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Muudatusettepanek 1104
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Herbert Reul, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 61 – lõige 1 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toiming, mis hõlmab investeerimist 
infrastruktuuri või tootlikku investeeringut, 
peab maksma ÜSRi fondilt saadud toetuse 
tagasi, kui viie aasta jooksul alates 
toetusesaajale lõppmakse tegemisest või 
vajaduse korral riigiabi eeskirjades 
kehtestatud aja jooksul leiab sellega aset 
alljärgnev:

Toiming, mis hõlmab investeerimist 
infrastruktuuri või tootlikku investeeringut, 
peab maksma ÜSRi fondilt saadud toetuse 
tagasi, kui 10 aasta jooksul alates 
toetusesaajale lõppmakse tegemisest või 
vajaduse korral riigiabi eeskirjades 
kehtestatud aja jooksul leiab sellega aset 
alljärgnev:

Or. de

Selgitus

Vt artiklit 77, Euroopa Parlamendi 2011. aasta 5. juuli resolutsioon komisjoni viienda 
ühtekuuluvusaruande ja ühtekuuluvuspoliitika strateegia kohta pärast 2013. aastat 
(2011/2035(INI))

Muudatusettepanek 1105
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 61 – lõige 1 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toiming, mis hõlmab investeerimist 
infrastruktuuri või tootlikku investeeringut, 
peab maksma ÜSRi fondilt saadud toetuse 
tagasi, kui viie aasta jooksul alates 
toetusesaajale lõppmakse tegemisest või 
vajaduse korral riigiabi eeskirjades 
kehtestatud aja jooksul leiab sellega aset 
alljärgnev:

Toiming, mis hõlmab investeerimist 
infrastruktuuri või tootlikku investeeringut, 
peab maksma ÜSRi fondilt saadud toetuse 
tagasi, kui kümne aasta jooksul alates 
toetusesaajale lõppmakse tegemisest või 
vajaduse korral riigiabi eeskirjades 
kehtestatud aja jooksul leiab sellega aset 
alljärgnev:

Or. en
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Muudatusettepanek 1106
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 61 – lõige 1 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toiming, mis hõlmab investeerimist 
infrastruktuuri või tootlikku investeeringut, 
peab maksma ÜSRi fondilt saadud toetuse 
tagasi, kui viie aasta jooksul alates 
toetusesaajale lõppmakse tegemisest või 
vajaduse korral riigiabi eeskirjades 
kehtestatud aja jooksul leiab sellega aset 
alljärgnev:

Toiming, mis hõlmab investeerimist 
infrastruktuuri või tootlikku investeeringut, 
välja arvatud juhul, kui investeeringu 
kasulik tööiga on möödas ning see 
kantakse inventarist maha ja 
amortiseeritakse arveldamiseks kehtivate 
määruste kohaselt, peab maksma ÜSRi 
fondilt saadud toetuse tagasi, kui viie aasta 
jooksul alates toetusesaajale lõppmakse 
tegemisest või vajaduse korral riigiabi 
eeskirjades kehtestatud aja jooksul leiab 
sellega aset alljärgnev:

Or. es

Selgitus

Mõnikord on kasulik tööiga vähem kui 5 aastat või sama pikk kui toimingud, eriti uurimis- ja 
arendustegevuse seadmetesse investeerimise korral. Seega peame vajalikuks teha neis 
olukordades erand.

Muudatusettepanek 1107
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 61 – lõige 1 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) selline muutus infrastruktuuriüksuse 
omandisuhetes, mis annab ettevõttele või 
avalik-õiguslikule asutusele põhjendamatu 
eelise; või

(b) selline muutus infrastruktuuriüksuse 
omandisuhetes, mis annab ettevõttele või 
avalik-õiguslikule asutusele põhjendamatu 
eelise, välja arvatud juhul, kui 
struktuurifondide kaasfinantseeritud 
infrastruktuuride kasutus või omandiline 
kuuluvus antakse üle ELi seadusele 
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vastava konkureeriva pakkumise 
raamistikus olevale kasutajale; või

Or. en

Muudatusettepanek 1108
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller, Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 61 – lõige 1a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Üle 25 miljoni euro väärt projektidele 
hinnangu andmisel peaks komisjonil 
olema kogu vajalik teave, mis võimaldaks 
sellel hinnata, kas rahastamise tase viiks 
Euroopa Liidus asuvates kohtades 
märkimisväärsete töökaotusteni, 
tagamaks, et komisjoni rahastamise 
kaudu ei toetata asukohtade muutmist 
liidu sees.

Or. de

Muudatusettepanek 1109
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 61 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. ESFist toetust saanud toimingud ja 
teistest ÜSRi fondidest toetust saanud 
toimingud, mis ei ole investeeringud 
infrastruktuuri või tootlikud 
investeeringud, peavad maksma fondi 
toetuse tagasi ainult siis, kui nende suhtes 
kehtib kohaldatavate riigiabieeskirjade 
alusel investeeringu säilitamise kohustus ja 
kui nende tootmistegevus lõpetatakse või 
paigutatakse ümber nendes eeskirjades 

2. ESFist toetust saanud toimingud ja 
teistest ÜSRi fondidest toetust saanud
toimingud, mis ei ole investeeringud 
infrastruktuuri või tootlikud 
investeeringud, peavad maksma fondi 
toetuse tagasi ainult siis, kui nende suhtes 
kehtib kohaldatavate riigiabieeskirjade 
alusel investeeringu säilitamise kohustus ja 
kui nende tootmistegevus lõpetatakse või 
paigutatakse ümber kümne aasta jooksul.
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sätestatud perioodi jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 1110
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 61 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata 
rahastamisvahenditele antud toetuste või 
rahastamisvahenditelt saadud toetuste 
suhtes või mis tahes toimingu suhtes, mille 
tootmistegevus on lõpetamisel pankroti 
tõttu, mis ei ole seotud pettusega.

3. Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata mis tahes 
toimingu suhtes, mille tootmistegevus on 
lõpetamisel pankroti tõttu, mis ei ole 
seotud pettusega.

Or. en

Muudatusettepanek 1111
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 61 – lõige 4a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata toimingute 
suhtes, mis seisnevad sellise vallasvara 
omandamises, mis kantakse toetusesaaja 
inventarist maha, kui selle kasulik tööiga 
on möödas, ning amortiseeritakse 
arveldamiseks kehtivate määruste 
kohaselt.

Or. es

Selgitus

Toimingute stabiilsuse määramiseks peetakse vajalikuks arvestada vallasvarasse 
investeerimisel (nt uurimis-ja arendustegevuse seadmetesse investeerimisel) asjaolu, et 
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omandatud varadel on kindel kasulik tööiga, mis on sageli väiksem kui artikli 61 lõikes 1 
toodud toimingute kestus. See tähendab, et struktuurifondidest toetuse saajad peavad 
säilitama bilansis ja füüsiliselt objektidel kasutuid seadmeid, mis toob kaasa rahalise kahju.

Muudatusettepanek 1112
Monika Smolková, Anna Zaborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 63 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriikide kohustused Liikmesriikide kohustused ja 
makroregionaalse arengufondi loonud 
liikmesriikide rühmad

Or. sk

Selgitus

Ühise strateegilise raamistiku uuendusliku osa muudatusettepaneku arvestamine.

Muudatusettepanek 1113
Monika Smolková, Anna Zaborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 63 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid täidavad juhtimise, 
kontrollimise ja auditeerimisega seotud 
kohustusi ning täidavad sellest tulenevaid 
kohustusi, mis on sätestatud 
finantsmääruses ja fondispetsiifilistes 
eeskirjades kindlaks määratud ühise 
juhtimise eeskirjades. Vastavalt ühise 
juhtimise põhimõttele vastutavad 
liikmesriigid programmide juhtimise ja 
kontrolli eest.

1. Liikmesriigid või makroregionaalse 
arengufondi loonud liikmesriikide 
rühmad täidavad juhtimise, kontrollimise 
ja auditeerimisega seotud kohustusi ning 
täidavad sellest tulenevaid kohustusi, mis 
on sätestatud finantsmääruses ja 
fondispetsiifilistes eeskirjades kindlaks 
määratud ühise juhtimise eeskirjades. 
Ühise juhtimise põhimõtte kohaselt
vastutavad liikmesriigid programmide 
juhtimise ja kontrolli eest. 
Makroregionaalse arengufondi loonud 
liikmesriikide rühm vastutab 
makroregionaalse arenguprogrammi 
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juhtimise ja kontrollimise eest.

Or. sk

Selgitus

Ühise strateegilise raamistiku uuendusliku osa muudatusettepaneku arvestamine.

Muudatusettepanek 1114
Monika Smolková, Anna Zaborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 63 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad juhtimis- ja 
kontrollisüsteemide loomise kooskõlas 
fondispetsiifiliste eeskirjade sätetega ning 
süsteemide tõhusa toimimise.

2. Liikmesriigid või makroregionaalseid 
arengufonde loonud liikmesriikide 
rühmad tagavad juhtimis- ja 
kontrollisüsteemide loomise kooskõlas 
fondispetsiifiliste eeskirjade sätetega ning 
süsteemide tõhusa toimimise.

Or. sk

Selgitus

Ühise strateegilise raamistiku uuendusliku osa muudatusettepaneku arvestamine.

Muudatusettepanek 1115
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 63 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid kehtestavad ja 
rakendavad korra, mille kohaselt kaebusi, 
mis puudutavad ÜSRi fondidest 
kaasrahastatavate toimingute valimist või 
rakendamist, kontrollitakse ja 
lahendatakse sõltumatult. Liikmesriigid 
teatavad taoliste kontrollimiste 

(välja jäetud)
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tulemustest komisjonile, kui komisjon 
seda taotleb.

Or. en

Muudatusettepanek 1116
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 63 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid kehtestavad ja rakendavad 
korra, mille kohaselt kaebusi, mis 
puudutavad ÜSRi fondidest 
kaasrahastatavate toimingute valimist või 
rakendamist, kontrollitakse ja lahendatakse 
sõltumatult. Liikmesriigid teatavad taoliste 
kontrollide tulemustest komisjonile, kui 
komisjon seda taotleb.

3. Liikmesriigid kehtestavad ja rakendavad 
korra, mille kohaselt korraldusasutus ja 
toetusesaajat esindav organisatsioon on 
võrdselt esindatud, tagades, et kaebusi, 
mis puudutavad ÜSRi fondidest 
kaasrahastatavate toimingute valimist, 
täideviimist, kontrolle ja makseid või 
rakendamist, kontrollitakse ja lahendatakse 
sõltumatult. Liikmesriigid teatavad taoliste 
kontrollide tulemustest ja pakutud 
lahendustest komisjonile eesmärgiga 
rakendada artiklis 5 toodud 
korraldusasutuste, toetusesaajate ja 
partnerite kohta käivat teavet sisaldav 
portaal.

Or. en

Muudatusettepanek 1117
Monika Smolková, Anna Zaborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 63 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid kehtestavad ja rakendavad 
korra, mille kohaselt kaebusi, mis 
puudutavad ÜSRi fondidest 
kaasrahastatavate toimingute valimist või 
rakendamist, kontrollitakse ja lahendatakse 

3. Liikmesriigid või makroregionaalseid 
arengufonde loonud liikmesriikide 
rühmad kehtestavad ja rakendavad korra, 
mille kohaselt kaebusi, mis puudutavad 
ÜSRi fondidest kaasrahastatavate 
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sõltumatult. Liikmesriigid teatavad taoliste 
kontrollide tulemustest komisjonile, kui 
komisjon seda taotleb.

toimingute valimist või rakendamist, 
kontrollitakse ja lahendatakse sõltumatult. 
Liikmesriigid või makroregionaalseid 
arengufonde loonud liikmesriikide 
rühmad teatavad taoliste kontrollide 
tulemustest komisjonile, kui komisjon seda 
taotleb.

Or. sk

Selgitus

Ühise strateegilise raamistiku uuendusliku osa muudatusettepaneku arvestamine.

Muudatusettepanek 1118
Monika Smolková, Anna Zaborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 63 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kogu liikmesriikide ja komisjoni 
vaheline ametlik teabevahetus toimub 
elektroonilise andmevahetussüsteemi 
kaudu, mis luuakse komisjoni poolt
rakendusaktidega kehtestatavate tingimuste 
alusel. Sellised rakendusaktid võetakse 
vastu artikli 143 lõikes 3 viidatud 
kontrollimenetluse kohaselt.

4. Kogu liikmesriikide või 
makroregionaalse arengufondi loonud 
liikmesriikide rühmade ja komisjoni 
vaheline ametlik teabevahetus toimub 
elektroonilise andmevahetussüsteemi 
kaudu, mille komisjon loob
rakendusaktidega kehtestatavate tingimuste 
alusel. Sellised rakendusaktid võetakse 
vastu artikli 143 lõikes 3 viidatud 
kontrollimenetluse kohaselt.

Or. sk

Selgitus

Ühise strateegilise raamistiku uuendusliku osa muudatusettepaneku arvestamine.

Muudatusettepanek 1119
Mojca Kleva
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Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 63 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kogu liikmesriikide ja komisjoni 
vaheline ametlik teabevahetus toimub 
elektroonilise andmevahetussüsteemi 
kaudu, mis luuakse komisjoni poolt
rakendusaktidega kehtestatavate tingimuste 
alusel. Sellised rakendusaktid võetakse 
vastu artikli 143 lõikes 3 viidatud 
kontrollimenetluse kohaselt.

4. Kogu liikmesriikide ja komisjoni 
vaheline ametlik teabevahetus toimub 
elektroonilise andmevahetussüsteemi 
kaudu, mille komisjon loob
rakendusaktidega kehtestatavate tingimuste 
alusel. Sellised rakendusaktid võetakse 
vastu artikli 143 lõikes 3 viidatud 
kontrollimenetluse kohaselt. Võimaluse 
korral tuleb andmed alati soo järgi 
jaotada.

Or. en

Muudatusettepanek 1120
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 64

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] (välja jäetud)

Or. de

Muudatusettepanek 1121
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 64

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] (välja jäetud)

Or. en
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Selgitus

Eesmärk on vältida selliste organite ja osalejate levikut, mis muudaks juhtimis- ja 
kontrollsüsteemi keerulisemaks. Kuigi Euroopa Parlament on võtnud vastu teisi otsuseid, mis 
seda küsimust puudutavad, oleme veendunud, et Euroopa Parlamendi regionaalarengu 
komitee peaks akrediteerimiskorra asjus oma seisukohta selgitama.

Muudatusettepanek 1122
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 64

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] (välja jäetud)

Or. es

Muudatusettepanek 1123
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 64 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kooskõlas finantsmääruse [artikli 56 
lõikega 3] akrediteeritakse iga ÜSRi fondi 
raames kulude juhtimise ja kontrollimise 
eest vastutatav asutus 
akrediteerimisasutuse ametliku otsusega 
ministrite tasandil.

1. Kooskõlas finantsmääruse [artikli 56 
lõikega 3] akrediteeritakse iga ÜSRi fondi 
raames kulude juhtimise ja kontrollimise 
eest vastutatav asutus 
akrediteerimisasutuse ametliku otsusega 
ministrite tasandil, kui komisjon on 
liikmesriigi haldusstruktuuris viimastel 
rahastamisperioodidel piisavalt kindel.

Or. de

Muudatusettepanek 1124
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller
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Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 64 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui liikmesriigi haldusvõime on 
määramatu, täidab akrediteerimisasutuse 
ülesandeid komisjon.

Or. de

Muudatusettepanek 1125
Ivars Godmanis

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 64 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Auditeerimisorgan teostab akrediteeritud 
asutuse järelevalvet ja tühistab tema 
akrediteeringu ametliku otsusega, juhul kui 
ei täideta enam üht või enamat 
akrediteerimiskriteeriumi, välja arvatud 
juhul, kui organ võtab vajalikke 
parandusmeetmeid katseaja jooksul, mille 
määrab akrediteerimisorgan sõltuvalt 
probleemi tõsidusest. Akrediteerimisasutus 
teatab komisjonile viivitamata igast juhust, 
mil ta kehtestab akrediteeritud asutustele 
katseaja või otsustab akrediteeringu 
tühistada.

4. Auditeerimisorgan teostab akrediteeritud 
asutuse järelevalvet ja tühistab tema 
akrediteeringu ametliku otsusega juhul, kui 
ei täideta enam üht või enamat 
akrediteerimiskriteeriumi, välja arvatud 
juhul, kui organ võtab vajalikke 
parandusmeetmeid katseaja jooksul, mille 
määrab akrediteerimisorgan sõltuvalt 
probleemi tõsidusest. Akrediteerimisasutus 
teatab komisjonile viivitamata igast juhust, 
mil ta kehtestab akrediteeritud asutustele 
katseaja või otsustab akrediteeringu 
tühistada. Liikmesriik ei pruugi luua 
eraldi akrediteerimisasutust, vaid võib 
tagada akrediteerimismenetluse 
olemasolevas sõltumatus 
auditeerimisorganis.

Or. en

Muudatusettepanek 1126
Monika Smolková, Anna Zaborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 64 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriik võib määrata 
koordineerimisasutuse, kelle ülesanne on 
pidada sidet komisjoniga ja anda talle 
teavet, edendada liidu eeskirjade 
ühtlustatud kohaldamist, koostada 
kokkuvõttev aruanne, milles antakse riigi 
tasandil ülevaade kõikidest juhtkonna 
kinnitavatest avaldustest ning audiitori 
järeldusotsustest, ning ühist laadi puuduste 
korral koordineerib parandusmeetmete 
rakendamist.

5. Liikmesriik või makroregionaalse 
arengufondi loonud liikmesriikide rühm
võib määrata koordineerimisasutuse, kelle 
ülesanne on pidada sidet komisjoniga ja 
anda talle teavet, edendada liidu eeskirjade 
ühtlustatud kohaldamist, koostada 
kokkuvõttev aruanne, milles antakse riigi 
tasandil ülevaade kõigist juhtkonna 
kinnitavatest avaldustest ning audiitori 
järeldusotsustest, ning ühist laadi puuduste 
korral koordineerida parandusmeetmete 
rakendamist.

Or. sk

Selgitus

Ühise strateegilise raamistiku uuendusliku osa muudatusettepaneku arvestamine.

Muudatusettepanek 1127
Markus Pieper, Joachim Zeller

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 64 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Komisjon peaks lihtsuse huvides 
avaldama iga-aastase aruande meetmete 
kohta, mille komisjon ja liikmesriigid on 
kasutusele võtnud (artikkel 4 lõige 10). 
Arvestada tuleks ka proportsionaalsuse 
põhimõtet (artikkel 4 lõige 5).

Or. de

Muudatusettepanek 1128
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 65 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon veendub kättesaadava teabe, 
sealhulgas akrediteerimismenetluse, 
juhtkonna iga-aastase kinnitava 
avalduse, iga-aastaste kontrolliaruannete, 
iga-aastase audiitori järeldusotsuse, 
rakendamise aastaaruande ja riiklike ning 
liidu asutuste auditite alusel, et 
liikmesriigid on loonud juhtimis- ja 
kontrollisüsteemid, mis vastavad 
käesolevale määrusele ja 
fondispetsiifilistele eeskirjadele ning et 
need süsteemid toimivad programmide 
rakendamise ajal tõhusalt.

1. Komisjon veendub kättesaadava teabe, 
iga-aastaste kontrolliaruannete, iga-aastase 
audiitori järeldusotsuse, rakendamise 
aastaaruande ja riiklike ning liidu asutuste 
auditite alusel, et liikmesriigid on loonud 
juhtimis- ja kontrollisüsteemid, mis 
vastavad sellele määrusele ja 
fondispetsiifilistele eeskirjadele ning et 
need süsteemid toimivad programmide 
rakendamise ajal tõhusalt.

Or. de

Muudatusettepanek 1129
Monika Smolková, Anna Zaborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 65 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon veendub kättesaadava teabe, 
sealhulgas akrediteerimismenetluse, 
juhtkonna iga-aastase kinnitava avalduse, 
iga-aastaste kontrolliaruannete, iga-aastase 
audiitori järeldusotsuse, rakendamise 
aastaaruande ja riiklike ning liidu asutuste 
auditite alusel, et liikmesriigid on loonud 
juhtimis- ja kontrollisüsteemid, mis 
vastavad käesolevale määrusele ja 
fondispetsiifilistele eeskirjadele ning et 
need süsteemid toimivad programmide 
rakendamise ajal tõhusalt.

1. Komisjon veendub kättesaadava teabe, 
sealhulgas akrediteerimismenetluse, 
juhtkonna iga-aastase kinnitava avalduse, 
iga-aastaste kontrolliaruannete, iga-aastase 
audiitori järeldusotsuse, rakendamise 
aastaaruande ja riiklike ning liidu asutuste 
auditite alusel, et liikmesriigid või 
makroregionaalse arengufondi asutanud 
liikmesriikide rühmad on loonud juhtimis-
ja kontrollisüsteemid, mis vastavad sellele
määrusele ja fondispetsiifilistele 
eeskirjadele ning et need süsteemid 
toimivad programmide rakendamise ajal 
tõhusalt.

Or. sk
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Selgitus

Ühise strateegilise raamistiku uuendusliku osa muudatusettepaneku arvestamine.

Muudatusettepanek 1130
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 65 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Piiramata liikmesriikide teostatavate
auditite kohaldamist, võivad komisjoni 
ametnikud või komisjoni volitatud 
esindajad teha kohapealseid auditeid või 
kontrolle, teatades sellest piisavalt ette. 
Taolised auditid võivad hõlmata 
rakenduskava või selle osa juhtimis- ja 
kontrollisüsteemi tõhusa toimimise 
kontrolli ning toimingute või 
rakenduskavade usaldusväärse 
finantsjuhtimise hindamist. Taolistes 
auditites võivad osaleda liikmesriikide 
ametnikud või volitatud esindajad.

Piiramata liikmesriikide tehtavate auditite 
kohaldamist, võivad komisjoni ametnikud 
või komisjoni volitatud esindajad teha 
kohapealseid auditeid või kontrolle, 
teatades sellest vähemalt 10 tööpäeva ette, 
välja arvatud kiireloomulistel juhtudel. 
Taolised auditid võivad hõlmata 
rakenduskava või selle osa juhtimis- ja 
kontrollisüsteemi tõhusa toimimise 
kontrolli ning toimingute või 
rakenduskavade usaldusväärse 
finantsjuhtimise hindamist. Taolistes 
auditites võivad osaleda liikmesriikide 
ametnikud või volitatud esindajad.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek ennistab kindlaksmääratud praktika jooksval programmitöö perioodil 
(määruse 1083/2006 artikkel 72).

Muudatusettepanek 1131
Monika Smolková, Anna Zaborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 65 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Piiramata liikmesriikide teostatavate
auditite kohaldamist, võivad komisjoni 
ametnikud või komisjoni volitatud 

Piiramata liikmesriikide või 
makroregionaalse arengufondi loonud 
liikmesriikide rühmade tehtavate auditite 
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esindajad teha kohapealseid auditeid või 
kontrolle, teatades sellest piisavalt ette. 
Taolised auditid võivad hõlmata 
rakenduskava või selle osa juhtimis- ja 
kontrollisüsteemi tõhusa toimimise 
kontrolli ning toimingute või 
rakenduskavade usaldusväärse 
finantsjuhtimise hindamist. Taolistes 
auditites võivad osaleda liikmesriikide 
ametnikud või volitatud esindajad.

kohaldamist, võivad komisjoni ametnikud 
või komisjoni volitatud esindajad teha 
kohapealseid auditeid või kontrolle, 
teatades sellest piisavalt ette. Taolised 
auditid võivad hõlmata rakenduskava või 
selle osa juhtimis- ja kontrollisüsteemi 
tõhusa toimimise kontrolli ning toimingute 
või rakenduskavade usaldusväärse 
finantsjuhtimise hindamist. Taolistes 
auditites võivad osaleda liikmesriikide või 
makroregionaalse arengufondi loonud 
liikmesriikide rühmade ametnikud või 
volitatud esindajad.

Or. sk

Selgitus

Ühise strateegilise raamistiku uuendusliku osa muudatusettepaneku arvestamine.

Muudatusettepanek 1132
Monika Smolková, Anna Zaborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 65 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjoni ametnikud või komisjoni 
volitatud esindajad, kes on nõuetekohaselt 
volitatud kohapealseid auditeid teostama, 
peavad pääsema ligi kõikidele ÜSRi 
fondidest toetatavate toimingutega või 
juhtimis- ja kontrollisüsteemiga seotud 
andmikele, dokumentidele ja 
metaandmetele, olenemata kandjast, 
millele need on salvestatud. Liikmesriigid 
esitavad komisjonile taotluse alusel selliste 
andmike, dokumentide ja metaandmete 
koopiad.

Komisjoni ametnikud või komisjoni 
volitatud esindajad, kes on nõuetekohaselt 
volitatud kohapealseid auditeid teostama, 
peavad pääsema ligi kõigile ÜSRi 
fondidest toetatavate toimingutega või 
juhtimis- ja kontrollisüsteemiga seotud 
andmikele, dokumentidele ja 
metaandmetele, olenemata kandjast, 
millele need on salvestatud. Liikmesriigid 
või makroregionaalse arengufondi loonud 
liikmesriikide rühmad esitavad 
komisjonile taotluse alusel selliste 
andmike, dokumentide ja metaandmete 
koopiad.

Or. sk
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Selgitus

Ühise strateegilise raamistiku uuendusliku osa muudatusettepaneku arvestamine.

Muudatusettepanek 1133
Monika Smolková, Anna Zaborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 65 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib liikmesriigilt nõuda 
meetmete võtmist, mis on vajalikud 
juhtimis- ja kontrollisüsteemide tõhusa 
toimimise või kulutuste nõuetekohasuse 
tagamiseks kooskõlas fondispetsiifiliste 
eeskirjadega.

3. Komisjon võib liikmesriigilt või 
makroregionaalse arengufondi loonud 
liikmesriikide rühmalt nõuda meetmete 
võtmist, mis on vajalikud juhtimis- ja 
kontrollisüsteemide tõhusa toimimise või 
kulutuste nõuetekohasuse tagamiseks 
kooskõlas fondispetsiifiliste eeskirjadega.

Or. sk

Selgitus

Ühise strateegilise raamistiku uuendusliku osa muudatusettepaneku arvestamine.

Muudatusettepanek 1134
Monika Smolková, Anna Zaborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 65 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võib liikmesriigilt nõuda
ÜSRi fondidest rahastatavate toimingute 
valiku või rakendamise või juhtimis- ja 
kontrollisüsteemi toimimise kohta 
komisjonile esitatud kaebuse kontrollimist.

4. Komisjon võib liikmesriigilt või 
makroregionaalse arengufondi loonud 
liikmesriikide rühmalt nõuda ÜSRi 
fondidest rahastatavate toimingute valiku 
või rakendamise või juhtimis- ja 
kontrollisüsteemi toimimise kohta 
komisjonile esitatud kaebuse kontrollimist.

Or. sk
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Selgitus

Ühise strateegilise raamistiku uuendusliku osa muudatusettepaneku arvestamine.

Muudatusettepanek 1135
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 65 – lõige 4a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4a. Auditeid ja kontrolle tehakse 
väikeettevõtte haldamise põhimõtte 
„ainult üks” kohaselt ning see peab olema 
proportsionaalne toimingule eraldatud 
riigiabi suuruse ja riskiastmega. 
Taotlusreeglite kindlaksmääramine jääb 
artiklis 143 toodud finantside 
kooskõlastuskomitee ülesandeks.

Or. en

Muudatusettepanek 1136
Monika Smolková, Anna Zaborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 66 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidu eelarvelised kulukohustused iga 
programmi suhtes määratakse iga fondi 
iga-aastaste osamaksetena ajavahemikuks 
1. jaanuarist 2014 kuni 31. detsembrini 
2020. Komisjoni otsus, millega programm 
vastu võetakse, kujutab endast 
rahastamisotsust finantsmääruse artikli 75 
lõike 2 tähenduses, ning kui see on 
asjaomasele liikmesriigile teatavaks tehtud,
siis ka juriidilist kulukohustust 
finantsmääruse tähenduses.

Liidu eelarvelised kulukohustused iga 
programmi või makroregionaalse 
arenguprogrammi suhtes määratakse iga 
fondi iga-aastaste osamaksetena 
ajavahemikuks 1. jaanuarist 2014 kuni 
31. detsembrini 2020. Komisjoni otsus, 
millega programm või makroregionaalne 
arenguprogramm vastu võetakse, kujutab 
endast rahastamisotsust finantsmääruse 
artikli 75 lõike 2 tähenduses, ning kui see 
on asjaomasele liikmesriigile või 
makroregionaalse arengufondi loonud 
liikmesriikide rühmale teatavaks tehtud, 
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siis ka juriidilist kulukohustust 
finantsmääruse tähenduses.

Or. sk

Selgitus

Ühise strateegilise raamistiku uuendusliku osa muudatusettepaneku arvestamine.

Muudatusettepanek 1137
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 66 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tulemusreservide puhul võetakse 
eelarvelised kulukohustused pärast seda, 
kui komisjon teeb otsuse, millega 
kiidetakse heaks programmi muutmine.

(Välja jäetud)

Or. de

Muudatusettepanek 1138
Rosa Estarás Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 66 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tulemusreservide puhul võetakse 
eelarvelised kulukohustused pärast seda, 
kui komisjon teeb otsuse, millega 
kiidetakse heaks programmi muutmine.

(Välja jäetud)

Or. es

Muudatusettepanek 1139
Richard Seeber
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Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 66 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tulemusreservide puhul võetakse 
eelarvelised kulukohustused pärast seda, 
kui komisjon teeb otsuse, millega 
kiidetakse heaks programmi muutmine.

(Välja jäetud)

Or. en

Muudatusettepanek 1140
Monika Smolková, Anna Zaborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 66 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tulemusreservide puhul võetakse 
eelarvelised kulukohustused pärast seda, 
kui komisjon teeb otsuse, millega 
kiidetakse heaks programmi muutmine.

Tulemusreservide puhul võetakse 
eelarvelised kulukohustused pärast seda, 
kui komisjon teeb otsuse, millega 
kiidetakse heaks programmi või 
makroregionaalse arenguprogrammi
muutmine.

Or. sk

Selgitus

Ühise strateegilise raamistiku uuendusliku osa muudatusettepaneku arvestamine.

Muudatusettepanek 1141
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 66 – neljas lõik a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I ja II peatüki sätted ei takista mingil 
moel toetusesaajale määratud 
toetussummade täielikku maksmist ega 
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mõjuta ebasoodsalt tema projekti edukat 
lõpetamist puudutavaid majanduslikke ja 
finantshuve.

Or. en

Muudatusettepanek 1142
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 67 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Maksed tehakse eel-, vahe- ja 
aastabilansi ning vajaduse korral
lõppmaksetena.

2. Maksed tehakse eel- ja vahemaksetena 
ning lõppmaksena.

Or. fr

Muudatusettepanek 1143
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 67 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Maksed tehakse eel-, vahe- ja 
aastabilansi ning vajaduse korral
lõppmaksetena.

2. Maksed tehakse eel- ja vahemaksetena 
ning lõppmaksena.

Or. it

Selgitus

Arvatakse, et iga-aastane kontode likviidseks muutmine võib suurendada korraldusasutuste 
halduskulu.

Muudatusettepanek 1144
Ramona Nicole Mănescu
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Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 67 – lõige 3a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3a. Toetusesaajalt ei saa nõuda riiklike 
vahendite osalist ettemaksmist: 
liikmesriigid peavad toimingut enne 
algfaasi ja järelfaaside käivitumist 
rahastama ning tagama ka vahemaksed, 
et vältida toimingu põhjuseta 
katkestamist.

Or. en

Muudatusettepanek 1145
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 67 – lõige 3b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3b. Toetusesaajatele tehtavate maksete 
hilinemise korral tekstides toodud
tähtaegadest mittekinnipidamise või 
juhtumite menetlemisel tekkinud viivituse 
tõttu tuleb tasuda maksetingimusi 
puudutava ELi seadusega määratud 
viivist.

Or. en

Muudatusettepanek 1146
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 67 – lõige 3c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3c. Tunnustatud toetusesaajatel, 
mittepangatagatisi pakkuvatel esindavatel 
vahendusorganisatsioonidel, mis on juba 
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riikliku rahastuse toel tegutsenud, ei pea 
pangatagatist olema. Korraldusasutused 
peaksid igal juhul vähendama 
pangatagatiste kasutamist ja eelistama 
teisi tagatise vorme. Artiklis 63.3 toodud 
vaidluste lahendamise struktuurid on 
volitatud selle valdkonna kaebustega 
tegelema.

Or. en

Muudatusettepanek 1147
Monika Smolková, Anna Zaborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 71 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigi esitatud programmides 
sätestatud summade, kulude prognooside, 
kuluaruannete, maksetaotluste, 
raamatupidamise aastaaruannete ning 
rakendamise aasta- ja lõpparuandes 
esitatud kulude vääring on euro.

Liikmesriigi esitatud programmides või 
makroregionaalse arengufondi loonud 
liikmesriikide rühmade esitatud 
makroregionaalsetes 
arenguprogrammides sätestatud summade, 
kulude prognooside, kuluaruannete, 
maksetaotluste, raamatupidamise 
aastaaruannete ning rakendamise aasta- ja 
lõpparuandes esitatud kulude vääring on 
euro.

