetsiaalselt selleks 
loodud tingdeponeerimiskontole või need 
on eristatavad.

Or. de

Selgitus

Igat liiki rahastamisvahendite kasutamise laiendamine. Osade arengupankade ärimudelite 
põhjal ei saa rahastamisvahendeid usalduskontode kaudu kajastada.

Muudatusettepanek 898
Mojca Kleva

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 3 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) ÜSRi fondidest rahastamisvahendile 
makstud toetuse kogusumma ning

i) ühissätete määrusega kaetud fondidest 
rahastamisvahendile makstud toetuse 
kogusumma ning

Or. en

Muudatusettepanek 899
Markus Pieper, Joachim Zeller

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjonile antakse volitus võtta vastu 
artikli 142 kohaseid delegeeritud 
õigusakte, mis käsitlevad intressitoetuste 
ja garantiitasude toetuste iga-aastaste 

välja jäetud
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osamaksete kapitaliseerimise süsteemi 
loomist.

Or. de

Selgitus

Õiguskindlus.

Muudatusettepanek 900
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjonile antakse volitus võtta vastu 
artikli 142 kohaseid delegeeritud 
õigusakte, mis käsitlevad intressitoetuste ja 
garantiitasude toetuste iga-aastaste 
osamaksete kapitaliseerimise süsteemi 
loomist.

4. Komisjon kehtestab 
rakendusmäärusega intressitoetuste ja 
garantiitasude toetuste iga-aastaste 
osamaksete kapitaliseerimise süsteemi.

Or. es

Selgitus

Komisjoni võimalus võtta rahastamisvahendis JEREMIE vastu delegeeritud õigusakte kogu 
perioodil 2014-2020 võib tekitada ebakindlust suuniste ja menetluste kehtestamisel, mis 
heidutab selles algatuses osalemast. Oleme seisukohal, et projektide stimuleerimiseks 
rahastamisvahendi JEREMIE kaudu tuleb kehtestada selged juhtimiseeskirjad ja lihtsad 
kontrollimenetlused juba perioodi algusest peale.

Muudatusettepanek 901
Mojca Kleva

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjonile antakse volitus võtta vastu 
artikli 142 kohaseid delegeeritud 
õigusakte, mis käsitlevad intressitoetuste ja 

4. Komisjonile antakse volitus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte vastavalt artiklile 
142, milles on sätestatud konkreetsed 
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garantiitasude toetuste iga-aastaste 
osamaksete kapitaliseerimise süsteemi 
loomist.

eeskirjad, mis käsitlevad intressitoetuste ja 
garantiitasude toetuste iga-aastaste 
osamaksete kapitaliseerimise süsteemi 
loomist.

Or. en

Muudatusettepanek 902
Markus Pieper, Joachim Zeller

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 36 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Komisjon võtab rakendusaktidega 
vastu eeskirjad, mis käsitlevad 
intressitoetuste ja garantiitasude toetuste 
iga-aastaste osamaksete kapitaliseerimise 
süsteemi loomist. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu vastavalt 
artikli 143 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusele.

Or. de

Selgitus

Õiguskindlus.

Muudatusettepanek 903
Markus Pieper, Joachim Zeller

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 37 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Raskes finantsolukorras liikmesriigid, 
kes täidavad artikli 22 lõike 1 tingimused, 
peavad vajadusel komisjoni abiga 
investeerima intressitulu või teised 
kasumid majanduskasvu ja 
konkurentsivõime maksimeerimist silmas 
pidades eelkõige majandusega seotud 
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infrastruktuuriprojektidesse.

Or. de

Selgitus

Riskijagamisvahend näitab vajadust edendada finantsraskustes liikmesriikides eelkõige 
infrastruktuuriprojekte, kuna need teenivad suures osas jätkusuutliku konkurentsivõime 
eesmärki.

Muudatusettepanek 904
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 38 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ÜSRi fondidelt saadud toetusele 
lisanduvate vahendite uuesti kasutamine 
kuni programmi lõpetamiseni 

ÜSRi fondidelt saadud toetusele 
lisanduvate vahendite uuesti kasutamine 
kuni programmi ja makropiirkondliku 
arengufondi programmi lõpetamiseni 

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 905
Mojca Kleva

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 38 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tulud ja muud sissetulekud või kasum, 
nagu intress, garantiitasud, kasum või mis 
tahes muu investeeringutest tulenev tulude 
laekumine, mis lisandub ÜSRi fondidest 
rahastamisvahendile antud toetusele, 
kasutatakse vajaduse korral vajalikus 
summas järgmistel eesmärkidel:

2. Tulud ja muud sissetulekud või kasum, 
nagu intress, garantiitasud, kasum või mis 
tahes muu investeeringutest tulenev tulude 
laekumine, mis lisandub ühissätete 
määrusega kaetud fondidest 
rahastamisvahendile antud toetusele, 
kasutatakse vajaduse korral vajalikus 
summas järgmistel eesmärkidel:
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Or. en

Muudatusettepanek 906
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Rahastamisvahenditele investeeringutest 
või tagatislepingutele määratud vabanenud 
vahenditest tagasi makstud 
kapitalivahendeid, mis lisanduvad ÜSRi 
fondidelt saadud toetusele, kasutatakse 
uuesti edasisteks investeeringuteks sama 
või muu rahastamisvahendi kaudu 
kooskõlas programmi või programmide
eesmärkidega. 

1. Rahastamisvahenditele investeeringutest 
või tagatislepingutele määratud vabanenud 
vahenditest tagasi makstud 
kapitalivahendeid, mis lisanduvad ÜSRi 
fondidelt saadud toetusele, kasutatakse 
uuesti edasisteks investeeringuteks sama 
või muu rahastamisvahendi kaudu 
kooskõlas programmi, programmide või 
makropiirkondliku arengufondi 
programmi, makropiirkondlike 
arengufondide programmide
eesmärkidega. 

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 907
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tulud ja muud sissetulekud või kasum, 
nagu intress, garantiitasud, kasum või mis 
tahes muu investeeringutest tulenev tulude 
laekumine, mis lisandub ÜSRi fondidest 
rahastamisvahendile antud toetusele, 
kasutatakse vajaduse korral vajalikus 
summas järgmistel eesmärkidel:

2. Rahastamisvahenditele 
investeeringutest või tagatislepingutele 
määratud vabanenud vahenditest tagasi 
makstud vahendid, sealhulgas igasuguse 
investeeringu peamise või suurema osa 
tulud ja tulud muult sissetulekult või
kasumilt, nagu intress, garantiitasud, 
kasum või mis tahes muu investeeringutest 
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tulenev tulude laekumine, mis lisandub 
ÜSRi fondidest rahastamisvahendile antud 
toetusele, kasutatakse uuesti vajaduse 
korral vajalikus summas järgmistel 
eesmärkidel:

Or. en

Muudatusettepanek 908
Markus Pieper, Joachim Zeller

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) seoses rahastamisvahendiga tehtud 
halduskulude ja haldustasude maksete 
hüvitamine;

(a) seoses rahastamisvahendiga tehtud 
halduskulude ja haldustasude maksete 
hüvitamine ning lisaks 
refinantseerimiskulude hüvitamine 
riikliku kaasrahastamise määra puhul, 
kui seda annab artikli 33 lõike 4 punkti b 
alapunktides i ja ii määratletud 
finantsinstitutsioon.

Or. de

Selgitus

Artikli 38 lõike 2 punkt b on liiga ebamäärane, et siduda arengupankade 
refinantseerimiskulusid eeskirjadega.

Muudatusettepanek 909
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) seoses rahastamisvahendiga tehtud 
halduskulude ja haldustasude maksete 
hüvitamine;

(a) seoses rahastamisvahendiga tehtud 
halduskulude ja haldustasude maksete 
hüvitamine ning refinantseerimiskulude 
hüvitamine riikliku kaasrahastamise 
määra puhul, kui seda annab artikli 33 
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lõike 4 punkti b alapunktis ii määratletud 
finantsinstitutsioon.

Or. de

Muudatusettepanek 910
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) Tasu soodusmäär ei tohi ületada 
vastastikuste eravahendite kaasamiseks 
mõeldud ergutusvahendite loomiseks 
vajalikku summat, tagades huvide 
ühtlustamise riski ja kasumi sobiva 
jagamise teel ning sellest ei või 
investoritele maksta ülemääraseid 
hüvitisi, seda rakendatakse tavapärastel 
kaubanduslikel tingimustel, on kooskõlas 
ELi riigiabi eeskirjadega ning seda on 
hinnatud eelhindamise käigus.

Or. en

Muudatusettepanek 911
Mojca Kleva

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) soodustasu investoritele, kes toimivad 
vastavalt turumajanduse 
investeerimispõhimõttele ja pakuvad ÜSRi
fondidest rahastamisvahendile antavale
toetusele vastuseks vahendeid või
kaasinvesteerivad lõppsaajate tasandil;

(b) soodustasu investoritele, kes toimivad 
vastavalt turumajanduse 
investeerimispõhimõttele ja pakuvad 
rahastamisvahendile ühissätete määrusega 
kaetud fondidest antavale toetusele 
vastuseks vahendeid või kaasinvesteerivad 
lõppsaajate tasandil;

Or. en
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Muudatusettepanek 912
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) soodustasu investoritele, kes toimivad 
vastavalt turumajanduse 
investeerimispõhimõttele ja pakuvad 
rahastamisvahendile ÜSRi fondidest 
antavale toetusele vastuseks vahendeid või 
kes kaasinvesteerivad lõppsaajate tasandil;

(b) soodustasu investoritele, kes toimivad 
vastavalt turumajanduse 
investeerimispõhimõttele ja pakuvad 
rahastamisvahendile kaasfinantseerimise
põhimõttel ÜSRi fondidest antavale 
toetusele vastuseks vahendeid või kes 
kaasinvesteerivad lõppsaajate tasandil;

Or. en

Muudatusettepanek 913
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) edasised investeeringud sama või muu 
rahastamisvahendi kaudu kooskõlas 
programmi või programmide
eesmärkidega. 

(c) edasised investeeringud sama või muu 
rahastamisvahendi kaudu kooskõlas 
programmi, programmide või 
makropiirkondliku arengufondi 
programmi, makropiirkondlike 
arengufondide programmide
eesmärkidega.

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 914
Markus Pieper, Joachim Zeller
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) infrastruktuuriprojektid

Or. de

Muudatusettepanek 915
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Raskes finantsolukorras liikmesriigid, 
kes täidavad artikli 22 lõike 1 tingimused, 
peavad vajadusel komisjoni abiga 
kasutama lõigetes 1 ja 2 nimetatud 
vahendeid majanduskasvu ja 
konkurentsivõime maksimeerimist silmas 
pidades eelkõige majandusega seotud 
infrastruktuuriprojektide tarbeks.

Or. de

Muudatusettepanek 916
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Järelejäänud vahendite kasutamine pärast 
programmi lõpetamist

Järelejäänud vahendite kasutamine pärast 
programmi ja makropiirkondliku 
arengufondi programmi lõpetamist

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.
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Muudatusettepanek 917
Markus Pieper, Joachim Zeller

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad vastu vajalikud 
meetmed, et tagada ÜSRi fondidest 
rahastamisvahenditele antud toetusele 
lisanduvate kapitalivahendite ja kasumi 
ning muude sissetulekute või tulude 
kasutamine kooskõlas programmi 
eesmärkidega vähemalt 10-aastase perioodi 
jooksul pärast programmi lõpetamist.

Liikmesriigid võtavad vastu vajalikud 
meetmed, et tagada ÜSRi fondidest 
rahastamisvahenditele antud toetusele 
lisanduvate kapitalivahendite ja kasumi 
ning muude sissetulekute või tulude 
kasutamine kooskõlas programmi 
eesmärkidega vähemalt 10-aastase perioodi 
jooksul pärast programmi lõpetamist. Siia 
kuuluvad ka suunatud kasutamisel 
tekkivad halduskulud.

Or. de

Selgitus

Selgitus seoses halduskuludega.

Muudatusettepanek 918
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad vastu vajalikud 
meetmed, et tagada ÜSRi fondidest 
rahastamisvahenditele antud toetusele 
lisanduvate kapitalivahendite ja kasumi 
ning muude sissetulekute või tulude 
kasutamine kooskõlas programmi 
eesmärkidega vähemalt 10-aastase
perioodi jooksul pärast programmi 
lõpetamist.

Liikmesriigid võtavad vastu vajalikud 
meetmed, et tagada ÜSRi fondidest 
rahastamisvahenditele antud toetusele 
lisanduvate kapitalivahendite ja kasumi 
ning muude sissetulekute või tulude 
kasutamine kooskõlas programmi 
eesmärkidega vähemalt 5-aastase perioodi 
jooksul pärast programmi lõpetamist.

Or. fr
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Selgitus

Komisjoni pakutud sulgemisele järgnev 10-aastane periood rahaliste vahendite programmi 
eesmärkidele vastavaks kasutamiseks on liiga pikk ja põhjustab pikaajalise õiguskindlusetuse 
nii korraldusasutustele kui abisaajatele.

Muudatusettepanek 919
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad vastu vajalikud 
meetmed, et tagada ÜSRi fondidest 
rahastamisvahenditele antud toetusele 
lisanduvate kapitalivahendite ja kasumi 
ning muude sissetulekute või tulude 
kasutamine kooskõlas programmi 
eesmärkidega vähemalt 10-aastase perioodi 
jooksul pärast programmi lõpetamist.

Liikmesriigid võtavad vastu vajalikud 
meetmed, et tagada ÜSRi fondidest 
rahastamisvahenditele antud toetusele 
lisanduvate kapitalivahendite ja kasumi 
ning muude sissetulekute või tulude 
kasutamine kooskõlas programmi või 
makropiirkondliku arengufondi 
programmi eesmärkidega vähemalt 10-
aastase perioodi jooksul pärast programmi 
või makropiirkondliku arengufondi 
programmi lõpetamist.

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 920
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad vastu vajalikud 
meetmed, et tagada ÜSRi fondidest 
rahastamisvahenditele antud toetusele 
lisanduvate kapitalivahendite ja kasumi 

Liikmesriigid võtavad vastu vajalikud 
meetmed, et tagada ÜSRi fondidest 
rahastamisvahenditele antud toetusele 
lisanduvate kapitalivahendite ja kasumi 
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ning muude sissetulekute või tulude 
kasutamine kooskõlas programmi 
eesmärkidega vähemalt 10-aastase perioodi 
jooksul pärast programmi lõpetamist.

ning muude sissetulekute või tulude 
kasutamine kooskõlas programmi 
eesmärkidega vähemalt 10-aastase perioodi 
jooksul pärast programmi lõpetamist.
Summa, mis on 10 aastat pärast 
programmi lõpetamist järele jäänud, 
kantakse üle Euroopa Liidu eelarvesse.

Or. en

Muudatusettepanek 921
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad vastu vajalikud 
meetmed, et tagada ÜSRi fondidest 
rahastamisvahenditele antud toetusele 
lisanduvate kapitalivahendite ja kasumi 
ning muude sissetulekute või tulude 
kasutamine kooskõlas programmi 
eesmärkidega vähemalt 10-aastase
perioodi jooksul pärast programmi 
lõpetamist.

Liikmesriigid võtavad vastu vajalikud 
meetmed, et tagada ÜSRi fondidest 
rahastamisvahenditele antud toetusele 
lisanduvate kapitalivahendite ja kasumi 
ning muude sissetulekute või tulude 
kasutamine kooskõlas programmi 
eesmärkidega vähemalt 5-aastase perioodi 
jooksul pärast programmi lõpetamist.

Or. es

Selgitus

Sidususe mõttes fondidest rahastatud investeeringute säilitamise tähtajaga tuleb tähtaeg 
kooskõlastada.

Muudatusettepanek 922
Markus Pieper, Joachim Zeller

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – esimene lõik a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Raskes finantsolukorras liikmesriigid, kes 
täidavad artikli 22 lõike 1 tingimused, 
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peavad vajadusel komisjoni abiga 
kasutama lõigetes 1 ja 2 nimetatud 
vahendeid majanduskasvu ja 
konkurentsivõime maksimeerimist silmas 
pidades eelkõige majandusega seotud 
infrastruktuuriprojektide tarbeks.

Or. de

Muudatusettepanek 923
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Korraldusasutus saadab komisjonile 
rahastamisvahendi alla kuuluvaid 
toiminguid hõlmava eriaruande iga-aastase 
rakendusaruande lisana.

1. Korraldusasutus saadab komisjonile 
rahastamisvahendi alla kuuluvaid 
toiminguid hõlmava eriaruande iga-aastase 
rakendusaruande lisana, et vältida 
kattuvust ja täiendavat halduskoormust.

Or. en

Muudatusettepanek 924
Mojca Kleva

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjon analüüsib igal aastal 
aruandluses sisalduvat teavet, mis 
puudutab liikmesriikidele erinevatest 
fondidest antud rahastamisvahendite 
kasutamise tõhusust ja vastavust 
temaatilistele eesmärkidele.

