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Muudatusettepanek 1438
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 91 – lõige 1 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik või korraldusasutus esitab 
komisjonile suurprojektide kohta järgmise 
teabe niipea, kui ettevalmistustööd on 
tehtud:

1. Liikmesriik, makropiirkondliku 
arengufondi asutanud liikmesriikide 
rühm või korraldusasutus esitab 
komisjonile suurprojektide kohta järgmise 
teabe niipea, kui ettevalmistustööd on 
tehtud:

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi ja 
tegelikku makroregioonide koostööd, mis põhineb nende liikmesriikide vahelisel dialoogil ja 
konsensusel, kes on lepinguga loonud makropiirkondliku arengufondi või kes liituvad 
makropiirkondliku arengufondi loomise lepinguga.

Muudatusettepanek 1439
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 91 – lõige 1 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) investeeringu ja selle asukoha kirjeldus
ning teave investeeringu ja selle asukoha
kohta;

(b) strateegiline analüüs, mis sisaldab 
investeeringu ja selle asukoha kirjeldust ja 
andmeid ning kirjeldust, kuidas 
investeering aitab võimendada piirkonna 
majandust ja arengut, ning andmeid selle 
kohta;

Or. pt

Selgitus

Kuna struktuurifondide eesmärk on tagada liikmesriikide ja nende piirkondade suurem 
majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus, peame oluliseks, et mõistetaks, kuidas 
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aitavad suured projektid elavdada majandustegevust ja arengut piirkondades, kus 
investeeringud tehakse.

Muudatusettepanek 1440
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 91 – lõige 1 – esimene lõik – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) teave tehtud teostatavusuuringu kohta, 
sealhulgas variantide analüüs, tulemused ja 
sõltumatu kvaliteedikontroll;

(d) teave tehtud teostatavusuuringu kohta, 
sealhulgas variantide analüüs, tulemused ja 
sõltumatu kvaliteedikontroll, pikaajaline 
sotsiaalne mõju, pikaajaline mõju riigi 
eelarvele ja seotus piirkondliku ja 
kohaliku säästva arenguga;

Or. en

Muudatusettepanek 1441
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 91 – lõige 1 – esimene lõik – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) kulude-tulude analüüs, sealhulgas 
majanduslik ja finantsanalüüs ning 
riskianalüüs;

(e) kulude-tulude analüüs, sealhulgas 
majanduslik ja finantsanalüüs, saastaja-
maksab-põhimõtte kohaldamise ja väliste 
keskkonna- ja sotsiaalkulude sisestamise 
analüüs ning riskianalüüs;

Or. en

Muudatusettepanek 1442
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 91 – lõige 1 – esimene lõik – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) keskkonnamõju analüüs, milles on 
võetud arvesse kliimamuutusega 
kohanemise ja kliimamuutuse mõju 
leevendamise vajadusi ning katastroofidele 
vastupanu võimet;

(f) keskkonnamõju analüüs vastavalt 
direktiividele 85/337/EMÜ ja 97/11/EÜ, 
milles on võetud arvesse kliimamuutusega 
kohanemise ja kliimamuutuse mõju 
leevendamise vajadusi, bioloogilise 
mitmekesisuse kaitset, ressursitõhusust
ning katastroofidele vastupanu võimet;

Or. en

Muudatusettepanek 1443
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 91 – lõige 1 – esimene lõik – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) kirjeldus selle kohta, kuidas, millises 
ulatuses ja millise tulemusega partnereid 
suurprojektide ettevalmistamisse 
kaasatakse;

Or. en

Muudatusettepanek 1444
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 91 – lõige 1 – esimene lõik – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) suurprojekti väljatöötamise ja 
elluviimise avaliku arutelu kohta tehtud
ettepaneku kirjeldus;

Or. en
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Muudatusettepanek 1445
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 91 – lõige 1 – esimene lõik – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i a) kirjeldus selle kohta, kuidas, millises 
ulatuses ja millise tulemusega partnereid 
suurprojektide üle otsustamisse 
kaasatakse;

Or. en

Muudatusettepanek 1446
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 91 – lõige 1 – esimene lõik – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i a) kirjeldus selle kohta, kuidas ja 
millises ulatuses artiklis 5 osutatud 
partnereid suurprojektide üle otsustamisse 
kaasatakse, sealhulgas kaasatud 
partnerite loend, nende valimise alused, 
nende ülesanded ja nende seisukohad 
programmi sisu ja partnerluspõhimõtete 
elluviimise kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 1447
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 91 – lõige 1 – esimene lõik – punkt i b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i b) kirjeldus selle kohta, kuidas ja 
millises ulatuses on avalikkusega 
suurprojektide ettevalmistamise ja 
elluviimise osas konsulteeritud.