Or. sk

Selgitus

Ühise strateegilise raamistiku uuendusliku osa muudatusettepaneku arvestamine.

Muudatusettepanek 1148
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 71a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 71a
Eelmaksete tegemise üldpõhimõte

Eelmakseid kasutatakse ainult maksete 
tegemiseks toetusesaajatele programmi 
rakendamisel. Need tehakse vastutavale 
asutusele sellel otstarbel viivitamatult 
kättesaadavaks.

Or. en

Selgitus

Ühissätete määruse ettepaneku artikli 72 lõige 2 näib kirjeldavat üldpõhimõtet vaid esialgsete 
eelmaksete korral. Muudatuse eesmärk on teha see üldeeskirjaks kõigi finantside jaoks, 
millele kehtib kõigi eelmaksete puhul ühissätete määrus.

Muudatusettepanek 1149
Monika Smolková, Anna Zaborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 72 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pärast komisjoni otsust, millega 
programm vastu võetakse, tasub komisjon 
terve programmitöö perioodi esialgse 
eelmaksete summa. Esialgsete eelmaksete 
summa tasutakse osamaksetena lähtuvalt 
vajadustest eelarvevahendite järele. 
Osamaksed määratletakse 
fondispetsiifilistes eeskirjades.

1. Pärast komisjoni otsust, millega 
programm või makroregionaalne 
arenguprogramm vastu võetakse, tasub 
komisjon terve programmitöö perioodi 
esialgse eelmaksete summa. Esialgsete 
eelmaksete summa tasutakse osamaksetena 
lähtuvalt vajadustest eelarvevahendite 
järele. Osamaksed määratletakse 
fondispetsiifilistes eeskirjades.

Or. sk

Selgitus

Ühise strateegilise raamistiku uuendusliku osa muudatusettepaneku arvestamine.
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Muudatusettepanek 1150
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 72 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Eelmakseid kasutatakse ainult maksete 
tegemiseks toetusesaajatele programmi 
rakendamisel. Need tehakse vastutavale 
asutusele sellel otstarbel viivitamatult 
kättesaadavaks.

(Välja jäetud)

Or. en

Selgitus

Ühissätete määruse ettepaneku artikli 72 lõige 2 näib kirjeldavat üldpõhimõtet vaid esialgsete 
eelmaksete korral. Muudatuse eesmärk on teha see üldeeskirjaks kõigi finantside jaoks, 
millele kehtib kõigi eelmaksete puhul ühissätete määrus.

Muudatusettepanek 1151
Monika Smolková, Anna Zaborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 72 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Eelmakseid kasutatakse ainult maksete 
tegemiseks toetusesaajatele programmi 
rakendamisel. Need tehakse vastutavale 
asutusele sellel otstarbel viivitamatult 
kättesaadavaks.

2. Eelmakseid kasutatakse ainult maksete 
tegemiseks toetusesaajatele programmi või 
makroregionaalse arenguprogrammi 
rakendamisel. Need tehakse vastutavale 
asutusele sellel otstarbel viivitamatult 
kättesaadavaks.

Or. sk

Selgitus

Ühise strateegilise raamistiku uuendusliku osa muudatusettepaneku arvestamine.
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Muudatusettepanek 1152
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 72 – lõige 2a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Toetusesaajad võivad teha üksnes 
programmi rakendamisega seotud 
toimingut pärast eelmakse saamist või mis 
tahes korraldusasutuse kohustust, mis 
määrab kohustusliku maksetähtaja.

Or. en

Muudatusettepanek 1153
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 73 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esialgse eelmaksena makstud summad 
kantakse komisjoni 
raamatupidamisarvestusest välja tervikuna 
hiljemalt pärast programmi lõpetamist.

Esialgse eelmaksena makstud summad 
kantakse komisjoni 
raamatupidamisarvestusest välja tervikuna 
hiljemalt pärast programmi või 
makroregionaalse arenguprogrammi
lõpetamist.

Or. sk

Selgitus

Ühise strateegilise raamistiku uuendusliku osa muudatusettepaneku arvestamine.

Muudatusettepanek 1154
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 74 – lõige 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Volitatud eelarvevahendite käsutaja 
finantsmääruse tähenduses võib vahemakse 
nõude maksetähtaja maksimaalselt 
üheksaks kuuks edasi lükata, kui:

1. Volitatud eelarvevahendite käsutaja 
finantsmääruse tähenduses võib vahemakse 
nõude maksetähtaja maksimaalselt kuueks
kuuks edasi lükata, kui:

Or. en

Muudatusettepanek 1155
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 74 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Volitatud eelarvevahendite käsutaja 
finantsmääruse tähenduses võib vahemakse 
nõude maksetähtaja maksimaalselt 
üheksaks kuuks edasi lükata, kui:

1. Volitatud eelarvevahendite käsutaja 
finantsmääruse tähenduses võib vahemakse 
nõude maksetähtaja maksimaalselt kuueks
kuuks edasi lükata, kui:

Or. en

Muudatusettepanek 1156
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Guido 
Milana, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 74 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Volitatud eelarvevahendite käsutaja 
finantsmääruse tähenduses võib vahemakse 
nõude maksetähtaja maksimaalselt 
üheksaks kuuks edasi lükata, kui:

1. Volitatud eelarvevahendite käsutaja 
finantsmääruse tähenduses võib vahemakse 
nõude maksetähtaja maksimaalselt kuueks
kuuks edasi lükata, kui:

Or. it

Selgitus

Arvatakse, et vahemakse nõude katkestamine 9 kuuks on liiga pikk aeg.
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Muudatusettepanek 1157
Monika Smolková, Anna Zaborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 74 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Volitatud eelarvevahendite käsutaja võib 
piirata edasilükkamist nii, et see puudutab 
ainult kulude seda osa, mis on hõlmatud 
lõikes 1 osutatud asjaoludega seotud 
tasunõudega. Volitatud eelarvevahendite 
käsutaja teatab liikmesriigile ja 
korraldusasutusele viivitamata 
edasilükkamise põhjusest ja palub neil 
olukorda parandada. Volitatud 
eelarvevahendite käsutaja lõpetab 
edasilükkamise niipea, kui on võetud 
vajalikud meetmed.

2. Volitatud eelarvevahendite käsutaja võib 
piirata edasilükkamist nii, et see puudutab 
ainult kulude seda osa, mis on hõlmatud 
lõikes 1 osutatud asjaoludega seotud 
tasunõudega. Volitatud eelarvevahendite 
käsutaja teatab liikmesriigile või 
liikmesriikide rühmale, kes on loonud 
makropiirkondliku arengufondi, ja 
korraldusasutusele viivitamata 
edasilükkamise põhjusest ja palub neil 
olukorda parandada. Volitatud 
eelarvevahendite käsutaja lõpetab 
edasilükkamise niipea, kui on võetud 
vajalikud meetmed.

Or. sk

Selgitus

Ühise strateegilise raamistiku uuendusliku osa muudatusettepaneku arvestamine.

Muudatusettepanek 1158
Hermann Winkler

Määruse ettepanek
Osa 2 – artikkel 75 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni pakutud tekst Muudatusettepanek

1. Aruandeperioodi lõpule järgneva aasta 
1. veebruariks esitab liikmesriik 
komisjonile järgmised dokumendid ja 
teabe kooskõlas finantsmääruse [artikliga 
56]:

1. Aruandeperioodi lõpule järgneva aasta 
1. veebruariks esitab liikmesriik või 
makroregionaalse arengufondi loonud 
liikmesriikide rühm komisjonile järgmised 
dokumendid ja teabe kooskõlas 
finantsmääruse [artikliga 56]:
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Or. de

Muudatusettepanek 1159
Monika Smolková, Anna Zaborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 75 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Aruandeperioodi lõpule järgneva aasta 
1. veebruariks esitab liikmesriik 
komisjonile järgmised dokumendid ja 
teabe kooskõlas finantsmääruse [artikliga 
56]:

1. Aruandeperioodi lõpule järgneva aasta 
1. märtsiks esitab liikmesriik komisjonile 
järgmised dokumendid ja teabe kooskõlas 
finantsmääruse [artikliga 56]:

Or. sk

Selgitus

Ühise strateegilise raamistiku uuendusliku osa muudatusettepaneku arvestamine.

Muudatusettepanek 1160
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 75 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Aruandeperioodi lõpule järgneva aasta 
1. veebruariks esitab liikmesriik 
komisjonile järgmised dokumendid ja 
teabe kooskõlas finantsmääruse [artikliga 
56]:

1. Aruandeperioodi lõpule järgneva aasta 
30. juuniks esitab liikmesriik komisjonile 
järgmised dokumendid ja teabe kooskõlas 
finantsmääruse [artikliga 56]:

Or. de

Selgitus

Tähtaja korrigeerimine kooskõlas Euroopa Parlamendi hääletusega Euroopa Liidu 
aastaeelarve suhtes kohaldatavate finantseeskirjade (2010/0395 (COD)) kohta kuupäevaga 
26. oktoober 2011.
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Muudatusettepanek 1161
Michael Theurer

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 75 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Aruandeperioodi lõpule järgneva aasta 
1. veebruariks esitab liikmesriik 
komisjonile järgmised dokumendid ja 
teabe kooskõlas finantsmääruse [artikliga 
56]:

1. Aruandeperioodi lõpule järgneva aasta 
30. juuniks esitab liikmesriik komisjonile 
järgmised dokumendid ja teabe kooskõlas 
finantsmääruse [artikliga 56]:

Or. de

Muudatusettepanek 1162
Manfred Weber

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 75 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Aruandeperioodi lõpule järgneva aasta 
1. veebruariks esitab liikmesriik 
komisjonile järgmised dokumendid ja 
teabe kooskõlas finantsmääruse [artikliga 
56]:

1. Aruandeperioodi lõpule järgneva aasta 
30. juuniks esitab liikmesriik komisjonile 
järgmised dokumendid ja teabe kooskõlas 
finantsmääruse [artikliga 56]:

Or. de

Selgitus

Raamatupidamise aastaaruannete esitamise tähtaegu tuleks pikendada. Tõendatud 
raamatupidamise aastaaruannete esitamine majandusaasta lõpule järgneva aasta 1. 
veebruariks tähendab märkimisväärset halduskulu ning kõigi osaliste, eriti täidesaatva 
kohaliku omavalitsuse jaoks tohutut ajalist survet.

Muudatusettepanek 1163
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 75 – lõige 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) vastavalt artiklile 64 akrediteeritud 
asjaomaste asutuste tõendatud 
raamatupidamise aastaaruanded;

(Välja jäetud)

Or. de

Muudatusettepanek 1164
Rosa Estarás Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 75 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) vastavalt artiklile 64 akrediteeritud 
asjaomaste asutuste tõendatud 
raamatupidamise aastaaruanded;

(Välja jäetud)

Or. es

Muudatusettepanek 1165
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 75 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) määratud sõltumatu 
auditeerimisorgani koostatud audiitori 
järeldusotsus, milles käsitletakse 
juhtkonna kinnitavat avaldust 
raamatupidamise aastaaruannete 
terviklikkuse, täpsuse ja õigsuse, 
sisekontrollisüsteemide nõuetekohase 
toimimise ning lisaks ka aluseks olevate 
tehingute seaduslikkuse ning korrektsuse 
ja usaldusväärse finantsjuhtimise 
põhimõtete järgimise kohta ning millele 
on lisatud kontrolliaruanne, milles 
kirjeldatakse järeldusotsuses käsitletud 

(Välja jäetud)
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aruandeaasta suhtes tehtud auditite 
tähelepanekuid.

Or. de

Muudatusettepanek 1166
Monika Smolková, Anna Zaborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 75 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjoni taotlusel esitab liikmesriik 
komisjonile täiendavat teavet. Kui 
liikmesriik ei esita soovitud andmeid 
tähtajaks, mille komisjon esitamiseks on 
määranud, võib komisjon teha oma otsuse 
raamatupidamisarvestuse kontrolli kohta 
tema valduses olevate andmete põhjal.

2. Komisjoni taotlusel esitab liikmesriik 
või makroregionaalse arengufondi loonud 
liikmesriikide rühm komisjonile täiendavat 
teavet. Kui liikmesriik või 
makroregionaalse arengufondi loonud 
liikmesriikide rühm ei esita soovitud 
andmeid tähtajaks, mille komisjon 
esitamiseks on määranud, võib komisjon 
teha oma otsuse raamatupidamisarvestuse 
kontrolli kohta tema valduses olevate 
andmete põhjal.

Or. sk

Selgitus

Ühise strateegilise raamistiku uuendusliku osa muudatusettepaneku arvestamine.

Muudatusettepanek 1167
Monika Smolková, Anna Zaborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 75 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Aruandeperioodi lõpule järgneva aasta 
[15. veebruariks] esitab liikmesriik 
komisjonile koondaruande kooskõlas 
finantsmääruse [artikli 56 lõike 5] viimase 
lõiguga.

3. Aruandeperioodi lõpule järgneva aasta 
[15. veebruariks] esitab liikmesriik või 
makroregionaalse arengufondi loonud 
liikmesriikide rühm komisjonile 
koondaruande kooskõlas finantsmääruse 
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[artikli 56 lõike 5] viimase lõiguga.

Or. sk

Selgitus

Ühise strateegilise raamistiku uuendusliku osa muudatusettepaneku arvestamine.

Muudatusettepanek 1168
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 76

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 76 (Välja jäetud)
Raamatupidamisarvestuse kontrollimine 
ja heakskiitmine
1. Aruandeperioodi lõpule järgnenud 
aasta 30. aprilliks teeb komisjon vastavalt 
fondispetsiifilistele eeskirjadele otsuse iga 
programmi puhul artikli 64 kohaselt 
akrediteeritud asutuste 
raamatupidamisarvestuse kontrolli ja 
heakskiitmise kohta. 
Raamatupidamisarvestuse kontrolli ja 
heakskiitmise otsus hõlmab esitatud
raamatupidamise aastaaruannete 
terviklikkust, täpsust ja õigsust ega piira 
mis tahes järgnevate 
finantskorrektsioonide kohaldamist.
2. Iga-aastase kontrolli ja heakskiitmise 
kord sätestatakse fondispetsiifilistes 
eeskirjades.

Or. es

Selgitus

On tehtud ettepanek see artikkel välja jätta, kuna see läheb vastuollu komisjoni 
propageeritava lihtsustamise põhimõttega, arvestades rakendamise keerukust programmitöö 
perioodil, mille jooksul peaksid parendused keskenduma tulemuste hindamisele.
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Muudatusettepanek 1169
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 76

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 76 (Välja jäetud)
Raamatupidamisarvestuse kontrollimine 
ja heakskiitmine
1. Aruandeperioodi lõpule järgnenud 
aasta 30. aprilliks teeb komisjon vastavalt 
fondispetsiifilistele eeskirjadele otsuse iga 
programmi jaoks artikli 64 kohaselt 
akrediteeritud asutuste 
raamatupidamisarvestuse kontrolli ja 
heakskiitmise kohta. 
Raamatupidamisarvestuse kontrolli ja 
heakskiitmise otsus hõlmab esitatud 
raamatupidamise aastaaruannete 
terviklikkust, täpsust ja õigsust ega piira 
mis tahes järgnevate 
finantskorrektsioonide kohaldamist.
2. Iga-aastase kontrolli ja heakskiitmise 
kord sätestatakse fondispetsiifilistes
eeskirjades.

Or. de

Muudatusettepanek 1170
Rosa Estarás Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 76

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 76 (Välja jäetud)
Raamatupidamisarvestuse kontrollimine 
ja heakskiitmine
1. Aruandeperioodi lõpule järgnenud 
aasta 30. aprilliks teeb komisjon vastavalt 
fondispetsiifilistele eeskirjadele otsuse iga 
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programmi jaoks artikli 64 kohaselt 
akrediteeritud asutuste 
raamatupidamisarvestuse kontrolli ja 
heakskiitmise kohta. 
Raamatupidamisarvestuse kontrolli ja 
heakskiitmise otsus hõlmab esitatud 
raamatupidamise aastaaruannete 
terviklikkust, täpsust ja õigsust ega piira 
mis tahes järgnevate 
finantskorrektsioonide kohaldamist.
2. Iga-aastase kontrolli ja heakskiitmise 
kord sätestatakse fondispetsiifilistes 
eeskirjades.

Or. es

Muudatusettepanek 1171
Monika Smolková, Anna Zaborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 76 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Aruandeperioodi lõpule järgnenud aasta 
30. aprilliks teeb komisjon vastavalt 
fondispetsiifilistele eeskirjadele otsuse iga 
programmi jaoks artikli 64 kohaselt 
akrediteeritud asutuste 
raamatupidamisarvestuse kontrolli ja 
heakskiitmise kohta. 
Raamatupidamisarvestuse kontrolli ja 
heakskiitmise otsus hõlmab esitatud 
raamatupidamise aastaaruannete 
terviklikkust, täpsust ja õigsust ega piira 
mis tahes järgnevate finantskorrektsioonide 
kohaldamist.

1. Aruandeperioodi lõpule järgnenud aasta 
30. aprilliks teeb komisjon vastavalt 
fondispetsiifilistele eeskirjadele otsuse iga 
programmi või makroregionaalse 
arengufondi programmi jaoks artikli 64 
kohaselt akrediteeritud asutuste 
raamatupidamisarvestuse kontrolli ja 
heakskiitmise kohta. 
Raamatupidamisarvestuse kontrolli ja 
heakskiitmise otsus hõlmab esitatud 
raamatupidamise aastaaruannete 
terviklikkust, täpsust ja õigsust ega piira 
mis tahes järgnevate finantskorrektsioonide 
kohaldamist.

Or. sk

Selgitus

Ühise strateegilise raamistiku uuendusliku osa muudatusettepaneku arvestamine.
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Muudatusettepanek 1172
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 77 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon teeb finantskorrektsioone, 
tühistades osa liidu eraldisest 
programmile või kogu sellise eraldise ning 
nõudes liikmesriigilt summad tagasi, et 
välistada liidu vahenditest selliste kulutuste 
finantseerimise, mis rikuvad liidu või 
liikmesriigi seadusi, sealhulgas seoses 
komisjoni või Euroopa Kontrollikoja 
tuvastatud vajakajäämistega liikmesriikide 
juhtimis- ja kontrollisüsteemides.

1. Komisjon teeb finantskorrektsioone, 
tühistades kogu liidu eraldise programmile 
või makropiirkondliku arengufondi 
programmile või osale sellest ning nõudes 
liikmesriigilt summad tagasi, et välistada 
liidu vahenditest selliste kulutuste 
finantseerimise, mis rikuvad liidu või 
liikmesriigi seadusi, sealhulgas seoses 
komisjoni või Euroopa Kontrollikoja 
tuvastatud vajakajäämistega liikmesriikide 
juhtimis- ja kontrollisüsteemides.

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühise strateegilise raamistiku uuendusliku osa muudatust.

Muudatusettepanek 1173
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 77 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) rikkumine on mõjutanud või oleks 
võinud mõjutada vastutatava asutuse 
otsust toimingu väljavalimise kohta ÜSRi 
fondidest toetuse saamiseks;

(a) rikkumine on mõjutanud vastutatava 
asutuse otsust toimingu väljavalimise kohta 
ÜSRi fondidest toetuse saamiseks;

Or. en
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Muudatusettepanek 1174
Vincenzo Iovine, Erminia Mazzoni, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Leonardo 
Domenici, Patrizia Toia, Guido Milana, Francesco De Angelis

Ettepanek võtta vastu määrus
2 – artikkel 77 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) on oht, et rikkumine on mõjutanud või 
oleks võinud mõjutada kulude summat, 
mis deklareeriti hüvitamiseks liidu 
eelarvest.

b) rikkumine on mõjutanud kulude 
summat, mis deklareeriti hüvitamiseks 
liidu eelarvest.

Or. it

Selgitus

Peetakse vajalikuks, et komisjon teeb finantskorrektsiooni, kui kinnitatakse, et rikkumine 
mõjutas tegelikult deklareeritud kulude summat.

Muudatusettepanek 1175
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
2 – artikkel 77 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) on oht, et rikkumine on mõjutanud või 
oleks võinud mõjutada kulude summat, 
mis deklareeriti hüvitamiseks liidu 
eelarvest.

(b) on oht, et rikkumine on mõjutanud
kulude summat, mis deklareeriti 
hüvitamiseks liidu eelarvest.

Or. en

Muudatusettepanek 1176
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 77 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikest 1 tuleneva finantskorrektsiooni 3. Lõikest 1 tuleneva finantskorrektsiooni 
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summa üle otsustades võtab komisjon 
arvesse kohaldatavate liidu või liikmesriigi 
õigusnormide rikkumise olemust ja raskust 
ning selle rahalisi tagajärgi liidu eelarvele.

summa üle otsustades võtab komisjon 
arvesse kohaldatavate liidu või liikmesriigi 
õigusnormide rikkumise olemust ja raskust 
ning selle rahalisi tagajärgi liidu eelarvele.
Komisjon teavitab Euroopa Parlamenti 
oma otsusest õigeaegselt.

Or. en

Muudatusettepanek 1177
Markus Pieper, Joachim Zeller

Määruse ettepanek
Osa 2 – artikkel 77 – lõige 3a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3a. Kui raskes rahalises seisus liikmesriik 
vastab artikli 22 lõike 1 tingimustele, 
peaks komisjon nõudmise korral võtma 
rakendusmeetme, et luua tsentraliseeritud 
juhtimise all eraldi programm määruse nr 
1605/2002 artikli 54a kohaselt; eesmärk 
peaks olema katkestatud ja/või tühistatud 
finantseerimise ning intressitulude või 
rahaliste vahendite, mida liikmesriik ei 
ole veel kasutusele võtnud, ühendamine 
ning nende võimalikult tõhus kasutamine 
majanduskasvu ja -tegevuse 
stimuleerimiseks, eriti mis puutub 
majandusega seotud taristuprojektidesse;

Or. de

Muudatusettepanek 1178
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 78 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kõik programmid läbivad 
kulukohustustest vabastamise menetluse, 

1. Kõik programmid või 
makropiirkondliku arengufondi 
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mille kohaselt kulukohustusega seotud 
summad, mida kindlaksmääratud perioodi 
jooksul ei hõlma eelrahastamine või 
maksetaotlus, vabastatakse 
kulukohustustest.

programmid läbivad kulukohustustest 
vabastamise menetluse, mille kohaselt 
kulukohustusega seotud summad, mida 
määratletud perioodi jooksul ei hõlma 
eelrahastamine või maksetaotlus, 
vabastatakse kulukohustustest.

Or. sk

Selgitus

Ühise strateegilise raamistiku uuendusliku osa muudatusettepaneku arvestamine.

Muudatusettepanek 1179
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 78 – lõige 2

Komisjoni pakutud tekst Muudatusettepanek

2. Perioodi viimase aastaga seotud 
kulukohustus vabastatakse kooskõlas 
programmide lõpetamisel järgitavate 
eeskirjadega.

2. Perioodi viimase aastaga seotud 
kulukohustus vabastatakse kooskõlas 
programmide või makropiirkondliku 
arengufondi programmide lõpetamisel 
järgitavate eeskirjadega.

Or. sk

Selgitus

Ühise strateegilise raamistiku uuendusliku osa muudatusettepaneku arvestamine.

Muudatusettepanek 1180
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 78 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. See osa kulukohustustest, mis on ikka 
veel avatud, vabastatakse kulukohustustest 
juhul, kui fondispetsiifilistes eeskirjades 

4. See osa kulukohustustest, mis on ikka 
veel avatud, vabastatakse kulukohustustest 
juhul, kui fondispetsiifilistes eeskirjades 
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kehtestatud tähtpäevadeks ei ole 
komisjonile esitatud lõpetamiseks 
nõutavaid dokumente.

kehtestatud tähtpäevadeks ei ole 
komisjonile esitatud programmi või 
makropiirkondliku arengufondi 
programmi lõpetamiseks nõutavaid 
dokumente.

Or. sk

Selgitus

Ühise strateegilise raamistiku uuendusliku osa muudatusettepaneku arvestamine.

Muudatusettepanek 1181
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 79 – lõige 1 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vääramatu jõud, mis mõjutab oluliselt 
kogu programmi või selle osa rakendamist. 
Vääramatut jõudu põhjusena esitavad 
riiklikud ametiasutused peavad tõendama 
selle vääramatu jõu otsest mõju kogu 
programmi või selle osa rakendamisele.

(b) vääramatu jõud, mis mõjutab oluliselt 
kogu programmi või makropiirkondliku 
arenguprogrammi või selle osa
rakendamist. Vääramatut jõudu põhjusena 
esitavad riiklikud ametiasutused või 
ametiasutused nendes liikmesriikide 
rühmades, kes on loonud 
makropiirkondliku arengufondi, peavad 
tõendama selle vääramatu jõu otsest mõju 
kogu programmi või makropiirkondliku 
arenguprogrammi või selle osa 
rakendamisele.

Or. sk

Selgitus

Ühise strateegilise raamistiku uuendusliku osa muudatusettepaneku arvestamine.

Muudatusettepanek 1182
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 80 – lõige 1



PE491.056v01-00 42/170 AM\903905ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui on oht, et artikli 78 alusel hakatakse 
kohaldama kulukohustustest vabastamist, 
teatab komisjon sellest liikmesriigile ja 
korraldusasutusele aegsasti.

1. Kui on oht, et artikli 78 alusel hakatakse 
kohaldama kulukohustustest vabastamist, 
teatab komisjon sellest liikmesriigile või 
liikmesriikide rühmale, kes on loonud 
makropiirkondliku arengufondi, ja 
korraldusasutusele aegsasti.

Or. sk

Selgitus

Ühise strateegilise raamistiku uuendusliku osa muudatusettepaneku arvestamine. 

Muudatusettepanek 1183
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 80 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lähtudes andmetest, mis on tal olemas 
31. jaanuaril, teeb komisjon liikmesriigile 
ja korraldusasutusele teatavaks tema 
valduses olevatest andmetest tuleneva 
kulukohustustest vabastamise summa.

2. Lähtudes andmetest, mis on tal olemas 
31. jaanuaril, teeb komisjon liikmesriigile 
või liikmesriikide rühmale, kes on loonud 
makropiirkondliku arengufondi, ja 
korraldusasutusele teatavaks tema valduses 
olevatest andmetest tuleneva 
kulukohustustest vabastamise summa.

Or. sk

Selgitus

Ühise strateegilise raamistiku uuendusliku osa muudatusettepaneku arvestamine.

Muudatusettepanek 1184
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 80 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigil on kaks kuud aega, et 
nõustuda kulukohustustest vabastatava 
summaga või esitada oma tähelepanekud.

3. Liikmesriigil või makropiirkondliku 
arengufondi loonud liikmesriikide rühmal
on kaks kuud aega, et nõustuda 
kulukohustustest vabastava summaga või 
esitada oma tähelepanekud.

Or. sk

Selgitus

Ühise strateegilise raamistiku uuendusliku osa muudatusettepaneku arvestamine.

Muudatusettepanek 1185
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 80 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriik esitab komisjonile 
30. juuniks muudetud rahastamiskava, mis 
kajastab asjaomaseks majandusaastaks 
programmi ühel või mitmel prioriteetsel 
suunal vähendatud toetuse summat. Kui 
muudetud rahastamiskava ei esitata, 
muudab komisjon rahastamiskava, 
vähendades ÜSRi fondidest makstavaid 
toetuse osamakseid asjaomaseks 
majandusaastaks. Vähendamine 
määratakse igale prioriteedile 
proportsionaalselt.

4. Liikmesriik või makropiirkondliku 
arengufondi loonud liikmesriikide rühm
esitab komisjonile 30. juuniks muudetud 
rahastamiskava, mis kajastab asjaomaseks 
majandusaastaks programmi või 
makropiirkondliku arengufondi 
programmi ühel või mitmel prioriteetsel 
suunal vähendatud toetuse summat. Kui 
muudetud rahastamiskava ei esitata, 
muudab komisjon rahastamiskava, 
vähendades ÜSRi fondidest makstavaid 
toetuse osamakseid asjaomaseks 
majandusaastaks. Vähendamine 
määratakse igale prioriteedile 
proportsionaalselt.

Or. sk

Selgitus

Ühise strateegilise raamistiku uuendusliku osa muudatusettepaneku arvestamine.
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Muudatusettepanek 1186
Markus Pieper, Joachim Zeller

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 80 – lõige 4a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Rahalistes raskustes liikmesriikide 
puhul, kes kuuluvad artikli 22 lõike 1 alla, 
investeeritakse vähendatud rahalised 
vahendid programmi, mis on loodud 
rakendusmeetme abil, mida 
administreerib COM määruse (EÜ, 
Euratom) nr 1605/2002 artikli 54a 
kohaselt. Programmi prioriteet on 
maksimaalne toetus majanduskasvuks ja -
arenguks, eriti mis puutub majandusega 
seotud taristuprojektidesse, et hoida ära 
edasist majanduskahju piirkondadele.

Or. de

Muudatusettepanek 1187
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 80 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon muudab programmi 
vastuvõtmise otsust rakendusaktidega 
hiljemalt 30. septembril.

5. Komisjon muudab programmi või 
makropiirkondliku arengufondi 
programmi vastuvõtmise otsust 
rakendusaktidega hiljemalt 30. septembril.

Or. sk

Selgitus

Ühise strateegilise raamistiku uuendusliku osa muudatusettepaneku arvestamine.

Muudatusettepanek 1188
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
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Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 3 – artikkel 81 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Fondid toetavad liidu majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust 
tugevdavate meetmete väljatöötamist ning 
jätkuvat rakendamist vastavalt aluslepingu 
artiklile 174.

Fondid ja meetmed, millele fondid kaasa 
aitavad, toetavad liidu majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust 
tugevdavate meetmete väljatöötamist ning 
jätkuvat rakendamist vastavalt aluslepingu 
artiklile 174.

Or. fr

Muudatusettepanek 1189
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ettepanek vastu võtta määrus
Osa 3 – artikkel 81 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Fondidest abi saavad meetmed aitavad 
kaasa liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegiale.

Fondidest abi saavad meetmed aitavad 
tasakaalustatud moel samuti kaasa liidu 
aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia rakendamisele.

Or. fr

Muudatusettepanek 1190
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 81 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) „Makropiirkondliku koostöö” 
liikmesriikide rühmad, kes on loonud 
makropiirkondliku arengufondi, mida 
toetavad kõik fondid.

Or. sk
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Selgitus

Ühise strateegilise raamistiku uuendusliku osa muudatusettepaneku arvestamine.

Muudatusettepanek 1191
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 3 – artikkel 82 – lõige 2 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni pakutud tekst Muudatusettepanek

Vahendid majanduskasvu ja tööhõive 
eesmärkide täitmiseks eraldatakse vastavalt 
NUTS 2. tasandi järgmisele kolmele 
kategooriale:

Vahendid majanduskasvu ja tööhõive 
eesmärkide täitmiseks eraldatakse vastavalt 
NUTS 2. tasandi järgmisele kahele 
kategooriale:

Or. de

Muudatusettepanek 1192
Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 3 – artikkel 82 – lõige 2 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) vähem arenenud piirkonnad, mille SKP 
elaniku kohta on alla 75 % 27-liikmelise 
ELi keskmisest SKPst;

(a) vähem arenenud piirkonnad, mille SKP 
elaniku kohta on alla 75% 27-liikmelise 
ELi keskmisest SKPst, ja äärepoolseimad 
piirkonnad;

Or. pt

Selgitus

Nii nagu määruse eri osades peetakse äärepoolseimaid piirkondi võrdväärseks vähem 
arenenud piirkondadega, peaks see kehtima ka määruse selles osas.

Muudatusettepanek 1193
Markus Pieper, Manfred Weber, Oldřich Vlasák, Angelika Niebler, Joachim Zeller, 
Herbert Reul, Michael Theurer, Tamás Deutsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 3 – artikkel 82 – lõige 2 – esimene lõik – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) üleminekupiirkonnad, mille SKP 
elaniku kohta on vahemikus 75–90%
27-liikmelise ELi keskmisest SKPst;

(Välja jäetud)

Or. de

Muudatusettepanek 1194
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Herbert Reul, Michael 
Theurer

Ettepanek võtta vastu määrus
3 – artikkel 82 – lõige 2 – esimene lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) enam arenenud piirkonnad, mille SKP 
elaniku kohta on üle 90 % 27-liikmelise 
ELi keskmisest SKPst.

(c) enam arenenud piirkonnad, mille SKP 
elaniku kohta on üle 75% 27-liikmelise 
ELi keskmisest SKPst.

Or. de

Muudatusettepanek 1195
Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Michael Theurer

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 3 – artikkel 82 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nimetatud kolm kategooriat on kindlaks 
määratud selle alusel, kuidas nende ostujõu 
pariteetides väljendatud ja liidu 2006.–
2008. aasta arvandmete alusel arvutatud 
SKP elaniku kohta on seotud 27-liikmelise 
ELi sama võrdlusperioodi keskmise 
SKPga.

Nimetatud kaks kategooriat on kindlaks 
määratud selle alusel, kuidas nende ostujõu 
pariteetides väljendatud ja liidu 2006.–
2008. aasta arvandmete alusel arvutatud 
SKP elaniku kohta on seotud 27-liikmelise 
ELi sama võrdlusperioodi keskmise 
SKPga.