Or. en
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Muudatusettepanek 925
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) andmed programmi ja selle prioriteedi 
kohta, mille kaudu ÜSRi fondidest abi 
antakse;

(a) andmed programmi või 
makropiirkondliku arengufondi 
programmi ja selle prioriteedi kohta, mille 
kaudu ÜSRi fondidest abi antakse;

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 926
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 2 – punkt c – taane 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- (d) toetusesaajate andmed ja neile 
eraldatud riikliku rahastuse summa;

Or. en

Muudatusettepanek 927
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) rahastamisvahendile antava toetuse 
kogusumma, mis on kantud komisjonile 
esitatud maksetaotlustesse, programmide ja 
prioriteetide või meetmete kaupa;

(d) rahastamisvahendile antava toetuse 
kogusumma, mis on kantud komisjonile 
esitatud maksetaotlustesse, programmide 
või makropiirkondlike arengufondide 
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programmide ja prioriteetide või meetmete 
kaupa;

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 928
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) rahastamisvahendist lõppsaajatele 
makstud või tagatislepingutega määratud 
toetuse kogusumma komisjonile esitatud 
maksetaotlustes toodud programmi ja 
prioriteedi või meetme kaupa; 

(e) rahastamisvahendist lõppsaajatele 
makstud või tagatislepingutega määratud 
toetuse kogusumma komisjonile esitatud 
maksetaotlustes toodud programmi või 
makropiirkondliku arengufondi 
programmi ja prioriteedi või meetme 
kaupa; 

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 929
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) rahastamisvahendist tehtud 
investeeringute võimendav mõju ning 
investeeringute ja osaluste väärtus;

(g) võimaluse korral rahastamisvahendist 
tehtud investeeringute võimendav mõju 
ning investeeringute ja osaluste väärtus;

Or. en
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Muudatusettepanek 930
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 2 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) rahastamisvahendi panus asjaomase 
programmi ja prioriteedi näitajate 
saavutamisse.

(h) rahastamisvahendi panus asjaomase 
programmi või makropiirkondliku 
arengufondi programmi ja prioriteedi 
näitajate saavutamisse.

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 931
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Täpne aruanne avalikustatakse täies 
mahus.

Or. en

Muudatusettepanek 932
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 1 – esimene lõik a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Makropiirkondliku arengufondi asutanud 
liikmesriikide grupp määrab kolme kuu 
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jooksul alates makropiirkondliku 
arengufondi programmi vastuvõtmise 
otsuse tegemise päevast 
makropiirkondliku arengufondi 
programmi iga prioriteedi jaoks 
juhtrühma, mis on ühtlasi 
makropiirkondliku arengufondi 
programmi täitmist järelevalvekomisjon.

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi. 
Juhtgrupid on olemas heakskiidetud makropiirkondlikes strateegiates. Tegemist on 
heakskiidetud makropiirkondliku strateegia juhtgrupi funktsioonide ja järelevalvekomisjoni 
täitevfunktsiooni ja programmi järelevalve funktsiooni ühtlustamisega.

Muudatusettepanek 933
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 2 – esimene lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevuseeskirjad, liikmete loetelu, 
sealhulgas liikmete nimed, 
järelevalvekomisjoni koosolekute 
päevakord ja koosolekutel vastuvõetud 
protokollid avalikustatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 934
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Järelevalvekomisjon koosneb 
korraldusasutuse ja vahendusasutuste 

Järelevalvekomisjon koosneb 
korraldusasutuse ja vahendusasutuste 



AM\903903ET.doc 77/156 PE491.054v01-00

ET

esindajatest ning partnerite esindajatest.
Järelevalvekomisjoni igal liikmel on 
hääleõigus.

esindajatest ning artiklis 5 osutatud
partnerite esindajatest, pidades eeskätt 
silmas asjaomaste programmide 
ettevalmistuses osalevaid partnereid.
Järelevalvekomisjoni igal liikmel on 
hääleõigus. Liikmesriigid tagavad selles 
organis soolise võrdõiguslikkuse.

Or. en

Muudatusettepanek 935
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Järelevalvekomisjon koosneb 
korraldusasutuse ja vahendusasutuste 
esindajatest ning partnerite esindajatest. 
Järelevalvekomisjoni igal liikmel on
hääleõigus.

Järelevalvekomisjon koosneb 
korraldusasutuse ja vahendusasutuste 
esindajatest ning partnerite esindajatest. 
Järelevalvekomisjon kehtestab 
hääleõiguse kasutamise eeskirjad.

Or. es

Muudatusettepanek 936
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Järelevalvekomisjon koosneb 
korraldusasutuse ja vahendusasutuste 
esindajatest ning partnerite esindajatest.
Järelevalvekomisjoni igal liikmel on 
hääleõigus.

Järelevalvekomisjon koosneb 
korraldusasutuse ja vahendusasutuste 
esindajatest ning partnerite esindajatest.
Partnerid määratakse komisjonidesse 
läbipaistva protsessi käigus, mida 
liikmesriikide valitsusasutused järgivad 
ning mis on viimastest sõltumatu. 
Järelevalvekomisjoni igal liikmel on 
hääleõigus.

Or. en
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Muudatusettepanek 937
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1 – esimene lõik a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhtgrupp, kes kontrollib 
makropiirkondliku arengufondi 
programmi täitmist, luuakse ekspertidest 
kolmekordse spiraali pariteedi mudeli 
järgi, mille kohaselt on võrdses arvus 
esindatud eksperdid avalikust sektorist, 
akadeemilisest-vaimsest sektorist ja 
ettevõtlussektorist. Kõigil 
järelevalvekomisjoni liikmetel on 
hääleõigus.

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi. 
Ekspertidel põhineva kolmekordse spiraali pariteedi mudeli abil on võimalik luua ekspertide 
meeskond, mis kombineerib sünergiliselt kolme sektori eelised.

Muudatusettepanek 938
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi 
raames rakendatava programmi 
järelevalvekomisjoni kuuluvad ka selles 
programmis osaleva kolmandate riikide 
esindajad.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 939
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi 
raames rakendatava programmi 
järelevalvekomisjoni kuuluvad ka selles 
programmis osaleva kolmanda riigi 
esindajad.

Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi 
raames rakendatava programmi 
järelevalvekomisjoni kuuluvad ka selles 
programmis osaleva kolmanda riigi 
esindajad, tingimusel et need riigid 
annavad programmi rahalise panuse.

Or. es

Muudatusettepanek 940
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi 
raames rakendatava programmi 
järelevalvekomisjoni kuuluvad ka selles 
programmis osaleva kolmanda riigi 
esindajad.

Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi 
raames rakendatava programmi 
järelevalvekomisjoni kuuluvad ka selles 
programmis osaleva kolmanda riigi 
esindajad ja see võib hõlmata ka ETKRi 
esindajaid või teisi territoriaalse koostöö 
organisatsioone, mis asuvad programmi 
piirkonnas.

Or. fr

Muudatusettepanek 941
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi 
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raames rakendatava programmi 
järelevalvekomisjoni kuuluvad ka selles 
programmis osaleva kolmandate riikide 
esindajad.

raames rakendatava programmi 
järelevalvekomisjoni kuuluvad ka selles 
programmis osaleva kolmandate riikide 
esindajad, tingimusel et need riigid 
annavad programmi rahalise panuse.

Or. pt

Selgitus

Kolmandate riikide osalemine järelevalvekomisjonis on loogiline vaid juhul, kui nad annavad 
tegelikult panuse programmide rahastamisse.

Muudatusettepanek 942
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Partnerid valivad ja nimetavad oma 
liikmed, kes esindavad neid 
järelevalvekomisjonis.

Or. en

Muudatusettepanek 943
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Järelevalvekomisjoni liikmete 
nimekiri tehakse avalikuks.

Or. en
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Muudatusettepanek 944
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui programmi toetab EIP, võib ta 
osaleda järelevalvekomisjoni töös 
nõuandva pädevusega.

3. Kui programmi või makropiirkondliku 
arengufondi programmi toetab EIP, võib 
ta osaleda järelevalvekomisjoni töös 
nõuandva pädevusega.

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 945
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Järelevalvekomisjon tuleb kokku 
vähemalt üks kord aastas ning vaatab läbi 
programmi elluviimise ja edusammud selle 
eesmärkide saavutamisel. Seda tehes võtab 
ta arvesse finantsandmeid, üldisi ja 
programmi eriomaseid näitajaid, sealhulgas 
muutusi tulemusnäitajates ja edusamme 
kvantifitseeritud sihtväärtuste saavutamisel 
ning tulemusraamistikus määratletud vahe-
eesmärke. 

1. Järelevalvekomisjon tuleb kokku 
vähemalt üks kord aastas ning vaatab läbi 
programmi või makropiirkondliku 
arengufondi programmi elluviimise ja 
edusammud selle eesmärkide saavutamisel.
Seda tehes võtab ta arvesse 
finantsandmeid, üldisi ja programmi või 
makropiirkondliku arenguprogrammi 
eriomaseid näitajaid, sealhulgas muutusi 
tulemusnäitajates ja edusamme 
kvantifitseeritud sihtväärtuste saavutamisel 
ning tulemusraamistikus määratletud vahe-
eesmärke. 

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.
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Muudatusettepanek 946
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Järelevalvekomisjon tuleb kokku 
vähemalt üks kord aastas ning vaatab läbi 
programmi rakendamise ja edusammud 
selle eesmärkide saavutamisel. Seda tehes 
võtab ta arvesse finantsandmeid, üldisi ja 
programmi eriomaseid näitajaid, sealhulgas 
muutusi tulemusnäitajates ja edusamme 
kvantifitseeritud sihtväärtuste saavutamisel 
ning tulemusraamistikus määratletud vahe-
eesmärke.

1. Järelevalvekomisjon tuleb kokku 
vähemalt kaks korda aastas ning vaatab 
läbi programmi elluviimise ja edusammud 
selle eesmärkide saavutamisel ning 
käesoleva määruse artiklites 6, 7 ja 8 
sätestatud horisontaalsete põhimõtete 
rakendamisel. Seda tehes võtab ta arvesse 
finantsandmeid, üldisi ja programmi 
eriomaseid näitajaid, sealhulgas muutusi 
tulemusnäitajates ja edusamme 
kvantifitseeritud sihtväärtuste saavutamisel 
ning tulemusraamistikus määratletud vahe-
eesmärke.

Or. en

Muudatusettepanek 947
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Järelevalvekomisjon uurib 
üksikasjalikult asjaolusid, mis mõjutavad 
programmi täitmist.

2. Järelevalvekomisjon uurib 
üksikasjalikult asjaolusid, mis mõjutavad 
programmi või makropiirkondliku 
arengufondi programmi täitmist.

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.
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Muudatusettepanek 948
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Järelevalvekomisjon uurib 
üksikasjalikult asjaolusid, mis mõjutavad 
programmi täitmist

2. Järelevalvekomisjon uurib 
üksikasjalikult asjaolusid, mis mõjutavad 
programmi täitmist, sealhulgas 
tulemuslikkuse analüüsi.

Or. en

Muudatusettepanek 949
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui korraldusasutus esitab programmi 
muutmise ettepaneku, konsulteeritakse 
järelevalvekomisjoniga, kes esitab selle 
kohta arvamuse. 

3. Kui korraldusasutus esitab programmi 
või makropiirkondliku arengufondi 
programmi muutmise ettepaneku, 
konsulteeritakse järelevalvekomisjoniga, 
kes esitab selle kohta arvamuse. 

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 950
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Järelevalvekomisjon võib anda 4. Järelevalvekomisjon võib anda 
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korraldusasutusele soovitusi programmi 
täitmise ja selle hindamise kohta. See 
teostab järelevalvet oma soovituste 
tulemusel võetud meetmete üle.

korraldusasutusele soovitusi programmi 
täitmise ja toetusesaajate halduskoormuse 
vähendamise viiside kohta See teostab 
järelevalvet oma soovituste tulemusel 
võetud meetmete üle ning seejärel hindab 
uuesti, kas see vastab projekti ja 
programmi juhtimise tingimustele 
vastavalt rahvusvaheliselt tunnustatud 
kriteeriumitele.

Or. en

Muudatusettepanek 951
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Järelevalvekomisjon võib anda 
korraldusasutusele soovitusi programmi 
täitmise ja selle hindamise kohta. See 
teostab järelevalvet oma soovituste 
tulemusel võetud meetmete üle. 

4. Järelevalvekomisjon võib anda 
korraldusasutusele soovitusi programmi või 
makropiirkondliku arengufondi 
programmi täitmise ja selle hindamise 
kohta. See teostab järelevalvet oma 
soovituste tulemusel võetud meetmete üle. 

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 952
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 4 – esimene lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Järelevalvekomisjon kinnitab igal aastal 
esitatava aruande programmide 
rakendamise kohta.



AM\903903ET.doc 85/156 PE491.054v01-00

ET

Or. en

Muudatusettepanek 953
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Nikos Chrysogelos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Järelevalvekomisjon kiidab heaks 
artiklis 44 osutatud igal aastal esitatavad 
aruanded programmide rakendamise 
kohta ja artiklis 46 osutatud 
eduaruanded.

Or. en

Muudatusettepanek 954
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alates 2016. aastast kuni 2022. aastani 
(kaasa arvatud) esitab liikmesriik 
komisjonile iga-aastase aruande programmi 
rakendamise kohta eelmisel 
majandusaastal. 

Alates 2016. aastast kuni 2022. aastani 
(kaasa arvatud) esitab liikmesriik 
komisjonile iga-aastase aruande programmi 
või makropiirkondliku arengufondi 
programmi rakendamise kohta eelmisel 
majandusaastal. 

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 955
Markus Pieper, Joachim Zeller
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 1 – esimene lõik a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmide puhul, kus eraldised 
fondidest ei ületa 75 miljonit eurot, võib 
liikmesriik loobuda iga-aastastest 
rakendamise aruannetest ja esitada 
rakendamise aruanded 2017. ja 2019. 
aastal.

Or. de

Muudatusettepanek 956
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga-aastastes rakendusaruannetes 
esitatakse teave programmi ja selle 
prioriteetide rakendamise kohta 
finantsandmete, üldiste ja programmi 
eriomaste näitajate ning kvantifitseeritud 
sihtväärtuste, sealhulgas tulemusnäitajate 
muutuste ja tulemusraamistikus 
määratletud vahe-eesmärkide alusel.
Edastatud andmed on seotud täielikult 
teostatud toimingute ja samuti valitud 
toimingute näitajate väärtustega. Nendes 
esitatakse samuti eeltingimuste täitmiseks 
rakendatud meetmed ja probleemid, mis 
võivad programmi täitmist mõjutada, ning 
võetud parandusmeetmed.

2. Iga-aastastes rakendusaruannetes 
esitatakse teave programmi ja selle 
prioriteetide rakendamise kohta 
finantsandmete, üldiste ja programmi 
eriomaste näitajate ning kvantifitseeritud 
sihtväärtuste, sealhulgas tulemusnäitajate 
muutuste ja tulemusraamistikus 
määratletud vahe-eesmärkide alusel.
Edastatud andmed on seotud täielikult 
teostatud toimingute ja samuti programmi 
raames toetamiseks valitud toimingute 
näitajate väärtustega Nendes esitatakse 
samuti eeltingimuste täitmiseks rakendatud 
meetmed ja probleemid, mis võivad 
programmi täitmist mõjutada, ning võetud 
parandusmeetmed.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga soovitakse täpsustada, missuguste toimingute kohta tuleb aruanne 
esitada. Termin „valitud toimingud“ ei ole piisavalt täpne.
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Muudatusettepanek 957
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga-aastastes rakendusaruannetes 
esitatakse teave programmi ja selle 
prioriteetide rakendamise kohta 
finantsandmete, üldiste ja programmi 
eriomaste näitajate ning kvantifitseeritud 
sihtväärtuste, sealhulgas tulemusnäitajate 
muutuste ja tulemusraamistikus 
määratletud vahe-eesmärkide alusel.
Edastatud andmed on seotud täielikult 
teostatud toimingute ja samuti valitud 
toimingute näitajate väärtustega. Nendes 
esitatakse samuti eeltingimuste täitmiseks 
rakendatud meetmed ja probleemid, mis 
võivad programmi täitmist mõjutada, ning 
võetud parandusmeetmed.

2. Iga-aastastes rakendusaruannetes 
esitatakse teave programmi ja selle 
prioriteetide rakendamise kohta 
finantsandmete, üldiste ja programmi 
eriomaste näitajate ning kvantifitseeritud 
sihtväärtuste, sealhulgas tulemusnäitajate 
muutuste ja tulemusraamistikus 
määratletud vahe-eesmärkide alusel.
Edastatud andmed on seotud täielikult 
teostatud toimingute ja samuti valitud 
toimingute näitajate väärtustega. Nendes 
esitatakse samuti eeltingimuste täitmiseks 
ja haldusmenetluse lihtsustamiseks
rakendatud meetmed ja probleemid, mis 
võivad programmi täitmist mõjutada, ning 
võetud parandusmeetmed.