Or. en

Muudatusettepanek 1448
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 91 – lõige 1 – esimene 1 – punkt i b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i b) suurprojektide väljatöötamise ja 
elluviimise avaliku arutelu kohta tehtud 
ettepaneku kirjeldus;

Or. en

Muudatusettepanek 1449
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 91 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Soovituslikud juhised punktis e nimetatud
kulude-tulude analüüsil kasutatava
metoodika kohta võtab komisjon vastu 
artikli 143 lõikes 2 osutatud 
nõuandemenetluse kohaselt.

Komisjoni volitatakse võtma vastu 
delegeeritud akte, milles sätestatakse 
punktis e nimetatud kulude-tulude 
analüüsi tegemisel kasutatav metoodika.

Or. en

Selgitus

Metoodika vastuvõtmine on üldiselt kohaldatav meede, mis peaks kindlaid alusaktide 
mitteolulisi osi täiendama.
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Muudatusettepanek 1450
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 91 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile heakskiidu saamiseks 
esitatud suurprojektid peavad olema 
esitatud rakenduskava suurprojektide 
loendis. Liikmesriik või korraldusasutus 
vaatab loendi läbi kaks aastat pärast 
rakenduskava vastuvõtmist ja seda 
võidakse liikmesriigi taotluse korral 
korrigeerida vastavalt artikli 26 lõikes 2 
sätestatud korrale, eeskätt selleks, et 
lisada suurprojekte, mille peamiste tööde 
eeldatav lõpuleviimise kuupäev on enne 
2022. aasta lõppu.

2. Komisjonile heakskiidu saamiseks 
esitatud suurprojektid peavad olema 
esitatud rakenduskava suurprojektide 
loendis. Suurprojekte võidakse heaks kiita 
ka programmitöö perioodi ajal.

Or. en

Selgitus

Suurprojektide eriomast iseloomu arvestades peaks nende läbivaatamine toimuma ilma 
liigsete piiranguteta.

Muudatusettepanek 1451
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 91 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile heakskiidu saamiseks 
esitatud suurprojektid peavad olema 
esitatud rakenduskava suurprojektide 
loendis. Liikmesriik või korraldusasutus 
vaatab loendi läbi kaks aastat pärast 
rakenduskava vastuvõtmist ja seda 
võidakse liikmesriigi taotluse korral 

2. Komisjonile heakskiidu saamiseks 
esitatud suurprojektid peavad olema 
esitatud rakenduskava suurprojektide 
mittetäielikus loendis. Liikmesriik või 
korraldusasutus vaatab loendi läbi kaks 
aastat pärast rakenduskava vastuvõtmist ja 
seda võidakse liikmesriigi taotluse korral 
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korrigeerida vastavalt artikli 26 lõikes 2 
sätestatud korrale, eeskätt selleks, et lisada 
suurprojekte, mille peamiste tööde eeldatav 
lõpuleviimise kuupäev enne 2022. aasta 
lõppu.

korrigeerida vastavalt artikli 26 lõikes 2 
sätestatud korrale, eeskätt selleks, et lisada 
suurprojekte, mille peamiste tööde eeldatav 
lõpuleviimise kuupäev enne 2022. aasta 
lõppu.

Or. en

Muudatusettepanek 1452
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 91 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile heakskiidu saamiseks 
esitatud suurprojektid peavad olema 
esitatud rakenduskava suurprojektide 
loendis. Liikmesriik või korraldusasutus 
vaatab loendi läbi kaks aastat pärast 
rakenduskava vastuvõtmist ja seda
võidakse liikmesriigi taotluse korral 
korrigeerida vastavalt artikli 26 lõikes 2 
sätestatud korrale, eeskätt selleks, et 
lisada suurprojekte, mille peamiste tööde 
eeldatav lõpuleviimise kuupäev on enne 
2022. aasta lõppu.