Or. de
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Muudatusettepanek 1196
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 3 – artikkel 82 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nimetatud kolm kategooriat on kindlaks 
määratud selle alusel, kuidas nende ostujõu 
pariteetides väljendatud ja liidu 2006.–
2008. aasta arvandmete alusel arvutatud 
SKP elaniku kohta on seotud 27-liikmelise 
ELi sama võrdlusperioodi keskmise 
SKPga.

Nimetatud kolm kategooriat on kindlaks 
määratud selle alusel, kuidas nende ostujõu 
pariteetides väljendatud ja liidu viimase 
kättesaadava kolmeaastase perioodi
arvandmete alusel arvutatud SKP elaniku 
kohta on seotud 27-liikmelise ELi sama 
võrdlusperioodi keskmise SKPga.

Or. en

Muudatusettepanek 1197
María Irigoyen Pérez

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 3 – artikkel 82 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni pakutud tekst Muudatusettepanek

Nimetatud kolm kategooriat on kindlaks 
määratud selle alusel, kuidas nende ostujõu 
pariteetides väljendatud ja liidu 2006.–
2008. aasta arvandmete alusel arvutatud 
SKP elaniku kohta on seotud 27-liikmelise 
ELi sama võrdlusperioodi keskmise 
SKPga.

Nimetatud kolm kategooriat on kindlaks 
määratud selle alusel, kuidas nende ostujõu 
pariteetides väljendatud ja liidu viimaste 
kättesaadavate arvandmete alusel 
arvutatud SKP elaniku kohta on seotud 27-
liikmelise ELi sama võrdlusperioodi 
keskmise SKPga.

Or. es

Selgitus

Piirkondade määratletud kolme kategooriasse rühmitamiseks kasutatavad majandusandmed 
peaksid olema viimased kättesaadavad, et kajastada täpselt piirkondade tegelikku olukorda ja 
majanduskriisi mõju. Seega on vajalik sätestada kohandamisklausel, mis võimaldab 
piirkondade kategooriaid perioodi vältel revideerida, kui nende olukord on märkimisväärselt 
muutunud.
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Muudatusettepanek 1198
Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 3 – artikkel 82 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nimetatud kolm kategooriat on kindlaks 
määratud selle alusel, kuidas nende ostujõu 
pariteetides väljendatud ja liidu 2006.–
2008. aasta arvandmete alusel arvutatud 
SKP elaniku kohta on seotud 27-liikmelise 
ELi sama võrdlusperioodi keskmise 
SKPga.

Nimetatud kolm kategooriat on kindlaks 
määratud selle alusel, kuidas nende ostujõu 
pariteetides väljendatud ja liidu viimase 
kolme aasta kohta kättesaadavate 
arvandmete alusel arvutatud SKP elaniku 
kohta on seotud 27-liikmelise ELi sama 
võrdlusperioodi keskmise SKPga.

Or. es

Muudatusettepanek 1199
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 82 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nimetatud kolm kategooriat on kindlaks 
määratud selle alusel, kuidas nende ostujõu 
pariteetides väljendatud ja liidu 2006.–
2008. aasta arvandmete alusel arvutatud 
SKP elaniku kohta on seotud 27-liikmelise 
ELi sama võrdlusperioodi keskmise 
SKPga.

Nimetatud kolm kategooriat on kindlaks 
määratud selle alusel, kuidas nende ostujõu 
pariteetides väljendatud ja liidu 2006.–
2008. aasta arvandmete alusel arvutatud 
SKP elaniku kohta on seotud 27-liikmelise 
ELi sama võrdlusperioodi keskmise 
SKPga.

Seejärel tuleb nimetatud kategooriates 
abikõlblike piirkondade loetelu uuesti 
hinnata, et võtta arvesse keskmise SKP 
vähenemist elaniku kohta nendes 
piirkondades majandus- ja finantskriisi 
järel.
Need piirkonnad, mille keskmine SKP 
elaniku kohta oli majanduskriisist kõige 
enam mõjutatud, saavad kasu 
täiendavatest rahalistest vahenditest, mis 
vastavad nende uuele olukorrale.
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Or. fr

Muudatusettepanek 1200
Markus Pieper, Joachim Zeller

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 82 – lõige 2 – teine lõik a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vähem arenenud piirkonnad, mille SKP 
moodustab 70–75% ELi keskmisest SKPst 
rohkem kui kahel programmiperioodil, 
kuid mis ei ole suutnud saavutada 
majandusliku olukorra märkimisväärset 
paranemist, määratakse järgmiseks 
perioodiks kõrgema riigi 
kaasfinantseerimise määraga 
kategooriasse;

Or. de

Selgitus

Vt Euroopa Parlamendi 5. juuli 2011. aasta resolutsiooni komisjoni viienda 
ühtekuuluvusaruande ja ühtekuuluvuspoliitika strateegia kohta pärast 2013. aastat artiklit 33: 
„nõuab toetusperioodide piiramist nende piirkondade puhul, mis ei suuda pärast mitut 
programmiperioodi maksimaalsele abile vaatamata ilmutada oma majandusliku, sotsiaalse ja 
ökoloogilise olukorra mingitki märkimisväärset paranemist”.

Muudatusettepanek 1201
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 82 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühtekuuluvusfondist toetatakse 
liikmesriike, kelle ostujõu pariteetides 
väljendatud ja liidu 2007.–2009. aasta
arvandmete alusel arvutatud kogurahvatulu 
inimese kohta on alla 90 % 27-liikmelise 
ELi sama võrdlusperioodi keskmisest 

Ühtekuuluvusfondist toetatakse 
liikmesriike, kelle ostujõu pariteetides 
väljendatud ja liidu kolme viimase aasta
arvandmete alusel arvutatud kogurahvatulu 
inimese kohta on alla 90% 27-liikmelise 
ELi sama võrdlusperioodi keskmisest 
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kogurahvatulust. kogurahvatulust.

Or. en

Muudatusettepanek 1202
María Irigoyen Pérez

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 82 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühtekuuluvusfondist toetatakse 
liikmesriike, kelle ostujõu pariteetides 
väljendatud ja liidu 2007.–2009. aasta
arvandmete alusel arvutatud kogurahvatulu 
inimese kohta on alla 90 % 27-liikmelise 
ELi sama võrdlusperioodi keskmisest 
kogurahvatulust.

Ühtekuuluvusfondist toetatakse 
liikmesriike, kelle ostujõu pariteetides 
väljendatud ja liidu viimaste 
kättesaadavate arvandmete alusel 
arvutatud kogurahvatulu inimese kohta on 
alla 90% 27-liikmelise ELi sama 
võrdlusperioodi keskmisest 
kogurahvatulust.

Or. es

Selgitus

Kasutatud majandusandmed peaksid olema viimased kättesaadavad andmed, et need 
peegeldaksid piirkondade tegelikku olukorda ja kriisi mõjusid.

Muudatusettepanek 1203
Eleni Theocharous

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 82 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühtekuuluvusfondist toetatakse 
liikmesriike, kelle ostujõu pariteetides 
väljendatud ja liidu 2007.–2009. aasta 
arvandmete alusel arvutatud kogurahvatulu 
inimese kohta on alla 90 % 27-liikmelise 
ELi sama võrdlusperioodi keskmisest 
kogurahvatulust.

Ühtekuuluvusfondist toetatakse 
liikmesriike, kelle ostujõu pariteetides 
väljendatud ja liidu 2007.–2009. aasta 
arvandmete alusel arvutatud kogurahvatulu 
inimese kohta on alla 90 % 27-liikmelise 
ELi sama võrdlusperioodi keskmisest 
kogurahvatulust, ning samuti väikesaartest 
liikmesriike, millel ei ole püsivaid 
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fikseeritud seoseid Euroopa mandriosaga 
ning mille elanikkond on väiksem kui 
2 miljonit elanikku.

Or. en

Selgitus

Väikesaartest liikmesriigid, mis puutuvad kokku tõsiste piirangutega, mis tulenevad nende 
kaugusest ja eraldatusest ning millel ei ole mandriosas riiklikku toetust, peavad olema 
Ühtekuuluvusfondi jaoks täielikult abikõlblikud ja mitte ülemineku alusel. Väikesaartest 
liikmesriikide territoriaalseid iseärasusi tunnustati aluslepingu artiklis 174 ja 
deklaratsioonis 33. Ka ÜRO on tunnustanud Maltat ja Küprost „väikesaartest riikidena”. 
Suuruse tegurit saab kasutada ka selle kindlaks määramiseks, mis on väikesaarest riik (nt 
maksimaalne rahvaarv).

Muudatusettepanek 1204
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 82 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühtekuuluvusfondist toetatakse 
liikmesriike, kelle ostujõu pariteetides 
väljendatud ja liidu 2007.–2009. aasta
arvandmete alusel arvutatud kogurahvatulu 
inimese kohta on alla 90 % 27-liikmelise 
ELi sama võrdlusperioodi keskmisest
kogurahvatulust.

Ühtekuuluvusfondist toetatakse 
liikmesriike, kelle ostujõu pariteetides 
väljendatud ja viimase kolme aasta kohta 
kättesaadavate liidu arvandmete alusel 
arvutatud kogurahvatulu inimese kohta on 
alla 90 % 27-liikmelise ELi sama 
võrdlusperioodi keskmisest 
kogurahvatulust.

Or. es

Muudatusettepanek 1205
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 82 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühtekuuluvusfondist toetatakse Ühtekuuluvusfondist toetatakse 
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liikmesriike, kelle ostujõu pariteetides 
väljendatud ja liidu 2007.–2009. aasta
arvandmete alusel arvutatud kogurahvatulu 
inimese kohta on alla 90 % 27-liikmelise 
ELi sama võrdlusperioodi keskmisest 
kogurahvatulust.

liikmesriike, kelle ostujõu pariteetides 
väljendatud ja liidu 2007.–2010. aasta
arvandmete alusel arvutatud kogurahvatulu 
inimese kohta on alla 90% 27-liikmelise 
ELi sama võrdlusperioodi keskmisest 
kogurahvatulust.

Or. fr

Muudatusettepanek 1206
Eleni Theocharous

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 82 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid, kes vastavad 2013. aastal 
Ühtekuuluvusfondist abi saamise 
tingimustele, kuid kelle esimese lõigu 
kohaselt arvutatud nominaalne SKP 
elaniku kohta ületab 90 % 27-liikmelise 
ELi keskmisest SKPst, saavad 
üleminekuperioodil Ühtekuuluvusfondist 
eritoetust.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1207
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Michael Theurer

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 82 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võtab kohe pärast määruse 
jõustumist rakendusaktiga vastu otsuse, 
millega avaldatakse lõike 2 kolme
piirkonnakategooria kriteeriumidele 
vastavate piirkondade ja lõike 3 
kriteeriumidele vastavate liikmesriikide 
loetelu. Loetelu kehtib 1. jaanuarist 2014 

4. Komisjon võtab kohe pärast määruse 
jõustumist rakendusaktiga vastu otsuse, 
millega avaldatakse lõike 2 kahe
piirkonnakategooria kriteeriumidele 
vastavate piirkondade ja lõike 3 
kriteeriumidele vastavate liikmesriikide 
loetelu. Loetelu kehtib 1. jaanuarist 2014 
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kuni 31. detsembrini 2020. kuni 31. detsembrini 2020.

Or. de

Muudatusettepanek 1208
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 82 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. 2015. aastal vaatab komisjon üle 
piirkondade abikõlblikkuse punktis 2 
viidatud erinevate kategooriate raames. 
Need piirkonnad, kus majanduslanguse 
tõttu on SKP elaniku kohta langenud 
eespool nimetatud võrdlusperioodi ning 
2010.–2012. aasta perioodi vahel 
vähemalt 5%, saavad toetust täiendavatest 
rahalistest vahenditest, mis vastavad 
nende uuele olukorrale.

Or. en

Muudatusettepanek 1209
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 83 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
otsuse sätestada koguvahendite iga-aastane 
jaotus liikmesriikide vahel, ilma et sellega 
piirataks selle artikli lõike 3 ja artikli 84 
lõike 7 kohaldamist.

2. Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
otsuse sätestada koguvahendite iga-aastane 
jaotus liikmesriikide vahel majanduskasvu 
ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi 
saavutamiseks, ilma et sellega piirataks 
selle artikli lõike 3 ja artikli 84 lõike 7 
kohaldamist, ning koostööprogrammide 
kaudu Euroopa territoriaalse koostöö 
eesmärgi saavutamiseks.

Or. fr
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Selgitus

Täiendab 2011. aasta juunis täiskogus vastu võetud raportit (2010/2155(INI)); 
muudatusettepaneku eesmärk on taotleda Euroopa Liidu vahendite eraldamist igale 
koostööprogrammile. Nimetatud eraldiste süsteem võimaldaks vältida riiklike eraldiste 
tasakaalustamatust samas valdkonnas ja majandusliku kasu arvutamise strateegia võimaldaks 
vastata kõnealuse valdkonna koostöö vajadustele integreeritud viisil.

Muudatusettepanek 1210
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 83 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
otsuse sätestada koguvahendite iga-aastane 
jaotus liikmesriikide vahel, ilma et sellega 
piirataks selle artikli lõike 3 ja artikli 84 
lõike 7 kohaldamist.

2. Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
otsuse sätestada koguvahendite iga-aastane 
jaotus liikmesriikide vahel majanduskasvu 
ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi 
raames, ilma et sellega piirataks selle 
artikli lõike 3 ja artikli 84 lõike 7 
kohaldamist, ning koosööprogrammi 
territoriaalse koostöö eesmärgi raames.

Or. en

Muudatusettepanek 1211
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 83 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
otsuse sätestada koguvahendite iga-aastane 
jaotus liikmesriikide vahel, ilma et sellega 
piirataks selle artikli lõike 3 ja artikli 84 
lõike 7 kohaldamist.

2. Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
otsuse sätestada koguvahendite iga-aastane 
jaotus liikmesriikide vahel seoses 
majanduskasvu ja tööhõivesse 
investeerimise eesmärgiga, ilma et sellega 
piirataks selle artikli lõike 3 ja artikli 84 
lõike 7 kohaldamist, ning 
koosööprogrammi Euroopa territoriaalse 
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koostöö eesmärgi raames.

Or. fr

Selgitus

Praeguse jaotamise süsteemi jätkamine liikmesriigi poolt hõlmab kahte riski: 
tasakaalustamata riiklikud eraldised sama valdkonna jaoks ja õiglase tulu strateegia 
säilitamine igas liikmesriigis.

Muudatusettepanek 1212
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 83 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
otsuse sätestada koguvahendite iga-aastane 
jaotus liikmesriikide vahel, ilma et sellega 
piirataks selle artikli lõike 3 ja artikli 84 
lõike 7 kohaldamist.

2. Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
otsuse sätestada koguvahendite iga-aastane 
jaotus liikmesriikide vahel, mis on 
suunatud majanduskasvu ja tööhõivesse 
investeerimiseks, ilma et sellega piirataks 
selle artikli lõike 3 ja artikli 84 lõike 7 
kohaldamist, ning koostööprogrammide 
kaudu Euroopa territoriaalse koostöö 
eesmärgi saavutamiseks.

Or. es

Muudatusettepanek 1213
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 1 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Majanduskasvu ja tööhõive eesmärkide 
investeeringute vahendid moodustavad 
96,52 % koguvahenditest (st kokku 
324 320 492 844 eurot) ja need jaotatakse 
järgmiselt:

1. Majanduskasvu ja tööhõive eesmärkide 
investeeringute vahendid moodustavad 
XX % koguvahenditest (st kokku 
XXX XXX XXX XXX eurot) ja need 
jaotatakse järgmiselt:
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Or. es

Muudatusettepanek 1214
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Michael Theurer

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 1 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 50,13 % (st kokku 
162 589 839 384 eurot) vähem arenenud 
piirkondadele;

(a) [50,13 %] 1 (xxx) vähem arenenud 
piirkondadele;

__________________
1 Nimetatud osakaal tuleb kohandada 
vastavalt mitmeaastase finantsraamistiku 
läbirääkimistele.

Or. de

Muudatusettepanek 1215
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 1 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 50,13 % (st kokku 
162 589 839 384 eurot) vähem arenenud 
piirkondadele;

(a) XX % (st kokku 
XXX XXX XXX XXX eurot) vähem 
arenenud piirkondadele;

Or. es

Muudatusettepanek 1216
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Michael Theurer

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 1 – esimene lõik – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) 12,01 % (st kokku 
38 951 564 661 eurot) 
üleminekupiirkondadele;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 1217
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 1 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) 12,01 % (st kokku 
38 951 564 661 eurot) 
üleminekupiirkondadele;

(b) XX % (st kokku 
XXX XXX XXX XXX eurot) 
üleminekupiirkondadele;

Or. es

Muudatusettepanek 1218
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 1 – esimene lõik – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) Kõik piirkonnad, mis olid 
abikõlblikud rahastamiseks vastavalt 
nõukogu määruse (EÜ) nr 1083/2006 
artikli 5 lõike 1 lähenemiseesmärgi 
raames ning mille SKP elaniku kohta on 
alla 75% EL-27 keskmisest SKPst, ning 
piirkonnad, mis olid abikõlblikud 
rahastamiseks vastavalt nõukogu määruse 
(EÜ) nr 1083/2006 artikli 8 lõike 1 
üleminekutoetuse raames, saavad eraldisi 
struktuurifondi raames, mis on vähemalt 
kaks kolmandikku nende 2007.–
2013. aasta eraldistest (st kokku 
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XXX XXX XXX XXX eurot).

Or. en

Muudatusettepanek 1219
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Michael Theurer

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 1 – esimene lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) 16,39 % (st kokku 
53 142 922 017 eurot) enam arenenud 
piirkondadele;

(c) [28,40 %]1 (xxx) enam arenenud 
piirkondadele;

__________________
1 Nimetatud osakaal tuleb kohandada 
vastavalt mitmeaastase finantsraamistiku 
läbirääkimistele.

Or. de

Muudatusettepanek 1220
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 1 – esimene lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) 16,39 % (st kokku 
53 142 922 017 eurot) enam arenenud 
piirkondadele;

(c) XX % (st kokku 
XX XXX XXX XXX eurot) enam arenenud 
piirkondadele;

Or. es

Muudatusettepanek 1221
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 1 – esimene lõik – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) 21,19 % (st kokku 
68 710 486 782 eurot) 
Ühtekuuluvusfondist
toetust saavatele liikmesriikidele;

(d) [21,19 %]1 (xxx) Ühtekuuluvusfondist
toetust saavatele liikmesriikidele;

__________________
1 Nimetatud osakaal tuleb kohandada 
vastavalt mitmeaastase finantsraamistiku 
läbirääkimistele.

Or. de

Muudatusettepanek 1222
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 1 – esimene lõik – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) 21,19 % (st kokku 
68 710 486 782 eurot) 
Ühtekuuluvusfondist toetust saavatele 
liikmesriikidele;

(d) XX % (st kokku 
XX XXX XXX XXX eurot) 
Ühtekuuluvusfondist toetust saavatele 
liikmesriikidele;

Or. es

Muudatusettepanek 1223
Younous Omarjee, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, Maurice Ponga

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 1 – esimene lõik – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) 0,29 % (st kokku 925 680 000 eurot) 
täiendava toetusena aluslepingu 
artiklis 349 määratletud äärepoolseimatele 
piirkondadele ja NUTS 2. tasandi 
piirkondadele, mis täidavad Austria, 
Soome ja Rootsi ühinemislepingu 

(e) ESFi eelarve raames XXX eurot (st 
40 eurot elaniku kohta) eraldatakse
täiendava toetusena aluslepingu 
artiklis 349 määratletud äärepoolseimatele 
piirkondadele ja NUTS 2. tasandi 
piirkondadele, mis täidavad Austria, 
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protokolli nr 6 artiklis 2 sätestatud 
kriteeriume.

Soome ja Rootsi ühinemislepingu 
protokolli nr 6 artiklis 2 sätestatud 
kriteeriume.

Or. fr

Muudatusettepanek 1224
Markus Pieper, Joachim Zeller

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 1 – esimene lõik – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) 0,29 % (st kokku 925 680 000 eurot) 
täiendava toetusena aluslepingu 
artiklis 349 määratletud äärepoolseimatele 
piirkondadele ja NUTS 2. tasandi 
piirkondadele, mis täidavad Austria, 
Soome ja Rootsi ühinemislepingu 
protokolli nr 6 artiklis 2 sätestatud 
kriteeriume.

(e) 0,29 % (xxx) täiendava toetusena 
aluslepingu artiklis 349 määratletud 
äärepoolseimatele piirkondadele ja NUTS 
2. tasandi piirkondadele, mis täidavad 
Austria, Soome ja Rootsi ühinemislepingu 
protokolli nr 6 artiklis 2 sätestatud 
kriteeriume.

Or. de

Muudatusettepanek 1225
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 1 – esimene lõik – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) 0,29 % (st kokku 925 680 000 eurot)
täiendava toetusena aluslepingu 
artiklis 349 määratletud äärepoolseimatele 
piirkondadele ja NUTS 2. tasandi 
piirkondadele, mis täidavad Austria, 
Soome ja Rootsi ühinemislepingu 
protokolli nr 6 artiklis 2 sätestatud 
kriteeriume.

(e) XXX eurot täiendava toetusena 
aluslepingu artiklis 349 määratletud 
äärepoolseimatele piirkondadele ja 
XXX eurot täiendava toetusena NUTS 
2. tasandi piirkondadele, mis täidavad 
Austria, Soome ja Rootsi ühinemislepingu 
protokolli nr 6 artiklis 2 sätestatud 
kriteeriume.

Or. es
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Muudatusettepanek 1226
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 1 – esimene lõik – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) 0,29 % (st kokku 925 680 000 eurot)
täiendava toetusena aluslepingu 
artiklis 349 määratletud 
äärepoolseimatele piirkondadele ja NUTS 
2. tasandi piirkondadele, mis täidavad 
Austria, Soome ja Rootsi ühinemislepingu 
protokolli nr 6 artiklis 2 sätestatud 
kriteeriume.

(e) XXX eurot täiendava toetusena NUTS 
2. tasandi piirkondadele, mis täidavad 
Austria, Soome ja Rootsi ühinemislepingu 
protokolli nr 6 artiklis 2 sätestatud 
kriteeriume.

Or. en

Muudatusettepanek 1227
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 1 – esimene lõik – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) 0,29 % (st kokku 925 680 000 eurot)
täiendava toetusena aluslepingu 
artiklis 349 määratletud äärepoolseimatele 
piirkondadele ja NUTS 2. tasandi 
piirkondadele, mis täidavad Austria, 
Soome ja Rootsi ühinemislepingu 
protokolli nr 6 artiklis 2 sätestatud 
kriteeriume.

(e) XXX eurot täiendava toetusena 
aluslepingu artiklis 349 määratletud 
äärepoolseimatele piirkondadele ja mille 
puhul peaks toetuse tase vastama 
äärepoolseimate piirkondade tegelikele 
ebasoodsatele tingimustele.

Or. en

Muudatusettepanek 1228
Nuno Teixeira
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Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 1 – esimene lõik – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) 0,29 % (st kokku 925 680 000 eurot) 
täiendava toetusena aluslepingu 
artiklis 349 määratletud äärepoolseimatele 
piirkondadele ja NUTS 2. tasandi 
piirkondadele, mis täidavad Austria, 
Soome ja Rootsi ühinemislepingu 
protokolli nr 6 artiklis 2 sätestatud 
kriteeriume.

(e) XX % (st kokku XXX XXX XXX eurot) 
täiendava toetusena aluslepingu 
artiklis 349 määratletud äärepoolseimatele 
piirkondadele ja NUTS 2. tasandi 
piirkondadele, mis täidavad Austria, 
Soome ja Rootsi ühinemislepingu 
protokolli nr 6 artiklis 2 sätestatud 
kriteeriume.

Or. pt

Selgitus

Viimasest mitmeaastasest finantsraamistikust (20072013) said äärepoolseimad piirkonnad ja 
hõredalt asustatud piirkonnad 1,513 miljardit eurot 2004. aasta hindade juures, mis vastab 
1,738 miljardile eurole 2011. aasta hindade juures. Võrreldes 2007.2012. aasta 
programmiperioodil eraldatud summasid 2014.2020. aasta perioodil eraldatavate 
summadega praeguste hindade juures, on täiendavaid eraldisi vähendatud 47% võrra, mis on 
ebamõistlik, võttes arvesse nende piirkondade ebasoodsaid looduslikke, majanduslikke ja 
sotsiaalseid tingimusi.

Muudatusettepanek 1229
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 1 – esimene lõik – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) XXX eurot täiendava toetusena 
eraldamiseks piirkondadele, mida 
mõjutavad tõsised ja püsivad ebasoodsad 
geograafilised tingimused ERFi käsitleva 
määruse artikli 10 raames vastuvõetud 
rakenduskavade raamistikus; nimetatud 
piirkonnad on määratletud artikli 111 
lõikes 4, v.a punktis e osutatud 
piirkonnad.

Or. es
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Muudatusettepanek 1230
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 1 – esimene lõik – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) XXX eurot täiendava toetusena 
aluslepingu artiklis 349 määratletud 
äärepoolseimatele piirkondadele ja mille 
puhul peaks toetuse tase vastama 
äärepoolseimate piirkondadega seotud 
tegelikele ebasoodsatele tingimustele.

Or. en

Muudatusettepanek 1231
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 1 – esimene lõik – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) XXX eurot täiendava toetusena 
NUTS 2. tasandi piirkondadele, mis 
täidavad Austria, Soome ja Rootsi 
ühinemislepingu protokolli nr 6 artiklis 2 
sätestatud kriteeriume.

Or. en

Muudatusettepanek 1232
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 1 – esimene lõik – punkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e b) XXX eurot täiendava toetusena 
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eraldamiseks piirkondadele, mida 
mõjutavad püsivad ja tõsised ebasoodsad 
geograafilised tingimused ERFi käsitleva 
määruse artikli 10 raames vastuvõetud 
rakenduskavade raamistikus; nimetatud 
piirkonnad on määratletud artikli 111 
lõikes 4, v.a punktides e ja f osutatud 
piirkonnad.

Or. en

Selgitus

Püsivate ja tõsiste ebasoodsate geograafiliste tingimustega piirkondadele tuleb tagada 
täiendav toetus, et aidata neil ületada nende eriliste tingimustega seotud raskusi ning 
rakendada nende arengupotentsiaale.

Muudatusettepanek 1233
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 1 – esimene lõik – punkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e b) XXX eurot täiendava toetusena 
eraldamiseks piirkondadele, mida 
mõjutavad püsivad ja tõsised ebasoodsad 
geograafilised tingimused ERFi käsitleva 
määruse artikli 10 raames vastuvõetud 
rakenduskavade raamistikus; nimetatud 
piirkonnad on määratletud artikli 111 
lõikes 4, v.a punktides e ja f osutatud 
piirkonnad.

Or. en

Muudatusettepanek 1234
Ivars Godmanis, Inese Vaidere, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Justas Vincas Paleckis, 
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Laima Liucija Andrikienė, Zigmantas Balčytis, Ivari 
Padar, Vilja Savisaar-Toomast, Sandra Kalniete, Viktor Uspaskich

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 1 – esimene lõik a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriikide jaoks, mis ühinesid ELiga 
enne 2013. aastat, mille SKP elaniku 
kohta on alla 75% EL-27 keskmisest ning 
mille tegelik keskmine SKP kasv 
ajavahemikul 2008–2010 oli madalam kui 
EL-27 keskmine, ei ole 
ühtekuuluvuspoliitika eraldised 
madalamad neile aastail 2007–2013 
eraldatud summadest.

Or. en

Muudatusettepanek 1235
Krišjānis Kariņš

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 1 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõik piirkonnad, mille SKP elaniku kohta 
on alla 75% keskmisest EL-27 SKPst ning 
mille tegelik keskmine SKP kasv 
ajavahemikul 2008–2010 oli madalam kui 
EL-27 keskmine, saavad eraldisi, mille 
maksimaalne tase on 3,X % nende SKPst 
või neile aastail 2007–2013 eraldatud 
summadest, olenevalt sellest, kumb on 
madalam.

Or. en

Muudatusettepanek 1236
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõigile piirkondadele, mille SKP elaniku välja jäetud
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kohta oli aastatel 2007–2013 alla 75% 
EL-25 vaatlusperioodi keskmisest, kuid
mille SKP elaniku kohta on üle 75 % EL-
27 keskmisest, eraldatakse 
struktuurifondidest summa, mis võrdub 
kahe kolmandikuga neile aastail 2007–
2013 eraldatud summadest.

Or. en

Muudatusettepanek 1237
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõigile piirkondadele, mille SKP elaniku 
kohta oli aastatel 2007–2013 alla 75% EL-
25 vaatlusperioodi keskmisest, kuid mille 
SKP elaniku kohta on üle 75 % EL-27 
keskmisest, eraldatakse struktuurifondidest 
summa, mis võrdub kahe kolmandikuga
neile aastail 2007–2013 eraldatud 
summadest.

Kõigile piirkondadele, mille SKP elaniku 
kohta oli aastatel 2007–2013 alla 75% EL-
25 vaatlusperioodi keskmisest, kuid mille 
SKP elaniku kohta on üle 75 % EL-27 
keskmisest, eraldatakse struktuurifondidest 
summa, mis ei ületa 50% neile aastail 
2007–2013 eraldatud summadest.

Or. en

Muudatusettepanek 1238
María Irigoyen Pérez, Antolín Sánchez Presedo, Carmen Romero López, Luis Yáñez-
Barnuevo García

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõigile piirkondadele, mille SKP elaniku 
kohta oli aastatel 2007–2013 alla 75% EL-
25 vaatlusperioodi keskmisest, kuid mille 
SKP elaniku kohta on üle 75 % EL-27 
keskmisest, eraldatakse struktuurifondidest 
summa, mis võrdub kahe kolmandikuga 

Kõigile piirkondadele, mille SKP elaniku 
kohta oli aastatel 2007–2013 alla 75 % EL-
25 vaatlusperioodi keskmisest, kuid mille 
SKP elaniku kohta on üle 75 % EL-27 
keskmisest, eraldatakse struktuurifondidest 
summa, mis võrdub kahe kolmandikuga 



PE491.056v01-00 68/170 AM\903905ET.doc

ET

neile aastail 2007–2013 eraldatud 
summadest.

neile aastail 2007–2013 eraldatud 
summadest, eesmärgiga tugevdada 
saavutatud arengut.

Or. es

Selgitus

Selleks, et tagada struktuurivahenditest tehtavate investeeringute pikaajaline jätkusuutlikkus 
ning edendada majanduskasvu ja sotsiaalset ühtekuuluvust lähenemispiirkondade 
kategooriast väljuvates Euroopa piirkondades, peavad need piirkonnad saama vähemalt kaks 
kolmandikku neile aastail 2007–2013 eraldatud summadest, et tugevdada saavutatud arengut.

Muudatusettepanek 1239
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõigile piirkondadele, mille SKP elaniku 
kohta oli aastatel 2007–2013 alla 75% EL-
25 vaatlusperioodi keskmisest, kuid mille 
SKP elaniku kohta on üle 75 % EL-27 
keskmisest, eraldatakse 
struktuurifondidest summa, mis võrdub 
kahe kolmandikuga neile aastail 2007–
2013 eraldatud summadest.

Kõigile piirkondadele, mille SKP elaniku 
kohta oli aastatel 2007–2013 alla 75% EL-
25 vaatlusperioodi keskmisest, kuid mille 
SKP elaniku kohta on üle 75 % EL-27 
keskmisest, või mis väljuvad esimest korda 
lähenemispiirkondade kategooriast, 
vastab minimaalse toetuse tasandi 
ületamine aastail 2014–2020 
kohandumise mehhanismile, millega 
kaasneb nende esialgse keskmise iga-
aastase eraldise järkjärguline vähenemine 
lähenemisega seotud eraldiste raames, 
mida komisjon arvutas mitmeaastase 
finantsraamistiku (2007–2013) raames.
Ajavahemikul 2014–2020 moodustab 
kogu toetus vähemalt kahele 
kolmandikule perioodil 2007–2013 antud 
toetusele.

Or. en

Muudatusettepanek 1240
Michael Theurer
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Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõigile piirkondadele, mille SKP elaniku 
kohta oli aastatel 2007–2013 alla 75% EL-
25 vaatlusperioodi keskmisest, kuid mille 
SKP elaniku kohta on üle 75 % EL-27 
keskmisest, eraldatakse struktuurifondidest 
summa, mis võrdub kahe kolmandikuga 
neile aastail 2007–2013 eraldatud 
summadest.

Kõigile piirkondadele, mis said aastatel 
2007–2013 toetust lähenemiseesmärgi
raames, ning mille SKP elaniku kohta on 
üle 75 % EL-27 keskmisest, eraldatakse 
struktuurifondidest summa, mis võrdub 
kahe kolmandikuga neile aastail 2007–
2013 eraldatud summadest.

Or. de

Selgitus

Tuleks saavutada kokkulepe ülemineku osas, et vältida liigseid raskusi ja statistilisi 
moonutusi.

Muudatusettepanek 1241
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõigile piirkondadele, mille SKP elaniku 
kohta oli aastatel 2007–2013 alla 75% EL-
25 vaatlusperioodi keskmisest, kuid mille 
SKP elaniku kohta on üle 75 % EL-27 
keskmisest, eraldatakse struktuurifondidest 
summa, mis võrdub kahe kolmandikuga 
neile aastail 2007–2013 eraldatud 
summadest
.