Or. en

Muudatusettepanek 958
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga-aastastes rakendusaruannetes 
esitatakse teave programmi ja selle 
prioriteetide rakendamise kohta 
finantsandmete, üldiste ja programmi 
eriomaste näitajate ning kvantifitseeritud 
sihtväärtuste, sealhulgas tulemusnäitajate 
muutuste ja tulemusraamistikus 
määratletud vahe-eesmärkide alusel.
Edastatud andmed on seotud täielikult 
teostatud toimingute ja samuti valitud 
toimingute näitajate väärtustega. Nendes 
esitatakse samuti eeltingimuste täitmiseks 

2. Iga-aastastes rakendusaruannetes 
esitatakse teave programmi või 
makropiirkondliku arengufondi 
programmi ja selle prioriteetide 
rakendamise kohta finantsandmete, üldiste 
ja programmi eriomaste näitajate ning 
kvantifitseeritud sihtväärtuste, sealhulgas 
tulemusnäitajate muutuste ja 
tulemusraamistikus määratletud vahe-
eesmärkide alusel. Edastatud andmed on 
seotud täielikult teostatud toimingute ja 
samuti valitud toimingute näitajate 
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rakendatud meetmed ja probleemid, mis 
võivad programmi täitmist mõjutada, ning 
võetud parandusmeetmed.

väärtustega. Nendes esitatakse samuti 
eeltingimuste täitmiseks rakendatud 
meetmed ja probleemid, mis võivad 
programmi või makropiirkondliku 
arengufondi programmi täitmist mõjutada, 
ning võetud parandusmeetmed.

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 959
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga-aastastes rakendusaruannetes 
esitatakse teave programmi ja selle 
prioriteetide rakendamise kohta 
finantsandmete, üldiste ja programmi 
eriomaste näitajate ning kvantifitseeritud 
sihtväärtuste, sealhulgas tulemusnäitajate 
muutuste ja tulemusraamistikus 
määratletud vahe-eesmärkide alusel.
Edastatud andmed on seotud täielikult 
teostatud toimingute ja samuti valitud 
toimingute näitajate väärtustega. Nendes 
esitatakse samuti eeltingimuste täitmiseks 
rakendatud meetmed ja probleemid, mis 
võivad programmi täitmist mõjutada, ning
võetud parandusmeetmed.

2. Iga-aastastes rakendusaruannetes 
esitatakse teave programmi ja selle 
prioriteetide rakendamise kohta 
finantsandmete, üldiste ja programmi 
eriomaste näitajate ning kvantifitseeritud 
sihtväärtuste, sealhulgas tulemusnäitajate 
muutuste ja tulemusraamistikus 
määratletud vahe-eesmärkide alusel.
Edastatud andmed on seotud täielikult 
teostatud toimingute ja samuti valitud 
toimingute näitajate väärtustega. Kõik 
andmed tuleb esitada meeste ja naiste 
kohta eraldi. Nendes esitatakse samuti 
eeltingimuste täitmiseks rakendatud 
meetmed ja probleemid, mis võivad 
programmi täitmist mõjutada, võetud 
parandusmeetmed ning haldamise 
lihtsustamiseks võetud meetmed.

Or. en

Muudatusettepanek 960
Richard Seeber
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga-aastastes rakendusaruannetes 
esitatakse teave programmi ja selle 
prioriteetide rakendamise kohta 
finantsandmete, üldiste ja programmi 
eriomaste näitajate ning kvantifitseeritud 
sihtväärtuste, sealhulgas tulemusnäitajate 
muutuste ja tulemusraamistikus 
määratletud vahe-eesmärkide alusel.
Edastatud andmed on seotud täielikult 
teostatud toimingute ja samuti valitud 
toimingute näitajate väärtustega. Nendes 
esitatakse samuti eeltingimuste täitmiseks 
rakendatud meetmed ja probleemid, mis 
võivad programmi täitmist mõjutada, ning 
võetud parandusmeetmed.

2. Iga-aastastes rakendusaruannetes 
esitatakse teave programmi ja selle 
prioriteetide rakendamise kohta 
finantsandmete, üldiste ja programmi 
eriomaste näitajate ning kvantifitseeritud 
sihtväärtuste, sealhulgas tulemusnäitajate 
muutuste ja tulemusraamistikus 
määratletud vahe-eesmärkide alusel.
Edastatud andmed on seotud täielikult 
teostatud toimingute näitajate väärtustega.

Or. en

Muudatusettepanek 961
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga-aastastes rakendusaruannetes 
esitatakse teave programmi ja selle 
prioriteetide rakendamise kohta 
finantsandmete, üldiste ja programmi 
eriomaste näitajate ning kvantifitseeritud 
sihtväärtuste, sealhulgas tulemusnäitajate 
muutuste ja tulemusraamistikus 
määratletud vahe-eesmärkide alusel. 
Edastatud andmed on seotud täielikult 
teostatud toimingute ja samuti valitud 
toimingute näitajate väärtustega. Nendes 
esitatakse samuti eeltingimuste täitmiseks 
rakendatud meetmed ja probleemid, mis 
võivad programmi täitmist mõjutada, ning 
võetud parandusmeetmed.

2. Iga-aastastes rakendusaruannetes 
esitatakse teave programmi ja selle 
prioriteetide rakendamise kohta 
finantsandmete, üldiste ja programmi 
eriomaste näitajate ning kvantifitseeritud 
sihtväärtuste, sealhulgas tulemusnäitajate 
muutuste ja tulemusraamistikus 
määratletud vahe-eesmärkide alusel. 
Edastatud andmed on seotud täielikult 
teostatud toimingute ja samuti valitud 
toimingute näitajate väärtustega. Nendes 
esitatakse samuti artikli 17 kohaselt 
eeltingimuste täitmiseks majanduslike ja 
sotsiaalpartnerite kaasamiseks ja 
haldusprotsessi lihtsustamiseks
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rakendatud meetmed ja probleemid, mis 
võivad programmi täitmist mõjutada, ning 
võetud parandusmeetmed.

Or. fr

Selgitus

Koostöö majanduslike ja sotsiaalpartneritega ja haldusmenetluste tõhusus on tegevuskavade 
põhilised elemendid. Nende elementide kaasamine hindamisaruannetes võimaldab komisjonil 
paremini ära tunda liikmesriikides tehtavaid pingutusi ühtekuuluvuspoliitika paremaks 
kasutamiseks.

Muudatusettepanek 962
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. 2017. aastal esitatavas iga-aastases 
rakendusaruandes ja lõplikus 
rakendusaruandes kirjeldatakse ja 
hinnatakse lõikes 2 sätestatud teavet ning 
programmi eesmärkide saavutamisel 
tehtud edusamme, sealhulgas ühise 
strateegilise raamistiku panust 
tulemusnäitajate muutustesse, kui tõendid 
on hinnangutest kättesaadavad. Samuti 
hinnatakse meetmete rakendamist, 
millega võetakse arvesse artiklites 6, 7 ja 8 
sätestatud üldpõhimõtteid ning esitatakse 
aruanne kliimamuutusega seotud 
eesmärkide saavutamiseks kasutatud 
toetuse kohta.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 963
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. 2017. aastal esitatavas iga-aastases 
rakendusaruandes ja lõplikus 
rakendusaruandes kirjeldatakse ja 
hinnatakse lõikes 2 sätestatud teavet ning 
programmi eesmärkide saavutamisel tehtud 
edusamme, sealhulgas ühise strateegilise 
raamistiku panust tulemusnäitajate 
muutustesse, kui tõendid on hinnangutest 
kättesaadavad. Samuti antakse hinnang 
selliste meetmete rakendamisele, millega 
võetakse arvesse artiklites 6, 7 ja 8 
sätestatud üldpõhimõtteid, ning esitatakse 
aruanne kliimamuutusega seotud 
eesmärkide saavutamiseks kasutatud 
toetuse kohta.

3. 2017. aastal esitatavas iga-aastases 
rakendusaruandes ja lõplikus 
rakendusaruandes kirjeldatakse ja 
hinnatakse lõikes 2 sätestatud teavet ning 
programmi või makropiirkondliku 
arengufondi programmi eesmärkide 
saavutamisel tehtud edusamme, sealhulgas 
ühise strateegilise raamistiku panust 
tulemusnäitajate muutustesse, kui tõendid 
on hinnangutest kättesaadavad. Samuti 
antakse hinnang selliste meetmete 
rakendamisele, millega võetakse arvesse 
artiklites 6, 7 ja 8 sätestatud 
üldpõhimõtteid, ning esitatakse aruanne 
kliimamuutusega seotud eesmärkide 
saavutamiseks kasutatud toetuse kohta.

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 964
Giommaria Uggias

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. 2017. aastal esitatavas iga-aastases 
rakendusaruandes ja lõplikus 
rakendusaruandes kirjeldatakse ja 
hinnatakse lõikes 2 sätestatud teavet ning 
programmi eesmärkide saavutamisel tehtud 
edusamme, sealhulgas ühise strateegilise 
raamistiku panust tulemusnäitajate 
muutustesse, kui tõendid on hinnangutest 
kättesaadavad. Samuti antakse hinnang 
selliste meetmete rakendamisele, millega 
võetakse arvesse artiklites 6, 7 ja 8 
sätestatud üldpõhimõtteid, ning esitatakse 
aruanne kliimamuutusega seotud 

3. 2017. aastal esitatavas iga-aastases 
rakendusaruandes ja lõplikus 
rakendusaruandes kirjeldatakse ja 
hinnatakse lõikes 2 sätestatud teavet ning 
programmi eesmärkide saavutamisel tehtud 
edusamme, sealhulgas ühise strateegilise 
raamistiku panust tulemusnäitajate 
muutustesse, kui tõendid on hinnangutest 
kättesaadavad. Samuti antakse hinnang 
selliste meetmete rakendamisele, millega 
võetakse arvesse artiklites 6, 7 ja 8 
sätestatud üldpõhimõtteid, ning esitatakse 
aruanne kliimamuutusega seotud 
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eesmärkide saavutamiseks kasutatud 
toetuse kohta.

eesmärkide saavutamiseks kasutatud 
toetuse ja vaesuse vähendamiseks võetud 
meetmete eesmärkide saavutamise kohta .

Or. it

Muudatusettepanek 965
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Iga-aastases rakendusaruandes 
hinnatakse artiklis 5 osutatud partnerite 
rolli programmi rakendamisel ning sellele 
lisatakse osalevate partnerite nimekiri, 
nende kohustused ning arvamused 
programmi rakendamise ja partnerluse 
põhimõtte kohta, ning nende seisukohtade 
arvesse võtmise viis.

Or. en

Muudatusettepanek 966
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. 2019. aastal esitatavas iga-aastases 
rakendusaruandes ja ÜSRi fondide lõplikus 
rakendusaruandes esitatakse ja hinnatakse 
lisaks lõigetes 2 ja 3 sätestatud teabele ka 
teavet edusammude kohta programmi 
eesmärkide saavutamisel ning selle panuse 
kohta liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia eesmärkidesse. 

4. 2019. aastal esitatavas iga-aastases 
rakendusaruandes ja ÜSRi fondide lõplikus 
rakendusaruandes esitatakse ja hinnatakse 
lisaks lõigetes 2 ja 3 sätestatud teabele ka 
teavet edusammude kohta programmi või 
makropiirkondliku arengufondi 
programmi eesmärkide saavutamisel ning 
selle panuse kohta liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia eesmärkidesse. 
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Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 967
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon võib anda oma soovitused mis 
tahes probleemi kohta, mis mõjutab 
programmi täitmist. Kui sellised soovitused 
antakse, teatab korraldusasutus komisjonile 
kolme kuu jooksul võetud 
parandusmeetmetest.

7. Komisjon võib anda oma soovitused mis 
tahes probleemi kohta, mis mõjutab 
programmi või makropiirkondliku 
arengufondi programmi täitmist. Kui 
sellised soovitused antakse, teatab 
korraldusasutus komisjonile kolme kuu 
jooksul võetud parandusmeetmetest.

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 968
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon võib anda oma soovitused mis 
tahes probleemi kohta, mis mõjutab 
programmi täitmist. Kui sellised soovitused 
antakse, teatab korraldusasutus komisjonile 
kolme kuu jooksul võetud 
parandusmeetmetest.

7. Komisjon võib anda oma soovitused mis 
tahes probleemi kohta, mis mõjutab 
programmi täitmist, sealhulgas programmi 
ja projekti juhtimine. Kui sellised 
soovitused antakse, teatab korraldusasutus 
komisjonile kolme kuu jooksul võetud 
parandusmeetmetest.

Or. en
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Muudatusettepanek 969
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon võib anda oma soovitused mis 
tahes probleemi kohta, mis mõjutab 
programmi täitmist. Kui sellised soovitused 
antakse, teatab korraldusasutus 
komisjonile kolme kuu jooksul võetud 
parandusmeetmetest.

7. Komisjon võib anda oma soovitused mis 
tahes probleemi kohta, mis mõjutab 
programmi täitmist.

Or. en

Muudatusettepanek 970
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Iga-aastaste ja lõplike 
rakendusaruannete sisu lühikokkuvõte 
avalikustatakse.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 971
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Iga-aastaste ja lõplike 
rakendusaruannete sisu kokkuvõte 
kodanikele avalikustatakse.

8. Iga-aastased ja lõplikud 
rakendusaruanded avalikustatakse täies 
mahus.
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Or. en

Muudatusettepanek 972
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Iga-aastaste ja lõplike rakendusaruannete 
sisu kokkuvõte kodanikele avalikustatakse.

8. Iga-aastaste ja lõplike rakendusaruannete 
sisu kokkuvõte ning täielikud aruanded
avalikustatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 973
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga-aastane läbivaatamiskoosolek 
korraldatakse igal aastal alates 
2016. aastast kuni 2022. aastani (kaasa 
arvatud) komisjoni ja iga liikmesriigi 
vahel, et vaadata läbi iga programmi 
täitmine, võttes arvesse iga-aastast 
rakendusaruannet ning vajaduse korral 
komisjoni tähelepanekuid ja soovitusi. 

1. Iga-aastane läbivaatamiskoosolek 
korraldatakse igal aastal alates 
2016. aastast kuni 2022. aastani (kaasa 
arvatud) komisjoni ja iga liikmesriigi 
vahel, et vaadata läbi iga programmi või 
makropiirkondliku arengufondi 
programmi täitmine, võttes arvesse iga-
aastast rakendusaruannet ning vajaduse 
korral komisjoni tähelepanekuid ja 
soovitusi. 

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 974
Monika Smolková, Anna Záborská
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga-aastane läbivaatamiskoosolek võib 
hõlmata rohkem kui üht programmi. 2017. 
ja 2019. aasta läbivaatamiskoosolek 
hõlmab liikmesriigi kõiki programme ja 
arvesse võetakse ka eduaruandeid, mille 
liikmesriik on nendel aastatel vastavalt 
artiklile 46 esitanud.

2. Iga-aastane läbivaatamiskoosolek võib 
hõlmata rohkem kui üht programmi või 
makropiirkondliku arengufondi 
programmi. 2017. ja 2019. aasta 
läbivaatamiskoosolek hõlmab liikmesriigi 
kõiki programme ning makropiirkondlike 
arengufondide programme ja arvesse 
võetakse ka eduaruandeid, mille liikmesriik 
on nendel aastatel vastavalt artiklile 46 
esitanud.

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 975
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriik ja komisjon võivad leppida 
kokku, et korraldavad iga-aastase 
läbivaatamiskoosoleku ainult 2017. ja 
2019. aastal. 

3. Liikmesriik ja komisjon võivad leppida 
kokku, et korraldavad programmi või 
makropiirkondliku arengufondi 
programmi iga-aastase 
läbivaatamiskoosoleku ainult 2017. ja 
2019. aastal. 

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.
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Muudatusettepanek 976
Markus Pieper, Joachim Zeller

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Programmide puhul, kus eraldised 
fondidest ei ületa 75 miljonit eurot, 
korraldatakse erinevalt artikli 45 lõikest 1 
aastatel 2017 ja 2019 kontrollikoosolekud.

Or. de

Selgitus

Eine jährliche Übermittlung der Finanzdaten findet für EFRE, ESF und KF gemäß Art. 102 
Abs. 1 ohnehin statt. Dies genügt den haushaltsrechtlichen Vorgaben der EU und ermöglicht 
die Überprüfung der Leistung der Programme. Um die Umsetzung von kleinen Programmen 
zu erleichtern und dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit zum nur geringen finanziellen 
Risiko Rechnung zu tragen, ist für diese Programme daher eine Ausnahme von der 
Verpflichtung zum jährlichen Durchführungsbericht und den Überprüfungssitzungen 
vorzusehen. Die Programme sollten daher verpflichtet werden, über den Stand der 
Durchführung gemäß Art. 44 Abs. 3 und 4 sowie im Rahmen der Fortschrittsberichte (Art. 46) 
2017 und 2019 zu berichten. Die Jährlichen Überprüfungssitzungen gemäß Art. 45 sollten 
gleichfalls, wie bereits in Art. 45 Abs. 3 als Möglichkeit vorgesehen, lediglich 2017 und 2019 
stattfinden müssen.