2. Komisjonile heakskiidu saamiseks 
esitatud suurprojektid peavad olema 
esitatud rakenduskava suurprojektide 
loendis. Suurprojekte võidakse heaks kiita 
ka programmiperioodi jooksul. 
Suurprojekti jaoks ettenähtud kulutused 
tuleb esitada enne igat heakskiitmist 
komisjoni poolt. Suurprojektid tuleb 
lõpule viia enne 2022. aasta lõppu.

Or. fr

Selgitus

Heakskiitmisel programmiperioodi jooksul ja kulutuste nõuete esitamisel enne suurprojektide 
heakskiitmist komisjoni poolt (nagu seda praeguse perioodi jooksul tehakse) on see eelis, et 
see lihtsustab nende rakendamist ja muudab selle tõhusamaks.

Muudatusettepanek 1453
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 91 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile heakskiidu saamiseks 
esitatud suurprojektid peavad olema 
esitatud rakenduskava suurprojektide 
loendis. Liikmesriik või korraldusasutus 
vaatab loendi läbi kaks aastat pärast 
rakenduskava vastuvõtmist ja seda 
võidakse liikmesriigi taotluse korral 
korrigeerida vastavalt artikli 26 lõikes 2 
sätestatud korrale, eeskätt selleks, et 
lisada suurprojekte, mille peamiste tööde 
eeldatav lõpuleviimise kuupäev on enne 
2022. aasta lõppu.

2. Komisjonile heakskiidu saamiseks 
esitatud suurprojektid peavad võimalusel
olema esitatud rakenduskava 
suurprojektide loendis. Suurprojekte 
võidakse heaks kiita ka programmitöö 
perioodi ajal. Suurprojekti kulusid võib 
esitada enne kui komisjon projekti heaks 
kiidab. Suuprojektid tuleb lõpule viia enne 
2022. aasta lõppu.

Or. en

Selgitus

Soovime, et programmitöö perioodil esitatavate suurprojektidega saaks vastavalt praeguse 
programmitöö perioodi raames tehtud ettepanekule alustada ilma komisjoni heakskiitu 
ootamata. Soovime võimalust esitada kulusid enne suurprojekti heakskiitmist komisjoni poolt, 
et vältida tegevuse alguse viibimist.

Muudatusettepanek 1454
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 91 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Makropiirkondlikud 
regionaalprojektid, mis esitatakse 
makropiirkondliku arengufondi 
juhatajate nõukogule heakskiitmiseks, 
peavad olema kantud makropiirkondliku 
arengufondi programmi 
makropiirkondlike projektide nimekirja. 
Kõnealuse arengufondi asutanud 
liikmesriikide rühm või 
makropiirkondliku arengufondi 
juhatajate nõukogu kontrollivad seda 
nimekirja kaks aastat pärast 
makropiirkondliku arengufondi 
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programmi vastuvõtmist. Liikmesriikide 
rühma taotlusel võib nimekirja muuta, 
eelkõige selleks, et hõlmata 
makropiirkondlikke projekte, mille 
eeldatav lõpptähtaeg on enne 2022. aasta 
lõppu.

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi ja 
tegelikku makroregioonide koostööd, mis põhineb nende liikmesriikide vahelisel dialoogil ja 
konsensusel, kes on lepinguga loonud makropiirkondliku arengufondi või kes liituvad 
makropiirkondliku arengufondi loomise lepinguga. Makropiirkondlike projektide 
heakskiitmiseks kohaldatakse erirežiimi. 

Muudatusettepanek 1455
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Herbert Reul, Joachim Zeller

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 92 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Suurprojektide hindamisel hindab 
komisjon, kas fondide rahaline toetus 
põhjustab olulist töökohtade kaotamist 
nende praegustes asukohtades Euroopa 
Liidus, eesmärgiga tagada, et ühenduse 
rahastamine ei toetaks ümberpaigutumist 
Euroopa Liidus.