Kõigile piirkondadele, mis said aastatel 
2007–2013 toetust lähenemiseesmärgi 
raames, sh piirkondadele, mis on sellel
perioodil määratletud 
üleminekupiirkondadena vastavalt 
määruse nr 1083/2006 artikli 8 lõikele 1, 
kuid mille SKP elaniku kohta on üle 75 % 
EL-27 keskmisest, eraldatakse 
struktuurifondidest summa, mis võrdub 
kahe kolmandikuga neile aastail 2007–
2013 eraldatud summadest.

Or. de

Selgitus

Euroopa Komisjoni sõnastust nn turvavõrgu kohta, teiste sõnadega minimaalse toetuse kohta 
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kahe kolmandiku ulatuses praegusest perioodist, ei kohaldata praegustele 
üleminekupiirkondadele vastavalt määruse nr 1083/2006 artikli 8 lõikele 1, mille keskmine 
SKP on vastavalt artikli 5 lõikele 1 mõõdetult ja arvutatult ületanud EL-25 keskmise SKP, nt 
Leipzigi piirkond Saksamaal. Kuid ka need piirkonnad vajavad turvavõrku, et nad saaksid
tugevdada juba saavutatut.

Muudatusettepanek 1242
Constanze Angela Krehl, Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõigile piirkondadele, mille SKP elaniku 
kohta oli aastatel 2007–2013 alla 75% EL-
25 vaatlusperioodi keskmisest, kuid mille 
SKP elaniku kohta on üle 75 % EL-27 
keskmisest, eraldatakse struktuurifondidest 
summa, mis võrdub kahe kolmandikuga 
neile aastail 2007–2013 eraldatud 
summadest.

Kõigile piirkondadele, mille SKP elaniku 
kohta oli aastatel 2007–2013 alla 75% EL-
25 vaatlusperioodi keskmisest, kuid mille 
SKP elaniku kohta on üle 75 % EL-27 
keskmisest, ning praegu 
üleminekustaatuses olevatele 
piirkondadele eraldatakse 
struktuurifondidest summa, mis võrdub 
kahe kolmandikuga neile aastail 2007–
2013 eraldatud summadest.

Or. en

Muudatusettepanek 1243
Markus Pieper, Joachim Zeller, Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõigile piirkondadele, mille SKP elaniku 
kohta oli aastatel 2007–2013 alla 75% EL-
25 vaatlusperioodi keskmisest, kuid mille 
SKP elaniku kohta on üle 75 % EL-27 
keskmisest, eraldatakse struktuurifondidest 
summa, mis võrdub kahe kolmandikuga
neile aastail 2007–2013 eraldatud 
summadest.

Selleks, et tagada struktuurivahenditest 
tehtavate investeeringute pikaajaline 
jätkusuutlikkus, eraldatakse kõigile
piirkondadele, mis said aastatel 2007–
2013 rahalisi vahendeid 
lähenemiseesmärgi raames, st 
üleminekupiirkondadele määruse 
nr 1083/2006 artikli 8 lõike 1 raames,
mille SKP elaniku kohta oli aastatel 2007–
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2013 alla 75 % EL-25 vaatlusperioodi 
keskmisest, kuid mille SKP elaniku kohta 
oli tõusnud üle 75 % EL-27 keskmisest, 
struktuurifondidest summa, mis võrdub 
kahe kolmandikuga neile aastail 2007–
2013 eraldatud summadest.

Or. de

Selgitus

Komisjoni ettepaneku sõnastus nn turvavõrgu kohta ei kaasa praeguseid üleminekupiirkondi. 
Kuid selleks, et tugevdada juba saavutatut, tuleks tagada turvavõrk, mis moodustab vähemalt 
kaks kolmandikku praegustest eraldistest.

Muudatusettepanek 1244
Eleni Theocharous

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõigile piirkondadele, mille SKP elaniku 
kohta oli aastatel 2007–2013 alla 75% EL-
25 vaatlusperioodi keskmisest, kuid mille 
SKP elaniku kohta on üle 75 % EL-27 
keskmisest, eraldatakse struktuurifondidest 
summa, mis võrdub kahe kolmandikuga 
neile aastail 2007–2013 eraldatud 
summadest.

Kõigile piirkondadele, mille SKP elaniku 
kohta oli aastatel 2007–2013 alla 75% EL-
25 vaatlusperioodi keskmisest, kuid mille 
SKP elaniku kohta on üle 75 % EL-27 
keskmisest, eraldatakse struktuurifondidest 
summa, mis võrdub kahe kolmandikuga 
neile aastail 2007–2013 eraldatud 
summadest. Ilma et see piiraks eespool 
nimetatut, saavad ühe piirkonnaga 
väikesaartest liikmesriigid, mis saavad 
aastatel 2007–2013 rahalisi vahendeid 
Ühtekuuluvusfondist, eraldisi 
Struktuurifondist summas, mis võrdub 
neile aastatel 2007–2013 eraldatud 
summadega.

Or. en

Selgitus

Väikesaartest liikmesriike iseloomustab kaugus ning raskendatud ja kulukas juurdepääs 
siseturule. Selle tulemusel väheneb püsivalt nende konkurentsivõime ja see mõjutab nende 
võimet saada kasu Euroopa eesmärkidest ja nende võimet nendesse eesmärkidesse panustada.
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Ühtekuuluvuspoliitika raames rahastamine peab saavutama programmide arendamiseks 
nõutava kriitilise massi, mis lihtsustab nende täielikku integreerimist siseturule.

Muudatusettepanek 1245
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõigile piirkondadele, mille SKP elaniku 
kohta oli aastatel 2007–2013 alla 75% EL-
25 vaatlusperioodi keskmisest, kuid mille 
SKP elaniku kohta on üle 75 % EL-27 
keskmisest, eraldatakse 
struktuurifondidest summa, mis võrdub 
kahe kolmandikuga neile aastail 2007–
2013 eraldatud summadest.

Kõigile piirkondadele, mille SKP elaniku 
kohta oli aastatel 2007–2013 alla 75 % EL-
25 vaatlusperioodi keskmisest, kuid mille 
SKP elaniku kohta on üle 75 % EL-27 
keskmisest, eraldatakse igast 
struktuurifondist summa, mis võrdub kahe 
kolmandikuga neile aastail 2007–2013 
eraldatud summadest.

Or. es

Muudatusettepanek 1246
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriikidevahelises jaotuses 
kasutatakse järgmisi kriteeriume:

2. Liikmesriikidevahelises jaotuses 
kasutatakse sootundliku statistika alusel
järgmisi kriteeriume: 

Or. en

Muudatusettepanek 1247
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 2 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) vähem arenenud piirkondade ning 
üleminekupiirkondade puhul abikõlbliku 
elanikkonna suurus, piirkonna jõukus, riigi 
jõukus ja töötuse määr;

(a) vähem arenenud piirkondade ning 
üleminekupiirkondade puhul abikõlbliku 
elanikkonna suurus, piirkonna jõukus, riigi 
jõukus, territoriaalsed kriteeriumid (kalle, 
kõrgus, kliima) ja töötuse määr;

Or. en

Muudatusettepanek 1248
Fiorello Provera

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) vähem arenenud piirkondade ning 
üleminekupiirkondade puhul abikõlbliku 
elanikkonna suurus, piirkonna jõukus, riigi 
jõukus ja töötuse määr;

(a) vähem arenenud piirkondade ning 
üleminekupiirkondade puhul abikõlbliku 
elanikkonna suurus, piirkonna jõukus, riigi 
jõukus, territoriaalsed kriteeriumid (kalle, 
kõrgus, kliima) ja töötuse määr;

Or. fr

Muudatusettepanek 1249
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) vähem arenenud piirkondade ning 
üleminekupiirkondade puhul abikõlbliku 
elanikkonna suurus, piirkonna jõukus, riigi 
jõukus ja töötuse määr;

(a) vähem arenenud piirkondade ning 
üleminekupiirkondade puhul abikõlbliku 
elanikkonna suurus, piirkonna jõukus, riigi 
jõukus, korrigeeritud kasutatav netotulu 
elaniku kohta ja töötuse määr;

Or. en
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Muudatusettepanek 1250
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) vähem arenenud piirkondade ning 
üleminekupiirkondade puhul abikõlbliku 
elanikkonna suurus, piirkonna jõukus, riigi 
jõukus ja töötuse määr;

(a) vähem arenenud piirkondade ning 
üleminekupiirkondade puhul abikõlbliku 
elanikkonna suurus, piirkonna jõukus, riigi 
jõukus, artikli 111 lõikes 4 määratletud 
tõsised ja püsivad ebasoodsad looduslikud 
või territoriaalsed tingimused ja töötuse 
määr;

Or. fr

Muudatusettepanek 1251
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) vähem arenenud piirkondade ning 
üleminekupiirkondade puhul abikõlbliku 
elanikkonna suurus, piirkonna jõukus, riigi 
jõukus ja töötuse määr;

(a) vähem arenenud piirkondade ning 
üleminekupiirkondade puhul abikõlbliku 
elanikkonna suurus, piirkonna jõukus, riigi 
jõukus ja töötuse määr, võttes arvesse 
tõsiste demograafiliste väljakutsetega 
silmitsi seisvate piirkondade raskusi;

Or. de

Muudatusettepanek 1252
Rosa Estaràs Ferragut, Esther Herranz García, Veronica Lope Fontagné, María 
Auxiliadora Correa Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 2 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) vähem arenenud piirkondade ning 
üleminekupiirkondade puhul abikõlbliku 
elanikkonna suurus, piirkonna jõukus, riigi 
jõukus ja töötuse määr;

(a) vähem arenenud piirkondade ning 
üleminekupiirkondade puhul abikõlbliku 
elanikkonna suurus, piirkonna jõukus, riigi 
jõukus ja töötuse määr, tõsised ja püsivad 
ebasoodsad looduslikud või 
demograafilised tingimused, 
rahvastikukadu, rahvastiku hajumine ja 
vananemine;

Or. es

Muudatusettepanek 1253
Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) vähem arenenud piirkondade ning 
üleminekupiirkondade puhul abikõlbliku 
elanikkonna suurus, piirkonna jõukus, riigi 
jõukus ja töötuse määr;

(a) vähem arenenud piirkondade ning 
üleminekupiirkondade puhul abikõlbliku 
elanikkonna suurus, piirkonna jõukus, riigi 
jõukus, territoriaalsed kriteeriumid (kalle, 
kõrgus, kliima) ja töötuse määr;

Or. en

Muudatusettepanek 1254
László Surján

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) vähem arenenud piirkondade ning 
üleminekupiirkondade puhul abikõlbliku 
elanikkonna suurus, piirkonna jõukus, riigi 
jõukus ja töötuse määr;

(a) vähem arenenud piirkondade ning 
üleminekupiirkondade puhul abikõlbliku 
elanikkonna suurus, piirkonna jõukus, 
piirkonnasisesed erinevused, riigi jõukus 
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ja töötuse määr;

Or. en

Muudatusettepanek 1255
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) vähem arenenud piirkondade ning
üleminekupiirkondade puhul abikõlbliku 
elanikkonna suurus, piirkonna jõukus, riigi 
jõukus ja töötuse määr;

(a) vähem arenenud piirkondade,
üleminekupiirkondade ning 
äärepoolseimate piirkondade puhul 
abikõlbliku elanikkonna suurus, piirkonna 
jõukus, riigi jõukus ja töötuse määr;

Or. pt

Selgitus

Täiendavate eraldise jaotamist äärepoolseimate piirkondade ja hõredalt asustatud 
piirkondade jaoks tuleks teostada vähem arenenud piirkondadega sama korra alusel. Väärib 
märkimist, et V jaotise (Fondidelt saadav rahaline toetus) artikli 110 lõike 3 punktis b 
võrreldakse äärepoolseimaid piirkondi vähem arenenud piirkondadega, ning seetõttu tuleks 
järgida samasugust korda abikõlblikele piirkondadele täiendavate eraldiste jaotamisel.

Muudatusettepanek 1256
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) enam arenenud piirkondade puhul 
abikõlbliku elanikkonna suurus, piirkonna 
jõukus, töötuse määr, tööhõive määr, 
haridustase ja rahvastikutihedus;

(b) enam arenenud piirkondade puhul 
abikõlbliku elanikkonna suurus, piirkonna 
jõukus, töötuse määr, tööhõive määr, 
haridustase, rahvastikutihedus ja 
demograafilise haavatavuse indeks;

Or. en
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Muudatusettepanek 1257
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) enam arenenud piirkondade puhul 
abikõlbliku elanikkonna suurus, piirkonna 
jõukus, töötuse määr, tööhõive määr, 
haridustase ja rahvastikutihedus;

(b) enam arenenud piirkondade puhul 
abikõlbliku elanikkonna suurus, piirkonna 
jõukus, töötuse määr, tööhõive määr, 
haridustase, territoriaalsed kriteeriumid 
(kalle, kõrgus, kliima) ja 
rahvastikutihedus;

Or. en

Muudatusettepanek 1258
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Iratxe García Pérez, Pilar Ayuso, Veronica 
Lope Fontagné, Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) enam arenenud piirkondade puhul 
abikõlbliku elanikkonna suurus, piirkonna 
jõukus, töötuse määr, tööhõive määr, 
haridustase ja rahvastikutihedus;

(b) enam arenenud piirkondade puhul 
abikõlbliku elanikkonna suurus, piirkonna 
jõukus, töötuse määr, tööhõive määr, 
haridustase ja rahvastikutihedus, 
rahvastiku hajumine ja vananemine;

Or. es

Muudatusettepanek 1259
Fiorello Provera

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 2 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) enam arenenud piirkondade puhul 
abikõlbliku elanikkonna suurus, piirkonna 
jõukus, töötuse määr, tööhõive määr, 
haridustase ja rahvastikutihedus;

(b) enam arenenud piirkondade puhul 
abikõlbliku elanikkonna suurus, piirkonna 
jõukus, töötuse määr, tööhõive määr, 
haridustase, territoriaalsed kriteeriumid 
(kalle, kõrgus, kliima) ja 
rahvastikutihedus;

Or. fr

Muudatusettepanek 1260
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) enam arenenud piirkondade puhul 
abikõlbliku elanikkonna suurus, piirkonna 
jõukus, töötuse määr, tööhõive määr,
haridustase ja rahvastikutihedus;

(b) enam arenenud piirkondade puhul 
abikõlbliku elanikkonna suurus, piirkonna 
jõukus, töötuse määr, haridustase, 
korrigeeritud kasutatav netotulu elaniku 
kohta, sotsiaalne ja demograafiline 
haavatavus ja rahvastikutihedus;

Or. en

Muudatusettepanek 1261
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) enam arenenud piirkondade puhul 
abikõlbliku elanikkonna suurus, piirkonna 
jõukus, töötuse määr, tööhõive määr, 
haridustase ja rahvastikutihedus;

(b) enam arenenud piirkondade puhul 
abikõlbliku elanikkonna suurus, piirkonna 
jõukus, piirkonnasisesed erinevused 
(NUTS 3. tasand), töötuse määr, tööhõive 
määr, haridustase, rahvastikutihedus ja 
demograafiline vananemine;
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Or. fr

Selgitus

Oluline on võtta arvesse piirkonnasiseseid erinevusi, et tagada parem sihtmärgistamine ja 
võtta rohkem arvesse piirkondade sees asuvaid vaeseid piirkondi ning isegi rikkamaid 
piirkondi.

Muudatusettepanek 1262
María Irigoyen Pérez

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) enam arenenud piirkondade puhul 
abikõlbliku elanikkonna suurus, piirkonna 
jõukus, töötuse määr, tööhõive määr, 
haridustase ja rahvastikutihedus;

(b) enam arenenud piirkondade puhul 
abikõlbliku elanikkonna suurus, piirkonna 
jõukus, töötuse määr, tööhõive määr, 
haridustase, koolist väljalangemise määr
ja rahvastikutihedus;

Or. es

Selgitus

Demograafilisi väljakutseid (nt rahvastiku hajumine ja vananemine) tuleks arvesse võtta koos 
madala rahvastikutihedusega, kuna need on tõsised ja püsivad demograafilised väljakutsed. 
Samuti tuleb arvesse võtta koolist väljalangemise määrasid.

Muudatusettepanek 1263
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) enam arenenud piirkondade puhul 
abikõlbliku elanikkonna suurus, piirkonna 
jõukus, töötuse määr, tööhõive määr, 
haridustase ja rahvastikutihedus;

(b) enam arenenud piirkondade puhul 
abikõlbliku elanikkonna suurus, piirkonna 
jõukus, töötuse määr, tööhõive määr, 
haridustase ja rahvastikutihedus, võttes 
samuti arvesse tõsiseid ebasoodsaid 
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demograafilisi tingimusi (kui neid 
esineb);

Or. de

Muudatusettepanek 1264
Rosa Estaràs Ferragut, Esther Herranz García, María Auxiliadora Correa Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) enam arenenud piirkondade puhul 
abikõlbliku elanikkonna suurus, piirkonna 
jõukus, töötuse määr, tööhõive määr, 
haridustase ja rahvastikutihedus;

(b) enam arenenud piirkondade puhul 
abikõlbliku elanikkonna suurus, piirkonna 
jõukus, töötuse määr, tööhõive määr, 
haridustase ja rahvastikutihedus, 
rahvastiku hajumine ja vananemine, 
tõsised ja püsivad ebasoodsad looduslikud 
või demograafilised tingimused;

Or. es

Muudatusettepanek 1265
Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) enam arenenud piirkondade puhul 
abikõlbliku elanikkonna suurus, piirkonna 
jõukus, töötuse määr, tööhõive määr, 
haridustase ja rahvastikutihedus;

(b) enam arenenud piirkondade puhul 
abikõlbliku elanikkonna suurus, piirkonna 
jõukus, töötuse määr, tööhõive määr, 
haridustase, territoriaalsed kriteeriumid 
(kalle, kõrgus, kliima) ja 
rahvastikutihedus;

Or. en

Muudatusettepanek 1266
László Surján
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Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) enam arenenud piirkondade puhul 
abikõlbliku elanikkonna suurus, piirkonna 
jõukus, töötuse määr, tööhõive määr, 
haridustase ja rahvastikutihedus;

(b) enam arenenud piirkondade puhul 
abikõlbliku elanikkonna suurus, piirkonna 
jõukus, piirkonnasisesed erinevused 
arengu osas, töötuse määr, tööhõive määr, 
haridustase ja rahvastikutihedus;

Or. en

Muudatusettepanek 1267
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Ühtekuuluvusfondi puhul elanikkonna 
suurus, riigi jõukus ja pindala.

(c) Ühtekuuluvusfondi puhul elanikkonna 
suurus, riigi jõukus, territoriaalsed 
kriteeriumid (kalle, kõrgus, kliima) ja 
pindala.

Or. en

Muudatusettepanek 1268
Fiorello Provera

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Ühtekuuluvusfondi puhul elanikkonna 
suurus, riigi jõukus ja pindala.

(c) Ühtekuuluvusfondi puhul elanikkonna 
suurus, riigi jõukus, territoriaalsed 
kriteeriumid (kalle, kõrgus, kliima) ja 
pindala.

Or. fr
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Muudatusettepanek 1269
Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Ühtekuuluvusfondi puhul elanikkonna 
suurus, riigi jõukus ja pindala.

(c) Ühtekuuluvusfondi puhul elanikkonna 
suurus, riigi jõukus, territoriaalsed 
kriteeriumid (kalle, kõrgus, kliima) ja 
pindala.

Or. en

Muudatusettepanek 1270
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) territooriumi ja rahvastiku osakaal, 
mida mõjutavad aluslepingu artiklis 174 
ja käesoleva määruse artikli 111 lõikes 4 
osutatud püsivad ja tõsised ebasoodsad 
geograafilised või demograafilised 
tingimused;

Or. es

Muudatusettepanek 1271
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) aluslepingu artiklis 174 osutatud 
tõsiste ja püsivate ebasoodsate looduslike, 
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geograafiliste või demograafiliste 
tingimustega territooriumite ulatus;

Or. fr

Muudatusettepanek 1272
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 2 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c b) saadud tulemused vaadatakse läbi ja 
vajadusel kohandatakse selliselt, et 
punktides a, b, c ja d osutatud 
kriteeriumide rakendamisest tulenevad 
andmed peegeldavad viimaste aastate 
majandus- ja sotsiaalkriisist tulenevat 
tegelikku olukorda;

Or. es

Muudatusettepanek 1273
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Igas liikmesriigis eraldatakse Euroopa 
Sotsiaalfondile vähemalt 25 % 
vähemarenenud piirkondade tarbeks 
määratud struktuurivahenditest, 40 % 
üleminekupiirkondade ja 52 % 
enamarenenud piirkondade tarbeks 
määratud struktuurivahenditest. Selle 
sätte kohaldamisel loetakse liikmesriigile 
[puudustkannatavatele isikutele mõeldud 
toiduabi rahastust] antud toetus osaks 

välja jäetud
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ESFile eraldatud struktuurifondide osast.

Or. de

Muudatusettepanek 1274
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Igas liikmesriigis eraldatakse Euroopa 
Sotsiaalfondile vähemalt 25 % 
vähemarenenud piirkondade tarbeks 
määratud struktuurivahenditest, 40 % 
üleminekupiirkondade ja 52 % 
enamarenenud piirkondade tarbeks 
määratud struktuurivahenditest. Selle 
sätte kohaldamisel loetakse liikmesriigile 
[puudustkannatavatele isikutele mõeldud 
toiduabi rahastust] antud toetus osaks 
ESFile eraldatud struktuurifondide osast.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1275
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Igas liikmesriigis eraldatakse Euroopa 
Sotsiaalfondile vähemalt 25 % 
vähemarenenud piirkondade tarbeks 
määratud struktuurivahenditest, 40 % 
üleminekupiirkondade ja 52 % 
enamarenenud piirkondade tarbeks 
määratud struktuurivahenditest. Selle 
sätte kohaldamisel loetakse liikmesriigile 
[puudustkannatavatele isikutele mõeldud 
toiduabi rahastust] antud toetus osaks 

välja jäetud
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ESFile eraldatud struktuurifondide osast.

Or. fi

Selgitus

Võttes arvesse erinevaid asjaolusid erinevates riikides ja piirkondades, ning võttes arvesse 
ühise haldamise põhimõtteid, tuleks lubada liikmesriikidel endal otsustada rahaliste 
vahendite jaotamise üle.

Muudatusettepanek 1276
Michael Theurer

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Igas liikmesriigis eraldatakse Euroopa 
Sotsiaalfondile vähemalt 25 % 
vähemarenenud piirkondade tarbeks 
määratud struktuurivahenditest, 40 % 
üleminekupiirkondade ja 52 % 
enamarenenud piirkondade tarbeks 
määratud struktuurivahenditest. Selle 
sätte kohaldamisel loetakse liikmesriigile 
[puudustkannatavatele isikutele mõeldud 
toiduabi rahastust] antud toetus osaks 
ESFile eraldatud struktuurifondide osast.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Piirkonnad peaksid ise otsustama kriitilise massi üle ESFi rahastamise jaoks vastavalt 
SWOT-analüüsile ning esitama sellekohased põhjendused asjakohastes rakenduskavades.

Muudatusettepanek 1277
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Igas liikmesriigis eraldatakse Euroopa 
Sotsiaalfondile vähemalt 25 %
vähemarenenud piirkondade tarbeks 
määratud struktuurivahenditest, 40 %
üleminekupiirkondade ja 52 %
enamarenenud piirkondade tarbeks 
määratud struktuurivahenditest. Selle sätte 
kohaldamisel loetakse liikmesriigile 
[puudustkannatavatele isikutele mõeldud 
toiduabi rahastust] antud toetus osaks 
ESFile eraldatud struktuurifondide osast.

3. Igas liikmesriigis eraldatakse Euroopa 
Sotsiaalfondile vähemalt 20 %
vähemarenenud piirkondade tarbeks 
määratud struktuurivahenditest, 35 %
üleminekupiirkondade ja 40 %
enamarenenud piirkondade tarbeks 
määratud struktuurivahenditest. Selle sätte 
kohaldamisel loetakse liikmesriigile 
[puudustkannatavatele isikutele mõeldud 
toiduabi rahastust] antud toetus osaks 
ESFile eraldatud struktuurifondide osast.

Or. fr

Selgitus

ESFile liiga suurte summade reserveerimine, mis oleks haldusasutustele liiga koormab, võib 
tuua kaasa ühtekuuluvuspoliitika finantssuutlikkuse alatarbimise ja alakasutamise, et 
saavutada selle eesmärke.

Muudatusettepanek 1278
Tamás Deutsch

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Igas liikmesriigis eraldatakse Euroopa 
Sotsiaalfondile vähemalt 25 % 
vähemarenenud piirkondade tarbeks 
määratud struktuurivahenditest, 40 % 
üleminekupiirkondade ja 52 % 
enamarenenud piirkondade tarbeks 
määratud struktuurivahenditest. Selle 
sätte kohaldamisel loetakse liikmesriigile 
[puudustkannatavatele isikutele mõeldud 
toiduabi rahastust] antud toetus osaks 
ESFile eraldatud struktuurifondide osast.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 1279
Jan Březina

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Igas liikmesriigis eraldatakse Euroopa 
Sotsiaalfondile vähemalt 25 % 
vähemarenenud piirkondade tarbeks 
määratud struktuurivahenditest, 40 % 
üleminekupiirkondade ja 52 % 
enamarenenud piirkondade tarbeks 
määratud struktuurivahenditest. Selle 
sätte kohaldamisel loetakse liikmesriigile 
[puudustkannatavatele isikutele mõeldud 
toiduabi rahastust] antud toetus osaks 
ESFile eraldatud struktuurifondide osast.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

ESFi jaoks kehtestatud minimaalsed osad tuleks viia kooskõlla nõukogu järeldustega 
majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust käsitleva viienda aruande kohta.

Muudatusettepanek 1280
Eleni Theocharous

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Igas liikmesriigis eraldatakse Euroopa 
Sotsiaalfondile vähemalt 25 % 
vähemarenenud piirkondade tarbeks 
määratud struktuurivahenditest, 40 % 
üleminekupiirkondade ja 52 % 
enamarenenud piirkondade tarbeks 
määratud struktuurivahenditest. Selle sätte 
kohaldamisel loetakse liikmesriigile 
[puudustkannatavatele isikutele mõeldud 
toiduabi rahastust] antud toetus osaks 
ESFile eraldatud struktuurifondide osast.

3. Igas liikmesriigis eraldatakse Euroopa 
Sotsiaalfondile vähemalt 25 % 
vähemarenenud piirkondade tarbeks 
määratud struktuurivahenditest, 40 % 
üleminekupiirkondade ja 52 % 
enamarenenud piirkondade tarbeks 
määratud struktuurivahenditest. Selle sätte 
kohaldamisel loetakse liikmesriigile 
[puudustkannatavatele isikutele mõeldud 
toiduabi rahastust] antud toetus osaks 
ESFile eraldatud struktuurifondide osast.
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Väikesaartest liikmesriigid, mis saavad 
rahalisi vahendeid Ühtekuuluvusfondist, 
ja teised saared, v.a need, millel asub 
liikmesriigi pealinn, või millel on püsiv 
ühendus mandriga, eraldavad vähemalt 
25% struktuurifondi vahenditest ESFile.

Or. en

Selgitus

Ettepanek koostada tabel ESFi ja ERFi vahel jaotatavate eraldiste kohta tekitab raskusi 
saartest liikmesriikidele ja piirkondadele Ühtekuuluvusfondist saadud rahaliste vahendite 
kasutamisel viisil, mis täidab kõige paremini nende vajadusi.

Muudatusettepanek 1281
Markus Pieper, Manfred Weber, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Igas liikmesriigis eraldatakse Euroopa 
Sotsiaalfondile vähemalt 25 %
vähemarenenud piirkondade tarbeks 
määratud struktuurivahenditest, 40 % 
üleminekupiirkondade ja 52 %
enamarenenud piirkondade tarbeks 
määratud struktuurivahenditest. Selle sätte 
kohaldamisel loetakse liikmesriigile 
[puudustkannatavatele isikutele mõeldud 
toiduabi rahastust] antud toetus osaks 
ESFile eraldatud struktuurifondide osast.

3. Igas liikmesriigis eraldatakse Euroopa 
Sotsiaalfondile vähemalt 15 %
vähemarenenud piirkondade tarbeks 
määratud struktuurivahenditest ja 25 %
enamarenenud piirkondade tarbeks 
määratud struktuurivahenditest. Selle sätte 
kohaldamisel loetakse liikmesriigile 
[puudustkannatavatele isikutele mõeldud 
toiduabi rahastust] antud toetus osaks 
ESFile eraldatud struktuurifondide osast.

Or. de

Selgitus

ESFi peaks olema võimalik kaasata paindlikel alustel, sõltuvalt kõnealuse piirkonna algsest 
olukorrast; seda ei tohiks takistada kunstlike kvootidega. Lisaks võib tekkida oht, et 
vaesematele piirkondadele ei ole hariduse ja koolituse jaoks piisavad ESFi vahendid 
kättesaadavad.
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Muudatusettepanek 1282
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Igas liikmesriigis eraldatakse Euroopa 
Sotsiaalfondile vähemalt 25 % 
vähemarenenud piirkondade tarbeks 
määratud struktuurivahenditest, 40 % 
üleminekupiirkondade ja 52 % 
enamarenenud piirkondade tarbeks 
määratud struktuurivahenditest. Selle 
sätte kohaldamisel loetakse liikmesriigile 
[puudustkannatavatele isikutele mõeldud 
toiduabi rahastust] antud toetus osaks 
ESFile eraldatud struktuurifondide osast.

3. Struktuurivahenditest eraldab iga 
liikmesriik sellise osa ESFile, mis vastab 
kõige paremini selle riigi regionaalarengu 
strateegiale. Selle sätte kohaldamisel 
loetakse liikmesriigile 
[puudustkannatavatele isikutele mõeldud 
toiduabi rahastust] antud toetus osaks 
ESFile eraldatud struktuurifondide osast.

Or. es

Selgitus

Sellised protsendimäärad ei ole õigustatud minevikus piirkondade erinevate vahendite 
vastuvõtmise võime valguses. Seega tehakse regionaalpoliitika kontekstis ettepanek, et iga 
liikmesriik peaks kohandama oma regionaalarengu strateegia rahaliste vahendite 
kättesaadavusele.

Muudatusettepanek 1283
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Igas liikmesriigis eraldatakse Euroopa 
Sotsiaalfondile vähemalt 25 %
vähemarenenud piirkondade tarbeks 
määratud struktuurivahenditest, 40 % 
üleminekupiirkondade ja 52 %
enamarenenud piirkondade tarbeks 
määratud struktuurivahenditest. Selle sätte 
kohaldamisel loetakse liikmesriigile 

3. Igas liikmesriigis eraldatakse Euroopa 
Sotsiaalfondile vähemalt 15 %
vähemarenenud piirkondade tarbeks 
määratud struktuurivahenditest ja 25 %
enamarenenud piirkondade tarbeks 
määratud struktuurivahenditest. Selle sätte 
kohaldamisel loetakse liikmesriigile 
[puudustkannatavatele isikutele mõeldud 
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[puudustkannatavatele isikutele mõeldud 
toiduabi rahastust] antud toetus osaks 
ESFile eraldatud struktuurifondide osast.

toiduabi rahastust] antud toetus osaks 
ESFile eraldatud struktuurifondide osast.

Or. en

Muudatusettepanek 1284
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Igas liikmesriigis eraldatakse Euroopa 
Sotsiaalfondile vähemalt 25 % 
vähemarenenud piirkondade tarbeks 
määratud struktuurivahenditest, 40 % 
üleminekupiirkondade ja 52 % 
enamarenenud piirkondade tarbeks 
määratud struktuurivahenditest. Selle 
sätte kohaldamisel loetakse liikmesriigile 
[puudustkannatavatele isikutele mõeldud 
toiduabi rahastust] antud toetus osaks 
ESFile eraldatud struktuurifondide osast.

3. Liikmesriigid koos Euroopa 
Komisjoniga otsustavad
assotsiatsioonilepingute heakskiitmise üle 
peetavatel läbirääkimistel eraldatud 
rahaliste vahendite jaotamise üle Euroopa 
Sotsiaalfondi kaasatud erinevate fondide 
vahel.

Or. es

Selgitus

Praegu aitab ERF juba peaaegu rohkem kaasa töökohtade loomisele kui ESF. Nii kõrget 
ESFi osakaalu ei suudeta enamikes piirkondades vastu võtta ja see loob jäikust ja 
ebatõhusust rahaliste vahendite rakendamisel (VKEd, teadus- ja arendustegevus, IKT). ESF 
ei ole niivõrd suunatud aktiivsele tööhõivepoliitikale, kuivõrd see on suunatud 
integratsioonile ja sotsiaalsele kaasamisele. ERF on töökohtade loomisel ja 
majanduskasvupoliitikas palju tõhusam kui ESF.