Muudatusettepanek 977
Catherine Bearder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) edusammud liidu aruka, jätkusuutliku 
ja kaasava majanduskasvu strateegia 
saavutamisel, eeskätt seoses iga programmi 
jaoks tulemusraamistikus sätestatud vahe-
eesmärkidega ning kliimamuutuste 
eesmärgi raames kasutatud toetusega;

(b) edusammud liidu aruka, jätkusuutliku 
ja kaasava majanduskasvu strateegia 
saavutamisel, eeskätt seoses iga programmi 
jaoks tulemusraamistikus sätestatud vahe-
eesmärkidega ning kliimamuutuste ja 
bioloogilise mitmekesisuse, kaasa arvatud 
riikide tähtsusjärjestatud tegevuskavas 
sätestatud Natura 2000 eesmärgi raames 
kasutatud toetusega;
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Or. en

Muudatusettepanek 978
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) edusammud liidu aruka, jätkusuutliku 
ja kaasava majanduskasvu strateegia 
saavutamisel, eeskätt seoses iga programmi 
jaoks tulemusraamistikus sätestatud vahe-
eesmärkidega ning kliimamuutuste 
eesmärgi raames kasutatud toetusega;

(b) edusammud liidu aruka, jätkusuutliku 
ja kaasava majanduskasvu strateegia 
saavutamisel, eeskätt seoses iga programmi
jaoks tulemusraamistikus sätestatud 
mõõdetavate kvalitatiivsete ja 
kvantitatiivsete vahe-eesmärkidega, 
sealhulgas artiklis 7 ja 8 sätestatud 
horisontaalsete põhimõtetega seotud 
näitajatega, ning kliimamuutuste eesmärgi 
raames kasutatud toetusega;

Or. en

Muudatusettepanek 979
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) edusammud liidu aruka, jätkusuutliku 
ja kaasava majanduskasvu strateegia 
saavutamisel, eeskätt seoses iga programmi 
jaoks tulemusraamistikus sätestatud vahe-
eesmärkidega ning kliimamuutuste 
eesmärgi raames kasutatud toetusega;

(b) edusammud liidu aruka, jätkusuutliku 
ja kaasava majanduskasvu strateegia 
saavutamisel, eeskätt seoses vaesuse ning 
regionaalse ebavõrdsuse vähendamise ja
iga programmi jaoks tulemusraamistikus 
sätestatud vahe-eesmärkidega ning 
kliimamuutuste eesmärgi raames kasutatud 
toetusega;

Or. en
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Muudatusettepanek 980
Giommaria Uggias

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) edusammud liidu aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegia 
saavutamisel, eeskätt seoses iga programmi 
jaoks tulemusraamistikus sätestatud vahe-
eesmärkidega ning kliimamuutuste 
eesmärgi raames kasutatud toetusega;

b) edusammud liidu aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegia 
saavutamisel, eeskätt seoses iga programmi 
jaoks tulemusraamistikus sätestatud vahe-
eesmärkidega ning kliimamuutuste ja 
vaesuse vähendamise eesmärgi raames 
kasutatud toetusega;

Or. it

Muudatusettepanek 981
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kas partnerluslepingu vastuvõtmise 
kuupäeval täitmata eeltingimuste 
täitmiseks võetud meetmed on vastavalt 
kehtestatud ajakavale ellu viidud;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 982
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kas partnerluslepingu vastuvõtmise 
kuupäeval täitmata eeltingimuste 
täitmiseks võetud meetmed on vastavalt 
kehtestatud ajakavale ellu viidud;

(c) kas partnerluslepingu vastuvõtmise 
kuupäeval täitmata eeltingimuste 
täitmiseks võetud meetmed on vastavalt 
ellu viidud;
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Or. en

Muudatusettepanek 983
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) ÜSRi fondide ning teiste liidu ja 
riiklike rahastamisvahendite ning EIP 
vahelise koordineerimise tagamise 
mehhanismide rakendamine;

(d) ÜSRi fondide ning teiste liidu ja 
riiklike rahastamisvahendite, 
makropiirkondlike rahastamisvahendite
ning EIP vahelise koordineerimise 
tagamise mehhanismide rakendamine;

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 984
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) meetmed, mis on võetud, et parandada 
liikmesriikide asutuste ja vajaduse korral 
toetusesaajate suutlikkust ÜSRi fonde 
hallata ja kasutada;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 985
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – punkt f
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) meetmed, mis on võetud, et parandada 
liikmesriikide asutuste ja vajaduse korral 
toetusesaajate suutlikkust ÜSRi fonde 
hallata ja kasutada;

(f) meetmed, mis on võetud, et parandada 
liikmesriikide asutuste ja vajaduse korral 
toetusesaajate suutlikkust ÜSRi fonde 
hallata ja kasutada, sealhulgas soovitus 
kasutada haldussuutlikkuse tõstmiseks 
rahvusvahelistele standarditele vastavat 
programmi- ja projektijuhtimise koolitust;

Or. en

Muudatusettepanek 986
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) meetmed, mis on võetud, et parandada 
liikmesriikide asutuste ja vajaduse korral 
toetusesaajate suutlikkust ÜSRi fonde 
hallata ja kasutada;

(f) meetmed, mis on võetud, et parandada 
liikmesriikide või makropiirkondliku 
arengufondi asutanud liikmesriikide 
grupi asutuste ja vajaduse korral 
toetusesaajate suutlikkust ÜSRi fonde 
hallata ja kasutada;

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 987
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) kavandatud meetmed ja programmides 
sisalduvad vastavad eesmärgid 
toetusesaajate halduskoormuse 

välja jäetud
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vähendamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 988
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) kavandatud meetmed ja programmides 
sisalduvad vastavad eesmärgid 
toetusesaajate halduskoormuse 
vähendamiseks;

(g) kavandatud meetmed ja programmides 
või makropiirkondlike arengufondide 
programmides sisalduvad vastavad 
eesmärgid toetusesaajate halduskoormuse 
vähendamiseks;

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 989
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) artiklis 5 osutatud partnerite roll 
partnerluslepingu rakendamisel.

(h) artiklis 5 osutatud partnerite roll 
partnerluslepingu rakendamisel, sealhulgas
osalevate partnerite nimekiri, nende 
kohustused ning arvamus programmi 
rakendamise ja partnerluse põhimõtte 
kohta, ning nende seisukohtade arvesse 
võtmise viis.

Or. en
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Muudatusettepanek 990
Jens Nilsson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) artiklis 5 osutatud partnerite roll 
partnerluslepingu rakendamisel.

(h) artiklis 5 osutatud partnerite roll ja 
partnerluse kvaliteedi ning tõhususe 
hindamine partnerluslepingu 
rakendamisel.

Or. en

Selgitus

Partnerluse põhimõttele tõelise ja täieliku sisu andmiseks liikmesriigid mitte ainult ei kirjelda 
täpselt partneritele antud rolli, vaid ka hindavad, kui hästi partnerluse põhimõtet on 
rakendatud. 

Muudatusettepanek 991
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – esimene lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklis 5 osutatud partnerite projekti- ja 
programmijuhtimine partnerluslepingu 
elluviimisel;

Or. en

Muudatusettepanek 992
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h a) ÜSRi fondide programmide 
elluviimist takistavate asjaolude põhjused;
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Or. en

Muudatusettepanek 993
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui komisjon otsustab kolme kuu 
jooksul alates eduaruande esitamise 
kuupäevast, et esitatud teave on puudulik 
või ebaselge, võib ta nõuda liikmesriigilt 
täiendavat teavet. Liikmesriik esitab 
komisjonile kolme kuu jooksul nõutud 
teabe ja teeb vajaduse korral eduaruandesse 
vastavad parandused.

3. Kui komisjon otsustab kolme kuu 
jooksul alates eduaruande esitamise 
kuupäevast, et esitatud teave on puudulik 
või ebaselge, võib ta nõuda liikmesriigilt
või makropiirkondliku arengufondi 
asutanud liikmesriikide grupilt täiendavat 
teavet. Liikmesriik või makropiirkondliku 
arengufondi asutanud liikmesriikide 
grupp annab komisjonile kogu nõutud 
vajaliku lisateabe ja teeb esitatud ühisesse 
eduaruandesse vajaduse korral vastavad 
parandused.

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 994
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui komisjon otsustab kolme kuu 
jooksul alates eduaruande esitamise
kuupäevast, et esitatud teave on puudulik 
või ebaselge, võib ta nõuda liikmesriigilt 
täiendavat teavet. Liikmesriik esitab 
komisjonile kolme kuu jooksul nõutud 
teabe ja teeb vajaduse korral eduaruandesse 

3. Kui komisjon otsustab ühe kuu jooksul 
alates eduaruande esitamise kuupäevast, et 
esitatud teave on puudulik või ebaselge, 
võib ta nõuda liikmesriigilt täiendavat 
teavet. Liikmesriik esitab komisjonile 
kolme kuu jooksul nõutud teabe ja teeb 
vajaduse korral eduaruandesse vastavad 
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vastavad parandused. parandused.

Or. en

Muudatusettepanek 995
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon koostab 2017. ja 2019. aastal 
liikmesriikide eduaruannete põhjal 
strateegilise aruande, mille ta esitab 
Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 
ning Regioonide Komiteele.

4. Komisjon koostab 2017. ja 2019. aastal 
liikmesriikide või makropiirkondliku 
arengufondi asutanud liikmesriikide 
grupi eduaruannete põhjal strateegilise 
aruande, mille ta esitab Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele.

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 996
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Aastatel 2018 ja 2020 lisab komisjon 
kevadisele Euroopa Ülemkogu kohtumisele 
esitatavasse iga-aastasesse eduaruandesse 
jao, milles tehakse strateegilisest aruandest 
kokkuvõte, käsitledes eelkõige liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia eesmärkide saavutamise suunas 
tehtud edusamme.

5. Aastatel 2018 ja 2020 lisab komisjon 
kevadisele Euroopa Ülemkogu kohtumisele 
esitatavasse iga-aastasesse eduaruandesse 
jao, milles tehakse strateegilisest aruandest 
kokkuvõte, käsitledes eelkõige liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia ja selle strateegia raames 
kehtestatud juhtalgatuste eesmärkide 
saavutamise suunas tehtud edusamme.
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Or. en

Muudatusettepanek 997
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Hindamisi viiakse läbi selleks, et 
parandada programmide väljatöötamise ja 
elluviimise kvaliteeti ning hinnata nende 
tulemuslikkust, tõhusust ja mõju.
Programmide mõju hinnatakse asjaomaste 
ÜSRi fondide missiooni alusel seoses liidu 
aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegiaga33 ning 
vajaduse korral ka seoses SKP ja töötusega 
seotud eesmärkide saavutamisega. 

1. Hindamisi viiakse läbi selleks, et 
parandada programmide või
makropiirkondlike arengufondide 
programmide väljatöötamise ja elluviimise 
kvaliteeti ning hinnata nende 
tulemuslikkust, tõhusust ja mõju.
Programmide või makropiirkondlike 
arengufondide programmide mõju 
hinnatakse asjaomaste ÜSRi fondide 
missiooni alusel seoses liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegiaga33 ning vajaduse korral ka 
seoses SKP ja töötusega seotud eesmärkide 
saavutamisega. 

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 998
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Hindamisi viiakse läbi selleks, et 
parandada programmide väljatöötamise ja 
elluviimise kvaliteeti ning hinnata nende 
tulemuslikkust, tõhusust ja mõju.
Programmide mõju hinnatakse asjaomaste 

1. Hindamisi viiakse läbi selleks, et 
parandada programmide väljatöötamise ja 
elluviimise kvaliteeti ning hinnata nende 
tulemuslikkust, tõhusust ja mõju.
Programmide mõju hinnatakse asjaomaste 
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ÜSRi fondide missiooni alusel seoses liidu 
aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegiaga ning vajaduse 
korral ka seoses SKP ja töötusega seotud 
eesmärkide saavutamisega.

ÜSRi fondide missiooni alusel seoses liidu 
aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegiaga ning vajaduse 
korral ka seoses kliima-alaste eesmärkide, 
horisontaalsete näitajate, SKP ning
töötusega ja kvaliteetsete töökohtadega
seotud eesmärkide saavutamisega.
Liikmesriigid võivad kasutada 
lisanäitajaid, sealhulgas programmide 
sotsiaalse ja keskkonnamõjuga seotud 
näitajad.

Or. en

Muudatusettepanek 999
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Hindamisi viiakse läbi selleks, et 
parandada programmide väljatöötamise ja 
elluviimise kvaliteeti ning hinnata nende 
tulemuslikkust, tõhusust ja mõju.
Programmide mõju hinnatakse asjaomaste 
ÜSRi fondide missiooni alusel seoses liidu 
aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegiaga ning 
vajaduse korral ka seoses SKP ja 
töötusega seotud eesmärkide 
saavutamisega.

1. Hindamisi viiakse läbi selleks, et 
parandada programmide väljatöötamise ja 
elluviimise kvaliteeti ning hinnata nende 
tulemuslikkust, tõhusust ja mõju.
Programmide mõju hinnatakse asjaomaste 
ÜSRi fondide missiooni alusel seoses 
piirkondlike ja kohalike vajadustega, 
samuti seoses SKP, töötuse ja vaesusega.

Or. en

Muudatusettepanek 1000
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lõikes 1 toodud sätetele lisaks võib 
programmi mõju hinnata ka teiste 
oluliseks peetavate aspektide valguses, 
arvestades asjaomase piirkonna 
sotsiaalmajanduslikke ja geograafilisi 
eripärasid.

Or. fr

Muudatusettepanek 1001
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid peavad eraldama vajalikud 
vahendid hindamiste läbiviimiseks ja 
tagama menetlused hindamisteks vajalike 
andmete esitamiseks ning kogumiseks, 
sealhulgas üldiste ja vajaduse korral 
programmile eriomaste näitajatega seotud 
andmed.

2. Liikmesriigid või makropiirkondliku 
arengufondi asutanud liikmesriikide 
grupp peavad eraldama vajalikud vahendid 
hindamiste läbiviimiseks ja tagama 
menetlused hindamisteks vajalike andmete 
esitamiseks ning kogumiseks, sealhulgas 
üldiste ja vajaduse korral programmile või 
makropiirkondliku arengufondi 
programmile eriomaste näitajatega seotud 
andmed.

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1002
Tamás Deutsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid peavad eraldama vajalikud 
vahendid hindamiste läbiviimiseks ja 
tagama menetlused hindamisteks vajalike 
andmete esitamiseks ning kogumiseks, 
sealhulgas üldiste ja vajaduse korral 
programmile eriomaste näitajatega seotud 
andmed.

2. Liikmesriigid peavad eraldama vajalikud 
vahendid hindamiste läbiviimiseks ja
tagama menetlused hindamisteks vajalike 
andmete esitamiseks ning kogumiseks, 
sealhulgas üldiste ja vajadusel 
programmile eriomaste näitajatega seotud 
andmed. Nii hindamised kui ka andmete 
kogumine on abikõlblikud tehnilise abi 
alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 1003
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Hindamisi viivad läbi eksperdid, kes 
tegutsevad programmi rakendamise eest 
vastutavatest asutustest sõltumatult.
Komisjon esitab suunised selle kohta, 
kuidas hindamisi teha.

3. Hindamisi viivad läbi eksperdid, kes 
tegutsevad programmi või 
makropiirkondliku arengufondi 
programmi rakendamise eest vastutavatest 
asutustest sõltumatult. Komisjon esitab 
suunised selle kohta, kuidas hindamisi 
teha.

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1004
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Hindamisi viivad läbi eksperdid, kes 
tegutsevad programmi rakendamise eest 
vastutavatest asutustest sõltumatult.
Komisjon esitab suunised selle kohta, 
kuidas hindamisi läbi viia.

3. Hindamisi viivad läbi eksperdid, kes 
tegutsevad programmi rakendamise eest 
vastutavatest asutustest sõltumatult.
Hindamisi läbi viiv ekspertrühm kaasab 
liikmesriikide valitsusasutuste järgitavate 
ja neist sõltumatute läbipaistvate 
protsesside käigus määratud partnereid. 
Komisjon esitab suunised selle kohta, 
kuidas hindamisi läbi viia.

Or. en

Muudatusettepanek 1005
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kõik hinnangud avalikustatakse täies 
mahus.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1006
Tamás Deutsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kõik hinnangud avalikustatakse täies 
mahus.