Or. de

Muudatusettepanek 1456
Mojca Kleva

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 92 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võtab suurprojekti 2. Komisjon võtab suurprojekti 
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heakskiitmise otsuse vastu rakendusaktiga 
hiljemalt kolm kuud pärast artikli 91 
kohaselt teabe esitamise kuupäeva. 
Nimetatud otsuses määratletakse füüsiline 
objekt, summa, mille suhtes kohaldatakse 
prioriteetse suuna kaasfinantseerimise 
määra, füüsilised ja finantsnäitajad 
edusammude jälgimiseks ning suurprojekti 
eeldatav panus ühe või mitme asjaomase 
prioriteetse suuna eesmärkidesse. 
Heakskiitev otsus tehakse tingimusel, et 
esimene ehitustööde leping sõlmitakse 
kahe aasta jooksul alates otsuse tegemise
kuupäevast.

heakskiitmise otsuse vastu rakendusaktiga 
hiljemalt kolm kuud pärast artikli 91 
kohaselt teabe esitamise kuupäeva. 
Nimetatud otsuses määratletakse füüsiline 
objekt, summa, mille suhtes kohaldatakse 
prioriteetse suuna kaasfinantseerimise 
määra, füüsilised ja finantsnäitajad 
edusammude jälgimiseks ning suurprojekti 
eeldatav panus ühe või mitme asjaomase 
prioriteetse suuna eesmärkidesse. 
Komisjon teeb heakskiitva otsuse
tingimusel, et esimene ehitustööde leping 
või avaliku ja erasektori partnerluse 
struktuuride raames rakendatavate 
toimingute puhul avaliku ja erasektori 
partnerluse leping avaliku sektori asutuse 
ja erapartneri vahel sõlmitakse kolme
aasta jooksul alates heakskiitmise
kuupäevast. Kui liikmesriik esitab kolme 
aasta jooksul nõuetekohaselt põhjendatud 
taotluse, eelkõige suurprojektide 
rakendamisega seotud haldus- ja 
kohtumenetlustest tulenevate viivituste 
puhul, võib komisjon võtta delegeeritud 
aktiga vastu otsuse perioodi 
pikendamiseks mitte kauemaks kui 
kaheks aastaks.

Or. en

Muudatusettepanek 1457
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 92 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võtab suurprojekti 
heakskiitmise otsuse vastu rakendusaktiga 
hiljemalt kolm kuud pärast artikli 91 
kohaselt teabe esitamise kuupäeva. 
Nimetatud otsuses määratletakse füüsiline 
objekt, summa, mille suhtes kohaldatakse 
prioriteetse suuna kaasfinantseerimise 
määra, füüsilised ja finantsnäitajad 

2. Komisjon võtab suurprojekti 
heakskiitmise otsuse vastu rakendusaktiga 
hiljemalt kolm kuud pärast artikli 91 
kohaselt teabe esitamise kuupäeva. 
Nimetatud otsuses määratletakse füüsiline 
objekt, summa, mille suhtes kohaldatakse 
prioriteetse suuna kaasfinantseerimise 
määra, füüsilised ja finantsnäitajad 
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edusammude jälgimiseks ning suurprojekti 
eeldatav panus ühe või mitme asjaomase 
prioriteetse suuna eesmärkidesse. 
Heakskiitev otsus tehakse tingimusel, et 
esimene ehitustööde leping sõlmitakse 
kahe aasta jooksul alates otsuse tegemise 
kuupäevast.

edusammude jälgimiseks ning suurprojekti 
eeldatav panus ühe või mitme asjaomase 
prioriteetse suuna eesmärkidesse. 
Komisjoni teeb artikli 92 lõike 1 ja artikli 
92 lõike 2 kohaselt heakskiitva otsuse
tingimusel, et esimene ehitustööde leping 
või avaliku ja erasektori partnerluse 
struktuuride raames rakendatavate 
toimingute puhul avaliku ja erasektori 
partnerluse leping avaliku sektori asutuse 
ja erapartneri vahel sõlmitakse kolme
aasta jooksul alates heakskiitmise
kuupäevast. Kui liikmesriik esitab kolme 
aasta jooksul nõuetekohaselt põhjendatud 
taotluse, eelkõige suurprojektide 
rakendamisega seotud haldus- ja 
kohtumenetlustest tulenevate viivituste 
puhul, võib komisjon võtta 
rakendusaktiga vastu otsuse perioodi 
pikendamiseks mitte kauemaks kui 
kaheks aastaks.