Muudatusettepanek 1285
Salvatore Caronna

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 3



AM\903905ET.doc 91/170 PE491.056v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Igas liikmesriigis eraldatakse Euroopa 
Sotsiaalfondile vähemalt 25%
vähemarenenud piirkondade tarbeks 
määratud struktuurivahenditest, 40%
üleminekupiirkondade ja 52%
enamarenenud piirkondade tarbeks 
määratud struktuurivahenditest. Selle sätte 
kohaldamisel loetakse liikmesriigile 
[puudustkannatavatele isikutele mõeldud 
toiduabi rahastust] antud toetus osaks 
ESFile eraldatud struktuurifondide osast.

3. Igas liikmesriigis eraldatakse Euroopa 
Sotsiaalfondile vähemalt ligikaudu 20%
vähemarenenud piirkondade tarbeks 
määratud struktuurivahenditest, 35%
üleminekupiirkondade ja 40%
enamarenenud piirkondade tarbeks 
määratud struktuurivahenditest. Selle sätte 
kohaldamisel loetakse liikmesriigile 
[puudustkannatavatele isikutele mõeldud 
toiduabi rahastust] antud toetus osaks 
ESFile eraldatud struktuurifondide osast.

Or. it

Selgitus

Siin on mõeldud seda, et kavandatud minimaalsed protsendid on liiga kõrged ja neid tuleks 
alandada.

Muudatusettepanek 1286
Manfred Weber

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Igas liikmesriigis eraldatakse Euroopa 
Sotsiaalfondile vähemalt 25 % 
vähemarenenud piirkondade tarbeks 
määratud struktuurivahenditest, 40 % 
üleminekupiirkondade ja 52 % 
enamarenenud piirkondade tarbeks 
määratud struktuurivahenditest. Selle sätte 
kohaldamisel loetakse liikmesriigile 
[puudustkannatavatele isikutele mõeldud 
toiduabi rahastust] antud toetus osaks 
ESFile eraldatud struktuurifondide osast.

3. Igas liikmesriigis eraldatakse Euroopa 
Sotsiaalfondile vähemalt 25 % 
struktuurivahenditest. Selle sätte 
kohaldamisel loetakse liikmesriigile 
[puudustkannatavatele isikutele mõeldud 
toiduabi rahastust] antud toetus osaks 
ESFile eraldatud struktuurifondide osast.

Or. en
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Selgitus

Selleks, et tagada tõhusat, tasakaalustatud ja sihtmärgistatud toetust piirkonnas, ei tohiks 
struktuurifondide rahalisi vahendeid reguleerida siduvate kvootidega. Piirkondadel peaks 
olema paindlikkust ise otsustada, kas nad keskenduvad ERFi või ESFi projektidele.

Muudatusettepanek 1287
Vasilica Viorica Dăncilă

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. ESFi künnis iga piirkonnakategooria 
jaoks peaks olema paindlik ja vastama 
piirkondade konkreetsetele eripäradele ja 
vajadustele ning kõnealustel 
liikmesriikidel peab olema võimalus 
kehtestada iga juhtumi puhul künnis 
komisjoniga vastastikusel kokkuleppel.

Or. en

Selgitus

Piirkonnad ja kohalikud ametiasutused vajavad programmide kavandamisel paindlikkust, et 
paremini täita ELi ühtekuuluvuspoliitika eesmärke.

Muudatusettepanek 1288
Ivars Godmanis, Krišjānis Kariņš

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Ühtekuuluvusfondi toetus 
transpordiinfrastruktuurile Euroopa 
Ühendamise Rahastu raames on 
10 000 000 000 eurot.

välja jäetud

Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
otsuse sätestada summa, mis kantakse üle 
iga liikmesriigi Ühtekuuluvusfondist 
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saadava kogu perioodi eraldisest. 
Ühtekuuluvusfondi eraldist igale 
liikmesriigile vähendatakse vastavalt.
Esimeses lõigus osutatud 
Ühtekuuluvusfondi toetustele vastavad 
iga-aastased assigneeringud tuleb 
kirjendada Euroopa Ühendamise Rahastu 
asjakohastele eelarveridadele alates 
2014. aasta eelarve menetlemisest.
Euroopa Ühendamise Rahastu raames 
eraldatavat Ühtekuuluvusfondi toetust 
tuleb rakendada vastavalt määruse (EL) 
nr […]/2012 (millega moodustatakse 
Euroopa Ühendamise Rahastu)35 artiklile 
[13] projektide suhtes, mis on loetletud 
kõnealuse määruse 1. lisas, seades 
võimalikult esikohale projektid, mis 
järgivad Ühtekuuluvusfondist riigile 
tehtavaid eraldisi.

Or. en

Muudatusettepanek 1289
Tamás Deutsch

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Ühtekuuluvusfondi toetus 
transpordiinfrastruktuurile Euroopa 
Ühendamise Rahastu raames on 
10 000 000 000 eurot.

välja jäetud

Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
otsuse sätestada summa, mis kantakse üle 
iga liikmesriigi Ühtekuuluvusfondist 
saadava kogu perioodi eraldisest. 
Ühtekuuluvusfondi eraldist igale 
liikmesriigile vähendatakse vastavalt.
Esimeses lõigus osutatud 
Ühtekuuluvusfondi toetustele vastavad 
iga-aastased assigneeringud tuleb 
kirjendada Euroopa Ühendamise Rahastu 
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asjakohastele eelarveridadele alates 
2014. aasta eelarve menetlemisest.
Euroopa Ühendamise Rahastu raames 
eraldatavat Ühtekuuluvusfondi toetust 
tuleb rakendada vastavalt määruse (EL) 
nr […]/2012 (millega moodustatakse 
Euroopa Ühendamise Rahastu)35 artiklile 
[13] projektide suhtes, mis on loetletud 
kõnealuse määruse 1. lisas, seades 
võimalikult esikohale projektid, mis 
järgivad Ühtekuuluvusfondist riigile 
tehtavaid eraldisi.

Or. en

Muudatusettepanek 1290
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühtekuuluvusfondi toetus 
transpordiinfrastruktuurile Euroopa 
Ühendamise Rahastu raames on 
10 000 000 000 eurot.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1291
Victor Boştinaru

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühtekuuluvusfondi toetus 
transpordiinfrastruktuurile Euroopa 
Ühendamise Rahastu raames on 
10 000 000 000 eurot.

Ühtekuuluvusfondi toetus 
transpordiinfrastruktuurile Euroopa 
Ühendamise Rahastu raames on XX eurot.
Seda summat kasutatakse ainult 
projektide puhul, mida rakendatakse 
Ühtekuuluvusfondi raames rahastamiseks 
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abikõlblikus liikmesriigis, ning 
kohaldatav kaasrahastamise määr on 
kehtestatud artikli 110 lõikes 3.

Or. en

Selgitus

Ühtekuuluvusfondist Euroopa Ühendamise Rahastu toetamise tingimusi tuleb täpsustada.

Muudatusettepanek 1292
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
otsuse sätestada summa, mis kantakse üle 
iga liikmesriigi Ühtekuuluvusfondist 
saadava kogu perioodi eraldisest. 
Ühtekuuluvusfondi eraldist igale 
liikmesriigile vähendatakse vastavalt.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1293
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
otsuse sätestada summa, mis kantakse üle 
iga liikmesriigi Ühtekuuluvusfondist 
saadava kogu perioodi eraldisest. 
Ühtekuuluvusfondi eraldist igale 
liikmesriigile vähendatakse vastavalt.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 1294
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 4 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud 
Ühtekuuluvusfondi toetustele vastavad 
iga-aastased assigneeringud tuleb 
kirjendada Euroopa Ühendamise Rahastu 
asjakohastele eelarveridadele alates 
2014. aasta eelarve menetlemisest.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1295
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 4 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud 
Ühtekuuluvusfondi toetustele vastavad 
iga-aastased assigneeringud tuleb 
kirjendada Euroopa Ühendamise Rahastu 
asjakohastele eelarveridadele alates 
2014. aasta eelarve menetlemisest.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1296
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 4 – neljas lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Ühendamise Rahastu raames 
eraldatavat Ühtekuuluvusfondi toetust 
tuleb rakendada vastavalt määruse (EL) 
nr […]/2012 (millega moodustatakse 
Euroopa Ühendamise Rahastu)35 artiklile 
[13] projektide suhtes, mis on loetletud 
kõnealuse määruse 1. lisas, seades 
võimalikult esikohale projektid, mis 
järgivad Ühtekuuluvusfondist riigile 
tehtavaid eraldisi.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1297
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 4 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Ühendamise Rahastu raames 
eraldatavat Ühtekuuluvusfondi toetust 
tuleb rakendada vastavalt määruse (EL) 
nr […]/2012 (millega moodustatakse 
Euroopa Ühendamise Rahastu)35 artiklile 
[13] projektide suhtes, mis on loetletud 
kõnealuse määruse 1. lisas, seades 
võimalikult esikohale projektid, mis 
järgivad Ühtekuuluvusfondist riigile 
tehtavaid eraldisi.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1298
Victor Boştinaru

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 4 – neljas lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Ühendamise Rahastu raames 
eraldatavat Ühtekuuluvusfondi toetust 
tuleb rakendada vastavalt määruse (EL) nr 
[…]/2012 (millega moodustatakse Euroopa 
Ühendamise Rahastu)35 artiklile [13]
projektide suhtes, mis on loetletud 
kõnealuse määruse 1. lisas, seades 
võimalikult esikohale projektid, mis 
järgivad Ühtekuuluvusfondist riigile 
tehtavaid eraldisi.

Euroopa Ühendamise Rahastu raames 
eraldatavat Ühtekuuluvusfondi toetust 
tuleb rakendada vastavalt määruse (EL) nr 
[…]/2012 (millega moodustatakse Euroopa 
Ühendamise Rahastu)35 artiklile [11]
projektide suhtes, mis on loetletud 
kõnealuse määruse 1. lisas, seades 
võimalikult esikohale projektid, mis 
järgivad Ühtekuuluvusfondist riigile 
tehtavaid eraldisi. Erandina valitakse kuni 
31. detsembrini 2016 rahastamiseks 
abikõlblikud projektid 
Ühtekuuluvusfondist Euroopa 
Ühendamise Rahastusse ülekantud 
riiklikest eraldistest lähtuvalt.

Or. en

Selgitus

3-aastane periood, mille jooksul tagatakse riiklikud eraldised, on vajalik selleks, et tagada, et 
kõik liikmesriigid suudavad tagada selliste projektide ettevalmistamise kättesaadavate 
komisjoni abivahendite kasutamisel. Pärast seda perioodi rakendatakse Euroopa Ühendamise 
Rahastu määruses sätestatud tavalisi eeskirju.

Muudatusettepanek 1299
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 4 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Ühendamise Rahastu raames 
eraldatavat Ühtekuuluvusfondi toetust 
tuleb rakendada vastavalt määruse (EL) nr 
[…]/2012 (millega moodustatakse Euroopa 
Ühendamise Rahastu35) artiklile [13] 
projektide suhtes, mis on loetletud 
kõnealuse määruse 1. lisas, seades 
võimalikult esikohale projektid, mis 
järgivad Ühtekuuluvusfondist riigile 
tehtavaid eraldisi.

Euroopa Ühendamise Rahastu raames erald
atavat Ühtekuuluvusfondi toetust tuleb rak
endada vastavalt määruse (EL) nr […]/201
2 (millega moodustatakse Euroopa Ühenda
mise Rahastu35) artiklile [13] järgides Ühte
kuuluvusfondist riigile tehtavaid eraldisi ja 
tagades õiglase konkurentsi projektide 
vahel.
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Or. ro

Muudatusettepanek 1300
María Irigoyen Pérez ja Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 4 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Ühendamise Rahastu raames 
eraldatavat Ühtekuuluvusfondi toetust 
tuleb rakendada vastavalt määruse (EL) nr 
[…]/2012 (millega moodustatakse Euroopa 
Ühendamise Rahastu35) artiklile [13] 
projektide suhtes, mis on loetletud 
kõnealuse määruse 1. lisas, seades 
võimalikult esikohale projektid, mis 
järgivad Ühtekuuluvusfondist riigile 
tehtavaid eraldisi.

Euroopa Ühendamise Rahastu raames erald
atavat Ühtekuuluvusfondi toetust tuleb rak
endada vastavalt määruse (EL) nr […]/201
2 (millega moodustatakse Euroopa Ühenda
mise Rahastu35) artiklile [11] projektide su
htes, mis on loetletud kõnealuse määruse 1.
lisas, seades võimalikult esikohale projekti

d, mis järgivad Ühtekuuluvusfondist riigile
tehtavaid eraldisi. Kuni 31. detsembrini 
2016 valitakse abikõlblikud projektid aga 
rangelt Ühtekuuluvusfondist Euroopa 
Ühendamise Rahastusse ümber 
paigutatud eraldisi järgides.

Or. es

Selgitus

Et soodustada Ühtekuuluvusfondist riikidele tehtavate eraldiste järgimist, oleks hea luua 
programmitöö perioodi alguses kolmeaastane periood, mis tagaks iga liikmesriigi eraldised, 
kuna liikmesriigid saavad algusaastatel komisjoni abiga ette valmistada katseprojekti.

Muudatusettepanek 1301
Markus Pieper, Herbert Reul ja Joachim Zeller

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4a. Liikmesriigid ja komisjon peavad 
kooskõlas artikli 14 punkti c alapunktiga 
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1 (uus) tagama selle, et 
partnerluslepingud, aga ka 
rakenduskavad, võimaldavad toimivaid 
seoseid struktuurifondide ja 
Ühtekuuluvusfondi vahendite vahel ning 
Euroopa Ühendamise Rahastu ja 
määruse (EC) nr 680/2007 vahel;

Or. de

Selgitus

Kõik ristviited tuleb sellele vastavalt läbi vaadata.

Muudatusettepanek 1302
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 5 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Struktuurifondidest majanduskasvu ja 
tööhõivesse tehtavate investeeringute 
raames [puudust kannatavatele isikutele 
mõeldud toiduabi] jaoks antav toetus on 
2 500 000 000 eurot.

Struktuurifondidest majanduskasvu ja 
tööhõivesse tehtavate investeeringute 
raames [puudust kannatavatele isikutele 
mõeldud toiduabi] jaoks antav toetus on 
3 500 000 000 eurot.

Or. fr

Selgitus

Eelmisel programmitöö perioodil oli iga-aastane ebasoodsas olukorras inimestele mõeldud 
toiduabi summa 500 000 eurot. Kuna kõnealuse programmi eesmärk on toetada äärmises 
vaesuses olevaid inimesi, kelle arv ELis majanduskriisi tõttu kasvab, peaks rahastamine 
olema vähemalt perioodi 2014–2020 tasemel.

Muudatusettepanek 1303
Younous Omarjee ja Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 5 – esimene lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Struktuurifondidest majanduskasvu ja 
tööhõivesse tehtavate investeeringute 
raames [puudust kannatavatele isikutele 
mõeldud toiduabi] jaoks antav toetus on 
2 500 000 000 eurot.

Struktuurifondidest majanduskasvu ja tööh
õivesse tehtavate investeeringute raames [p
uudust kannatavatele isikutele mõeldud toi
duabi] jaoks antav toetus on 3 500 000 000
eurot.

Or. fr

Muudatusettepanek 1304
Rosa Estaràs Ferragut ja Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 5 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Struktuurifondidest majanduskasvu ja 
tööhõivesse tehtavate investeeringute 
raames [puudust kannatavatele isikutele 
mõeldud toiduabi] jaoks antav toetus on 
2 500 000 000 eurot.

Puudust kannatavatele isikutele mõeldud 
toiduabi jaoks antav toetus on XXX eurot.

Or. es

Muudatusettepanek 1305
Rosa Estaràs Ferragut ja Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 5 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab rakendusaktiga vastu 
otsuse, milles sätestatakse summa, mille 
iga liikmesriik peab oma kogu perioodi 
struktuurifondide eraldistest üle kandma.
Struktuurifondide eraldist igale 
liikmesriigile vähendatakse vastavalt.

Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
otsuse, milles sätestatakse summa, mille 
iga liikmesriik peab kogu perioodiks 
Euroopa Liidu finantsraamistiku rubriigi 
„Loodusvarade kaitse ja majandamine” 
eraldistest üle kandma.
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Or. es

Muudatusettepanek 1306
Rosa Estaràs Ferragut ja Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 5 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud 
struktuurifondide toetustele vastavad iga-
aastased assigneeringud tuleb kirjendada 
[puudust kannatavatele isikutele mõeldud 
toiduabi rahastu] asjakohastele 
eelarveridadele alates 2014. aasta eelarve 
menetlemisest.

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 1307
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. 5 % majanduskasvu ja tööhõive 
eesmärgi investeeringute vahenditest peab 
moodustama tulemusreserv, mis 
eraldatakse vastavalt artiklile 20.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Kohandamine vastavalt eelmistele taotlustele, et kaotada tulemusreserv.

Muudatusettepanek 1308
Ramona Nicole Mănescu
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Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. 5 % majanduskasvu ja tööhõive 
eesmärgi investeeringute vahenditest peab 
moodustama tulemusreserv, mis 
eraldatakse vastavalt artiklile 20.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1309
Younous Omarjee ja Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 % majanduskasvu ja tööhõive eesmärgi 
investeeringute vahenditest peab 
moodustama tulemusreserv, mis 
eraldatakse vastavalt artiklile 20.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 1310
Tamás Deutsch

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. 5 % majanduskasvu ja tööhõive 
eesmärgi investeeringute vahenditest peab 
moodustama tulemusreserv, mis 
eraldatakse vastavalt artiklile 20.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 1311
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. 5 % majanduskasvu ja tööhõive 
eesmärgi investeeringute vahenditest peab 
moodustama tulemusreserv, mis 
eraldatakse vastavalt artiklile 20.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1312
Rosa Estaràs Ferragut ja Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. 5 % majanduskasvu ja tööhõive 
eesmärgi investeeringute vahenditest peab 
moodustama tulemusreserv, mis 
eraldatakse vastavalt artiklile 20.

6. Kui vajalik ja liikmesriik seda soovib, 
moodustatakse 
5% majanduskasvu ja tööhõive eesmärgi in
vesteeringute vahenditest tulemusreserv, m
is eraldatakse vastavalt artiklile 20.

Or. es

Muudatusettepanek 1313
Rosa Estaràs Ferragut ja Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. 0,2 % EFRi majanduskasvu ja tööhõive 
eesmärgi investeeringute vahenditest 
eraldatakse komisjoni algatusel linnade 
säästva arengu valdkonna uuenduslikele 
meetmetele.

7. XX % ERFi majanduskasvu ja tööhõive 
eesmärgi investeeringute vahenditest 
eraldatakse komisjoni algatusel linnade 
säästva arengu valdkonna uuenduslikele 
meetmetele.
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Or. es

Muudatusettepanek 1314
Markus Pieper, Manfred Weber, Herbert Reul, Hermann Winkler ja Joachim Zeller

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Ajavahemikul 2014–2020 moodustavad 
Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi 
vahendid 3,48 % eelarveliste 
kulukohustuste täitmiseks fondidest 
kättesaadavatest koguvahenditest (st kokku 
11 700 000 004 eurot).

8. Ajavahemikul 2014–2020 moodustavad 
Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi 
vahendid 7 % eelarveliste kulukohustuste 
täitmiseks fondidest kättesaadavatest 
koguvahenditest (st kokku xxx).

Or. de

Selgitus

Vt artikkel 37; Euroopa Parlamendi 5. juuli 2011. aasta resolutsioon komisjoni viienda 
ühtekuuluvusaruande ja ühtekuuluvuspoliitika strateegia kohta pärast 2013. aastat 
(2011/2035(INI))

Muudatusettepanek 1315
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid ja Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ajavahemikul 2014–2020 moodustavad 
Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi 
vahendid 3,48 % eelarveliste 
kulukohustuste täitmiseks fondidest 
kättesaadavatest koguvahenditest (st kokku 
11 700 000 004 eurot).

Ajavahemikul 2014–2020 moodustavad 
Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi 
vahendid 7% eelarveliste kulukohustuste 
täitmiseks fondidest kättesaadavatest 
koguvahenditest (st kokku XXX eurot).

Or. fr

Selgitus

Seoses Euroopa Parlamendi täiskogul vastu võetud seisukohaga, et Euroopa territoriaalse 
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koostöö jaoks tuleb eraldada vähemalt 7% ühtekuuluvusvahenditest, on õige määrata 
perioodil 2014–2020 fondidesse tehtavatest eraldistest 7% territoriaalse koostöö jaoks.

Muudatusettepanek 1316
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda 
ja Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Ajavahemikul 2014–2020 moodustavad 
Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi 
vahendid 3,48 % eelarveliste 
kulukohustuste täitmiseks fondidest 
kättesaadavatest koguvahenditest (st kokku
11 700 000 004 eurot).

8. Ajavahemikul 2014–2020 moodustavad 
Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi 
vahendid 7% eelarveliste kulukohustuste 
täitmiseks fondidest kättesaadavatest 
koguvahenditest (st kokku 
XX XXX XXX XXX eurot). Need vahendid 
arvestatakse koostööprogrammide jaotuse 
alusel maha ühtekuuluvuspoliitikale 
eraldatavatest koguvahenditest.

Or. en

Muudatusettepanek 1317
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Ajavahemikul 2014–2020 moodustavad 
Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi 
vahendid 3,48 % eelarveliste 
kulukohustuste täitmiseks fondidest 
kättesaadavatest koguvahenditest (st kokku 
11 700 000 004 eurot).

8. Ajavahemikul 2014–2020 moodustavad 
Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi 

vahendid 7 % eelarveliste kulukohustuste 

täitmiseks fondidest kättesaadavatest 
koguvahenditest (st 
kokku XX XXX XXX XXX eurot).

Or. fi
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Muudatusettepanek 1318
Rosa Estaràs Ferragut ja Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Ajavahemikul 2014–2020 moodustavad 
Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi 
vahendid 3,48 % eelarveliste 
kulukohustuste täitmiseks fondidest 
kättesaadavatest koguvahenditest (st kokku 
11 700 000 004 eurot).

8. Ajavahemikul 2014–2020 moodustavad 
Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi 
vahendid 3,48 % eelarveliste 
kulukohustuste täitmiseks fondidest 
kättesaadavatest koguvahenditest (st kokku 
XX XXX XXX XXX eurot).

Or. es

Muudatusettepanek 1319
Monika Smolková ja Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 84a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 84a
Vahendid makropiirkondliku koostöö 

jaoks
1. Makropiirkondliku koostöö jaoks 
mõeldud vahendid võivad 
makropiirkondliku koostöö fondi loonud 
liikmesriikide rühma kokkuleppel 
moodustada selles fondis vähemalt 20% 
vahenditest, mis on mõeldud 
majanduskasvu ja tööhõivesse tehtavate 
investeeringute jaoks ja mida antakse 
perioodil 2014–2020 kõikidest fondidest 
liikmesriikidele, kes on lepinguga 
asutanud makropiirkondliku arengu fondi 
või sellise lepinguga hiljem ühinenud. 
2. Makropiirkondliku koostöö jaoks 
mõeldud vahendeid võib lepinguga 
makropiirkondliku koostöö fondi 
asutanud või sellise lepinguga hiljem 



PE491.056v01-00 108/170 AM\903905ET.doc

ET

ühinenud liikmesriikide kokkuleppel 
eraldada ka nende liikmesriikide 
riigieelarvest, kes on lepinguga asutanud 
makropiirkondliku arengu fondi või 
sellise lepinguga hiljem ühinenud, või 
EIP vahenditest. 
3. Komisjoni poolt asjaomase 
makropiirkonna liikmesriikide suhtes 
perioodil 2007–2013 (kuni 31.12.2013) 
kohaldatud finantskorrektsioonide 
vahendid on samuti makropiirkondliku 
koostöö vahendid.
4. Kõikidest fondidest perioodiks 2007–
2013 (konkreetselt seisuga 31.12.2013) 
ette nähtud vahendid, mille kohta 
asjaomase makropiirkonna liikmesriigid 
ei ole lepinguid sõlminud, on samuti 
makropiirkondliku koostöö vahendid. 
 5. Kõikidest fondidest perioodiks 2007–
2013 (konkreetselt seisuga 31.12.2013) 
ette nähtud vahendeid, mida asjaomase 
makropiirkonna liikmesriigid ei ole ära 
kasutanud, kasutatakse samuti 
makropiirkondliku koostöö vahenditena.

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühise strateegilise raamistiku uuendusliku osa muutmist ja tegelikku 
makropiirkondlikku koostööd, mis põhineb makropiirkondliku arengu fondi loomise lepingu 
sõlminud või sellega hiljem ühinenud liikmesriikide vahelisel dialoogil ja üksmeelel. See 
hõlmab tegelike väga jõuliste lõimimismeetmete võtmist subsidiaarsuse põhimõtte alusel.

Muudatusettepanek 1320
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch ja Michael Theurer

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 85 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Assigneeringute kogusumma, mis 
eraldatakse igale liikmesriigile seoses 
vähem arenenud piirkondade,
üleminekupiirkondade ja enam arenenud 
piirkondadega, ei ole nende 

1. Assigneeringute kogusumma, mis 
eraldatakse igale liikmesriigile seoses 
vähem arenenud piirkondade ja enam 
arenenud piirkondadega, ei ole nende 
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piirkonnakategooriate vahel ülekantav. piirkonnakategooriate vahel ülekantav.

Or. de

Muudatusettepanek 1321
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 85 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Assigneeringute kogusumma, mis 
eraldatakse igale liikmesriigile seoses 
vähem arenenud piirkondade, 
üleminekupiirkondade ja enam arenenud 
piirkondadega, ei ole nende 
piirkonnakategooriate vahel ülekantav.

1. Assigneeringute kogusumma, mis 
eraldatakse igale liikmesriigile seoses 
vähem arenenud piirkondade, 
üleminekupiirkondade ja enam arenenud 
piirkondadega, ei ole üldjuhul nende 
piirkonnakategooriate vahel ülekantav.

Or. de

Muudatusettepanek 1322
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 85 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Assigneeringute kogusumma, mis 
eraldatakse igale liikmesriigile seoses 
vähem arenenud piirkondade, 
üleminekupiirkondade ja enam arenenud 
piirkondadega, ei ole nende 
piirkonnakategooriate vahel ülekantav.

1. Assigneeringute kogusumma, mis 
eraldatakse igale liikmesriigile seoses 
vähem arenenud piirkondade, 
üleminekupiirkondade ja enam arenenud 
piirkondadega, ei ole nende 
piirkonnakategooriate vahel ülekantav, 
välja arvatud mitut piirkonda hõlmavad 
programmid, milles tegeldakse 
territoriaalse aspektiga, ühised 
tegevuskavad (käesoleva määruse 
III peatükk), linnade arengu strateegiad, 
muud strateegiad ja territoriaalsed 
lepingud, mida mainitakse määruse artikli 
12 esimeses lõigus;
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Or. en

Muudatusettepanek 1323
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan ja Iuliu Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 85 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Assigneeringute kogusumma, mis 
eraldatakse igale liikmesriigile seoses 
vähem arenenud piirkondade, 
üleminekupiirkondade ja enam arenenud 
piirkondadega, ei ole nende 
piirkonnakategooriate vahel ülekantav.

1. Assigneeringute kogusumma, mis 
eraldatakse igale liikmesriigile seoses 
vähem arenenud piirkondade, 
üleminekupiirkondade ja enam arenenud 
piirkondadega, ei ole ei nende 
piirkonnakategooriate vahel asjaomases 
liikmesriigis ega liikmesriikide vahel 
ülekantav;

Or. en

Muudatusettepanek 1324
Monika Smolková ja Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 85 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Assigneeringute kogusumma, mis 
eraldatakse igale liikmesriigile 
seoses vähem arenenud 
piirkondade, üleminekupiirkondade 
ja enam arenenud piirkondadega, ei 
ole nende piirkonnakategooriate 
vahel ülekantav.

1. Assigneeringute kogusumma, mis 
eraldatakse igale liikmesriigile 
seoses vähem arenenud 
piirkondade, üleminekupiirkondade 
ja enam arenenud piirkondadega, ei 
ole nende piirkonnakategooriate 
vahel ülekantav. Seda meedet ei 
kohaldata makropiirkondliku 
arengu fondi makropiirkondliku 
koostöö jaoks eraldatud 
assigneeringutele.

Or. sk
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Selgitus

Võttes arvesse ühise strateegilise raamistiku uuendusliku osa muutmist ja tegelikku 
makropiirkondlikku koostööd, mis põhineb makropiirkondliku arengu fondi loomise lepingu 
sõlminud või sellega hiljem ühinenud liikmesriikide vahelisel dialoogil ja üksmeelel.

Muudatusettepanek 1325
Fiorello Provera

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 85 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Assigneeringute kogusumma, mis 
eraldatakse igale liikmesriigile seoses 
vähem arenenud piirkondade, 
üleminekupiirkondade ja enam arenenud 
piirkondadega, ei ole nende 
piirkonnakategooriate vahel ülekantav.

1. Assigneeringute kogusumma, mis 
eraldatakse igale liikmesriigile seoses 
vähem arenenud piirkondade, 
üleminekupiirkondade ja enam arenenud 
piirkondadega, ei ole nende 
piirkonnakategooriate vahel ülekantav 
väljaspool mitut piirkonda hõlmavaid 
programme, milles tegeldakse 
territoriaalse aspektiga, ühiseid 
tegevuskavu (vt käesoleva määruse 
III peatükk), linnade arengu strateegiaid, 
muid strateegiaid ja territoriaalseid 
lepingud, mida mainitakse määruse 
(EL) nr [ESF] artikli 12 esimeses lõigus.

Or. fr

Muudatusettepanek 1326
Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 85 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Assigneeringute kogusumma, mis 
eraldatakse igale liikmesriigile seoses 
vähem arenenud piirkondade, 
üleminekupiirkondade ja enam arenenud 
piirkondadega, ei ole nende 

1. Assigneeringute kogusumma, mis 
eraldatakse igale liikmesriigile seoses 
vähem arenenud piirkondade, 
üleminekupiirkondade ja enam arenenud 
piirkondadega, ei ole nende 
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piirkonnakategooriate vahel ülekantav. piirkonnakategooriate vahel ülekantav, 
välja arvatud mitut piirkonda hõlmavad 
programmid, milles tegeldakse 
territoriaalse aspektiga, ühised 
tegevuskavad (käesoleva määruse 
III peatükk), linnade arengu strateegiad, 
muud strateegiad ja territoriaalsed 
lepingud, mida mainitakse määruse (EL) 
nr [ESF] artikli 12 esimeses lõigus.

Or. en

Muudatusettepanek 1327
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 85 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Erandina lõikest 1 võib komisjon 
nõuetekohaselt põhjendatud asjaoludel, 
mis on seotud ühe või enama temaatilise 
eesmärgi elluviimisega, nõustuda 
liikmesriigi ettepanekuga 
partnerluslepingu esmakordsel esitamisel 
üle kandma kuni 2 % 
piirkonnakategooria assigneeringu 
kogusummast teistele 
piirkonnakategooriatele.

välja jäetud

Or. pt

Selgitus

Piirkondadel on juba konkreetne rahastamispakett olemas. Seetõttu ei tohiks 
piirkondadevahelisi ülekandmisi teha, eelkõige siis, kui suurimad abisaajad on kõige 
arenenumad piirkonnad ja see toimub vähim arenenud piirkondade arvel. On selge, et siinne 
ülekanduv mõju ei tugevda ELi toimimise lepingu artiklis 174 sätestatud majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust. Käesolev muudatusettepanek on kooskõlas 
põhjendust 59 puudutava muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 1328
Hermann Winkler
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Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 85 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Erandina lõikest 1 võib komisjon 
nõuetekohaselt põhjendatud asjaoludel, mis 
on seotud ühe või enama temaatilise 
eesmärgi elluviimisega, nõustuda 
liikmesriigi ettepanekuga partnerluslepingu 
esmakordsel esitamisel üle kandma kuni 2
% piirkonnakategooria assigneeringu 
kogusummast teistele 
piirkonnakategooriatele.

2. 
Erandina lõikest 1 võib komisjon nõueteko
haselt põhjendatud asjaoludel, mis on seotu
d ühe või enama temaatilise eesmärgi elluv
iimisega, nõustuda liikmesriigi ettepanekug
a partnerluslepingu esmakordsel esitamisel
üle kandma kuni 30% piirkonnakategooria
assigneeringu kogusummast teistele piirko
nnakategooriatele.

Or. de

Muudatusettepanek 1329
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba ja Markus Pieper

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 85 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Erandina lõikest 1 võib komisjon 
nõuetekohaselt põhjendatud asjaoludel, mis 
on seotud ühe või enama temaatilise 
eesmärgi elluviimisega, nõustuda 
liikmesriigi ettepanekuga partnerluslepingu 
esmakordsel esitamisel üle kandma kuni 2
% piirkonnakategooria assigneeringu 
kogusummast teistele 
piirkonnakategooriatele.

2. Erandina lõikest 1 võib komisjon 
nõuetekohaselt põhjendatud asjaoludel, mis 
on seotud ühe või enama temaatilise 
eesmärgi elluviimisega, nõustuda 
liikmesriigi ettepanekuga partnerluslepingu 
esmakordsel esitamisel üle kandma kuni 
10% piirkonnakategooria assigneeringu 
kogusummast teistele 
piirkonnakategooriatele.