4. Kõikide hindamiste lõpparuanne
avalikustatakse täies mahus.

Or. en

Muudatusettepanek 1007
Monika Smolková, Anna Záborská
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid peavad tegema 
eelhindamisi, et parandada iga programmi 
väljatöötamise kvaliteeti.

1. Liikmesriigid või makropiirkondliku 
arengufondi asutanud liikmesriikide 
grupp peavad tegema eelhindamisi, et 
parandada iga programmi või 
makropiirkondliku arengufondi 
programmi väljatöötamise kvaliteeti.

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1008
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Eelhindamised tehakse programmide 
ettevalmistamise eest vastutava 
ametiasutuse vastutusel. Need esitatakse 
komisjonile programmiga ühel ajal koos 
kommenteeritud kokkuvõttega. 
Fondispetsiifiliste eeskirjadega võib 
kehtestada künnised, allpool mida võib 
eelhindamise kombineerida mõne muu 
programmi hindamisega.

2. Eelhindamised tehakse programmide või 
makropiirkondlike arengufondide 
programmide ettevalmistamise eest 
vastutava ametiasutuse vastutusel. Need 
esitatakse komisjonile programmiga või 
makropiirkondliku arengufondi 
programmiga ühel ajal koos 
kommenteeritud kokkuvõttega. 
Fondispetsiifiliste eeskirjadega võib 
kehtestada künnised, allpool mida võib 
eelhindamise kombineerida mõne muu 
programmi või makropiirkondliku 
arengufondi programmi hindamisega.

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.
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Muudatusettepanek 1009
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Eelhindamised viiakse läbi programmide 
ettevalmistamise eest vastutava 
ametiasutuse vastutusel. Need esitatakse 
komisjonile programmiga ühel ajal koos 
kokkuvõttega. Fondispetsiifiliste 
eeskirjadega võib kehtestada künnised, 
allpool mida võib eelhindamise
kombineerida mõne muu programmi 
hindamisega.

2. Eelhindamised viiakse läbi programmide 
ettevalmistamise eest vastutava 
ametiasutuse vastutusel. Need esitatakse 
komisjonile programmiga ühel ajal koos 
kokkuvõttega. Fondispetsiifiliste 
eeskirjadega võib kehtestada künnised, 
allpool mida võib eelhindamised
kombineerida programmidega, millest 
igaühes on ELi panus alla 150 miljoni 
euro.

Or. en

Muudatusettepanek 1010
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) panus liidu aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu eesmärgi 
saavutamisse, arvestades valitud temaatilisi 
eesmärke ja prioriteete ning võttes arvesse 
riiklikke ja piirkondlikke vajadusi;

(a) panus liidu ühtekuuluvust puudutavate 
eesmärkide ja liidu aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu eesmärgi 
saavutamisse, arvestades valitud temaatilisi 
eesmärke ja prioriteete ning võttes arvesse 
riiklikke ja piirkondlikke vajadusi;

Or. fr

Muudatusettepanek 1011
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) panus liidu aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu eesmärgi 
saavutamisse, arvestades valitud temaatilisi 
eesmärke ja prioriteete ning võttes arvesse 
riiklikke ja piirkondlikke vajadusi;

(a) panus liidu aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu eesmärgi 
saavutamisse, arvestades valitud temaatilisi 
eesmärke, käesoleva määruse artiklites 6, 
7 ja 8 sätestatud horisontaalseid 
põhimõtteid ja prioriteete ning võttes 
arvesse riiklikke ja piirkondlikke vajadusi;

Or. en

Muudatusettepanek 1012
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) eelarveliste vahendite eraldamise 
kooskõla programmi eesmärkidega;

(c) eelarveliste vahendite eraldamise 
kooskõla programmi või 
makropiirkondliku arengufondi 
programmi eesmärkidega;

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1013
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) valitud temaatiliste eesmärkide, 
prioriteetide ja vastavate 
programmieesmärkide vastavus ühisele 

(d) valitud temaatiliste eesmärkide, 
prioriteetide ja vastavate 
programmieesmärkide vastavus ühisele 
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strateegilisele raamistikule, 
partnerluslepingule ning aluslepingu 
artikli 121 lõike 2 alusel antud konkreetse 
riigiga seotud soovitustele ja nõukogu 
soovitustele, mis on vastu võetud 
aluslepingu artikli 148 lõike 4 alusel;

strateegilisele raamistikule ja
partnerluslepingule;

Or. fr

Muudatusettepanek 1014
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) valitud temaatiliste eesmärkide, 
prioriteetide ja vastavate 
programmieesmärkide vastavus ühisele 
strateegilisele raamistikule, 
partnerluslepingule ning aluslepingu 
artikli 121 lõike 2 alusel antud konkreetse 
riigiga seotud soovitustele ja nõukogu 
soovitustele, mis on vastu võetud 
aluslepingu artikli 148 lõike 4 alusel;

(d) valitud temaatiliste eesmärkide, 
prioriteetide ja vastavate 
programmieesmärkide ning käesoleva 
määruse artiklites 6, 7 ja 8 sätestatud 
horisontaalsete põhimõtete kooskõla, 
ühine strateegiline raamistik, 
partnerlusleping ning aluslepingu 
artikli 121 lõike 2 alusel antud konkreetse 
riigiga seotud soovitused ja nõukogu 
soovitused, mis on vastu võetud 
aluslepingu artikli 148 lõike 4 alusel;

Or. en

Muudatusettepanek 1015
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) valitud temaatiliste eesmärkide, 
prioriteetide ja vastavate 
programmieesmärkide vastavus ühisele 
strateegilisele raamistikule, 
partnerluslepingule ning aluslepingu artikli 

(d) valitud temaatiliste eesmärkide, 
prioriteetide ja vastavate programmi või 
makropiirkondlike arengufondide 
programmide eesmärkide vastavus ühisele 
strateegilisele raamistikule, 
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121 lõike 2 alusel antud konkreetse riigiga 
seotud soovitustele ja nõukogu 
soovitustele, mis on vastu võetud 
aluslepingu artikli 148 lõike 4 alusel;

partnerluslepingule ning aluslepingu artikli 
121 lõike 2 alusel antud konkreetse riigiga 
seotud soovitustele ja nõukogu 
soovitustele, mis on vastu võetud 
aluslepingu artikli 148 lõike 4 alusel;

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1016
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 3 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) esitatud programmi näitajate 
asjakohasus ja selgus;

(e) esitatud programmi või 
makropiirkondlike arengufondide 
programmide näitajate asjakohasus ja 
selgus;

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1017
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 3 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) programmi elluviimiseks vajaliku 
personali ja haldussuutlikkuse piisavus;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 1018
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 3 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) programmi elluviimiseks vajaliku 
personali ja haldussuutlikkuse piisavus;

(i) programmi elluviimiseks vajaliku 
personali ja haldussuutlikkuse piisavus, 
sealhulgas hinnang projekti ja programmi 
juhtimise kompetentsusele;

Or. en

Muudatusettepanek 1019
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 3 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) programmi elluviimiseks vajaliku 
personali ja haldussuutlikkuse piisavus;

(i) programmi või makropiirkondliku 
arengufondi programmi elluviimiseks 
vajaliku personali ja haldussuutlikkuse 
piisavus;

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1020
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 3 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j) programmi järelevalvemenetluste ja 
hindamiste tegemiseks vajalike andmete 
kogumise menetluste sobivus;

(j) programmi või makropiirkondliku 
arengufondi programmi
järelevalvemenetluste ja hindamiste 
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tegemiseks vajalike andmete kogumise 
menetluste sobivus;

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1021
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 3 – punkt l

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(l) meeste ja naiste võrdsete võimaluste ja 
diskrimineerimise ennetamiseks 
kavandatud meetmete piisavus;

(l) meeste ja naiste vahelise võrdsuse ja 
diskrimineerimise ennetamiseks 
kavandatud meetmete sobivus, sealhulgas 
meetmed puuetega inimestele 
juurdepääsu takistavate asjaolude 
eemaldamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 1022
María Irigoyen Pérez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 3 – punkt l

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(l) meeste ja naiste võrdsete võimaluste ja 
diskrimineerimise ennetamiseks
kavandatud meetmete piisavus;

(l) tegeliku ja efektiivse soolise
võrdõiguslikkuse tagamiseks ja 
diskrimineerimise vastu võitlemiseks
kavandatud meetmete piisavus;

Or. es

Selgitus

Tuleb ette näha soolise võrdõiguslikkuse tagamine ja diskrimineerimise vastu võitlemine.
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Muudatusettepanek 1023
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 3 – punkt l

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(l) meeste ja naiste võrdsete võimaluste ja 
diskrimineerimise ennetamiseks 
kavandatud meetmete piisavus;

(l) vajadusel meeste ja naiste võrdsete 
võimaluste ja diskrimineerimise 
ennetamiseks kavandatud kõikide
meetmete piisavus;

Or. en

Muudatusettepanek 1024
Catherine Bearder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 3 – punkt m

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(m) säästva arengu edendamiseks 
kavandatud meetmete piisavus.

(m) säästva arengu edendamiseks 
kavandatud meetmete piisavus, sealhulgas 
kvantifitseeritud kogumõju 
kliimamuutusele;

Or. en

Muudatusettepanek 1025
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 3 – punkt m

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(m) säästva arengu edendamiseks 
kavandatud meetmete piisavus.

(m) säästva arengu edendamiseks
kavandatud meetmete sobivus ja Euroopa 
ühiskonna võimalike väliste lisakulude 
ennetamine kooskõlas käesoleva määruse 
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artikliga 8.

Or. en

Muudatusettepanek 1026
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 3 – punkt m – alapunkt i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) Artiklis 5 osutatud partnerite, 
sealhulgas majandus- ja sotsiaalpartnerite 
kaasamiseks võetud meetmed ning 
haldustoimingute lihtsustamiseks 
mõeldud meetmed;

Or. en

Muudatusettepanek 1027
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 3 – punkt m a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(m a) artiklis 5 osutatud partnerite 
partnerluslepingu või programmide 
ettevalmistamisse, rakendamisse, 
hindamisse ja järelevalvesse kaasamiseks 
kavandatud või võetud meetmete sobivus.

Or. en

Muudatusettepanek 1028
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 3 – esimene lõik (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

kas programm on vastavalt projekti- ja 
programmijuhtimise rahvusvahelistele 
hindamiskriteeriumitele eesmärgipärane;

Or. en

Muudatusettepanek 1029
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Eelhindamine sisaldab vajaduse korral
nõudeid keskkonnamõju strateegiliseks 
hindamiseks, mis on sätestatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 27. juuni 2001 
direktiivi 2001/42/EÜ (teatavate kavade ja 
programmide keskkonnamõju hindamise 
kohta) rakendamiseks34.

4. Eelhindamine sisaldab nõudeid 
keskkonnamõju strateegiliseks 
hindamiseks, mis on sätestatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 27. juuni 2001 
direktiivi 2001/42/EÜ (teatavate kavade ja 
programmide keskkonnamõju hindamise 
kohta) rakendamiseks34, ja hinnanguid 
programmide mõju kohta 
kliimamuutustele.

Or. en

Muudatusettepanek 1030
Vasilica Viorica Dăncilă, Catherine Bearder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Eelhindamine sisaldab vajaduse korral
nõudeid keskkonnamõju strateegiliseks 
hindamiseks, mis on sätestatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 27. juuni 2001 
direktiivi 2001/42/EÜ (teatavate kavade ja 
programmide keskkonnamõju hindamise 
kohta) rakendamiseks34.

4. Eelhindamine sisaldab nõudeid 
keskkonnamõju strateegiliseks 
hindamiseks, mis on sätestatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 27. juuni 2001 
direktiivi 2001/42/EÜ (teatavate kavade ja 
programmide keskkonnamõju hindamise 
kohta) rakendamiseks34, sealhulgas 
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programmide mõju hindamised seoses 
kliimamuutuste ja bioloogilise 
mitmekesisusega.

Or. en

Selgitus

Säästva arengu igakülgseks arvestamiseks, nagu ette nähtud artiklis 8, on vaja kavandatud 
programmide eelhindamistes hinnata kõiki asjakohaseid keskkonnaaspekte, eelkõige 
kliimamuutust ja bioloogilist mitmekesisust. See on eriti oluline 2020. aastaks mõlemas 
valdkonnas ELi eesmärkide saavutamiseks ja vastupidise mõjuga programmide vältimiseks.

Muudatusettepanek 1031
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Korraldusasutus koostab ja esitab iga 
programmi jaoks hindamiskava kooskõlas 
fondispetsiifiliste eeskirjadega.

1. Iga programmi jaoks koostatakse ja 
esitatakse hindamiskava kooskõlas 
fondispetsiifiliste eeskirjadega.

Or. en

Muudatusettepanek 1032
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Programmiperioodi jooksul viivad 
korraldusasutused hindamiskava alusel läbi 
hindamisi, sealhulgas hindavad iga 
rakenduskava tulemuslikkust, tõhusust ja 
mõju. Vähemalt üks kord programmi 
jooksul vaadeldakse hindamise käigus, 
kuidas ÜSRi fondidelt saadud toetus on 
aidanud kaasa iga prioriteedi eesmärkide 
saavutamisele. Järelevalvekomisjon 
kontrollib kõiki hindamisi ja need 

3. Programmiperioodi jooksul viivad 
korraldusasutused hindamiskava alusel läbi 
hindamisi, sealhulgas hindavad iga 
rakenduskava või makropiirkondliku 
arengufondi programmi tulemuslikkust, 
tõhusust ja mõju. Vähemalt üks kord 
programmi jooksul vaadeldakse hindamise 
käigus, kuidas ÜSRi fondidelt saadud 
toetus on aidanud kaasa iga prioriteedi 
eesmärkide saavutamisele.
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saadetakse komisjonile. Järelevalvekomisjon kontrollib kõiki 
hindamisi ja need saadetakse komisjonile.

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1033
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Vastavalt lõikes 3 osutatud 
hindamiste käigus leitule teevad 
korraldusasutused programmi 
mehhanismides ja rakendustoimingutes 
vajalikud muutused ja täiustused.

Or. en

Muudatusettepanek 1034
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võib programmide hindamisi 
teha oma algatusel. 

4. Komisjon võib programmide või 
makropiirkondlike arengufondide 
programmide hindamisi teha oma 
algatusel. 

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.
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Muudatusettepanek 1035
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Järelhindamisi viivad läbi komisjon või 
liikmesriigid, tehes tihedat koostööd.
Järelhindamistes vaadatakse läbi ÜSRi 
fondide tulemuslikkus ja tõhusus ning 
nende panus liidu aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegiasse 
vastavalt fondispetsiifilistes eeskirjades 
kehtestatud konkreetsetele nõuetele.
Järelhindamised viiakse lõpule 
31. detsembriks 2023.

Järelhindamisi viivad läbi komisjon või 
liikmesriigid, tehes tihedat koostööd.
Järelhindamistes vaadatakse läbi ÜSRi 
fondide tulemuslikkus ja tõhusus ning 
nende panus liidu aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegiasse 
vastavalt liidu aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegia 
raames kehtestatud juhtalgatuste 
eesmärkidele ja fondispetsiifilistes 
eeskirjades kehtestatud konkreetsetele 
nõuetele. Järelhindamised viiakse lõpule 
31. detsembriks 2023.

Or. en

Muudatusettepanek 1036
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Järelhindamisi teevad komisjon või 
liikmesriigid tihedas koostöös.
Järelhindamistes vaadatakse läbi ÜSRi 
fondide tulemuslikkus ja tõhusus ning 
nende panus liidu aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegiasse 
vastavalt fondispetsiifilistes eeskirjades 
kehtestatud konkreetsetele nõuetele. 
Järelhindamised viiakse lõpule 31. 
detsembriks 2023.

Järelhindamisi teevad komisjon, 
liikmesriigid või makropiirkondliku 
arengufondi asutanud liikmesriikide 
grupp tihedas koostöös. Järelhindamistes 
vaadatakse läbi ÜSRi fondide 
tulemuslikkus ja tõhusus ning nende panus 
liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegiasse vastavalt 
fondispetsiifilistes eeskirjades kehtestatud 
konkreetsetele nõuetele. Järelhindamised 
viiakse lõpule 31. detsembriks 2023.

Or. sk
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Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1037
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Järelhindamisi viivad läbi komisjon või 
liikmesriigid, tehes tihedat koostööd.
Järelhindamistes vaadatakse läbi ÜSRi 
fondide tulemuslikkus ja tõhusus ning 
nende panus liidu aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegiasse
vastavalt fondispetsiifilistes eeskirjades 
kehtestatud konkreetsetele nõuetele.
Järelhindamised viiakse lõpule 
31. detsembriks 2023.