Or. en

Muudatusettepanek 1458
Evgeni Kirilov

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 92 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Suurprojektidega seotud kulutusi võib 
lisada maksetaotlustele pärast 
suurprojekti esitamist komisjonile.

Or. en

Muudatusettepanek 1459
Evgeni Kirilov

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 92 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui komisjon keeldub suurprojektile 
fondide toetust lubamast, teatab ta 
liikmesriigile selle põhjustest lõikes 2 
kehtestatud tähtaja jooksul.

3. Kui komisjon keeldub suurprojektile 
fondide toetust lubamast, teatab ta 
liikmesriigile selle põhjustest lõikes 2 
kehtestatud tähtaja jooksul. Komisjoni 
otsuse vastuvõtmisele järgnevaid 
maksetaotlusi tuleb vastavalt korrigeerida.

Or. en

Muudatusettepanek 1460
Evgeni Kirilov

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 92 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Suurprojektidega seotud kulusid ei 
lisata maksetaotlustesse enne, kui 
komisjon on võtnud vastu heakskiitva 
otsuse.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1461
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 92 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Suurprojektidega seotud kulusid ei lisata
maksetaotlustesse enne, kui komisjon on
võtnud vastu heakskiitva otsuse.

4. Suurprojektidega seotud kulutusi võib
lisada maksenõudele pärast suurprojekti 
esitamist komisjonile.

Or. en
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Muudatusettepanek 1462
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 93 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ühine tegevuskava on toiming, mida 
määratletakse ja juhitakse seoses sellega 
saavutatavate väljundite ja tulemustega. 
See koosneb projektide rühmast, mis ei 
seisne infrastruktuuri tagamises ning mida 
viiakse ellu toetusesaaja vastutusel osana 
rakenduskavast või -kavadest. Ühise 
tegevuskava väljundid ja tulemused 
lepitakse kokku liikmesriikide ja komisjoni 
vahel ning need aitavad kaasa 
rakenduskavade konkreetsetele 
eesmärkidele ja on fondidelt saadava 
toetuse aluseks. Tulemused viitavad ühise 
tegevuskava otsesele mõjule. Toetusesaaja 
on avalik-õiguslik isik. Ühiseid 
tegevuskavasid ei loeta suurprojektideks. 

1. Ühine tegevuskava on toiming, mida 
määratletakse ja juhitakse seoses sellega 
saavutatavate väljundite ja tulemustega. 
See koosneb projektide ja 
makropiirkondlike projektide rühmast, mis 
ei seisne infrastruktuuri tagamises ning 
mida viiakse ellu toetusesaaja vastutusel 
osana rakenduskavast või -kavadest või 
makropiirkondlike arengufondide 
programmidest. Ühise tegevuskava 
väljundid ja tulemused lepitakse kokku 
liikmesriikide makropiirkondliku 
arengufondi asutanud liikmesriikide 
rühma ja komisjoni vahel ning need 
aitavad kaasa rakenduskavade 
konkreetsetele eesmärkidele ja on fondidelt 
saadava toetuse aluseks. Tulemused 
viitavad ühise tegevuskava otsesele mõjule. 
Toetusesaaja on avalik-õiguslik isik. 
Ühiseid tegevuskavasid ei loeta 
suurprojektideks. 

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi ja 
tegelikku makroregioonide koostööd, mis põhineb nende liikmesriikide vahelisel dialoogil ja 
konsensusel, kes on lepinguga loonud makropiirkondliku arengufondi või kes liituvad 
makropiirkondliku arengufondi loomise lepinguga.

Muudatusettepanek 1463
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 93 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ühisele tegevuskavale eraldatud riigi 
toetus peab olema vähemalt 
10 000 000 eurot või 20 % rakenduskavale 
või -kavadele antavast riigi toetusest, 
olenevalt sellest, kumb on väiksem.

2. Ühisele tegevuskavale eraldatud avaliku 
sektori toetus peab olema vähemalt 
10 000 000 eurot või 20% rakenduskavale 
või -kavadele antavast riigi toetusest, 
olenevalt sellest, kumb on väiksem. Ühe 
liikmesriigi ühele ühisele tegevuskavale 
eraldatud avaliku sektori toetus võib olla 
vähemalt 5 000 000 eurot.