Or. en

Muudatusettepanek 1330
Tamás Deutsch

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 85 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Erandina lõikest 1 võib komisjon 
nõuetekohaselt põhjendatud asjaoludel, mis 
on seotud ühe või enama temaatilise 
eesmärgi elluviimisega, nõustuda 
liikmesriigi ettepanekuga partnerluslepingu 
esmakordsel esitamisel üle kandma kuni 2
% piirkonnakategooria assigneeringu 
kogusummast teistele 
piirkonnakategooriatele.

2. Erandina lõikest 1 võib komisjon 
nõuetekohaselt põhjendatud asjaoludel, mis 
on seotud ühe või enama temaatilise 
eesmärgi elluviimisega, nõustuda 
liikmesriigi ettepanekuga partnerluslepingu 
esmakordsel esitamisel üle kandma kuni 
6% piirkonnakategooria assigneeringu 
kogusummast teistele 
piirkonnakategooriatele.

Or. en

Muudatusettepanek 1331
Andrea Cozzolino, Roberto Gualtieri, Leonardo Domenici, Vincenzo Iovine, Patrizia 
Toia, Guido Milana, Salvatore Caronna, Mario Pirillo ja Francesco De Angelis

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 86 – lõige 1 – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3a) Avaliku sektori või samaväärsed 
struktuurilised kulutused, mida avalik 
sektor toetab ÜSRi fondide vahendite 
kasutamisel kaasrahastamise teel, 
arvestatakse struktuursest puudujäägist 
maha, kui määratakse riigi konkreetseid 
keskpika perioodi eesmärke ELi määruse 
nr 1466/97 alusel, ning need arvestatakse 
maha ka siis, kui hinnatakse stabiilsuse 
ka kasvu pakti ennetavate meetmete 
järgimist ELi määruse nr 1467/97 alusel.

Or. it

Selgitus

Vaja on luua mehhanism, mis tagaks rahvusriikide investeeringud ühiselt rahastatavatesse 
projektidesse, mis on strateegiliselt tähtsad majandusarengu ja tööhõive jaoks, ilma et seda 
takistaksid stabiilsuse ja kasvu pakti piirangud.
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Muudatusettepanek 1332
Markus Pieper, Herbert Reul ja Joachim Zeller

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 86 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seda, kas majanduskasvu ja tööhõive 
investeeringute alusel tehtavaid avaliku 
sektori või samaväärseid struktuurilisi 
kulusid on perioodi vältel hoitud samal 
tasemel, kontrollitakse liikmesriikides, kus 
vähem arenenud ja üleminekupiirkonnad 
hõlmavad vähemalt 15 % 
kogurahvastikust.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Täiendavuse tingimust tuleks uurida kõikides liikmesriikides (vt artiklid 1 ja 2); EP 5. juuli 
2011. aasta resolutsioon (2011/2035(INI)): „tunnistab Euroopa rahastamise lisandväärtust 
samuti siis, kui toetust saanud projektid riiklikul, piirkondlikul või kohalikul tasandil aitavad 
saavutada üleeuroopalisi eesmärke sellistes valdkondades nagu Euroopa integratsioon, 
majanduskasv, teadustegevus, keskkonnakaitse, kultuur, ressursside majandamine, sport, 
demograafilised muutused, energiavarustuse jätkusuutlikkus, sotsiaalne ühtekuuluvus või 
piiriülene areng ning seda ei oleks saavutatud ELi stiimulita”.

Muudatusettepanek 1333
Younous Omarjee ja Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 86 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seda, kas majanduskasvu ja tööhõive 
investeeringute alusel tehtavaid avaliku 
sektori või samaväärseid struktuurilisi 
kulusid on perioodi vältel hoitud samal 
tasemel, kontrollitakse liikmesriikides, kus 
vähem arenenud ja üleminekupiirkonnad 
hõlmavad vähemalt 15 % 
kogurahvastikust.

Seda, kas majanduskasvu ja tööhõive 
investeeringute alusel tehtavaid avaliku 
sektori või samaväärseid struktuurilisi 
kulusid on perioodi vältel hoitud samal 
tasemel, kontrollitakse liikmesriikides, kus 
vähem arenenud ja üleminekupiirkonnad 
hõlmavad vähemalt 20% kogurahvastikust.
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Or. fr

Muudatusettepanek 1334
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch ja Michael Theurer

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 86 – lõige 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriikides, kus vähem arenenud ja 
üleminekupiirkonnad hõlmavad vähemalt 
70 % kogurahvastikust, tehakse kontroll 
riigi tasandil.

Liikmesriikides, kus vähem arenenud 
piirkonnad hõlmavad vähemalt 70% 
kogurahvastikust, tehakse kontroll riigi 
tasandil.

Or. de

Muudatusettepanek 1335
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch ja Michael Theurer

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 86 – lõige 4 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriikides, kus vähem arenenud ja 
üleminekupiirkonnad hõlmavad üle 15 % 
ja alla 70 % kogurahvastikust, tehakse 
kontroll riigi ja piirkondlikul tasandil. 
Selleks annab liikmesriik 
kontrollimenetluse igas etapis komisjonile 
teavet vähem arenenud ja 
üleminekupiirkondade kulude kohta.

Liikmesriikides, kus vähem arenenud 
piirkonnad hõlmavad üle 15 % ja alla 70
% kogurahvastikust, tehakse kontroll riigi 
ja piirkondlikul tasandil. Selleks annab 
liikmesriik kontrollimenetluse igas etapis 
komisjonile teavet vähem arenenud ja 
üleminekupiirkondade kulude kohta.

Or. de

Muudatusettepanek 1336
Younous Omarjee ja Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 86 – lõige 4 – kolmas lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriikides, kus vähem arenenud ja 
üleminekupiirkonnad hõlmavad üle 15 % 
ja alla 70 % kogurahvastikust, tehakse 
kontroll riigi ja piirkondlikul tasandil. 
Selleks annab liikmesriik 
kontrollimenetluse igas etapis komisjonile 
teavet vähem arenenud ja 
üleminekupiirkondade kulude kohta.

Liikmesriikides, kus vähem arenenud ja üle
minekupiirkonnad hõlmavad üle 20
% ja alla 70
% kogurahvastikust, tehakse kontroll riigi j
a piirkondlikul tasandil. Selleks annab 
liikmesriik kontrollimenetluse igas etapis 
komisjonile teavet vähem arenenud ja 
üleminekupiirkondade kulude kohta.

Or. fr

Muudatusettepanek 1337
Monika Smolková ja Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 86 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Lõikeid 1–6 ei kohaldata 
rakenduskavade suhtes, mis kuuluvad 
Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi 
ala.

7. Lõikeid 1–6 ei kohaldata 
rakenduskavade suhtes, mis kuuluvad 
Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi 
alla või makropiirkondliku arengu fondi 
programmide alla, mida kasutatakse 
makropiirkondlikus koostöös.

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühise strateegilise raamistiku uuendusliku osa muutmist ja tegelikku 
makropiirkondlikku koostööd, mis põhineb makropiirkondliku arengu fondi loomise lepingu 
sõlminud või sellega hiljem ühinenud liikmesriikide vahelisel dialoogil ja üksmeelel.

Muudatusettepanek 1338
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid ja Maurice Ponga

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 87 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Rakenduskava koosneb prioriteetsetest 
suundadest. Prioriteetne suund puudutab 
iga piirkonnakategooria puhul ainult ühte
fondi ja vastab temaatilisele eesmärgile, 
ilma et see piiraks artikli 52 kohaldamist, 
ning hõlmab selle temaatilise eesmärgi
ühte või enamat investeerimisprioriteeti 
vastavalt fondispetsiifilistele eeskirjadele. 
ESFi puhul võib nõuetekohaselt 
põhjendatud asjaolude korral prioriteetses 
suunas kombineerida artikli 9 lõigetes 8, 
9, 10 ja 11 sätestatud eri temaatiliste 
eesmärkide investeerimisprioriteete, et 
aidata kaasa nende panusele teistesse 
prioriteetsetesse suundadesse.

1. Rakenduskava koosneb 
prioriteetsetest suundadest. 
Piisavalt põhjendatud asjaolude 
korral võib prioriteetne suund
puudutada ühte või enamat 
piirkonnakategooriat või 
kombineerida erinevate 
temaatiliste eesmärkide ja fondide 
ühte või enamat üksteist täiendavat 
investeerimisprioriteeti vastavalt 
fondispetsiifilistele eeskirjadele.

Or. fr

Selgitus

Soodustada tuleks mitut fondi hõlmavate programmide kasutamist.

Muudatusettepanek 1339
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 87 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Rakenduskava koosneb prioriteetsetest 
suundadest. Prioriteetne suund puudutab 
iga piirkonnakategooria puhul ainult ühte 
fondi ja vastab temaatilisele eesmärgile, 
ilma et see piiraks artikli 52 kohaldamist, 
ning hõlmab selle temaatilise eesmärgi 
ühte või enamat investeerimisprioriteeti
vastavalt fondispetsiifilistele eeskirjadele. 
ESFi puhul võib nõuetekohaselt 
põhjendatud asjaolude korral prioriteetses 
suunas kombineerida artikli 9 lõigetes 8, 
9, 10 ja 11 sätestatud eri temaatiliste 
eesmärkide investeerimisprioriteete, et 

1. Rakenduskava koosneb prioriteetsetest 
suundadest. Prioriteetset suunda võib 
kohaldada ühele või mitmele
piirkonnakategooriale ja see võib 
sisaldada ühte või mitut temaatilist 
eesmärki vastavalt fondispetsiifilistele 
eeskirjadele.
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aidata kaasa nende panusele teistesse 
prioriteetsetesse suundadesse.

Or. de

Muudatusettepanek 1340
Erminia Mazzoni, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Andrea Cozzolino ja 
Vincenzo Iovine

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 87 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Rakenduskava koosneb prioriteetsetest 
suundadest. Prioriteetne suund puudutab 
iga piirkonnakategooria puhul ainult ühte 
fondi ja vastab temaatilisele eesmärgile, 
ilma et see piiraks artikli 52 kohaldamist, 
ning hõlmab selle temaatilise eesmärgi
ühte või enamat investeerimisprioriteeti 
vastavalt fondispetsiifilistele eeskirjadele. 
ESFi puhul võib nõuetekohaselt 
põhjendatud asjaolude korral prioriteetses 
suunas kombineerida artikli 9 lõigetes 8, 
9, 10 ja 11 sätestatud eri temaatiliste 
eesmärkide investeerimisprioriteete, et 
aidata kaasa nende panusele teistesse 
prioriteetsetesse suundadesse.

1. Rakenduskava koosneb prioriteetsetest 
suundadest. Prioriteetne suund võib 
puudutada ühte või enamat 
piirkonnakategooriat või kombineerida 
erinevate temaatiliste eesmärkide ja 
fondide ühte või enamat üksteist 
täiendavat investeerimisprioriteeti 
vastavalt fondispetsiifilistele eeskirjadele.

Or. en

Muudatusettepanek 1341
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset ja Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 87 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Rakenduskava koosneb prioriteetsetest 
suundadest. Prioriteetne suund puudutab 
iga piirkonnakategooria puhul ainult ühte 

1. Rakenduskava koosneb prioriteetsetest 
suundadest. Prioriteetne suund puudutab 
ühte piirkonnakategooriat ja ühte fondi 
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fondi ja vastab temaatilisele eesmärgile, 
ilma et see piiraks artikli 52 kohaldamist, 
ning hõlmab selle temaatilise eesmärgi 
ühte või enamat investeerimisprioriteeti 
vastavalt fondispetsiifilistele eeskirjadele. 
ESFi puhul võib nõuetekohaselt 
põhjendatud asjaolude korral prioriteetses 
suunas kombineerida artikli 9 lõigetes 8, 9, 
10 ja 11 sätestatud eri temaatiliste 
eesmärkide investeerimisprioriteete, et 
aidata kaasa nende panusele teistesse 
prioriteetsetesse suundadesse.

ning vastab temaatilisele eesmärgile, ilma 
et see piiraks artikli 52 kohaldamist, ning 
hõlmab selle temaatilise eesmärgi ühte või 
enamat investeerimisprioriteeti vastavalt 
fondispetsiifilistele eeskirjadele. Et 
parandada mõju liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
eesmärkide saavutamisele temaatiliselt 
ühtse tegutsemise abil, võib prioriteetses 
suunas kombineerida alljärgnevat:

Or. en

Muudatusettepanek 1342
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 87 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Rakenduskava koosneb prioriteetsetest 
suundadest. Prioriteetne suund puudutab 
iga piirkonnakategooria puhul ainult ühte 
fondi ja vastab temaatilisele eesmärgile, 
ilma et see piiraks artikli 52 kohaldamist, 
ning hõlmab selle temaatilise eesmärgi 
ühte või enamat investeerimisprioriteeti 
vastavalt fondispetsiifilistele eeskirjadele. 
ESFi puhul võib nõuetekohaselt 
põhjendatud asjaolude korral prioriteetses 
suunas kombineerida artikli 9 lõigetes 8, 9, 
10 ja 11 sätestatud eri temaatiliste 
eesmärkide investeerimisprioriteete, et 
aidata kaasa nende panusele teistesse 
prioriteetsetesse suundadesse. 

1. Rakenduskava koosneb prioriteetsetest 
suundadest. Prioriteetne suund puudutab 
iga piirkonnakategooria puhul ainult ühte 
fondi ja vastab temaatilisele eesmärgile, 
ilma et see piiraks artikli 52 kohaldamist, 
ning hõlmab selle temaatilise eesmärgi 
ühte või enamat investeerimisprioriteeti 
vastavalt fondispetsiifilistele eeskirjadele. 
Nõuetekohaselt põhjendatud asjaolude 
korral võib prioriteetses suunas 
kombineerida artikli 9 punktides 8, 9, 10 ja 
11 sätestatud eri temaatiliste eesmärkide 
investeerimisprioriteete, et aidata kaasa 
nende panusele teistesse prioriteetsetesse 
suundadesse. 

Or. fr

Selgitus

Kui vajalik ja asjakohane, on soovitav parandada erinevate ühtekuuluvuspoliitika eesmärkide 
täitmisele suunatud rakenduskavade ja Euroopa territoriaalse koostöö erinevate harude 
vahelist koordineerimist.
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Muudatusettepanek 1343
Andrey Kovatchev, Iosif Matula ja Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 87 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Rakenduskava koosneb prioriteetsetest 
suundadest. Prioriteetne suund puudutab 
iga piirkonnakategooria puhul ainult ühte 
fondi ja vastab temaatilisele eesmärgile, 
ilma et see piiraks artikli 52 kohaldamist, 
ning hõlmab selle temaatilise eesmärgi 
ühte või enamat investeerimisprioriteeti 
vastavalt fondispetsiifilistele eeskirjadele. 
ESFi puhul võib nõuetekohaselt
põhjendatud asjaolude korral prioriteetses 
suunas kombineerida artikli 9 lõigetes 8, 
9, 10 ja 11 sätestatud eri temaatiliste 
eesmärkide investeerimisprioriteete, et 
aidata kaasa nende panusele teistesse 
prioriteetsetesse suundadesse.

1. Rakenduskava koosneb prioriteetsetest 
suundadest. Prioriteetne suund puudutab 
iga piirkonnakategooria puhul ainult ühte 
fondi ja vastab temaatilisele eesmärgile, 
ilma et see piiraks artikli 52 kohaldamist, 
ning hõlmab selle temaatilise eesmärgi 
ühte või enamat investeerimisprioriteeti 
vastavalt fondispetsiifilistele eeskirjadele. 
Nõuetekohaselt põhjendatud asjaolude 
korral võib prioriteetne suund 
kombineerida eri temaatiliste eesmärkide 
ühte või enamat üksteist täiendavat 
investeerimisprioriteeti või ERFi, ÜFi ja 
ESFi ühte või enamat üksteist täiendavat 
investeerimisprioriteeti ühe ja sama 
temaatilise eesmärgi all.

Or. en

Muudatusettepanek 1344
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 87 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Rakenduskava koosneb prioriteetsetest 
suundadest. Prioriteetne suund puudutab 
iga piirkonnakategooria puhul ainult ühte 
fondi ja vastab temaatilisele eesmärgile, 
ilma et see piiraks artikli 52 kohaldamist, 
ning hõlmab selle temaatilise eesmärgi 
ühte või enamat investeerimisprioriteeti 
vastavalt fondispetsiifilistele eeskirjadele. 
ESFi puhul võib nõuetekohaselt 

1. Rakenduskava koosneb prioriteetsetest 
suundadest. Prioriteetne suund puudutab 
iga piirkonnakategooria puhul ainult ühte
fondi ja vastab temaatilisele eesmärgile, 
ilma et see piiraks artikli 52 kohaldamist, 
ning hõlmab selle temaatilise eesmärgi 
ühte või enamat investeerimisprioriteeti 
vastavalt fondispetsiifilistele eeskirjadele. 
ESFi puhul võib nõuetekohaselt 
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põhjendatud asjaolude korral prioriteetses 
suunas kombineerida artikli 9 lõigetes 8, 9, 
10 ja 11 sätestatud eri temaatiliste 
eesmärkide investeerimisprioriteete, et 
aidata kaasa nende panusele teistesse 
prioriteetsetesse suundadesse.

põhjendatud asjaolude korral prioriteetses 
suunas kombineerida artikli 9 punktides 8, 
9, 10 ja 11 sätestatud eri temaatiliste 
eesmärkide investeerimisprioriteete, et 
aidata kaasa nende panusele teistesse 
prioriteetsetesse suundadesse. Lisaks võib 
üks prioriteetne suund ERFi puhul 
vastata enamale kui ühele temaatilisele 
eesmärgile, et tulla toime demograafiliste 
muutustega.

Or. es

Muudatusettepanek 1345
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 87 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Rakenduskava koosneb prioriteetsetest 
suundadest. Prioriteetne suund puudutab 
iga piirkonnakategooria puhul ainult ühte 
fondi ja vastab temaatilisele eesmärgile, 
ilma et see piiraks artikli 52 kohaldamist, 
ning hõlmab selle temaatilise eesmärgi 
ühte või enamat investeerimisprioriteeti 
vastavalt fondispetsiifilistele eeskirjadele. 
ESFi puhul võib nõuetekohaselt 
põhjendatud asjaolude korral prioriteetses 
suunas kombineerida artikli 9 lõigetes 8, 9, 
10 ja 11 sätestatud eri temaatiliste 
eesmärkide investeerimisprioriteete, et 
aidata kaasa nende panusele teistesse 
prioriteetsetesse suundadesse.

1. Rakenduskava koosneb prioriteetsetest 
suundadest. Prioriteetne suund puudutab 
iga piirkonnakategooria puhul ainult ühte 
fondi ja vastab temaatilisele eesmärgile, 
ilma et see piiraks artikli 52 kohaldamist, 
ning hõlmab selle temaatilise eesmärgi 
ühte või enamat investeerimisprioriteeti 
vastavalt fondispetsiifilistele eeskirjadele. 
ESFi ja ERFi puhul võib nõuetekohaselt 
põhjendatud asjaolude korral prioriteetses 
suunas kombineerida artikli 9 punktides 8, 
9, 10 ja 11 sätestatud eri temaatiliste 
eesmärkide investeerimisprioriteete, et 
aidata kaasa nende panusele teistesse 
prioriteetsetesse suundadesse.

Or. en

Muudatusettepanek 1346
Manfred Weber

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 87 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Rakenduskava koosneb prioriteetsetest 
suundadest. Prioriteetne suund puudutab 
iga piirkonnakategooria puhul ainult ühte 
fondi ja vastab temaatilisele eesmärgile, 
ilma et see piiraks artikli 52 kohaldamist, 
ning hõlmab selle temaatilise eesmärgi 
ühte või enamat investeerimisprioriteeti 
vastavalt fondispetsiifilistele eeskirjadele. 
ESFi puhul võib nõuetekohaselt 
põhjendatud asjaolude korral prioriteetses 
suunas kombineerida artikli 9 lõigetes 8, 
9, 10 ja 11 sätestatud eri temaatiliste 
eesmärkide investeerimisprioriteete, et 
aidata kaasa nende panusele teistesse 
prioriteetsetesse suundadesse.

1. Rakenduskava koosneb prioriteetsetest 
suundadest. Prioriteetne suund puudutab 
iga konkreetse piirkonnakategooria puhul 
ainult ühte fondi (välja arvatud 
Ühtekuuluvusfond) ja vastab temaatilisele 
eesmärgile, ilma et see piiraks artikli 52 
kohaldamist, ning hõlmab selle temaatilise 
eesmärgi ühte või enamat 
investeerimisprioriteeti vastavalt 
fondispetsiifilistele eeskirjadele. 
Nõuetekohaselt põhjendatud asjaolude 
korral ja selleks et parandada mõju liidu 
aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu eesmärkide saavutamisele 
temaatiliselt ühtse tegutsemise abil, võib 
prioriteetne suund:
(a) hõlmata enamat kui ühte 
piirkonnakategooriat;
(b) kombineerida ühe temaatilise 
eesmärgi all üht või enamat ERFi, ÜFi ja 
ESFi üksteist täiendavat 
investeerimisprioriteeti;
(c) kombineerida erinevate temaatiliste 
eesmärkide üksteist täiendavaid 
investeerimisprioriteete kuni 20% ulatuses 
liidu osalusest rakenduskavas;
(d) ESFi puhul kombineerida artikli 9 
punktides 8, 9, 10 ja 11 sätestatud eri 
temaatiliste eesmärkide 
investeerimisprioriteete, et suurendada 
nende panust teistesse prioriteetsetesse 
suundadesse.
Liikmesriigid võivad kombineerida kaht 
või enamat puntides a–d kirjeldatud 
võimalust.

Or. de

Muudatusettepanek 1347
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset ja Catherine Grèze
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Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 87 – lõige 1 – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) hõlmata enamat kui ühte 
piirkonnakategooriat;

Or. en

Muudatusettepanek 1348
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset ja Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 87 – lõige 1 – punkt b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kombineerida ERFi, ÜFi ja ESFi ühte 
või enamat üksteist täiendavat 
investeerimisprioriteeti ühe ja sama 
temaatilise eesmärgi all;

Or. en

Muudatusettepanek 1349
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset ja Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 87 – lõige 1 – punkt c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kombineerida eri temaatiliste 
eesmärkide üksteist täiendavaid 
investeerimisprioriteete kuni 20% ulatuses 
ELi osalusest rakenduskavas, eelkõige 
seoses selle osalusega, mis on mõeldud 
sidusa territoriaalse arengu jaoks;

Or. en
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Muudatusettepanek 1350
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset ja Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 87 – lõige 1 – punkt d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) ESFi puhul [...] kombineerida artikli 9 
punktides 8, 9, 10 ja 11 sätestatud eri 
temaatiliste eesmärkide 
investeerimisprioriteete, et aidata kaasa 
nende panusele teistesse prioriteetsetesse 
suundadesse [...].

Or. en

Muudatusettepanek 1351
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset ja Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 87 – lõige 1 – punkt e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) Liikmesriigid võivad rakenduskavas 
luua tehnilise abi jaoks ühe prioriteetse 
suuna (nagu sätestatud artiklis 52), 
millele ei kohaldata käesoleva artikli lõike 
2 punkti b alapunke i, ii ja iv, punkti c 
alapunkte ii–vi a ning punkti e alapunkte 
i–ii a;

Or. en

Selgitus

Kui muudatusettepanek vastu võetakse, tuleb kõik asjaomased ristviited sellele vastavalt läbi 
vaadata.
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Muudatusettepanek 1352
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset ja Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 87 – lõige 1 – esimene lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad kombineerida kaht 
või enamat puntides a–d kirjeldatud 
võimalust.

Or. en

Muudatusettepanek 1353
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 87 – lõige 2 – punkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) strateegia, mis käsitleb rakenduskava 
panust liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegiasse, sealhulgas:

(a) strateegia, mis käsitleb rakenduskava 
panust majanduslikku, sotsiaalsesse ja 
territoriaalsesse ühtekuuluvusse ning 
liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegiasse, sealhulgas:

Or. en

Muudatusettepanek 1354
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset ja Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 87 – lõige 2 – punkt a – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) vajaduste kindlaksmääramine, mis 
aitaksid lahendada probleeme, mis on esile 
tõstetud aluslepingu artikli 121 lõike 2 
alusel antud konkreetse riigiga seotud 

i) vajaduste kindlaksmääramine, mis 
aitaksid lahendada probleeme, mis on esile 
tõstetud aluslepingu artikli 121 lõike 2 
alusel antud konkreetse riigiga seotud 
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soovitustes ning vastavates nõukogu 
soovitustes, mis on vastu võetud 
aluslepingu artikli 148 lõike 4 alusel, võttes 
arvesse riiklikke ja piirkondlikke vajadusi;

soovitustes ning liidu ja liikmesriikide 
majanduspoliitika üldsuunistes ning 
vastavates nõukogu soovitustes ja 
suunistes, mida liikmesriigid arvestavad 
oma tööhõivepoliitikas ja mis on vastu 
võetud aluslepingu artikli 148 lõike 4 
alusel, eelkõige võttes arvesse asjaomaste 
liikmesriikide ja/või piirkondade säästva 
arengu vajadusi.

Or. en

Muudatusettepanek 1355
Younous Omarjee ja Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 87 – lõige 2 – punkt a – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) vajaduste kindlaksmääramine, mis 
aitaksid lahendada probleeme, mis on 
esile tõstetud aluslepingu artikli 121 
lõike 2 alusel antud konkreetse riigiga 
seotud soovitustes ning vastavates 
nõukogu soovitustes, mis on vastu võetud 
aluslepingu artikli 148 lõike 4 alusel, 
võttes arvesse riiklikke ja piirkondlikke 
vajadusi;

i) vajaduste kindlaksmääramine, võttes 
arvesse koondsuuniseid ning riiklikke ja 
piirkondlikke eripärasid;

Or. fr

Muudatusettepanek 1356
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 87 – lõige 2 – punkt a – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) vajaduste kindlaksmääramine, mis 
aitaksid lahendada probleeme, mis on 
esile tõstetud aluslepingu artikli 121 
lõike 2 alusel antud konkreetse riigiga 

i) vajaduste kindlaksmääramine, võttes 
arvesse probleeme, mis on esile tõstetud 
aluslepingu artikli 121 lõike 2 alusel antud 
konkreetse riigiga seotud asjaomastes 
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seotud soovitustes ning vastavates nõukogu 
soovitustes, mis on vastu võetud 
aluslepingu artikli 148 lõike 4 alusel, võttes 
arvesse riiklikke ja piirkondlikke vajadusi;

soovitustes ning vastavates nõukogu 
soovitustes, mis on vastu võetud 
aluslepingu artikli 148 lõike 4 alusel, võttes 
arvesse riiklikke ja piirkondlikke 
eripärasid;

Or. en

Muudatusettepanek 1357
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset ja Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 87 – lõige 2 – punkt a – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) temaatiliste eesmärkide ja vastavate 
investeerimisprioriteetide valiku 
põhjendus, arvestades partnerluslepingut ja 
eelhindamise tulemusi;

ii) temaatiliste eesmärkide ja vastavate 
investeerimisprioriteetide valiku 
põhjendus, arvestades partnerluslepingut ja 
eelhindamise tulemusi ning võttes 
vajaduse korral arvesse liikmesriigi ja/või 
piirkonna jätkusuutliku arengu vajadusi;

Or. en

Muudatusettepanek 1358
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 87 – lõige 2 – punkt a – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) temaatiliste eesmärkide ja vastavate 
investeerimisprioriteetide valiku 
põhjendus, arvestades partnerluslepingut ja 
eelhindamise tulemusi;

ii) temaatiliste eesmärkide ja vastavate 
investeerimisprioriteetide valiku 
põhjendus, arvestades asjaomase 
piirkonna vajadusi, partnerluslepingut ja 
eelhindamise tulemusi;

Or. de
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Muudatusettepanek 1359
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Alain Cadec ja Maurice Ponga

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 87 – lõige 2 – punkt a – alapunkt ii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) majanduskasvu ja tööhõivesse 
tehtavate investeeringutega seotud 
rakenduskavade, Euroopa territoriaalse 
koostöö programmide ning Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF), 
Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondi (EAFRD), Euroopa 
naabrus- ja partnerlusinstrumendi 
(ENPI), Euroopa Arengufondi (EDF) ja 
ühinemiseelse abi rahastamisvahendi 
(IPA) programmide koordineerimise 
kirjeldus asjaomastes piirkondades.

Or. fr

Muudatusettepanek 1360
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 87 – lõige 2 – punkt a – alapunkt ii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) majanduskasvu ja tööhõivesse 
tehtavate investeeringutega seotud 
rakenduskavade, territoriaalse koostöö 
programmide ning liidu välistegevuse 
selle valdkonna programmide 
koordineerimise kirjeldus asjaomastes 
piirkondades.

Or. fr

Selgitus

Et võtta rohkem arvesse olukorda piirkondades, millel puudub ühine piir ELiga, oleks vaja 
tugevdada sätteid rakenduskavade raames tehtava koostöö kohta. Need sätted peaks ka 
julgustama uuenduslike projektide koostamist detsentraliseeritud koostöö lepingu raames.
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Muudatusettepanek 1361
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset ja Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 87 – lõige 2 – punkt b – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) investeerimisprioriteedid ja vastavad 
erieesmärgid;

i) investeerimisprioriteedid ja vastavad 
erieesmärgid, vastavalt käesoleva artikli 
lõikes 1 sätestatud eri valikutele;

Or. en

Muudatusettepanek 1362
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 87 – lõige 2 – punkt b – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) toetust saavate meetmete kirjeldus, 
sealhulgas peamised sihtrühmad, 
konkreetsed sihtterritooriumid ja vajaduse 
korral toetusesaajate liigid ning samuti
rahastamisvahendite plaanitud kasutamine;

iii) toetust saavate meetmete kirjeldus, 
sealhulgas peamised sihtrühmad, 
konkreetsed sihtterritooriumid ja vajaduse 
korral rahastamisvahendite plaanitud 
kasutamine;

Or. en

Muudatusettepanek 1363
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset ja Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 87 – lõige 2 – punkt c – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) partnerluslepingus sätestatud panus 
territoriaalse arengu integreeritud 

(c) panus territoriaalse arengu integreeritud 
lähenemisviisi, sealhulgas:
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lähenemisviisi, sealhulgas:

Or. en

Muudatusettepanek 1364
Markus Pieper, Herbert Reul ja Joachim Zeller

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 87 – lõige 2 – punkt c – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) mehhanismid, mis tagavad fondide, 
EAFRD, EMKFi ja muude liidu ning 
riiklike rahastamisvahendite ja EIP 
vahelise koordineerimise;

i) mehhanismid, mis tagavad fondide, 
EAFRD, EMKFi, Euroopa Ühendamise 
Rahastu ja muude liidu ning riiklike 
rahastamisvahendite ja EIP vahelise 
koordineerimise;

Or. de

Muudatusettepanek 1365
Jutta Haug, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos ja Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 87 – lõige 2 – punkt c – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) mehhanismid, mis tagavad fondide, 
EAFRD, EMKFi ja muude liidu ning 
riiklike rahastamisvahendite ja EIP 
vahelise koordineerimise;

i) mehhanismid, mis tagavad fondide, 
EAFRD, EMKFi ja muude liidu ning 
riiklike rahastamisvahendite, eelkõige kui 
neist tehakse eraldisi struktuurse koostöö 
(nt programm LIFE) jaoks, ja EIP 
vahelise koordineerimise;

Or. en

Selgitus

Programmi LIFE integreeritud projektid on konkreetne vahend kõikjal keskkonna- ja 
kliimateemadega arvestamiseks. Neil on potentsiaali oluliselt tõhustada vahendite kasutamist, 
soodustada tähtsamate keskkonnaõigusaktide sidusat rakendamist ning suurendada 
ühtekuuluvus- ja põllumajanduspoliitikas keskkonna ja kliima jaoks mõeldud vahendite 
kasutamise võimekust. Et võimalikud ÜSRi fondidega üksteist täiendavad meetmed oleks 
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teostatavad, tuleb need tuvastada varakult.

Muudatusettepanek 1366
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset ja Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 87 – lõige 2 – punkt c – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) mehhanismid, mis tagavad fondide, 
EAFRD, EMKFi ja muude liidu ning 
riiklike rahastamisvahendite ja EIP 
vahelise koordineerimise;

i) mehhanismid, mis tagavad ÜSRi fondide 
koordineerimise ühes või mitmes 
prioriteetses suunas, ning mehhanismid, 
mis tagavad fondide ja muude liidu ning 
riiklike rahastamisvahendite ja EIP 
vahelise koordineerimise;

Or. en

Muudatusettepanek 1367
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 87 – lõige 2 – punkt c – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) mehhanismid, mis tagavad fondide, 
EAFRD, EMKFi ja muude liidu ning 
riiklike rahastamisvahendite ja EIP 
vahelise koordineerimise;

i) mehhanismid, mis tagavad fondide, 
EAFRD, EMKFi ja muude liidu ning 
riiklike rahastamisvahendite ja EIP 
vahelise koordineerimise, kui 
partnerluslepingus ei ole see piisavalt 
sätestatud;

Or. en

Muudatusettepanek 1368
Jutta Haug, Patrice Tirolien, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos ja Karin 
Kadenbach
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Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 87 – lõige 2 – punkt c – alapunkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) keskkonna ja kliimaga seotud 
prioriteetide alane koostöökorraldus eri 
sektorite haldajate vahel riiklikul ja 
piirkondlikul tasandil, mille tulemusena 
tuvastatakse valdkonnad, milles on 
võimalik välja töötada meetmeid, mis 
täiendavad keskkonna- ja 
kliimavaldkonna integreeritud projekte, 
ning määratakse kindlaks 
rahastamisvaldkonnad, kus programmi 
LIFE raames valideeritud lahenduste ja 
meetodite kasutamine on kasulik;

Or. en

Selgitus

Programmi LIFE integreeritud projektid on konkreetne vahend kõikjal keskkonna- ja 
kliimateemadega arvestamiseks. Neil on potentsiaali oluliselt tõhustada vahendite kasutamist, 
soodustada tähtsamate keskkonnaõigusaktide sidusat rakendamist ning suurendada 
ühtekuuluvus- ja põllumajanduspoliitikas keskkonna ja kliima jaoks mõeldud vahendite 
kasutamise võimekust. Et võimalikud ÜSRi fondidega vastastikku täiendavad meetmed oleks 
teostatavad, tuleb need tuvastada varakult.