Järelhindamisi viivad läbi komisjon või 
liikmesriigid, tehes tihedat koostööd.
Järelhindamistes vaadatakse läbi ÜSRi 
fondide tulemuslikkus ja tõhusus ning 
nende panus regionaalsete ja kohalike 
vajaduste rahuldamisse vastavalt 
fondispetsiifilistes eeskirjades kehtestatud 
konkreetsetele nõuetele. Järelhindamised 
sisaldavad hinnangut võimalikele 
piirangutele ÜSRi fondide programmide 
elluviimises. Järelhindamised viiakse 
lõpule 31. detsembriks 2023.

Or. en

Muudatusettepanek 1038
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ÜSRi fondid võivad rahastada komisjoni 
algatusel või tema nimel käesoleva 
määruse rakendamiseks vajalikku 
ettevalmistustööd, järelevalvet, haldus- ja 
tehnilist abi, hindamist, auditeerimist ning 
kontrollimeetmeid.

ÜSRi fondid võivad rahastada komisjoni 
algatusel või tema nimel käesoleva 
määruse rakendamiseks vajalikku 
ettevalmistustööd, järelevalvet, haldus- ja 
tehnilist abi, hindamist, auditeerimist, 
kontrollimeetmeid ning toetusmeetmeid 
konkurentsivõime ja tööhõive toetamiseks.

Or. sk
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Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi. 
Vastavalt Euroopa Nõukogu 30. jaanuari 2012. aasta deklaratsioonile peavad Euroopa Liit 
ja liikmesriigid moderniseerima oma majandusi ja tugevdama konkurentsivõimet, et tagada 
jätkusuutlik kasv. Euroopa Liit ja liikmesriigid peavad kohaldama järjepideva ja kompleksse 
lähenemise, mis ühendaks aruka investeeringuid sisaldava eelarve konsolideerituse ja 
struktuurimeetmed edasise majanduskasvu ja tööhõive saavutamiseks.

Muudatusettepanek 1039
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 1 – teine lõik – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) meetmed, mis hõlmavad teabe
levitamist, võrgustike tegevuse toetamist, 
teavitamistoiminguid, teadlikkuse 
suurendamist ja koostöö edendamist ning 
kogemuste vahetamist, sealhulgas 
kolmandate riikidega. Et tagada laiema 
üldsuse tõhusam teavitamine ja tugevam 
koostoime komisjoni algatusel toimuvate 
teavitustoimingute vahel, tuleb käesoleva 
määruse alusel teavitusmeetmetele 
eraldatud eelarvest rahastada ka Euroopa 
Liidu poliitiliste prioriteetide 
propageerimist, tingimusel, et need on 
seotud käesoleva määruse 
üldeesmärkidega;

(f) meetmed, mis hõlmavad teabe 
levitamist, võrgustike tegevuse toetamist, 
teavitamistoiminguid, teadlikkuse 
suurendamist ja koostöö edendamist ning 
kogemuste vahetamist, sealhulgas 
kodanikuühiskonna organisatsioonid, 
sealhulgas kolmandate riikidega. Et tagada 
laiema üldsuse tõhusam teavitamine ja 
tugevam koostoime komisjoni algatusel 
toimuvate teavitustoimingute vahel, tuleb 
käesoleva määruse alusel 
teavitusmeetmetele eraldatud eelarvest 
panustada ka Euroopa Liidu poliitiliste 
prioriteetide propageerimise rahastamisse, 
kui need on seotud käesoleva määruse 
üldeesmärkidega;

Or. en

Muudatusettepanek 1040
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 1 – teine lõik – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i a) riikliku ja regionaalse, tekstide 
erinevast tõlgendamisest, auditite, 
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kontrolli ja maksetingimustega seotud 
konfliktidest tulenevate vaidluste 
sõbraliku lahendamise süsteemi loomine, 
üldiselt kõik toetusesaajate vaheliste 
erimeelsuste tõttu võetavad meetmed;

Or. en

Muudatusettepanek 1041
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 1 – teine lõik – punkt j – alapunkt i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) Teave artiklis 5 nimetatud partnerite ja 
toetusesaajate/projektijuhtide ja 
administraatorite kohta, samuti nende 
esmane ja täiendkoolitus;

Or. en

Muudatusettepanek 1042
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 1 – teine lõik – punkt j a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j a) soovitus projekti- ja 
programmijuhtimise koolituseks ning 
selle tagamine haldussuutlikkuse 
tugevdamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 1043
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 1 – teine lõik – punkt j a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j a) toetuskeemi konkurentsivõime ja 
tööhõive toetamiseks, mis realiseeritakse 
makropiirkondlike arengufondide raames 
ja mida rakendatakse kogu
makropiirkondlike projektide kehtivusaja 
jooksul makropiirkondlike arengufondide 
prioriteetsete programmide raames.

Or. sk

Selgitus

Zohľadnenie doplnenia inovatívnej časti spoločného strategického rámca. V súlade s 
vyhlásením Európskej rady zo dňa 30. januára 2012, Únia a členské štáty majú 
zmodernizovať svoje ekonomiky a posilniť konkurencieschopnosť, aby sme zabezpečili 
udržateľný rast. Únia a členské štáty majú uplatniť dôsledný a komplexný prístup, v ktorom sa 
spája inteligentná fiškálna konsolidácia zachovávajúca investície a štrukturálne opatrenia pre 
budúci rast a zamestnanosť. Doterajšia prax ukazuje, že reálny rast a zamestnanosť je možné 
dosiahnuť len na konkrétnom obsahu. Konkrétnym obsahom, sú v prípade makroregionálnych 
rozvojových fondov, konkrétne makroregionálne projekty implementované v rámci priorít 
makroregionálnych rozvojových fondov.

Muudatusettepanek 1044
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 1 – teine lõik – punkt j a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j a) ELi tasandil ühtekuuluvuspoliitika 
huvides tegutsevate temaatiliste 
katusorganisatsioonide ja valitsusväliste 
organisatsioonide, majandus- ja 
sotsiaalpartnerite, linna- ja 
regionaalasutuste abistamine, et toetada 
järelevalvekomitees riiklike ja 
regionaalsete partnerite võrgustikutööd 
ning edendada nende omavahelist 
struktureeritud dialoogi ja dialoogi 
komisjoniga. Abi võib lisaks hõlmata ka 
arvamuste vahetamise ja koostöö 
edendamist olemasolevates ja uutes 
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võrgustikes tegutsevate, kindlaid 
temaatilisi küsimusi käsitlevate partnerite 
vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 1045
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 1 – teine lõik – punkt j b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j b) abi käesoleva määruse artiklis 30 
nimetatud kohalike algatusrühmade
loodud olemasolevates ja uutes 
temaatilistes võrgustikes arvamuste 
vahetamiseks ja koostöö toetamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 1046
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriikide algatusel võidakse ÜSRi 
fondidest rahastada rakenduskavade 
ettevalmistus-, haldus-, seire-, hindamis-, 
teavitamis-, kommunikatsiooni-, 
võrgustike, kaebuste lahendamise ning 
kontrolli- ja auditimeetmeid. Liikmesriigid 
võivad ÜSRi fonde kasutada toetusesaajate 
halduskoormuse vähendamise meetmete 
toetamiseks, sealhulgas elektroonilised 
andmevahetussüsteemid ja meetmed 
liikmesriikide ametiasutuste ja 
toetusesaajate suutlikkuse parandamiseks 
ÜSRi fondide haldamisel ja kasutamisel.
Need meetmed võivad puudutada 

1. Liikmesriikide algatusel võidakse ÜSRi 
fondidest rahastada rakenduskavade 
ettevalmistus-, haldus-, seire-, hindamis-, 
teavitamis-, kommunikatsiooni-, 
võrgustike, kaebuste lahendamise ning 
kontrolli- ja auditimeetmeid. Liikmesriigid 
võivad ÜSRi fonde kasutada toetusesaajate 
halduskoormuse vähendamise meetmete 
toetamiseks, sealhulgas elektroonilised 
andmevahetussüsteemid ja meetmed 
liikmesriikide ametiasutuste, artiklis 5 
nimetatud partnerite, eelkõige majandus-
ja sotsiaalpartnerite ja toetusesaajate 
suutlikkuse parandamiseks ÜSRi fondide 
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eelnevaid ja järgnevaid programmitöö 
perioode.

haldamisel ja kasutamisel. Need meetmed 
võivad puudutada eelnevaid ja järgnevaid 
programmitöö perioode.

Or. en

Muudatusettepanek 1047
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriikide algatusel võidakse ÜSRi 
fondidest rahastada rakenduskavade 
ettevalmistus-, juhtimis-, järelevalve-, 
hindamis-, teavitamis-, kommunikatsiooni-
, võrgustike, kaebuste lahendamise ning
kontrolli- ja auditimeetmeid. Liikmesriigid 
võivad ÜSRi fonde kasutada, toetamaks 
toetusesaajate halduskoormuse 
vähendamise meetmeid, sealhulgas 
elektroonilisi andmevahetussüsteeme ja 
meetmeid, millega suurendatakse 
liikmesriikide ametiasutuste ja 
toetusesaajate suutlikkust ÜSRi fondide 
haldamisel ja kasutamisel. Need meetmed 
võivad puudutada eelnevaid ja järgnevaid 
programmitöö perioode. 

1. Liikmesriikide või makropiirkondliku 
arengufondi loonud liikmesriikide grupi
algatusel võidakse ÜSRi fondidest 
rahastada rakenduskavade ettevalmistus-, 
juhtimis-, järelevalve-, hindamis-, 
teavitamis-, kommunikatsiooni-, 
võrgustike, kaebuste lahendamise,
kontrolli- ja auditimeetmeid ning 
toetusskeemid konkurentsivõime ja 
tööhõive toetamiseks. Liikmesriigid võivad 
ÜSRi fonde kasutada, toetamaks 
toetusesaajate halduskoormuse 
vähendamise meetmeid, sealhulgas 
elektroonilisi andmevahetussüsteeme ja 
meetmeid, millega suurendatakse 
liikmesriikide või makropiirkondliku 
arengufondi asutanud liikmesriikide 
grupi ametiasutuste ja toetusesaajate 
suutlikkust ÜSRi fondide haldamisel ja 
kasutamisel. Need meetmed võivad 
puudutada eelnevaid ja järgnevaid 
programmitöö perioode.

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1048
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriikide algatusel võidakse ÜSRi 
fondidest rahastada rakenduskavade 
ettevalmistus-, juhtimis-, järelevalve-, 
hindamis-, teavitamis-, kommunikatsiooni-
, võrgustike, kaebuste lahendamise ning 
kontrolli- ja auditimeetmeid. Liikmesriigid 
võivad ÜSRi fonde kasutada toetusesaajate 
halduskoormuse vähendamise meetmete 
toetamiseks, sealhulgas elektroonilised 
andmevahetussüsteemid ja meetmed 
liikmesriikide ametiasutuste ja 
toetusesaajate suutlikkuse parandamiseks 
ÜSRi fondide haldamisel ja kasutamisel.
Need meetmed võivad puudutada 
eelnevaid ja järgnevaid programmitöö 
perioode.

1. Liikmesriikide algatusel võidakse ÜSRi 
fondidest rahastada rakenduskavade 
ettevalmistus-, juhtimis-, järelevalve-, 
hindamis-, teavitamis-, kommunikatsiooni-
, võrgustike, kaebuste lahendamise ning 
kontrolli- ja auditimeetmeid. Liikmesriigid 
võivad ÜSRi fonde kasutada toetusesaajate 
halduskoormuse vähendamise meetmete 
toetamiseks, sealhulgas elektroonilised 
andmevahetussüsteemid ja meetmed 
liikmesriikide ametiasutuste, piirkondlike 
või kohalike ametiasutuste ja 
toetusesaajate suutlikkuse parandamiseks 
ÜSRi fondide haldamisel ja kasutamisel. 
Need meetmed võivad puudutada 
eelnevaid ja järgnevaid programmitöö 
perioode. Esmakordselt Euroopa Liitu 
sisenevate piirkondade puhul võtab 
liikmesriik viivitamatult need meetmed, et 
piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused 
saaksid kiiresti hallata selle määrusega 
seotud keerukaid Euroopa fonde.

Or. fr

Muudatusettepanek 1049
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriikide algatusel võidakse ÜSRi 
fondidest rahastada rakenduskavade 
ettevalmistus-, haldus-, seire-, hindamis-, 
teavitamis-, kommunikatsiooni-, 
võrgustike, kaebuste lahendamise ning 
kontrolli- ja auditimeetmeid. Liikmesriigid 
võivad ÜSRi fonde kasutada toetusesaajate 

1. Liikmesriikide algatusel võidakse ÜSRi 
fondidest rahastada rakenduskavade 
ettevalmistus-, haldus-, seire-, hindamis-, 
teavitamis-, kommunikatsiooni-, 
võrgustike, kaebuste lahendamise ning 
kontrolli- ja auditimeetmeid. Liikmesriigid 
võivad ÜSRi fonde kasutada, toetamaks 
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halduskoormuse vähendamise meetmete 
toetamiseks, sealhulgas elektroonilised 
andmevahetussüsteemid ja meetmed 
liikmesriikide ametiasutuste ja 
toetusesaajate suutlikkuse parandamiseks 
ÜSRi fondide haldamisel ja kasutamisel.
Need meetmed võivad puudutada 
eelnevaid ja järgnevaid programmitöö 
perioode.

toetusesaajate halduskoormuse 
vähendamise meetmeid, sealhulgas 
elektroonilisi andmevahetussüsteeme ja 
meetmeid, millega suurendatakse 
liikmesriikide ametiasutuste, artiklis 5 
nimetatud partnerite ja toetusesaajate 
suutlikkust ÜSRi fondide haldamisel ja 
kasutamisel. Artiklis 30 nimetatud 
kohalike algatusrühmade vahel 
edendatakse arvamuste ja parimate tavade 
vahetamist riigi tasandil. Need meetmed 
võivad puudutada eelnevaid ja järgnevaid 
programmitöö perioode.

Or. en

Muudatusettepanek 1050
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriikide algatusel võidakse ÜSRi 
fondidest rahastada rakenduskavade 
ettevalmistus-, haldus-, seire-, hindamis-, 
teavitamis-, kommunikatsiooni-, 
võrgustike, kaebuste lahendamise ning 
kontrolli- ja auditimeetmeid. Liikmesriigid 
võivad ÜSRi fonde kasutada toetusesaajate 
halduskoormuse vähendamise meetmete 
toetamiseks, sealhulgas elektroonilised 
andmevahetussüsteemid ja meetmed 
liikmesriikide ametiasutuste ja 
toetusesaajate suutlikkuse parandamiseks 
ÜSRi fondide haldamisel ja kasutamisel.
Need meetmed võivad puudutada 
eelnevaid ja järgnevaid programmitöö 
perioode.

1. Liikmesriikide algatusel võidakse ÜSRi 
fondidest rahastada rakenduskavade 
ettevalmistus-, haldus-, seire-, hindamis-, 
teavitamis-, kommunikatsiooni-, 
võrgustike, kaebuste lahendamise ning 
kontrolli- ja auditimeetmeid. Liikmesriigid 
võivad ÜSRi fonde kasutada toetusesaajate 
halduskoormuse vähendamise meetmete 
toetamiseks, sealhulgas elektroonilised 
andmevahetussüsteemid ja meetmed 
liikmesriikide ametiasutuste, partnerite ja 
toetusesaajate suutlikkuse parandamiseks 
ÜSRi fondide haldamisel ja kasutamisel.
Need meetmed võivad puudutada 
eelnevaid ja järgnevaid programmitöö 
perioode.

Or. en

Muudatusettepanek 1051
László Surján
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriikide algatusel võidakse ÜSRi 
fondidest rahastada rakenduskavade 
ettevalmistus-, haldus-, seire-, hindamis-, 
teavitamis-, kommunikatsiooni-, 
võrgustike, kaebuste lahendamise ning 
kontrolli- ja auditimeetmeid. Liikmesriigid 
võivad ÜSRi fonde kasutada toetusesaajate 
halduskoormuse vähendamise meetmete 
toetamiseks, sealhulgas elektroonilised 
andmevahetussüsteemid ja meetmed 
liikmesriikide ametiasutuste ja 
toetusesaajate suutlikkuse parandamiseks 
ÜSRi fondide haldamisel ja kasutamisel.
Need meetmed võivad puudutada 
eelnevaid ja järgnevaid programmitöö 
perioode.

1. Liikmesriikide algatusel võidakse ÜSRi 
fondidest rahastada rakenduskavade 
suutlikkuse suurendamise, ettevalmistus-, 
juhtimis-, järelevalve-, hindamis-, 
teavitamis-, kommunikatsiooni-, 
võrgustike, kaebuste lahendamise ning 
kontrolli- ja auditimeetmeid. Liikmesriigid 
võivad ÜSRi fonde kasutada toetusesaajate 
halduskoormuse vähendamise meetmete 
toetamiseks, sealhulgas elektroonilised 
andmevahetussüsteemid ja meetmed 
liikmesriikide ametiasutuste ja 
toetusesaajate suutlikkuse parandamiseks 
ÜSRi fondide haldamisel ja kasutamisel.
Need meetmed võivad puudutada 
eelnevaid ja järgnevaid programmitöö 
perioode.