Or. en

Muudatusettepanek 1464
Catherine Bearder

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 93 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ühine tegevuskava on toiming, mida 
määratletakse ja juhitakse seoses sellega 
saavutatavate väljundite ja tulemustega. 
See koosneb projektide rühmast, mis ei 
seisne infrastruktuuri tagamises ning 
mida viiakse ellu toetusesaaja vastutusel 
osana rakenduskavast või -kavadest. Ühise 
tegevuskava väljundid ja tulemused 
lepitakse kokku liikmesriikide ja komisjoni 
vahel ning need aitavad kaasa 
rakenduskavade konkreetsetele 
eesmärkidele ja on fondidelt saadava 
toetuse aluseks. Tulemused viitavad ühise 
tegevuskava otsesele mõjule. Toetusesaaja 
on avalik-õiguslik isik. Ühiseid 
tegevuskavasid ei loeta suurprojektideks.

1. Ühine tegevuskava on toiming, mida 
määratletakse ja juhitakse seoses sellega 
saavutatavate väljundite ja tulemustega. 
See koosneb projektide rühmast, mida 
viiakse ellu toetusesaaja, sh kohalike ja 
piirkondlike asutuste vastutusel osana 
rakenduskavast või -kavadest. Ühise 
tegevuskava väljundid ja tulemused 
lepitakse kokku liikmesriikide ja komisjoni 
vahel ning need aitavad kaasa 
rakenduskavade konkreetsetele 
eesmärkidele ja on fondidelt saadava 
toetuse aluseks. Tulemused viitavad ühise 
tegevuskava otsesele mõjule. Toetusesaaja 
on avalik-õiguslik isik. Ühiseid 
tegevuskavasid ei loeta suurprojektideks.

Or. en

Muudatusettepanek 1465
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 93 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ühisele tegevuskavale eraldatud riigi 
toetus peab olema vähemalt 10 000 000 
eurot või 20 % rakenduskavale või 
-kavadele antavast riigi toetusest, olenevalt 
sellest, kumb on väiksem.

2. Ühisele tegevuskavale eraldatud riigi 
toetus peab olema vähemalt 5 000 000 
eurot või 10 % rakenduskavale või 
-kavadele antavast riigi toetusest, olenevalt 
sellest, kumb on väiksem.

Or. en

Muudatusettepanek 1466
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 93 – lõige 2

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ühisele tegevuskavale eraldatud riigi 
toetus peab olema vähemalt 10 000 000
eurot või 20 % rakenduskavale või -
kavadele antavast riigi toetusest, olenevalt 
sellest, kumb on väiksem.

2. Ühisele tegevuskavale eraldatud avaliku 
sektori toetus peab olema vähemalt 
XX XXX XXX eurot või 20 %
rakenduskavale või -kavadele antavast riigi 
toetusest, olenevalt sellest, kumb on 
väiksem.

Or. es

Muudatusettepanek 1467
Catherine Bearder

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 93 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ühisele tegevuskavale eraldatud riigi 
toetus peab olema vähemalt 10 000 000 
eurot või 20 % rakenduskavale või 
-kavadele antavast riigi toetusest, olenevalt 
sellest, kumb on väiksem.

2. Ühisele tegevuskavale eraldatud riigi 
toetus peab olema vähemalt 5 000 000 
eurot või 10 % rakenduskavale või 
-kavadele antavast riigi toetusest, olenevalt 
sellest, kumb on väiksem.
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Or. en

Muudatusettepanek 1468
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 93 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 93 a
Otsused suurprojektide kohta