Muudatusettepanek 1369
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset ja Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 87 – lõige 2 – punkt c – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) vajaduse korral kavandatud 
integreeritud lähenemisviis linna-, maa-, 
ranniku- ja kalastuspiirkondade ning 
piirkondlike erijoontega alade 
territoriaalsele arengule, eeskätt 
artiklite 28 ja 29 rakendamise kord;

ii) vajaduse korral kavandatud 
integreeritud lähenemisviis linna-, maa-, 
ranniku- ja kalastuspiirkondade ning 
piirkondlike erijoontega alade 
territoriaalsele arengule ning 
mehhanismid, mis aitavad kaasa 
käesoleva määruse artiklis 99 nimetatud 
integreeritud territoriaalsetele 
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investeeringutele, kaasa arvatud neile 
investeeringutele, mida mainitakse 
määruse (EL) nr [ESF] artikli 12 
esimeses lõigus, ning igast fondist 
integreeritud meetmete jaoks aastas 
eraldatavad soovituslikud summad;

Or. en

Muudatusettepanek 1370
Oldřich Vlasák, James Nicholson ja Tomasz Piotr Poręba

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 87 – lõige 2 – punkt c – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) vajaduse korral kavandatud 
integreeritud lähenemisviis linna-, maa-, 
ranniku- ja kalastuspiirkondade ning 
piirkondlike erijoontega alade 
territoriaalsele arengule, eeskätt artiklite 28 
ja 29 rakendamise kord;

ii) kavandatud integreeritud lähenemisviis 
linna-, maa-, ranniku- ja 
kalastuspiirkondade ning piirkondlike 
erijoontega alade territoriaalsele arengule, 
eeskätt artiklite 28 ja 29 rakendamise kord;

Or. en

Muudatusettepanek 1371
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 87 – lõige 2 – punkt c – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) vajaduse korral kavandatud 
integreeritud lähenemisviis linna-, maa-, 
ranniku- ja kalastuspiirkondade ning 
piirkondlike erijoontega alade 
territoriaalsele arengule, eeskätt artiklite 28 
ja 29 rakendamise kord;

ii) vajaduse korral kavandatud 
integreeritud lähenemisviis linna-, maa-, 
ranniku-, mägi- ja kalastuspiirkondade 
ning piirkondlike erijoontega alade 
territoriaalsele arengule, eeskätt artiklite 28 
ja 29 rakendamise kord;

Or. de
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Selgitus

Mägipiirkondadel on neile iseloomulikud probleemid, mida on palju, näiteks väljaränne ja 
majanduslikult ebasoodne olukord. Sellepärast tuleb neid piirkondi ka eraldi mainida.

Muudatusettepanek 1372
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset ja Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 87 – lõige 2 – punkt c – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) loetelu linnadest, kus hakatakse 
rakendama linnade säästliku arengu 
integreeritud meetmeid, ERFi toetuse iga-
aastane soovituslik jaotus nende meetmete 
jaoks, sealhulgas linnadele määruse (EL) 
nr … [ERFi määrus] artikli 7 lõike 2 alusel 
juhtimiseks delegeeritud vahendid ja ESFi 
toetuse iga-aastane soovituslik eraldis 
integreeritud meetmete jaoks;

iii) funktsionaalsed linnapiirkonnad, kus 
hakatakse rakendama linnade säästliku ja 
kaasava arengu integreeritud meetmeid 
kooskõlas määruse (EL) nr (ERF) 
artikliga 7, kui selleks on oma nõusoleku 
andnud kohalikud võimud või 
olemasolevad organid, kes haldavad neid 
funktsionaalseid linnapiirkondi, kus 
integreeritud meetmeid võtma hakatakse,
lisatakse ka ERFi toetuse iga-aastane 
soovituslik jaotus nende meetmete jaoks, 
sealhulgas linnadele määruse (EL) nr … 
[ERFi määrus] artikli 7 teise lõigu alusel 
juhtimiseks delegeeritud vahendid ja ESFi 
toetuse iga-aastane soovituslik eraldis 
integreeritud meetmete jaoks;

Or. en

Muudatusettepanek 1373
Rosa Estaràs Ferragut ja Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 87 – lõige 2 – punkt c – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) loetelu linnadest, kus hakatakse 
rakendama linnade säästliku arengu 
integreeritud meetmeid, ERFi toetuse iga-

iii) loetelu linnadest ja funktsionaalsetest 
aladest, kus hakatakse rakendama linnade 
säästliku arengu integreeritud meetmeid, 
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aastane soovituslik jaotus nende meetmete 
jaoks, sealhulgas linnadele määruse (EL) 
nr … [ERFi määrus] artikli 7 lõike 2 alusel 
juhtimiseks delegeeritud vahendid ja ESFi 
toetuse iga-aastane soovituslik eraldis 
integreeritud meetmete jaoks;

ERFi toetuse iga-aastane soovituslik jaotus 
nende meetmete jaoks, sealhulgas linnadele 
määruse (EL) nr … [ERFi määrus] artikli 7 
teise lõigu alusel juhtimiseks delegeeritud 
vahendid ja ESFi toetuse iga-aastane 
soovituslik eraldis integreeritud meetmete 
jaoks;

Or. es

Muudatusettepanek 1374
Giommaria Uggias

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 87 – lõige 2 – punkt c – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) loetelu linnadest, kus hakatakse 
rakendama linnade säästliku arengu 
integreeritud meetmeid, ERFi toetuse iga-
aastane soovituslik jaotus nende meetmete 
jaoks, sealhulgas linnadele määruse (EL) 
nr … [ERFi määrus] artikli 7 lõike 2 alusel 
juhtimiseks delegeeritud vahendid ja ESFi 
toetuse iga-aastane soovituslik eraldis
integreeritud meetmete jaoks;

iii) loetelu linnadest ja funktsionaalsetest 
aladest, kus hakatakse rakendama linnade 
säästliku arengu integreeritud meetmeid. 
See loetelu tuleb koostada koostöös 
kohalike ja piirkondlike asutustega, 
pöörates tähelepanu iga liikmesriigi 
institutsioonide süsteemile, et tagada 
õiglane juurdepääs igale kohalikule 
asutusele, kes soovib rakendada 
integreeritud linnameetmeid, ERFi toetuse 
iga-aastasele soovituslikule jaotusele
nende meetmete jaoks, sealhulgas linnadele 
määruse (EL) nr … [ERFi määrus] artikli 7 
teise lõigu alusel juhtimiseks delegeeritud 
vahenditele ja ESFi toetuse iga-aastasele
soovituslikule eraldisele integreeritud 
meetmete jaoks;

Or. it

Muudatusettepanek 1375
Oldřich Vlasák, James Nicholson ja Tomasz Piotr Poręba

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 87 – lõige 2 – punkt c – alapunkt iii
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) loetelu linnadest, kus hakatakse 
rakendama linnade säästliku arengu 
integreeritud meetmeid, ERFi toetuse iga-
aastane soovituslik jaotus nende meetmete 
jaoks, sealhulgas linnadele määruse (EL) 
nr … [ERFi määrus] artikli 7 lõike 2 alusel 
juhtimiseks delegeeritud vahendid ja ESFi 
toetuse iga-aastane soovituslik eraldis 
integreeritud meetmete jaoks;

iii) loetelu linnadest või kriteeriumid 
selliste linnade ja funktsionaalsete 
linnaalade valimiseks, kus hakatakse 
rakendama linnade säästliku arengu 
integreeritud meetmeid, ERFi toetuse iga-
aastane soovituslik jaotus nende meetmete 
jaoks, sealhulgas linnadele määruse (EL) 
nr … [ERFi määrus] artikli 7 teise lõigu
alusel juhtimiseks delegeeritud vahendid ja 
ESFi toetuse iga-aastane soovituslik eraldis 
integreeritud meetmete jaoks;

Or. en

Muudatusettepanek 1376
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 87 – lõige 2 – punkt c – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) loetelu linnadest, kus hakatakse 
rakendama linnade säästliku arengu 
integreeritud meetmeid, ERFi toetuse iga-
aastane soovituslik jaotus nende meetmete 
jaoks, sealhulgas linnadele määruse (EL) 
nr … [ERFi määrus] artikli 7 lõike 2 alusel 
juhtimiseks delegeeritud vahendid ja ESFi 
toetuse iga-aastane soovituslik eraldis 
integreeritud meetmete jaoks;

iii) soovituslik loetelu linnadest, 
funktsionaalsetest linnaaladest ja teistest 
funktsionaalsetest aladest, mis on 
määratletud artikli 14 punkti b alapunkti 
ii kriteeriumide alusel ja kus hakatakse 
rakendama linnade, piirkondade ja 
territooriumite säästliku arengu 
integreeritud meetmeid, ERFi toetuse iga-
aastane soovituslik jaotus nende meetmete 
jaoks, sealhulgas linnadele või teistele 
olmesolevatele institutsioonidele määruse 
(EL) nr … [ERFi määrus] artikli 7 teise 
lõigu alusel funktsionaalsete linna- või 
muude alade juhtimiseks delegeeritud 
vahendid ja ESFi toetuse iga-aastane 
soovituslik eraldis integreeritud meetmete 
jaoks;

Or. de
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Selgitus

Kuna linnade säästev arendamine ei puuduta ainult linna, vaid suuremaid geograafilisi 
kategooriaid (nt mitmiklinnu, linnu ja nende ümbruskonda või piirkondlikke linnastuid), peab 
see kajastuma ka arendama hakatavate linnaga seotud alade määratluses.

Muudatusettepanek 1377
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 87 – lõige 2 – punkt c – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) loetelu linnadest, kus hakatakse 
rakendama linnade säästliku arengu 
integreeritud meetmeid, ERFi toetuse iga-
aastane soovituslik jaotus nende meetmete 
jaoks, sealhulgas linnadele määruse (EL) 
nr … [ERFi määrus] artikli 7 lõike 2 alusel 
juhtimiseks delegeeritud vahendid ja ESFi 
toetuse iga-aastane soovituslik eraldis 
integreeritud meetmete jaoks;

iii) loetelu linnadest, kus hakatakse 
rakendama linnade säästliku arengu 
integreeritud meetmeid. See loetelu tuleb 
koostada koostöös kohalike ja 
piirkondlike asutustega, pöörates 
tähelepanu iga liikmesriigi 
institutsioonide süsteemile, et tagada 
õiglane juurdepääs igale kohalikule 
asutusele, kes soovib rakendada 
integreeritud linnameetmeid; ERFi toetuse 
iga-aastane soovituslik jaotus nende 
meetmete jaoks, sealhulgas linnadele 
määruse (EL) nr … [ERFi määrus] artikli 7 
teise lõigu alusel juhtimiseks delegeeritud 
vahendid ja ESFi toetuse iga-aastane 
soovituslik eraldis integreeritud meetmete 
jaoks;

Or. pt

Muudatusettepanek 1378
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 87 – lõige 2 – punkt c – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) loetelu linnadest, kus hakatakse 
rakendama linnade säästliku arengu 

iii) soovituslik loetelu linnadest, kus 
hakatakse rakendama linnade säästliku 
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integreeritud meetmeid, ERFi toetuse iga-
aastane soovituslik jaotus nende meetmete 
jaoks, sealhulgas linnadele määruse (EL) 
nr … [ERFi määrus] artikli 7 lõike 2 alusel 
juhtimiseks delegeeritud vahendid ja ESFi 
toetuse iga-aastane soovituslik eraldis 
integreeritud meetmete jaoks;

arengu integreeritud meetmeid, ERFi 
toetuse iga-aastane soovituslik jaotus 
nende meetmete jaoks, sealhulgas linnadele 
määruse (EL) nr … [ERFi määrus] artikli 7 
teise lõigu alusel juhtimiseks delegeeritud 
vahendid ja ESFi toetuse iga-aastane 
soovituslik eraldis integreeritud meetmete 
jaoks;

Or. en

Muudatusettepanek 1379
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset ja Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 87 – lõige 2 – punkt c – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) nende alade kindlaksmääramine, kus 
kogukonna juhitud arengut ellu viima 
hakatakse;

iv) nende alade kindlaksmääramine, kus 
kogukonna juhitud arengut ellu viima 
hakatakse, ning artiklite 28 ja 29 
rakendamismeetmete kindlaksmääramine, 
sealhulgas igast fondist integreeritud 
meetmetele igal aastal tehtavad 
soovituslikud eraldised;

Or. en

Muudatusettepanek 1380
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 87 – lõige 2 – punkt c – alapunkt v

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v) piirkondade- ja riikidevaheliste 
meetmete korraldamine toetusesaajate 
puhul, kes paiknevad vähemalt ühes teises 
liikmesriigis;

v) piiriüleste ning piirkondade- ja 
riikidevaheliste meetmete korraldamine 
toetusesaajate puhul, kes paiknevad 
vähemalt ühes teises liikmesriigis;

Or. fr
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Muudatusettepanek 1381
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset ja Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 87 – lõige 2 – punkt c – alapunkt vi

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vi) vajaduse korral kavandatud meetmete 
panus makropiirkondlikesse strateegiatesse 
ja mere vesikonna strateegiatesse;

vi) kavandatud meetmete panus 
igasugustesse makropiirkondlikesse 
strateegiatesse ja mere vesikonna 
strateegiatesse

Or. en

Muudatusettepanek 1382
Rosa Estaràs Ferragut

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 87 – lõige 2 – punkt c – alapunkt vi

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vi) vajaduse korral kavandatud meetmete 
panus makropiirkondlikesse strateegiatesse 
ja mere vesikonna strateegiatesse;

vi) vajaduse korral kavandatud meetmete 
panus makropiirkondlikesse 
strateegiatesse, mere vesikonna 
strateegiatesse ja funktsionaalsetesse 
mägialadesse;

Or. es

Muudatusettepanek 1383
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 87 – lõige 2 – punkt c – alapunkt vi

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vi) vajaduse korral kavandatud meetmete 
panus makropiirkondlikesse strateegiatesse 

vi) vajaduse korral kavandatud meetmete 
panus makropiirkondlikesse 
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ja mere vesikonna strateegiatesse; strateegiatesse, mere vesikonna 
strateegiatesse ja Alpide piirkonda;

Or. de

Selgitus

Alpide piirkonnas on spetsiifilised demograafilised ja loodusprobleemid, mistõttu on sellel 
vaja spetsiifilist abi Euroopa Liidu struktuurifondidest.

Muudatusettepanek 1384
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Herbert Reul ja Joachim Zeller

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 87 – lõige 2 – punkt c – alapunkt vi a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vi a) selliste alade määratlemine, kus 
edendatakse piiriüleseid taristuühendusi 
ja/või piirkondlikke ühendusi;

Or. de

Muudatusettepanek 1385
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset ja Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 87 – lõige 2 – punkt c – alapunkt vi a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vi a) panus partnerluslepingus sätestatud 
integreeritud lähenemisviisi vaesusest 
kõige rohkem mõjutatud geograafiliste 
alade või kõige kõrgema 
diskrimineerimise või tõrjutuse riskiga 
sihtrühmade erivajaduste rahuldamiseks, 
mille puhul pööratakse eriti tähelepanu 
marginaliseerunud kogukondadele, ja 
rahaeraldiste soovituslik jaotus;

Or. en
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Muudatusettepanek 1386
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset ja Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 87 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) panus partnerluslepingus sätestatud 
integreeritud lähenemisviisi vaesusest 
kõige rohkem mõjutatud geograafiliste 
alade või kõige kõrgema 
diskrimineerimise või tõrjutuse riskiga 
sihtrühmade erivajaduste rahuldamiseks, 
mille puhul pööratakse eriti tähelepanu 
marginaliseerunud kogukondadele, ja 
rahaeraldiste soovituslik jaotus;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kui muudatusettepanek vastu võetakse, tuleb kõik asjaomased ristviited sellele vastavalt läbi 
vaadata.

Muudatusettepanek 1387
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 87 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) panus partnerluslepingus sätestatud 
integreeritud lähenemisviisi vaesusest 
kõige rohkem mõjutatud geograafiliste 
alade või kõige kõrgema diskrimineerimise 
või tõrjutuse riskiga sihtrühmade 
erivajaduste rahuldamiseks, mille puhul 
pööratakse eriti tähelepanu 
marginaliseerunud kogukondadele, ja 
rahaeraldiste soovituslik jaotus;

(d) panus partnerluslepingus sätestatud 
integreeritud lähenemisviisi vaesusest 
kõige rohkem mõjutatud geograafiliste 
alade ja demograafiliste probleemidega 
alade või kõige kõrgema diskrimineerimise 
või tõrjutuse riskiga sihtrühmade 
erivajaduste rahuldamiseks, mille puhul 
pööratakse eriti tähelepanu 
marginaliseerunud kogukondadele, ja 
rahaeraldiste soovituslik jaotus;
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Or. de

Muudatusettepanek 1388
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 87 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) panus partnerluslepingus sätestatud 
integreeritud lähenemisviisi vaesusest 
kõige rohkem mõjutatud geograafiliste 
alade või kõige kõrgema diskrimineerimise 
või tõrjutuse riskiga sihtrühmade 
erivajaduste rahuldamiseks, mille puhul 
pööratakse eriti tähelepanu 
marginaliseerunud kogukondadele, ja 
rahaeraldiste soovituslik jaotus;

(d) panus partnerluslepingus sätestatud 
integreeritud lähenemisviisi piirkondlike 
demograafiliste probleemide ning 
vaesusest kõige rohkem mõjutatud 
geograafiliste alade ja demograafiliste 
probleemidega alade või kõige kõrgema 
diskrimineerimise või tõrjutuse riskiga 
sihtrühmade erivajaduste rahuldamiseks, 
mille puhul pööratakse eriti tähelepanu 
marginaliseerunud kogukondadele, ja 
rahaeraldiste soovituslik jaotus;

Or. en

Muudatusettepanek 1389
Marian Harkin ja Catherine Bearder

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 87 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) panus partnerluslepingus sätestatud 
integreeritud lähenemisviisi vaesusest 
kõige rohkem mõjutatud geograafiliste 
alade või kõige kõrgema diskrimineerimise 
või tõrjutuse riskiga sihtrühmade 
erivajaduste rahuldamiseks, mille puhul 
pööratakse eriti tähelepanu 
marginaliseerunud kogukondadele, ja 
rahaeraldiste soovituslik jaotus;

(d) panus partnerluslepingus sätestatud 
integreeritud lähenemisviisi vaesusest 
kõige rohkem mõjutatud geograafiliste 
alade või kõige kõrgema diskrimineerimise 
või tõrjutuse riskiga sihtrühmade 
erivajaduste rahuldamiseks, mille puhul 
pööratakse eriti tähelepanu 
marginaliseerunud kogukondadele ja 
puuetega inimestele, ning rahaeraldiste 
soovituslik jaotus;

Or. en
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Muudatusettepanek 1390
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 87 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) panus partnerluslepingus sätestatud 
integreeritud lähenemisviisi vaesusest 
kõige rohkem mõjutatud geograafiliste
alade või kõige kõrgema diskrimineerimise 
või tõrjutuse riskiga sihtrühmade 
erivajaduste rahuldamiseks, mille puhul 
pööratakse eriti tähelepanu 
marginaliseerunud kogukondadele, ja 
rahaeraldiste soovituslik jaotus;

(d) panus partnerluslepingus sätestatud 
integreeritud lähenemisviisi vaesusest 
kõige rohkem mõjutatud alade, eriliste, 
geograafilisest asukohast tingitud 
probleemidega alade (nt mägialad) või 
kõige kõrgema diskrimineerimise või 
tõrjutuse riskiga sihtrühmade erivajaduste 
rahuldamiseks, mille puhul pööratakse eriti 
tähelepanu marginaliseerunud 
kogukondadele, ja rahaeraldiste soovituslik 
jaotus;

Or. de

Selgitus

Mägipiirkondadel on neile iseloomulikud probleemid, mida on palju, näiteks väljaränne ja 
majanduslikult ebasoodne olukord. Sellepärast on struktuurifondide toetuste ühtne 
kasutamine eriti tähtis.

Muudatusettepanek 1391
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 87 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) panus partnerluslepingus sätestatud 
integreeritud lähenemisviisi vaesusest 
kõige rohkem mõjutatud geograafiliste 
alade või kõige kõrgema diskrimineerimise 
või tõrjutuse riskiga sihtrühmade 
erivajaduste rahuldamiseks, mille puhul 
pööratakse eriti tähelepanu 
marginaliseerunud kogukondadele, ja 

(d) vajaduse korral panus 
partnerluslepingus sätestatud integreeritud 
lähenemisviisi vaesusest kõige rohkem 
mõjutatud geograafiliste alade või kõige 
kõrgema diskrimineerimise või tõrjutuse 
riskiga sihtrühmade erivajaduste 
rahuldamiseks, mille puhul pööratakse eriti 
tähelepanu marginaliseerunud 
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rahaeraldiste soovituslik jaotus; kogukondadele;

Or. en

Muudatusettepanek 1392
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset ja Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 87 – lõige 2 – punkt e – alapunkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) direktiiviga 2001/42/EÜ läbi viidud 
rakenduskava strateegilise 
keskkonnamõju hindamise tulemused;

Or. en

Muudatusettepanek 1393
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 87 – lõige 2 – punkt e – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) iga IV lisa kohaselt määratud 
eeltingimuse puhul, mis ei ole 
partnerluslepingu ja rakenduskava 
esitamise päeval täidetud, meetmete 
kirjeldus, mis tuleb eeltingimuse täitmiseks 
võtta, ning selliste meetmete ajakava;

ii) iga IV lisa kohaselt määratud 
eeltingimuse puhul, mis ei ole 
partnerluslepingu ja rakenduskava 
esitamise päeval täidetud, meetmete 
kirjeldus, mis tuleb eeltingimuse täitmiseks 
võtta;

Or. en

Muudatusettepanek 1394
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset ja Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 87 – lõige 2 – punkt e – alapunkt iii
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) meetmed, mida võetakse, et kaasata 
partnereid rakenduskava ettevalmistusse, 
ning partnerite roll rakenduskava 
elluviimises, järelevalves ja hindamises;

iii) meetmed, mida võetakse, et kaasata 
partnereid rakenduskava ettevalmistusse, 
elluviimisesse, järelevalvesse ja 
hindamisesse kooskõlas artiklis 5 
nimetatud Euroopa käitumisjuhendiga, 
sealhulgas asjaomaste partnerite loetelu, 
teave selle kohta, kuidas nad on valitud, 
nende kohustused ja seisukohad;

Or. en

Muudatusettepanek 1395
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 87 – lõige 2 – punkt e – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) meetmed, mida võetakse, et kaasata 
partnereid rakenduskava ettevalmistusse, 
ning partnerite roll rakenduskava 
elluviimises, järelevalves ja hindamises;

iii) meetmed, mida võetakse, et kaasata 
partnereid rakenduskava ettevalmistusse, 
ning asjaomaste partnerite roll 
rakenduskava elluviimises;

Or. en

Muudatusettepanek 1396
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 87 – lõige 2 – punkt f – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) tehnilise abi kavandatud kasutus, 
sealhulgas meetmed, mille eesmärk on 
tugevdada asutuste ja abisaajate 
haldussuutlikkust, koos lõike 2 punktis b 
osutatud teabega asjaomase prioriteetse 
suuna kohta;

i) tehnilise abi kavandatud kasutus, 
sealhulgas meetmed, mille eesmärk on 
tugevdada asutuste, partnerite ja abisaajate 
haldussuutlikkust, koos lõike 2 punktis b 
nimetatud teabega asjaomase prioriteetse 
suuna kohta;
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Or. en

Muudatusettepanek 1397
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset ja Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 87 – lõige 2 – punkt f – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) tehnilise abi kavandatud kasutus, 
sealhulgas meetmed, mille eesmärk on 
tugevdada asutuste ja abisaajate 
haldussuutlikkust, koos lõike 2 punktis b 
osutatud teabega asjaomase prioriteetse 
suuna kohta;

i) käesoleva artikli lõike 1 punktis e 
sätestatud võimaluse kavandatud 
kohaldamine tehnilisele abile ning 
kavandatud meetmed, mille eesmärk on 
tugevdada asutuste, abisaajate ja artiklis 5 
nimetatud partnerite haldussuutlikkust
kooskõlas Euroopa käitumisjuhendiga, 
koos lõike 2 punktis b nimetatud teabega 
asjaomase prioriteetse suuna kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 1398
Victor Boştinaru

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 87 – lõige 2 – punkt f – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) toetusesaajate halduskoormuse 
hindamine ja kavandatud meetmed selle 
vähendamiseks koos eesmärkidega;

ii) toetusesaajate halduskoormuse 
hindamine ja kavandatud meetmed selle 
vähendamiseks koos eesmärkide ja 
tähtaegadega;

Or. en

Muudatusettepanek 1399
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset ja Catherine Grèze
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Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 87 – lõige 2 – punkt f – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) toetusesaajate halduskoormuse 
hindamine ja kavandatud meetmed selle 
vähendamiseks koos eesmärkidega;

ii) toetusesaajate halduskoormuse 
vähendamiseks kavandatud meetmed koos 
eesmärkidega;

Or. en

Muudatusettepanek 1400
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 87 – lõige 2 – punkt f – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) toetusesaajate halduskoormuse 
hindamine ja kavandatud meetmed selle 
vähendamiseks koos eesmärkidega;

ii) toetusesaajate halduskoormuse 
hindamine ja vajaduse korral kavandatud 
meetmed halduskoormuse vähendamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 1401
Victor Boştinaru

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 87 – lõige 2 – punkt f – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) nende suurprojektide loetelu, mille 
peamiste ehitustööde teostamise 
hinnanguline alguskuupäev on enne 
1. jaanuari 2018;

iii) nende suurprojektide esialgne loetelu, 
mille peamiste ehitustööde teostamise 
hinnanguline alguskuupäev on enne 
1. jaanuari 2018;

Or. en

Muudatusettepanek 1402
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler ja Andrey Kovatchev
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Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 87 – lõige 2 – punkt f – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) nende suurprojektide loetelu, mille 
peamiste ehitustööde teostamise 
hinnanguline alguskuupäev on enne 
1. jaanuari 2018;

iii) nende suurprojektide mittetäielik 
loetelu, mille peamiste ehitustööde 
teostamise hinnanguline alguskuupäev on 
enne 1. jaanuari 2018;

Or. en

Muudatusettepanek 1403
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset ja Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 87 – lõige 2 – punkt g – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) tabel, kus iga rakenduskava ja 
prioriteetse suuna puhul on kogu 
programmitöö ajaks täpsustatud fondidest 
saadava kavandatud toetuse ja riigi 
kaasfinantseeringu rahalise 
assigneeringute kogusumma. Kui riigi 
kaasfinantseerimine koosneb avaliku ja 
erasektori kaasfinantseerimisest, näidatakse 
tabelis soovituslik jaotus avaliku ja 
erasektori komponentide vahel. 
Informatsiooniks esitatakse tabelis ka, kui 
suur on EIP kavandatud osalus;

ii) tabel, kus iga rakenduskava ja 
prioriteetse suuna puhul on kogu 
programmitöö ajaks täpsustatud fondidest 
saadava kavandatud toetuse rahaliste 
assigneeringute ja riigi kaasfinantseeringu 
kogusumma. Rohkem kui ühte 
piirkonnakategooriat puudutavate 
prioriteetsete suundade puhul esitatakse 
tabelis iga fondi erinevad summad ja iga 
piirkonnakategooria asjaomased 
kaasrahastatavad summad. ÜSRi fondide 
üht või mitut üksteist täiendavat 
investeerimisprioriteeti koondavate 
prioriteetsete suundade puhul esitatakse 
tabelis iga fondi erinevad summad. Kui 
riigi kaasfinantseerimine koosneb avaliku 
ja erasektori kaasfinantseerimisest, 
näidatakse tabelis soovituslik jaotus 
avaliku ja erasektori komponentide vahel. 
Informatsiooniks esitatakse tabelis ka, kui 
suur on EIP kavandatud osalus;

Or. en
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Muudatusettepanek 1404
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Herbert Reul ja Joachim Zeller

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 87 – lõige 2 – punkt g – alapunkt ii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) kavandatud seosed struktuurifondide 
ja Ühtekuuluvusfondi vahendite ning 
muude rahastamisvahendite (eelkõige 
Euroopa Ühendamise Rahastu) vahel;

Or. de

Muudatusettepanek 1405
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 87 – lõige 2 – punkt h – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) akrediteerimisasutuse, korraldusasutuse, 
vajaduse korral sertifitseerimisasutuse ning 
auditeerimisasutuse kindlaksmääramine;

i) korraldusasutuse, vajaduse korral 
sertifitseerimisasutuse ning 
auditeerimisasutuse kindlaksmääramine;

Or. de

Muudatusettepanek 1406
Cornelia Ernst ja Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 87 – lõige 2 – punkt h – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) akrediteerimisasutuse, korraldusasutuse, 
vajaduse korral sertifitseerimisasutuse ning 
auditeerimisasutuse kindlaksmääramine;

i) korraldusasutuse, vajaduse korral 
sertifitseerimisasutuse ning 
auditeerimisasutuse kindlaksmääramine;

Or. en
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Muudatusettepanek 1407
Rosa Estaràs Ferragut ja Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 87 – lõige 2 – punkt h – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) akrediteerimisasutuse, korraldusasutuse, 
vajaduse korral sertifitseerimisasutuse ning
auditeerimisasutuse kindlaksmääramine;

i) korraldusasutuse, vajaduse korral 
sertifitseerimisasutuse ning 
auditeerimisasutuse kindlaksmääramine;

Or. es

Muudatusettepanek 1408
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Herbert Reul ja Joachim Zeller

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 87 – lõige 2 – punkt h – alapunkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) vahendite konkureeriva eraldamise 
korra kindlaksmääramine;

Or. de

Muudatusettepanek 1409
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset ja Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 87 – lõige 3 – esimene lõik – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) konkreetsete meetmete kirjeldus, et võtta 
toimingute valimisel arvesse 
keskkonnakaitse nõudeid, ressursitõhusust, 
kliimamuutuste leevendamist, 
kliimamuutustega kohanemist, 
vastupidavust katastroofidele ning 

i) konkreetsete meetmete kirjeldus, et võtta 
toimingute valimisel arvesse 
keskkonnakaitse nõudeid, ressursitõhusust, 
elurikkuse kaitsmist, ökosüsteemi 
kliimamuutuste leevendamist, 
kliimamuutustega kohanemist, 
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riskiennetust ja -juhtimist; vastupidavust katastroofidele ning 
riskiennetust ja -juhtimist;

Or. en

Muudatusettepanek 1410
Oldřich Vlasák, James Nicholson ja Tomasz Piotr Poręba

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 87 – lõige 3 – esimene lõik – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) konkreetsete meetmete kirjeldus, et võtta 
toimingute valimisel arvesse 
keskkonnakaitse nõudeid, ressursitõhusust, 
kliimamuutuste leevendamist, 
kliimamuutustega kohanemist, 
vastupidavust katastroofidele ning 
riskiennetust ja -juhtimist;

i) vajaduse korral konkreetsete meetmete 
kirjeldus, et võtta toimingute valimisel 
arvesse keskkonnakaitse nõudeid, 
ressursitõhusust, kliimamuutuste 
leevendamist, kliimamuutustega 
kohanemist, vastupidavust katastroofidele 
ning riskiennetust ja -juhtimist;

Or. en

Muudatusettepanek 1411
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 87 – lõige 3 – esimene lõik – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) konkreetsete meetmete kirjeldus, et 
võtta toimingute valimisel arvesse 
keskkonnakaitse nõudeid, ressursitõhusust, 
kliimamuutuste leevendamist, 
kliimamuutustega kohanemist, 
vastupidavust katastroofidele ning 
riskiennetust ja -juhtimist;

i) teave meetmete kohta, millega võetakse
arvesse keskkonnakaitse nõudeid, 
ressursitõhusust, kliimamuutuste 
leevendamist, kliimamuutustega 
kohanemist, vastupidavust katastroofidele 
ning riskiennetust ja -juhtimist;

Or. en
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Muudatusettepanek 1412
Cornelia Ernst ja Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 87 – lõige 3 – esimene lõik – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) selliste konkreetsete meetmete 
kirjeldus, millega võetakse arvesse kõikide 
vaesuses või vaesusohus ning tõrjutud või 
tõrjumisohus elanikkonnarühmade 
kaasamise edendamist;