Or. en

Muudatusettepanek 1052
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Iga liikmesriik tagab, et tema 
rakenduskavades nähakse ette piisaval 
määral tehnilist abi käesoleva määruse 
artikli 5 lõike 1 punktides a, b ja c 
osutatud partneritele, et hõlbustada nende 
partnerite kaasatust ja osalemist 
partnerluslepingute ettevalmistamises ja 
rakendamises ning kavade 
ettevalmistamises, elluviimises, 
järelevalves ja hindamises.

Or. en
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Muudatusettepanek 1053
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjoni algatusel või komisjoni nimel 
rakendatavaid tehnilise abi meetmeid võib 
rahastada 100% ulatuses. 

2. Komisjoni algatusel või komisjoni nimel 
rakendatavaid tehnilise abi meetmeid, 
samuti makropiirkondlike arengufondide 
programmide prioriteetide raames 
rakendatavaid makropiirkondlikke 
projekte, nagu heakskiidetud 
makropiirkondliku strateegia 
suurprojektid, milles osaleb vähemalt neli 
liikmesriiki ja mille puhul rakendatakse 
toetussüsteemi konkurentsivõime ja 
tööhõive toetamiseks, võib rahastada 100% 
ulatuses. 

Or. sk

Selgitus

Zohľadnenie doplnenia inovatívnej časti spoločného strategického rámca. V súlade s 
vyhlásením Európskej rady zo dňa 30. januára 2012, Únia a členské štáty majú 
zmodernizovať svoje ekonomiky a posilniť konkurencieschopnosť, aby sme zabezpečili 
udržateľný rast. Únia a členské štáty majú uplatniť dôsledný a komplexný prístup, v ktorom sa 
spája inteligentná fiškálna konsolidácia zachovávajúca investície a štrukturálne opatrenia pre 
budúci rast a zamestnanosť. Ide o strategické ciele Únie, ktoré sa naplnia prostredníctvom 
nadnárodnej makroregionálnej spolupráce pri implementácii makroregionálnych projektov s 
aplikovanou grantovou schémou na podporu konkurencieschopnosti a zamestnanosti. Z 
dôvodu, že v takomto prípade ide o kombináciu viacerých strategických cieľov únie, je 
potrebné, aby existovala možnosť financovať makroregionálne projekty, implementované v 
rámci priorít programov makroregionálnych rozvojových fondov ako veľké projekty 
minimálne na území štyroch členských štátov schválenej makroregionálnej stratégie a s 
aplikovanou grantovou schémou na podporu konkurencieschopnosti a zamestnanosti, vo 
výške 100%..

Muudatusettepanek 1054
László Surján

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjoni algatusel või komisjoni nimel 
rakendatavaid tehnilise abi meetmeid võib 
rahastada 100% ulatuses.

2. Komisjoni või liikmesriigi algatusel või 
komisjoni nimel rakendatavaid tehnilise 
abi meetmeid võib rahastada 100% 
ulatuses.

Or. en

Muudatusettepanek 1055
Michael Theurer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Seal, kus riigi kaasfinantseerimine on 
vajalik, võib seda asendada ka 
erainvestoritega.

Or. de

Muudatusettepanek 1056
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 1 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) asjaomase toimingu tüübi jaoks ühtse 
määraga tuluprotsendi kohaldamine;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1057
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 1 – esimene lõik – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) toimingu puhastulu jooksva väärtuse 
arvutamine, võttes arvesse põhimõtet, et 
saastaja maksab, ning vajaduse korral
asjaomase liikmesriigi suhtelise jõukusega 
seotud õigluse kaalutlusi.

(b) toimingu puhastulu jooksva väärtuse 
arvutamine, võttes arvesse kõigi 
transpordiliikide väliste sotsiaal- ja 
keskkonnakulude sisestamist ja
põhimõtet, et saastaja maksab, samuti
asjaomase liikmesriigi suhtelise jõukusega 
seotud õigluse kaalutlusi.

Or. en

Muudatusettepanek 1058
Joachim Zeller

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kaasfinantseeritava toimingu abikõlblikud 
kulud ei tohi ületada toimingu 
investeerimiskulude jooksevväärtust, 
millest on lahutatud netotulu 
jooksevväärtus, mis on kindlaks määratud 
vastavalt ühele nendest meetoditest.

Kaasfinantseeritava toimingu abikõlblikud 
kulud ei tohi ületada toimingu 
investeerimiskulude jooksevväärtust, 
millest on lahutatud netotulu 
jooksevväärtus, mis on kindlaks määratud 
vastavalt ühele nendest meetoditest, välja 
arvatud investeeringute puhul säästvasse 
ja vähese CO2-heitega 
transpordiinfrastruktuuri, mille puhul 
abikõlblikud kulud on võrdsed toimingu 
investeerimiskulude jooksevväärtusega.

Or. de

Selgitus

Mõned transpordiliigid on kohustatud pidevalt tekitama tulu, teistele see kohustus aga ei 
kehti. Selle nõude rakendamine viiks selleni, et sama ELi kaasfinantseerimise määr tooks 
endaga kaasa kokku suurema ELi rahaliste vahendite jagamise nendele projektidele, mida 
avalik sektor juba täielikult või peaaegu täielikult toetab, kuid need projektid, mis tulu 
tekitavad, saavad nendega võrreldes vähem ELi vahendeid.

Muudatusettepanek 1059
Ramona Nicole Mănescu
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 1 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse volitus võtta vastu 
artikli 142 kohaseid delegeeritud akte 
punktis a osutatud ühtse määra 
kehtestamise kohta.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1060
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 1 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse volitus võtta vastu 
artikli 142 kohaseid delegeeritud akte 
punktis a osutatud ühtse määra
kehtestamise kohta.

Komisjonile antakse volitus võtta vastu 
artikli 142 kohaseid delegeeritud akte 
punktis a osutatud ühtse määra 
kehtestamise ja punktis b osutatud meetodi
kohta.

Or. en

Selgitus

Metoodika vastuvõtmine on üldiselt kohaldatav meede, mis peaks kindlaid alusaktide 
mitteolulisi elemente täiendama.

Muudatusettepanek 1061
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 1 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab punktis b osutatud 
metoodika vastu rakendusaktidega, 
toimides artikli 143 lõikes 3 sätestatud 

välja jäetud
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kontrollimenetluse kohaselt.

Or. en

Selgitus

Metoodika vastuvõtmine on üldiselt kohaldatav meede, mis peaks kindlaid alusaktide 
mitteolulisi elemente täiendama.

Muudatusettepanek 1062
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikeid 1 ja 2 kohaldatakse ainult 
toimingutele, mille kogumaksumus ületab 
1 000 000 eurot.

3. Lõikeid 1 ja 2 kohaldatakse ainult 
toimingutele, mille abikõlblik
kogumaksumus ületab 1 000 000 eurot.

Or. pt

Selgitus

Peame mõistlikuks analüüsida tulu tekitavat toimingut, mida tavaliselt nimetatakse funding-
gap, üksnes juhul, kui abikõlblikud investeeringud on suuremad kui 1 miljon eurot ja projekti 
kogumaksumus (abikõlblik ja mitteabikõlblik investeering kokku) on sellest summast suurem.
Sellega tahetakse kandideerimisprotsessi toetusesaaja jaoks lihtsustada, tagades 
struktuurifondidest abi andmise läbipaistvuse.

Muudatusettepanek 1063
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5a. Puhastulu arvutamiseks vastavalt 
lõigetele 1 ja 2 ei võeta arvesse neid 
majandustehinguid, mis toimuvad 
raamatupidamise konsolideerimise 
samasse arvestusse kuuluvate üksuste 
vahel vastavalt Euroopa rahvamajanduse 
ja regionaalse arvepidamise süsteemi ning 
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kohaldatavate liidu ja riiklike õigusaktide 
metoodikale.

Or. es

Selgitus

Oleme seisukohal, et tulu sisse ei tule arvestada tulu, mis on saadud samasse 
raamatupidamise konsolideerimise arvestusse kuuluvate üksuste vahelistest tehingutest.

Muudatusettepanek 1064
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5a. Puhastulu arvutamisel arvatakse 
vastavalt lõigetele 1 ja 2 maha need 
majandustehingud, mis toimuvad 
raamatupidamise konsolideerimise 
samasse arvestusse kuuluvate üksuste 
vahel vastavalt Euroopa rahvamajanduse 
ja regionaalse arvepidamise süsteemi ning 
kohaldatavate liidu ja riiklike õigusaktide 
metoodikale.

Or. es

Muudatusettepanek 1065
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kulude abikõlblikkus määratakse 
riiklike eeskirjadega, välja arvatud siis, kui 
konkreetsed reeglid on kehtestatud 
käesolevas määruses või fondispetsiifilistes 
eeskirjades või käesoleva määruse või 
nende eeskirjade alusel.

1. Kulude abikõlblikkus määratakse 
riiklike eeskirjadega, välja arvatud siis, kui 
konkreetsed reeglid on kehtestatud 
käesolevas määruses või fondispetsiifilistes 
eeskirjades või käesoleva määruse või 
nende eeskirjade alusel. Kulude 
abikõlblikkuse eeskirjad tagavad avaliku 



AM\903903ET.doc 139/156 PE491.054v01-00

ET

ja erasektori partnerluse projektide ja 
riigihankelepingu alusel elluviidavate 
projektide võrdse kohtlemise.

Or. en

Muudatusettepanek 1066
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kulude abikõlblikkus määratakse 
riiklike eeskirjadega, välja arvatud siis, kui 
käesolevas määruses või fondispetsiifilistes 
eeskirjades või käesoleva määruse või 
nende eeskirjade alusel on kehtestatud 
erieeskirjad. 

1. Kulude abikõlblikkus määratakse 
riiklike eeskirjadega või eeskirjadega, 
mille on kehtestanud liikmesriigid 
makropiirkondliku arengufondi 
asutamise lepingus, välja arvatud siis, kui 
käesolevas määruses või fondispetsiifilistes 
eeskirjades või käesoleva määruse või 
nende eeskirjade alusel on kehtestatud 
erieeskirjad. 

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1067
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kulude abikõlblikkus määratakse 
riiklike eeskirjadega, välja arvatud siis, kui 
käesolevas määruses või fondispetsiifilistes 
eeskirjades või käesoleva määruse või 
nende eeskirjade alusel on kehtestatud 
erieeskirjad.

1. Kulude abikõlblikkus määratakse 
riiklike eeskirjadega, välja arvatud 
Euroopa territoriaalse koostöö projektide 
raames tehtavad kulud ja välja arvatud 
siis, kui käesolevas määruses või 
fondispetsiifilistes eeskirjades või 
käesoleva määruse või nende eeskirjade 
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alusel on kehtestatud erieeskirjad. 

Or. fr

Selgitus

Vältimatult tuleb leida ühine skeem, et erinevate liikmesriikide eraettevõtted ei peaks 
territoriaalse koostöö programmide käigus kannatama konkurentsimoonutusi.

Muudatusettepanek 1068
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Toiminguid ei valita ÜSRi fondide 
toetuse saajaks juhul, kui need on 
füüsiliselt lõpetatud või täielikult ellu 
viidud enne, kui korraldusasutusele on 
esitatud rakenduskava alusel toetuse 
taotlus, olenemata sellest, kas 
toetusesaaja on kõik asjassepuutuvad 
maksed ära teinud.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1069
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Toiminguid ei valita ÜSRi fondide 
toetuse saajaks juhul, kui need on 
füüsiliselt lõpetatud või täielikult ellu 
viidud enne, kui korraldusasutusele on 
esitatud rakenduskava alusel 
toetusetaotlus, olenemata sellest, kas 
toetusesaaja on kõik asjassepuutuvad 
maksed ära teinud või mitte.

välja jäetud
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Or. es

Muudatusettepanek 1070
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Käesolev artikkel ei piira komisjoni 
algatusel artiklis 51 sätestatud tehnilise 
abi abikõlblikkuse eeskirju.

5. Käesolev artikkel ei piira tehnilise abi 
abikõlblikkuse eeskirju.

Or. en

Muudatusettepanek 1071
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Toiming võib saada toetust ühest või 
enamast ÜSRi fondist ja muudest liidu 
vahenditest tingimusel, et kuluartiklid, mis 
kantakse maksetaotlusse hüvitise 
saamiseks ühest ÜSRi fondist, ei saa 
toetust mõnelt teiselt fondilt või muult liidu 
vahendilt ega saa toetust samalt fondilt 
teise programmi raames.

8. Toiming võib saada toetust ühest või 
enamast ÜSRi fondist ja muudest liidu 
vahenditest tingimusel, et kuluartiklid, mis 
kantakse maksetaotlusse hüvitise 
saamiseks ühest ÜSRi fondist, ei saa 
toetust mõnelt teiselt fondilt või muult liidu 
vahendilt ega saa toetust samalt fondilt 
teise programmi või makropiirkondliku 
arengufondi programmi raames.

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1072
Ramona Nicole Mănescu
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 8 – punkt 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Ühes piirkonnas makstud toetuse peab 
täielikult tagasi maksma, kui toetuse saaja 
on ümber asunud teise piirkonda, 
liikmesriiki või väljapoole ELi.

Or. en

Muudatusettepanek 1073
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. Euroopa territoriaalse koostöö 
programmidest lähtuvatele toimingutele 
kehtestab komisjon toetuse eriskeemi, et 
vältida mis tahes konkurentsimoonutusi 
ettevõtjate vahel.

Or. fr

Selgitus

Vältimatult tuleb leida ühine skeem, et erinevate liikmesriikide eraettevõtted ei peaks 
territoriaalse koostöö programmide käigus kannatama konkurentsimoonutusi.

Muudatusettepanek 1074
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) avaliku sektori toetuse ühekordsed 
summad, mis ei ületa 100 000 eurot;

(c) avaliku sektori toetuse ühekordsed 
summad, mis ei ületa 200 000 eurot või 7–
10% koondunud projektide või 
võrgustikumeetmete puhul.
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Or. en

Muudatusettepanek 1075
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) avaliku sektori toetuse ühekordsed 
summad, mis ei ületa 100 000 eurot;

(c) liidu kaudu makstavad avaliku sektori 
toetuse ühekordsed summad, mis ei ületa 
100 000 eurot;

Or. de

Selgitus

Siin tuleb selgeks teha, et rahastamise puhul ei ole tegemist ainult „avaliku sektori 
toetusega”, vaid ELi antud vahenditega.

Muudatusettepanek 1076
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kindlasummaline rahastamine, mille 
korral kohaldatakse ühe või mitme 
konkreetse kulukategooria suhtes 
protsendimäära.

(d) kindlasummaline rahastamine, mille 
korral kohaldatakse ühe või mitme 
konkreetse kulukategooria suhtes 
protsendimäära. Need kindlad määrad 
hõlmavad ka tunniarvestust.

Or. de

Muudatusettepanek 1077
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57 – lõige 5 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Ettevõtetest võivad toetust saada 
ainult väikesed ja keskmised ettevõtted.

Or. en

Muudatusettepanek 1078
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kindel määr kuni 20 % otsestest 
abikõlblikest kuludest, kus määr 
arvutatakse ausa, õiglase ja kontrollitava 
arvutusmeetodi alusel või meetodi alusel, 
mida kasutatakse toetuseskeemide puhul, 
mida rahastavad täielikult liimesriigid ja 
mis on ette nähtud sarnast tüüpi 
toimingutele ja toetusesaajatele;

(a) kindel määr kuni 30% otsestest 
abikõlblikest kuludest, kus määr 
arvutatakse ausa, õiglase ja kontrollitava 
arvutusmeetodi alusel või meetodi alusel, 
mida kasutatakse toetuseskeemide puhul, 
mida rahastavad täielikult liimesriigid ja 
mis on ette nähtud sarnast tüüpi 
toimingutele ja toetusesaajatele;

Or. de

Muudatusettepanek 1079
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kindel määr kuni 20 % otsestest 
abikõlblikest kuludest, kus määr 
arvutatakse ausa, õiglase ja kontrollitava 
arvutusmeetodi alusel või meetodi alusel, 
mida kasutatakse toetuseskeemide puhul, 
mida rahastavad täielikult liimesriigid ja 
mis on ette nähtud sarnast tüüpi 
toimingutele ja toetusesaajatele;

(a) kindel määr kuni 25% otsestest 
abikõlblikest kuludest, kus määr 
arvutatakse ausa, õiglase ja kontrollitava 
arvutusmeetodi alusel või meetodi alusel, 
mida kasutatakse toetuseskeemide puhul, 
mida rahastavad täielikult liimesriigid ja 
mis on ette nähtud sarnast tüüpi 
toimingutele ja toetusesaajatele;

Or. de
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Selgitus

Kindlad määrad kaudsete kulude kohta aitavad vähendada halduskoormust. Selleks et seda 
mõju täielikult ära kasutada, tuleks kindlaid määrasid vastavalt kohapealsetele vajadustele 
pisut suurendada.