(1) Makropiirkondliku arengufondi 
juhatajate nõukogu hindab 
makropiirkondlikke projekte artiklis 91 
toodud teabe alusel, et teha kindlaks, kas 
fondist taotletav toetus on õigustatud.
(2) Makropiirkondliku arengufondi 
juhatajate nõukogu teeb otsuse hiljemalt 
kolm kuud pärast sellise info pakkumist, 
mille alusel toimub makropiirkondlike 
projektide heakskiitmine vastavalt artiklile 
91. Selles otsuses tuuakse ära projekti 
füüsiline kirjeldus, summa, mida hõlmab 
prioriteetsete tegevussuundade 
kaasrahastamise osa, füüsilised ja 
rahanduslikud näitajad edusammude 
hindamiseks ning makropiirkondlikust 
projektist oodatav toetus prioriteete 
tegevussuuna või tegevussuundade 
eesmärkide saavutamisele. Heakskiitev 
otsus on eelduseks töövõtulepingute 
sõlmimisele kahe aasta jooksul alates 
otsuse vastuvõtmise päevast.
(3) Kui makropiirkondliku arengufondi 
juhatajate nõukogu keeldub andmast 
nõusolekut makropiirkondliku projekti 
toetamiseks fondist, esitab juhatajate 
nõukogu makropiirkondliku arengufondi 
asutanud liikmesriikide rühmale lõikes 2 
sätestatud aja jooksul oma põhjendused.
(4) Makropiirkondlike projektidega seotud 
kulusid ei kanta maksetaotlustesse enne, 
kui makropiirkondliku arengufondi 
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juhatajate nõukogu võtab vastu 
heakskiitva otsuse.
(5) Makropiirkondliku arengufondi 
juhatajate nõukogu teavitab oma otsusest 
komisjoni.

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi ja 
tegelikku makroregioonide koostööd, mis põhineb nende liikmesriikide vahelisel dialoogil ja 
konsensusel, kes on lepinguga loonud makropiirkondliku arengufondi või kes liituvad 
makropiirkondliku arengufondi loomise lepinguga. Makropiirkondlike projektide 
heakskiitmiseks kohaldatakse erirežiimi. 

Muudatusettepanek 1469
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 94 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik, korraldusasutus või 
määratud avalik-õiguslik isik võib esitada 
ühise tegevuskava ettepaneku samal ajal 
asjaomaste rakenduskavade esitamisega 
või pärast seda. See peab sisaldama kõiki 
artiklis 95 osutatud punkte.

1. Liikmesriik, makropiirkondliku 
arengufondi asutanud liikmesriikide 
rühm, korraldusasutus või määratud 
avalik-õiguslik isik võib esitada ühise 
tegevuskava ettepaneku samal ajal 
asjaomaste rakenduskavade ja 
makropiirkondlike arengufondide 
programmide esitamisega või pärast seda. 
See peab sisaldama kõiki artiklis 95 
osutatud punkte.

Selgitus
Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi ja 
tegelikku makroregioonide koostööd, mis põhineb nende liikmesriikide vahelisel dialoogil ja 
konsensusel, kes on lepinguga loonud makropiirkondliku arengufondi või kes liituvad 
makropiirkondliku arengufondi loomise lepinguga.

Or. sk
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Muudatusettepanek 1470
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 94 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ühine tegevuskava hõlmab 
ajavahemikku 1. jaanuarist 2014 kuni 
31. detsembrini 2022. Ühise tegevuskava 
väljundite ja tulemuste eest makstakse 
hüvitist ainult siis, kui need on saavutatud 
pärast ühise tegevuskava heakskiitva 
otsuse tegemise kuupäeva ja enne määratud 
rakendusperioodi lõppu.

2. Ühine tegevuskava hõlmab kogu 
programmitöö perioodi või osaliselt
ajavahemikku 1. jaanuarist 2014 kuni 
31. detsembrini 2022. Ühise tegevuskava 
väljundite ja tulemuste eest makstakse 
hüvitist ainult siis, kui need on saavutatud 
pärast ühise tegevuskava heakskiitva 
otsuse tegemise kuupäeva ja enne määratud 
rakendusperioodi lõppu.

Or. en

Muudatusettepanek 1471
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 95 – lõige 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) arenguvajaduste ja -eesmärkide 
analüüs, milles esitatakse ühise 
tegevuskava põhjendused, võttes arvesse 
rakenduskavade eesmärke ja vajaduse 
korral artikli 121 lõikest 2 tulenevaid 
konkreetsete riikide kohta antud soovitusi 
ning liikmesriikide ja liidu 
majanduspoliitika üldsuuniseid ning 
aluslepingu artikli 148 lõikest 4 tulenevaid 
nõukogu soovitusi, mida liikmesriigid 
võtavad arvesse tööhõivepoliitikas;