Or. en

Muudatusettepanek 1413
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset ja Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 87 – lõige 3 – esimene lõik – punkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) konkreetsete meetmete kirjeldus, 
millega edendatakse võrdseid võimalusi ja 
ennetatakse igasugust diskrimineerimist 
soo, rassi või rahvuse, usutunnistuse või 
veendumuste, puude, vanuse või 
seksuaalse sättumuse alusel rakenduskava 
ettevalmistuse, kavandamise ja elluviimise 
ajal ning eriti seoses rahastamisele 
juurdepääsuga, võttes arvesse 
mitmesuguste diskrimineerimisohus 
olevate sihtrühmade vajadusi ja eriti 
puuetega inimestele juurdepääsu tagamise 
nõudeid;

ii) konkreetsete meetmete kirjeldus, 
millega edendatakse võrdseid võimalusi ja 
ennetatakse igasugust diskrimineerimist 
soo, rassi või rahvuse, usutunnistuse või 
veendumuste, puude, vanuse, seksuaalse 
sättumuse või sooidentiteedi alusel 
rakenduskava ettevalmistuse, kavandamise 
ja elluviimise ajal ning eriti seoses 
rahastamisele juurdepääsuga, võttes 
arvesse mitmesuguste 
diskrimineerimisohus olevate sihtrühmade 
vajadusi ja eriti puuetega inimestele 
juurdepääsu tagamise nõudeid;

Or. en

Muudatusettepanek 1414
Oldřich Vlasák, James Nicholson ja Tomasz Piotr Poręba
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Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 87 – lõige 3 – esimene lõik – punkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) konkreetsete meetmete kirjeldus, 
millega edendatakse võrdseid võimalusi ja 
ennetatakse igasugust diskrimineerimist 
soo, rassi või rahvuse, usutunnistuse või 
veendumuste, puude, vanuse või 
seksuaalse sättumuse alusel rakenduskava 
ettevalmistuse, kavandamise ja elluviimise 
ajal ning eriti seoses rahastamisele 
juurdepääsuga, võttes arvesse 
mitmesuguste diskrimineerimisohus 
olevate sihtrühmade vajadusi ja eriti 
puuetega inimestele juurdepääsu tagamise 
nõudeid;

ii) vajaduse korral konkreetsete meetmete 
kirjeldus, millega edendatakse võrdseid 
võimalusi ja ennetatakse igasugust 
diskrimineerimist soo, rassi või rahvuse, 
usutunnistuse või veendumuste, puude, 
vanuse või seksuaalse sättumuse alusel 
rakenduskava ettevalmistuse, kavandamise 
ja elluviimise ajal ning eriti seoses 
rahastamisele juurdepääsuga, võttes 
arvesse mitmesuguste 
diskrimineerimisohus olevate sihtrühmade 
vajadusi ja eriti puuetega inimestele 
juurdepääsu tagamise nõudeid;

Or. en

Muudatusettepanek 1415
László Surján

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 87 – lõige 3 – esimene lõik – punkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) konkreetsete meetmete kirjeldus, 
millega edendatakse võrdseid võimalusi ja 
ennetatakse igasugust diskrimineerimist 
soo, rassi või rahvuse, usutunnistuse või 
veendumuste, puude, vanuse või 
seksuaalse sättumuse alusel rakenduskava 
ettevalmistuse, kavandamise ja elluviimise 
ajal ning eriti seoses rahastamisele 
juurdepääsuga, võttes arvesse 
mitmesuguste diskrimineerimisohus 
olevate sihtrühmade vajadusi ja eriti 
puuetega inimestele juurdepääsu tagamise 
nõudeid;

ii) konkreetsete meetmete kirjeldus, 
millega edendatakse võrdseid võimalusi ja 
ennetatakse igasugust diskrimineerimist 
soo, rassi või rahvuse, usutunnistuse või 
veendumuste, puude, vanuse või 
seksuaalse sättumuse alusel ning et vältida 
taastootvat segregatsiooni rakenduskava 
ettevalmistuse, kavandamise ja elluviimise 
ajal ning eriti seoses rahastamisele 
juurdepääsuga, võttes arvesse 
mitmesuguste diskrimineerimisohus 
olevate sihtrühmade vajadusi ja eriti 
puuetega inimestele juurdepääsu tagamise 
nõudeid;

Or. en
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Muudatusettepanek 1416
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 87 – lõige 3 – esimene lõik – punkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) konkreetsete meetmete kirjeldus, 
millega edendatakse võrdseid võimalusi ja 
ennetatakse igasugust diskrimineerimist 
soo, rassi või rahvuse, usutunnistuse või 
veendumuste, puude, vanuse või 
seksuaalse sättumuse alusel rakenduskava 
ettevalmistuse, kavandamise ja elluviimise 
ajal ning eriti seoses rahastamisele 
juurdepääsuga, võttes arvesse 
mitmesuguste diskrimineerimisohus 
olevate sihtrühmade vajadusi ja eriti 
puuetega inimestele juurdepääsu tagamise 
nõudeid;

ii) teave selliste meetmete kohta, millega 
võetakse arvesse võrdseid võimalusi ja 
ennetatakse igasugust diskrimineerimist 
soo, rassi või rahvuse, usutunnistuse või 
veendumuste, puude, vanuse või 
seksuaalse sättumuse alusel rakenduskava 
ettevalmistuse, kavandamise ja elluviimise 
ajal ning eriti seoses rahastamisele 
juurdepääsuga, võttes arvesse 
mitmesuguste diskrimineerimisohus 
olevate sihtrühmade vajadusi ja eriti 
puuetega inimestele juurdepääsu tagamise 
nõudeid;

Or. en

Muudatusettepanek 1417
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler ja Joachim Zeller

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 87 – lõige 3 – esimene lõik – punkt ii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) selle panuse kirjeldus, mida see 
annab subsideerimistaristusse;

Or. de

Muudatusettepanek 1418
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset ja Catherine Grèze
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Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 87 – lõige 3 – esimene lõik – punkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) kirjeldus selle kohta, kuidas aidatakse 
kaasa meeste ja naiste võrdõiguslikkuse 
edendamisele, ja vajaduse korral 
sooperspektiivi integreerimise tagamise 
kord rakenduskava ja toimingu tasandil.

iii) kirjeldus selle kohta, kuidas aidatakse 
kaasa meeste ja naiste võrdõiguslikkuse 
edendamisele, sooperspektiivi 
integreerimise tagamise kord rakenduskava 
ja toimingu tasandil ning meeste ja naiste 
võrdõiguslikkuse edendamise meetmete 
kirjeldus.

Or. en

Muudatusettepanek 1419
Oldřich Vlasák, James Nicholson ja Tomasz Piotr Poręba

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 87 – lõige 3 – esimene lõik – punkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) kirjeldus selle kohta, kuidas aidatakse 
kaasa meeste ja naiste võrdõiguslikkuse 
edendamisele, ja vajaduse korral 
sooperspektiivi integreerimise tagamise 
kord rakenduskava ja toimingu tasandil.

iii) vajaduse korral kirjeldus selle kohta, 
kuidas aidatakse kaasa meeste ja naiste 
võrdõiguslikkuse edendamisele, ja 
vajaduse korral sooperspektiivi 
integreerimise tagamise kord rakenduskava 
ja toimingu tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 1420
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 87 – lõige 3 – esimene lõik – punkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) kirjeldus selle kohta, kuidas aidatakse 
kaasa meeste ja naiste võrdõiguslikkuse 
edendamisele, ja vajaduse korral 
sooperspektiivi integreerimise tagamise 

iii) teave selle kohta, kuidas aidatakse 
kaasa meeste ja naiste võrdõiguslikkuse 
edendamisele, ja vajaduse korral 
sooperspektiivi integreerimise tagamise 
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kord rakenduskava ja toimingu tasandil. kord rakenduskava ja toimingu tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 1421
Giommaria Uggias

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 87 – lõige 3 – esimene lõik – punkt iii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii a) kirjeldus konkreetsetest meetmetest, 
mida on võetud selleks, et saavutada ELi 
eesmärk vähendada vaesust ebasoodsas 
olukorras elanikkonnarühmade sotsiaalse 
kaasamise teel ja vähendada ebavõrdsust 
kogu Euroopa Liidus.

Or. it

Muudatusettepanek 1422
Oldřich Vlasák ja Tomasz Piotr Poręba

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 87 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid esitavad majanduskasvu ja 
töökohtade jaoks eraldatud 
investeeringute eesmärgi raames koos 
rakenduskava ettepanekuga 
võrdõiguslikkusega tegelevate riiklike 
asutuste arvamuse punktides ii ja iii 
sätestatud meetmete kohta.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1423
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset ja Catherine Grèze



PE491.056v01-00 158/170 AM\903905ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 87 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid esitavad majanduskasvu ja 
töökohtade jaoks eraldatud investeeringute 
eesmärgi raames koos rakenduskava 
ettepanekuga võrdõiguslikkusega 
tegelevate riiklike asutuste arvamuse 
punktides ii ja iii sätestatud meetmete 
kohta.

Liikmesriigid esitavad majanduskasvu ja 
töökohtade jaoks eraldatud investeeringute 
eesmärgi raames koos rakenduskava 
ettepanekuga võrdõiguslikkusega 
tegelevate riiklike asutuste ja käesoleva 
määruse artiklis 5 nimetatud partnerite
arvamuse punktides i, ii ja iii sätestatud 
meetmete kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 1424
Monika Smolková ja Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 87 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 87a
Eesmärgi „makropiirkondlik koostöö” 

raames makropiirkondliku arengu 
fondide sisu ja vastuvõtmine

1. Rakenduskava koosneb prioriteetsetest 
suundadest. Prioriteetne suund vastab 
temaatilisele eesmärgile, mis on kooskõlas 
heakskiidetud makropiirkondliku 
strateegiaga, ja sisaldab üht või mitut selle 
temaatilise eesmärgi 
investeerimisprioriteeti, mis on sätestatud 
iga fondi eeskirjades. 
Investeerimisprioriteete võib 
kombineerida.
2. Makropiirkondliku arengu fondi 
programmis sätestatakse alljärgnev:
(a) strateegia, mis käsitleb 
makropiirkondliku arengu fondi 
programmi panust liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegiasse, sealhulgas:
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i) tuvastatud vajadused, mis on seotud 
probleemidega, mis on kirjas konkreetsete 
riikide kohta antud soovitustes, ELi 
toimimise lepingu artikli 121 lõike 2 
kohastes liikmesriikide ja liidu 
majanduspoliitika üldsuunistes ning 
nimetatud lepingu artikli 148 lõikest 4 
tulenevates nõukogu soovitustes, mida 
liikmesriigid võtavad arvesse oma 
tööhõivepoliitikas, võttes seejuures 
arvesse ka riiklikke ja piirkondlikke 
vajadusi; 
ii) temaatiliste eesmärkide ja vastavate 
investeerimisprioriteetide valiku 
põhjendus, arvestades makropiirkondliku 
arengu fondi asutanud liikmesriikide 
vahelist lepingut ja eelhindamise 
tulemusi;
(b) iga prioriteetse suuna puhul:
i) investeerimisprioriteedid ja vastavad 
erieesmärgid;
ii) ühised ning spetsiifilised väljund- ja 
tulemusnäitajad, vajaduse korral koos 
algväärtusega ja kvantifitseeritud 
sihtväärtusega vastavalt 
fondispetsiifilistele eeskirjadele;
iii) toetust saavate meetmete kirjeldus, 
sealhulgas peamised sihtrühmad, 
konkreetsed sihtterritooriumid ja vajaduse 
korral toetusesaajate liigid ning samuti 
rahastamisvahendite plaanitud 
kasutamine;
iv) vastavad sekkumiskategooriad, 
lähtuvalt nomenklatuurist, mille komisjon 
kehtestab rakendusaktidega, mis võetakse 
vastu artikli 143 lõikes 3 sätestatud 
kontrollimenetluse kohaselt, ning 
programmile eraldatud vahendite 
soovituslik jaotus; 
(c) liikmesriikide vahel sõlmitud 
makropiirkondliku arengu fondi 
asutamise lepingus sätestatud panus
integreeritud territoriaalsesse arengusse, 
sealhulgas:
i) mehhanismid, mis tagavad fondide, 
Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondi (EAFRD), Euroopa 
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Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) ja 
muude liidu ning riiklike 
rahastamisvahendite ja EIP vahelise 
koordineerimise;
ii) vajaduse korral kavandatud 
integreeritud lähenemisviis linna-, maa-, 
ranniku- ja kalastuspiirkondade ning 
piirkondlike erijoontega alade 
territoriaalsele arengule, eeskätt 
artiklite 28 ja 29 rakendamise kord;
iii) loetelu linnadest, kus hakatakse 
rakendama linnade säästliku arengu 
integreeritud meetmeid, ERFi toetuse iga-
aastane soovituslik jaotus nende meetmete 
jaoks, sealhulgas linnadele määruse (EL) 
nr … [ERFi määrus] artikli 7 teise lõigu 
alusel juhtimiseks delegeeritud vahendid 
ja Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) toetuse 
iga-aastane soovituslik eraldis 
integreeritud meetmete jaoks; 
iv) nende alade kindlaksmääramine, kus 
kogukonna juhitud arengut ellu viima 
hakatakse;
v) piirkondade- ja riikidevaheliste 
meetmete korraldamine toetusesaajate 
puhul, kes paiknevad vähemalt ühes teises 
liikmesriigis;
vi) kavandatud meetmete panus 
makropiirkondlikesse strateegiatesse ja 
mere vesikonna strateegiatesse;
(d) panus integreeritud tegutsemisviisi, 
mis on sätestatud lepingus, millega 
liikmesriigid asutasid makromajandusliku 
arengu fondi, et rahuldada kõige 
vaesemate geograafiliste piirkondade 
konkreetseid vajadusi ja kõige suuremas 
diskrimineerimise või tõrjutuse ohus 
olevate sihtrühmade vajadusi, pöörates 
erilist tähelepanu marginaliseerunud 
rühmadele, ning soovituslik rahaline 
jaotus;
(e) fondide tulemusliku rakendamise 
tagamise kord, sealhulgas:
i) tulemusraamistik kooskõlas artikli 19 
lõikega 1;
ii) iga V lisa kohaselt määratud 
eeltingimuse puhul, mis ei ole 
partnerluslepingu ja rakenduskava 
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esitamise päeval täidetud, meetmete 
kirjeldus, mis tuleb eeltingimuse 
täitmiseks võtta, ning selliste meetmete 
ajakava;
iii) meetmed, mida võetakse, et kaasata 
partnereid makropiirkondliku arengu 
fondi ettevalmistusse, ning partnerite roll 
makropiirkondliku arengu fondide 
rakendamises, järelevalves ja hindamises;
(f) fondide tõhusa rakendamise tagamise 
kord, sealhulgas:
i) tehnilise abi kavandatud kasutus, 
sealhulgas meetmed, mille eesmärk on 
tugevdada asutuste ja abisaajate 
haldussuutlikkust, koos lõike 2 punktis b 
nimetatud teabega asjaomase prioriteetse 
suuna kohta;
ii) toetusesaajate halduskoormuse 
hindamine ja kavandatud meetmed selle 
vähendamiseks koos eesmärkidega;
iii) nende suurprojektide loetelu, mille 
peamiste ehitustööde teostamise 
hinnanguline alguskuupäev on enne 
1. jaanuari 2018;
(g) rahastamiskava järgmise kahe 
tabeliga:
i) tabel, kus on aastakaupa vastavalt 
artiklitele 53, 110 ja 111 esitatud igast 
fondist saadava kavandatud toetuse 
rahalise assigneeringute kogusumma;
ii) tabel, kus on kogu programmitöö 
perioodi kohta esitatud fondidest või 
makropiirkondliku arengu fondi lepingu 
asutanud või selle lepinguga hiljem 
liitunud liikmesriikide avalikust sektorist 
saadava toetuse rahaliste assigneeringute 
kogusumma iga makropiirkondliku 
arengu fondi programmi, prioriteetse 
suuna ja osalise prioriteedi kohta. Kui 
vahendeid tuleb ka makropiirkondliku 
arengu fondi lepingu loonud või selle 
lepinguga hiljem ühinenud liikmesriikide 
avalikust sektorist, esitatakse tabelis ka 
nende osade soovituslik jaotus. 
Informatsiooniks esitatakse tabelis ka, kui 
suur on EIP kavandatud osalus; 
(h) makropiirkondliku arengu fondi 
programmi rakendussätted, sealhulgas:
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i) akrediteerimisasutuse, 
korraldusasutuse, vajaduse korral 
sertifitseerimisasutuse ning 
auditeerimisasutuse kindlaksmääramine;
ii) selle organi kindlaksmääramine, 
kellele komisjon maksed teeb.
3. Iga makropiirkondliku arengu fondi 
programm sisaldab alljärgnevat:
i) selliste konkreetsete meetmete kirjeldus, 
millega võtta toimingute valimisel arvesse 
keskkonnakaitse nõudeid, 
ressursitõhusust, kliimamuutuste 
leevendamist, kliimamuutustega 
kohanemist, vastupidavust katastroofidele 
ning riskiennetust ja -juhtimist;
ii) selliste konkreetsete meetmete 
kirjeldus, millega edendatakse võrdseid 
võimalusi ja ennetatakse igasugust 
diskrimineerimist soo, rassi või rahvuse, 
usutunnistuse või veendumuste, puude, 
vanuse või seksuaalse sättumuse alusel 
rakenduskava ettevalmistuse, 
kavandamise ja elluviimise ajal ning eriti 
seoses rahastamisele juurdepääsuga, 
võttes arvesse mitmesuguste 
diskrimineerimisohus olevate 
sihtrühmade vajadusi ja eriti puuetega 
inimestele juurdepääsu tagamise nõudeid;
iii) kirjeldus selle kohta, kuidas aidatakse 
kaasa meeste ja naiste võrdõiguslikkuse 
edendamisele, ja vajaduse korral 
sooperspektiivi integreerimise tagamise 
kord rakenduskava ja toimingu tasandil.
Makropiirkondliku arengu fondi 
asutanud liikmesriigid esitavad 
majanduskasvu ja töökohtade jaoks 
eraldatud investeeringute eesmärgi 
raames koos programmi ettepanekuga 
võrdõiguslikkusega tegelevate riiklike 
asutuste arvamuse punktides ii ja iii 
sätestatud meetmete kohta.
4. Makropiirkondliku arengu fondi 
asutanud liikmesriikide rühm koostab 
makropiirkondliku arengu fondi 
programmi vastavalt komisjoni vastu 
võetud mudelile.
Komisjon võtab mudeli vastu 
rakendusaktidega. Need rakendusaktid 
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võetakse vastu kooskõlas artikli 143 
lõikes 2 nimetatud nõuandemenetlusega.
5. Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
rakenduskava heakskiitmise otsuse.

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühise strateegilise raamistiku uuendusliku osa muutmist ja tegelikku 
makropiirkondlikku koostööd, mis põhineb makropiirkondliku arengu fondi loomise lepingu 
sõlminud või sellega hiljem ühinenud liikmesriikide vahelisel dialoogil ja üksmeelel.

Muudatusettepanek 1425
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino ja Vincenzo Iovine

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 88 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. ERFist ja ESFist võib täiendavalt 
rahastada osa toimingust, mille kulud 
vastavad mõne teise fondi suhtes kehtivate 
abikõlblikkuse eeskirjade kohaselt sellest 
teisest fondist abi saamise tingimustele, 
tingimusel, et need kulud on vajalikud 
toimingu nõuetekohaseks elluviimiseks ja 
sellega otseselt seotud; seejuures tuleb 
kinni pidada rakenduskava iga prioriteetse 
suuna puhul kehtivast liidu rahastamise 5
% ülempiirist.

2. ERFist ja ESFist võib täiendavalt 
rahastada osa toimingust, mille kulud 
vastavad mõne teise fondi suhtes kehtivate 
abikõlblikkuse eeskirjade kohaselt sellest 
teisest fondist abi saamise tingimustele, kui 
need kulud on vajalikud toimingu 
nõuetekohaseks elluviimiseks ja sellega 
otseselt seotud; seejuures tuleb kinni 
pidada rakenduskava iga prioriteetse suuna 
puhul kehtivast liidu rahastamise 10% 
ülempiirist.

Or. en

Muudatusettepanek 1426
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset ja Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 88 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. ERFist ja ESFist võib täiendavalt 
rahastada osa toimingust, mille kulud 
vastavad mõne teise fondi suhtes kehtivate 
abikõlblikkuse eeskirjade kohaselt sellest 
teisest fondist abi saamise tingimustele, 
tingimusel, et need kulud on vajalikud 
toimingu nõuetekohaseks elluviimiseks ja 
sellega otseselt seotud; seejuures tuleb 
kinni pidada rakenduskava iga prioriteetse 
suuna puhul kehtivast liidu rahastamise 5
% ülempiirist.

2. ERFist ja ESFist võib täiendavalt 
rahastada osa toimingust, mille kulud 
vastavad mõne teise fondi suhtes kehtivate 
abikõlblikkuse eeskirjade kohaselt sellest 
teisest fondist abi saamise tingimustele, 
tingimusel, et need kulud on vajalikud 
toimingu nõuetekohaseks elluviimiseks ja 
sellega otseselt seotud; seejuures tuleb 
kinni pidada rakenduskava iga prioriteetse 
suuna puhul kehtivast liidu rahastamise 
10% ülempiirist, kui prioriteetne suund on 
kooskõlas artikli 87 lõike 1 punktis b 
sätestatud võimalusega, ning 20% 
ülempiirist, kui prioriteetne suund on 
kooskõlas artikli 87 lõike 1 punktis c 
sätestatud võimalusega.

Or. en

Muudatusettepanek 1427
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 88 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. ERFist ja ESFist võib täiendavalt 
rahastada osa toimingust, mille kulud 
vastavad mõne teise fondi suhtes kehtivate 
abikõlblikkuse eeskirjade kohaselt sellest 
teisest fondist abi saamise tingimustele, 
tingimusel, et need kulud on vajalikud 
toimingu nõuetekohaseks elluviimiseks ja 
sellega otseselt seotud; seejuures tuleb 
kinni pidada rakenduskava iga prioriteetse 
suuna puhul kehtivast liidu rahastamise 5
% ülempiirist.

2. ERFist ja ESFist võib täiendavalt 
rahastada osa toimingust, mille kulud 
vastavad mõne teise fondi suhtes kehtivate 
abikõlblikkuse eeskirjade kohaselt sellest 
teisest fondist abi saamise tingimustele, 
tingimusel, et need kulud on vajalikud 
toimingu nõuetekohaseks elluviimiseks ja 
sellega otseselt seotud; seejuures tuleb 
kinni pidada rakenduskava iga prioriteetse 
suuna puhul kehtivast liidu rahastamise 
20% ülempiirist.

Or. de
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Muudatusettepanek 1428
Cornelia Ernst ja Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 88 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. ERFist ja ESFist võib täiendavalt 
rahastada osa toimingust, mille kulud 
vastavad mõne teise fondi suhtes kehtivate 
abikõlblikkuse eeskirjade kohaselt sellest 
teisest fondist abi saamise tingimustele, 
tingimusel, et need kulud on vajalikud 
toimingu nõuetekohaseks elluviimiseks ja 
sellega otseselt seotud; seejuures tuleb 
kinni pidada rakenduskava iga prioriteetse 
suuna puhul kehtivast liidu rahastamise 5
% ülempiirist.

2. ERFist ja ESFist võib täiendavalt 
rahastada osa toimingust, mille kulud 
vastavad mõne teise fondi suhtes kehtivate 
abikõlblikkuse eeskirjade kohaselt sellest 
teisest fondist abi saamise tingimustele, kui 
need kulud on vajalikud toimingu 
nõuetekohaseks elluviimiseks ja sellega 
otseselt seotud; seejuures tuleb kinni 
pidada rakenduskava iga prioriteetse suuna 
puhul kehtivast liidu rahastamise 10% 
ülempiirist.

Or. en

Muudatusettepanek 1429
Rosa Estaràs Ferragut ja Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 88 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. ERFist ja ESFist võib täiendavalt 
rahastada osa toimingust, mille kulud 
vastavad mõne teise fondi suhtes kehtivate 
abikõlblikkuse eeskirjade kohaselt sellest 
teisest fondist abi saamise tingimustele, 
tingimusel, et need kulud on vajalikud 
toimingu nõuetekohaseks elluviimiseks ja 
sellega otseselt seotud; seejuures tuleb 
kinni pidada rakenduskava iga prioriteetse 
suuna puhul kehtivast liidu rahastamise 5
% ülempiirist.

2. ERFist ja ESFist võib täiendavalt 
rahastada osa toimingust, mille kulud 
vastavad mõne teise fondi suhtes kehtivate 
abikõlblikkuse eeskirjade kohaselt sellest 
teisest fondist abi saamise tingimustele, kui 
need kulud on vajalikud toimingu 
nõuetekohaseks elluviimiseks ja sellega 
otseselt seotud; seejuures tuleb kinni 
pidada rakenduskava iga prioriteetse suuna 
puhul kehtivast liidu rahastamise 10% 
ülempiirist.

Or. es
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Muudatusettepanek 1430
Tamás Deutsch

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 88 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. ERFist ja ESFist võib täiendavalt 
rahastada osa toimingust, mille kulud 
vastavad mõne teise fondi suhtes kehtivate 
abikõlblikkuse eeskirjade kohaselt sellest 
teisest fondist abi saamise tingimustele, 
tingimusel, et need kulud on vajalikud 
toimingu nõuetekohaseks elluviimiseks ja 
sellega otseselt seotud; seejuures tuleb 
kinni pidada rakenduskava iga prioriteetse 
suuna puhul kehtivast liidu rahastamise 5
% ülempiirist.

2. ERFist ja ESFist võib täiendavalt 
rahastada osa toimingust, mille kulud 
vastavad mõne teise fondi suhtes kehtivate 
abikõlblikkuse eeskirjade kohaselt sellest 
teisest fondist abi saamise tingimustele, 
tingimusel, et need kulud on vajalikud 
toimingu nõuetekohaseks elluviimiseks ja 
sellega otseselt seotud; seejuures tuleb 
kinni pidada rakenduskava iga prioriteetse 
suuna puhul kehtivast liidu rahastamise 
15% ülempiirist.

Or. en

Muudatusettepanek 1431
Monika Smolková ja Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 88 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata Euroopa 
territoriaalse koostöö eesmärgi alla 
kuuluvate programmide suhtes.

3. Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata Euroopa 
territoriaalse koostöö eesmärgi alla 
kuuluvate programmide suhtes või 
makropiirkondliku koostöö eesmärgi alla 
kuuluvate makropiirkondliku arengu 
fondi programmide suhtes.

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühise strateegilise raamistiku uuendusliku osa muutmist ja tegelikku 
makropiirkondlikku koostööd, mis põhineb makropiirkondliku arengu fondi loomise lepingu 
sõlminud või sellega hiljem ühinenud liikmesriikide vahelisel dialoogil ja üksmeelel.



AM\903905ET.doc 167/170 PE491.056v01-00

ET

Muudatusettepanek 1432
Marian Harkin ja Catherine Bearder

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 89 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühtekuuluvusfondist toetust saavad 
rakenduskavad koostatakse riigi tasandil.

Ühtekuuluvusfondist toetust saavad 
rakenduskavad koostatakse riigi tasandil.

Rakenduskavad, mis keskenduvad 
haavatavatele elanikkonnarühmadele (nt 
noored, naised, sisserändajad, 
pikaajalised töötud, eakad, puuetega 
inimesed ja rahvusvähemused), peavad 
olema abikõlblikud sõltumata 
geograafilistest piirangutest.

Or. en

Muudatusettepanek 1433
Rosa Estaràs Ferragut ja Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 89 – teine lõik a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rakenduskavad, mis keskenduvad 
haavatavatele elanikkonnarühmadele (nt 
noored, naised, sisserändajad, 
pikaajalised töötud, eakad, puuetega 
inimesed ja rahvusvähemused), peavad 
olema abikõlblikud sõltumata 
geograafilistest piirangutest.

Or. xm

Selgitus

Kõige haavatavamatele suunatud meetmed peavad olema abikõlblikud piirkondade üleselt. 
Kogemused mitut piirkonda hõlmavate programmidega näitavad, et haavatavate 
elanikkonnarühmade kaasamine piirkonnaüleselt annab lisaväärtust.
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Muudatusettepanek 1434
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska ja Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 90 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Osana rakenduskavast või 
rakenduskavadest võivad ERF ja 
Ühtekuuluvusfond toetada toimingut, mis 
seisneb ehitustöödes, meetmetes või 
teenustes, mille eesmärk on viia ellu täpse 
majandusliku või tehnilise olemusega 
jagamatu ülesanne, millel on selgelt 
määratletud eesmärgid ja mille 
kogumaksumus ületab 50 000 000 eurot 
(„suurprojekt”). Rahastamisvahendeid ei 
käsitata suurprojektidena.

Osana rakenduskavast või 
rakenduskavadest võivad ERF ja 
Ühtekuuluvusfond toetada toimingut, mis 
seisneb ehitustöödes, meetmetes või 
teenustes, mille eesmärk on viia ellu täpse 
majandusliku või tehnilise olemusega 
jagamatu ülesanne, millel on selgelt 
määratletud eesmärgid ja mille abikõlblik 
kogumaksumus ületab 50 000 000 eurot,
ning toimingut, mis aitab kaasa artikli 9 
punktis 7 sätestatud temaatilise eesmärgi 
saavutamisele ja mille abikõlblik 
kogumaksumus ületab 75 000 000 eurot 
(„suurprojekt”). Rahastamisvahendeid ei 
käsitata suurprojektidena.

Or. en

Muudatusettepanek 1435
Monika Smolková ja Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 90 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Osana rakenduskavast või 
rakenduskavadest võivad ERF ja 
Ühtekuuluvusfond toetada toimingut, mis 
seisneb ehitustöödes, meetmetes või 
teenustes, mille eesmärk on viia ellu täpse 
majandusliku või tehnilise olemusega 
jagamatu ülesanne, millel on selgelt 
määratletud eesmärgid ja mille 
kogumaksumus ületab 50 000 000 eurot 
(„suurprojekt”). Rahastamisvahendeid ei 

Osana rakenduskavast, rakenduskavadest 
või makropiirkondliku arengu fondi 
programmidest võivad ERF ja 
Ühtekuuluvusfond toetada toimingut, mis 
seisneb ehitustöödes, meetmetes või 
teenustes, mille eesmärk on viia ellu täpse 
majandusliku või tehnilise olemusega 
jagamatu ülesanne, millel on selgelt 
määratletud eesmärgid ja mille 
kogumaksumus ületab 50 000 000 eurot 
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käsitata suurprojektidena. („suurprojekt”). Rahastamisvahendeid ei 
käsitata suurprojektidena. Kõik 
makropiirkondlikud projektid, mis saavad 
toetust makropiirkondliku arengu fondi 
programmi raames, peavad kuuluma 
suurprojektide kategooriasse.

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühise strateegilise raamistiku uuendusliku osa muutmist ja tegelikku 
makropiirkondlikku koostööd, mis põhineb sellise makropiirkondliku arengu fondi loomise 
lepingu sõlminud või sellega hiljem ühinenud liikmesriikide vahelisel dialoogil ja üksmeelel, 
millel on rahvusvaheliste makropiirkondlike suurprojektide elluviimise kaudu otsene mõju 
majanduskasvule ja tööhõivele.

Muudatusettepanek 1436
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 90 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Osana rakenduskavast või 
rakenduskavadest võivad ERF ja 
Ühtekuuluvusfond toetada toimingut, mis 
seisneb ehitustöödes, meetmetes või 
teenustes, mille eesmärk on viia ellu täpse 
majandusliku või tehnilise olemusega 
jagamatu ülesanne, millel on selgelt 
määratletud eesmärgid ja mille 
kogumaksumus ületab 50 000 000 eurot 
(„suurprojekt”). Rahastamisvahendeid ei 
käsitata suurprojektidena.

Osana rakenduskavast või 
rakenduskavadest võivad ERF ja 
Ühtekuuluvusfond toetada toimingut, mis 
seisneb ehitustöödes, meetmetes või 
teenustes, mille eesmärk on viia ellu täpse 
majandusliku või tehnilise olemusega 
jagamatu ülesanne, millel on selgelt 
määratletud eesmärgid, mis loob töökohti
ja mille abikõlblik kogumaksumus ületab 
50 000 000 eurot („suurprojekt”). 
Rahastamisvahendeid ei käsitata 
suurprojektidena.

Or. pt

Selgitus

Arvesse tuleb võtta suurprojektide loodavate töökohtade arvu, mis näitab, et struktuurifondide 
kasutamisel seatakse rohkem prioriteediks majandustegevuse ergutamine ja töökohtade 
loomine. Arvatakse, et komisjon peaks kaaluma ainult projekte, mille tegelik abikõlblik 
kogumaksumus ületab 50 000 000 eurot, mitte neid, mille (abikõlblik või mitteabikõlblik) 
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kogumaksumus selle summani küündib. Eesmärk on protsessi lihtsustamine abisaaja jaoks.

Muudatusettepanek 1437
Markus Pieper, Herbert Reul ja Joachim Zeller

Ettepanek võtta vastu määrus
3. osa – artikkel 90 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Suurprojektid, mida tahetakse ellu viia 
väga arenenud piirkondades, on 
abikõlblikud, kui need keskenduvad 
taristule kooskõlas artikli 9 punktiga 7;

Or. de