Muudatusettepanek 1080
Anneli Jätteenmäki

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kindel määr kuni 20% otsestest 
abikõlblikest kuludest, kus määr 
arvutatakse ausa, õiglase ja kontrollitava 
arvutusmeetodi alusel või meetodi alusel, 
mida kasutatakse toetuseskeemide puhul, 
mida rahastavad täielikult liimesriigid ja 
mis on ette nähtud sarnast tüüpi 
toimingutele ja toetusesaajatele;

(a) kindel määr kuni 25% otsestest 
abikõlblikest kuludest, kus määr 
arvutatakse ausa, õiglase ja kontrollitava 
arvutusmeetodi alusel või meetodi alusel, 
mida kasutatakse toetuseskeemide puhul, 
mida rahastavad täielikult liimesriigid ja 
mis on ette nähtud sarnast tüüpi 
toimingutele ja toetusesaajatele;

Or. en

Selgitus

Kindla määra protsenti peaks tõstma, sest need ja teised lihtkulud on ühed olulisemad 
vahendid ühtekuuluvuspoliitika lihtsustamiseks ja ratsionaliseerimiseks kohapeal, st toetuste 
lõppsaajate, näiteks väikeettevõtete ja maaelu arendamise tasandil.

Muudatusettepanek 1081
Joachim Zeller

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kindel määr kuni 20% otsestest 
abikõlblikest kuludest, kus määr 
arvutatakse ausa, õiglase ja kontrollitava 
arvutusmeetodi alusel või meetodi alusel, 
mida kasutatakse toetuseskeemide puhul, 
mida rahastavad täielikult liimesriigid ja 
mis on ette nähtud sarnast tüüpi 

(a) kindel määr kuni 25% otsestest 
abikõlblikest kuludest, kus määr 
arvutatakse ausa, õiglase ja kontrollitava 
arvutusmeetodi alusel või meetodi alusel, 
mida kasutatakse toetuseskeemide puhul, 
mida rahastavad täielikult liimesriigid ja 
mis on ette nähtud sarnast tüüpi 
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toimingutele ja toetusesaajatele; toimingutele ja toetusesaajatele;

Or. en

Muudatusettepanek 1082
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kindel määr kuni 15 % abikõlblikest 
personalikuludest;

(b) kindel määr kuni 20% abikõlblikest 
personalikuludest;

Or. de

Selgitus

Kindlad määrad kaudsete kulude kohta aitavad vähendada halduskoormust. Selleks et seda 
mõju täielikult ära kasutada, tuleks kindlaid määrasid vastavalt kohapealsetele vajadustele 
pisut suurendada.

Muudatusettepanek 1083
Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kindel määr kuni 15 % abikõlblikest 
personalikuludest;

(b) kindel määr kuni 20% abikõlblikest 
personalikuludest;

Or. en

Selgitus

Kindla määra protsenti peaks tõstma, sest need ja teised lihtkulud on ühed olulisemad 
vahendid ühtekuuluvuspoliitika lihtsustamiseks ja ratsionaliseerimiseks kohapeal, st toetuste 
lõppsaajate, näiteks väikeettevõtete ja maaelu arendamise tasandil.
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Muudatusettepanek 1084
Joachim Zeller

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kindel määr kuni 15 % abikõlblikest 
personalikuludest;

(b) kindel määr kuni 20% abikõlblikest 
personalikuludest;

Or. en

Muudatusettepanek 1085
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Mitterahalised panused tööde, kaupade, 
teenuste, maa ja kinnisvara pakkumise 
vormis, mille kohta ei ole sularahamakseid 
tõendavaid arveid või samaväärse 
tõendusjõuga dokumente, võivad olla 
abikõlblikud tingimusel, et ÜSRi fondide 
ja programmi abikõlblikkuse eeskirjad 
seda lubavad ja et kõik järgmised 
tingimused on täidetud:

1. Mitterahalised panused tööde, kaupade, 
teenuste, maa ja kinnisvara pakkumise 
vormis, mille kohta ei ole sularahamakseid 
tõendavaid arveid või samaväärse 
tõendusjõuga dokumente, võivad olla 
abikõlblikud tingimusel, et ÜSRi fondide, 
programmi ja makropiirkondliku 
arengufondi programmi abikõlblikkuse 
eeskirjad seda lubavad ja et kõik järgmised 
tingimused on täidetud:

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1086
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 2 – punkt a



PE491.054v01-00 148/156 AM\903903ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) abikõlblikkuse eeskirjad lubavad seda; (a) programmi või makropiirkondliku 
arengufondi programmi abikõlblikkuse 
eeskirjad lubavad seda;

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1087
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) hoonestamata maa ja hoonestatud maa 
ostusumma, mis moodustab üle 10% 
asjaomase toimingu abikõlblikest 
kogukuludest. Nõuetekohaselt põhjendatud 
erandjuhtudel võib 
keskkonnakaitsemeetmete korral lubada
määrata kõrgema protsendimäära;

(b) hoonestatud maa ostusumma, mis 
moodustab üle 10% asjaomase toimingu 
abikõlblikest kogukuludest. 
Nõuetekohaselt põhjendatud erandjuhtudel 
võib keskkonnakaitsemeetmete korral 
lubada määrata kõrgema protsendimäära;

Or. de

Selgitus

Selle muudatusega tuleb saavutada, et saastunud maa-alad liigitataks piiramatult 
abikõlblikena. Seega ei tohiks kehtestada toetuse kogukuludele ülempiiri.

Muudatusettepanek 1088
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) hoonestamata maa ja hoonestatud maa 
ostusumma, mis moodustab üle 10% 

(b) hoonestamata maa ja hoonestatud maa 
ostusumma, mis maa puhul moodustab üle 
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asjaomase toimingu abikõlblikest 
kogukuludest. Nõuetekohaselt põhjendatud 
erandjuhtudel võib 
keskkonnakaitsemeetmete korral lubada 
määrata kõrgema protsendimäära;

10% asjaomase toimingu abikõlblikest 
kogukuludest. Nõuetekohaselt põhjendatud 
erandjuhtudel võib 
keskkonnakaitsemeetmete korral lubada 
määrata kõrgema protsendimäära;

Or. de

Selgitus

Selgitav sõnastus pärast komisjoniga nõupidamist. See täpsustab komisjoni kavatsust ja juba 
praegu kehtivat praktikat, et see eeskiri kehtib vaid maa kohta ja mitte parajasti sellel asuva 
hoonestuse toetuse suuruse kohta.

Muudatusettepanek 1089
Manfred Weber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) hoonestamata maa ja hoonestatud maa 
ostusumma, mis moodustab üle 10% 
asjaomase toimingu abikõlblikest 
kogukuludest. Nõuetekohaselt põhjendatud 
erandjuhtudel võib 
keskkonnakaitsemeetmete korral lubada 
määrata kõrgema protsendimäära;

(b) hoonestamata maa ja hoonestatud maa 
ostusumma, mis hoonestamata maa puhul 
moodustab üle 10% asjaomase toimingu 
abikõlblikest kogukuludest. 
Nõuetekohaselt põhjendatud erandjuhtudel 
võib keskkonnakaitsemeetmete korral 
lubada määrata kõrgema protsendimäära;

Or. de

Selgitus

Sõnastus vajab täpsustamist, et abikõlblike kulude piiramine 10%-le kehtib ainult 
hoonestamata maa kohta (tehakse kindlaks väärtuse hindamise või võrdleva analüüsiga).

Muudatusettepanek 1090
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 3 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) käibemaks. Käibemaksusummad on 
siiski toetuskõlblikud, kui nad ei ole riigi 
käibemaksuõiguse alusel tagasi nõutavad ja 
kui neid maksab toetusesaaja, kes ei ole 
mittemaksukohustuslane direktiivi 
2006/112/EÜ artikli 13 lõike 1 tähenduses, 
juhul kui sellised käibemaksusummad ei 
ole tekkinud seoses infrastruktuuri 
tagamisega.

(c) käibemaks. Käibemaksusummad on 
siiski toetuskõlblikud, kui nad ei ole riigi 
käibemaksuõiguse alusel tagasi nõutavad ja 
kui neid maksab toetusesaaja, kes ei ole 
mittemaksukohustuslane direktiivi 
2006/112/EÜ artikli 13 lõike 1 tähenduses 
ja kui nad on toetuse saaja tegelikud 
kulud, mis on tõepoolest kantud meetme 
või projekti rakendamiseks.

Or. it

Selgitus

Käibemaks on erinevatest programmidest toetuse saajate jaoks kulu nagu ka investeerimisega 
seotud ning tehnilised ja üldkulud. Eelkõige teatud liiki toetuse saajate jaoks, kel pole ei 
käibemaksust vabastamise ega hiljem selle tagasinõudmise võimalust, on need kulud 
piiranguks, mis paneb paljud potentsiaalsed taotlejad loobuma abi taotluse esitamisest.

Muudatusettepanek 1091
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) käibemaks. Käibemaksusummad on 
siiski toetuskõlblikud, kui nad ei ole riigi 
käibemaksuõiguse alusel tagasi nõutavad 
ja kui neid maksab toetusesaaja, kes ei ole 
mittemaksukohustuslane direktiivi 
2006/112/EÜ artikli 13 lõike 1 
tähenduses, juhul kui sellised 
käibemaksusummad ei ole tekkinud 
seoses infrastruktuuri tagamisega.

(c) käibemaks. Käibemaksusummad on 
siiski siis toetuskõlblikud, kui nad ei ole 
riigi käibemaksuõiguse alusel tagasi 
nõutavad.

Or. de

Muudatusettepanek 1092
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) käibemaks. Käibemaksusummad on 
siiski toetuskõlblikud, kui nad ei ole riigi 
käibemaksuõiguse alusel tagasi nõutavad 
ja kui neid maksab toetusesaaja, kes ei ole 
maksukohustuslane direktiivi 
2006/112/EÜ artikli 13 lõike 1 
tähenduses, kui sellised 
käibemaksusummad ei ole tekkinud 
seoses infrastruktuuri tagamisega.

(c) käibemaks. Käibemaksusummad on 
siiski toetuskõlblikud, kui nad ei ole riigi 
käibemaksuõiguse alusel tagasi nõutavad.

Or. en

Muudatusettepanek 1093
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) käibemaks. Käibemaksusummad on 
siiski toetuskõlblikud, kui nad ei ole riigi 
käibemaksuõiguse alusel tagasi nõutavad 
ja kui neid maksab toetusesaaja, kes ei ole 
maksukohustuslane direktiivi 
2006/112/EÜ artikli 13 lõike 1 
tähenduses, kui sellised 
käibemaksusummad ei ole tekkinud 
seoses infrastruktuuri tagamisega.

(c) käibemaks. Käibemaksusummad on 
siiski toetuskõlblikud, kui nad ei ole riigi 
käibemaksuõiguse alusel tagasi nõutavad.

Or. en

Muudatusettepanek 1094
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 3 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) käibemaks. Käibemaksusummad on 
siiski toetuskõlblikud, kui nad ei ole riigi 
käibemaksuõiguse alusel tagasi nõutavad 
ja kui neid maksab toetusesaaja, kes ei ole 
maksukohustuslane direktiivi 
2006/112/EÜ artikli 13 lõike 1 
tähenduses, kui sellised 
käibemaksusummad ei ole tekkinud 
seoses infrastruktuuri tagamisega.

(c) käibemaks. Käibemaksusummad on 
siiski toetuskõlblikud, kui nad ei ole riigi 
käibemaksuõiguse alusel tagasi nõutavad.

Or. en

Muudatusettepanek 1095
Tamás Deutsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) käibemaks. Käibemaksusummad on 
siiski toetuskõlblikud, kui nad ei ole riigi 
käibemaksuõiguse alusel tagasi nõutavad 
ja kui neid maksab toetusesaaja, kes ei ole 
maksukohustuslane direktiivi 
2006/112/EÜ artikli 13 lõike 1 
tähenduses, kui sellised 
käibemaksusummad ei ole tekkinud 
seoses infrastruktuuri tagamisega.

(c) tagastatav käibemaks.

Or. en

Muudatusettepanek 1096
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui lõigetes 2 ja 3 osutatud eranditest ja 
fondispetsiifilistest eeskirjadest ei tulene 

1. Kui lõigetes 2 ja 3 osutatud eranditest ja 
fondispetsiifilistest eeskirjadest ei tulene 
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teisiti, peavad ÜSRi fondidelt toetust 
saanud toimingud toimuma selle 
programmiga hõlmatud piirkonnas, mille 
kaudu neid toetatakse 
(„programmipiirkond”).

teisiti, peavad ÜSRi fondidelt toetust 
saanud toimingud toimuma selle 
programmiga hõlmatud piirkonnas, mille 
kaudu neid toetatakse („programmi või 
makropiirkondliku arengufondi 
programmi piirkond”).

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1097
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Korraldusasutus võib nõustuda, et 
toimingut teostatakse väljaspool 
programmipiirkonda, kuid liidu piires, 
tingimusel, et kõik järgmised tingimused 
on täidetud:

2. Korraldusasutus võib nõustuda, et 
toimingut teostatakse väljaspool 
programmipiirkonda või 
makropiirkondliku arengufondi 
programmi piirkonda, kuid liidu piires, 
tingimusel, et kõik järgmised tingimused 
on täidetud:

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1098
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) toiming edendab programmipiirkonda; (a) toiming edendab programmipiirkonda 
või makropiirkondliku arengufondi 
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piirkonda;

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1099
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kogusumma, mis on programmi raames 
eraldatud programmipiirkonnas 
toimuvatele toimingutele, ei ületa 10 % 
ERFi, Ühtekuuluvusfondi või EMKFi 
toetusest prioriteedi tasandil või 3 % 
EAFRD toetusest programmi tasandil;

(b) kogusumma, mis on programmi või 
makropiirkondliku arengufondi 
programmi raames eraldatud 
programmipiirkonnas toimuvatele 
toimingutele, ei ületa 10 % ERFi, 
Ühtekuuluvusfondi või EMKFi toetusest 
prioriteedi tasandil või 3 % EAFRD 
toetusest programmi või 
makropiirkondliku arengufondi 
programmi tasandil;

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1100
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kogusumma, mis on programmi raames 
eraldatud programmipiirkonnas 
toimuvatele toimingutele, ei ületa 10% 

(b) kogusumma, mis on programmi raames 
eraldatud programmipiirkonnas 
toimuvatele toimingutele, ei ületa 10% 
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ERFi, Ühtekuuluvusfondi või EMKFi 
toetusest prioriteedi tasandil või 3 %
EAFRD toetusest programmi tasandil;

ERFi, Ühtekuuluvusfondi või EMKFi 
toetusest prioriteedi tasandil või 5%
EAFRD toetusest programmi tasandil;

Or. en

Muudatusettepanek 1101
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kogusumma, mis on programmi raames 
eraldatud programmipiirkonnas 
toimuvatele toimingutele, ei ületa 10 % 
ERFi, Ühtekuuluvusfondi või EMKFi 
toetusest prioriteedi tasandil või 3 % 
EAFRD toetusest programmi tasandil;

(b) kogusumma, mis on programmi raames 
eraldatud programmipiirkonnas 
toimuvatele toimingutele, ei ole madalam 
kui 1%, kuid ei ületa 10 % ERFi, 
Ühtekuuluvusfondi või EMKFi toetusest 
prioriteedi tasandil või 3 % EAFRD 
toetusest programmi tasandil; Neid 
summasid võib eraldada artikli 87 lõike 2 
punkti c punktides v ja vi viidatud 
tegevusteks.

Or. fr

Selgitus

Partnereid tuleb julgustada investeerima osa oma eelarvest väljapoole programmi piirkonda, 
näiteks piiriülese, riikidevahelise ja piirkondadevahelise koostöö tegevustesse ja 
makropiirkondlikesse ja merebasseinide strateegiatesse, et territoriaalse ühtekuuluvuse 
põhimõtet reaalselt ellu viia.

Muudatusettepanek 1102
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) järelevalvekomisjon on asjaomase 
toimingu või toimingutüübid heaks 
kiitnud;

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 1103
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) programmi ametiasutuste kohustusi 
seoses toimingu juhtimise, kontrollimise ja 
auditeerimisega täidavad selle programmi 
eest vastutavad ametiasutused, mille 
raames toimingut toetatakse, või nad 
sõlmivad kokkulepped piirkonna 
ametiasutustega, kus toimingut teostatakse.

(d) programmi või makropiirkondliku 
arengufondi programmi ametiasutuste 
kohustusi seoses toimingu juhtimise, 
kontrollimise ja auditeerimisega täidavad 
selle programmi või makropiirkondliku 
arengufondi programmi eest vastutavad 
ametiasutused, mille raames toimingut 
toetatakse, või nad sõlmivad kokkulepped 
piirkonna ametiasutustega, kus toimingut 
teostatakse.

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.