(1) arenguvajaduste ja -eesmärkide 
analüüs, milles esitatakse ühise 
tegevuskava põhjendused, võttes arvesse 
rakenduskavade ning makropiirkondlike 
arengufondide programmide eesmärke ja 
vajaduse korral artikli 121 lõikest 2 
tulenevaid konkreetsete riikide kohta antud 
soovitusi ning liikmesriikide ja liidu 
majanduspoliitika üldsuuniseid ning 
aluslepingu artikli 148 lõikest 4 tulenevaid 
nõukogu soovitusi, mida liikmesriigid või 
makropiirkondliku arengufondi asutanud 
liikmesriikide rühm võtavad arvesse 
tööhõivepoliitikas;

Or. sk
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Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi ja 
tegelikku makroregioonide koostööd, mis põhineb nende liikmesriikide vahelisel dialoogil ja 
konsensusel, kes on lepinguga loonud makropiirkondliku arengufondi või kes liituvad 
makropiirkondliku arengufondi loomise lepinguga.

Muudatusettepanek 1472
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 95 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) arenguvajaduste ja -eesmärkide 
analüüs, milles esitatakse ühise 
tegevuskava põhjendused, võttes arvesse 
rakenduskavade eesmärke ja vajaduse 
korral artikli 121 lõikest 2 tulenevaid 
konkreetsete riikide kohta antud soovitusi 
ning liikmesriikide ja liidu 
majanduspoliitika üldsuuniseid ning 
aluslepingu artikli 148 lõikest 4 
tulenevaid nõukogu soovitusi, mida 
liikmesriigid võtavad arvesse 
tööhõivepoliitikas;

(1) arenguvajaduste ja -eesmärkide 
analüüs, milles esitatakse ühise 
tegevuskava põhjendused, võttes arvesse 
rakenduskavade eesmärke;

Or. fr

Muudatusettepanek 1473
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 95 – lõige 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) arenguvajaduste ja -eesmärkide 
analüüs, milles esitatakse ühise 
tegevuskava põhjendused, võttes arvesse 
rakenduskavade eesmärke ja vajaduse 
korral artikli 121 lõikest 2 tulenevaid 
konkreetsete riikide kohta antud soovitusi 

(1) arenguvajaduste ja -eesmärkide 
analüüs, milles esitatakse ühise 
tegevuskava põhjendused, võttes arvesse 
olulise mõjuga rakenduskavade, 
makropiirkondadega seotud strateegiate 
ja mere vesikonna strateegiate eesmärke 
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ning liikmesriikide ja liidu 
majanduspoliitika üldsuuniseid ning 
aluslepingu artikli 148 lõikest 4 tulenevaid 
nõukogu soovitusi, mida liikmesriigid 
võtavad arvesse tööhõivepoliitikas;

ning vajaduse korral artikli 121 lõikest 2 
tulenevaid konkreetsete riikide kohta antud 
soovitusi ning liikmesriikide ja liidu 
majanduspoliitika üldsuuniseid ning 
aluslepingu artikli 148 lõikest 4 tulenevaid 
nõukogu soovitusi, mida liikmesriigid 
võtavad arvesse tööhõivepoliitikas;

Or. en

Selgitus

Fondid tuleb viia tihedalt kooskülla makropiirkondadega seotud strateegiate ja mere 
vesikonna strateegiatega, et tagada neile fondidest piisavad eraldised.

Muudatusettepanek 1474
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 95 – lõige 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) ühise tegevuskava üldiste ja 
konkreetsete eesmärkide vahelist seost, 
väljundite ja tulemuste vahe-eesmärke ning 
kavandatud projekte või projektitüüpe 
kirjeldav raamistik;

(2) ühise tegevuskava üldiste ja 
konkreetsete eesmärkide vahelist seost, 
väljundite ja tulemuste vahe-eesmärke ning 
kavandatud projekte ja kavandatud 
makropiirkondlikke projekte või 
projektitüüpe ning makropiirkondlike 
projektide tüüpe kirjeldav raamistik;

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi ja 
tegelikku makroregioonide koostööd, mis põhineb nende liikmesriikide vahelisel dialoogil ja 
konsensusel, kes on lepinguga loonud makropiirkondliku arengufondi või kes liituvad 
makropiirkondliku arengufondi loomise lepinguga.

Muudatusettepanek 1475
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 95 – lõige 1 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) analüüs ühise tegevuskava mõju kohta 
meeste ja naiste võrdõiguslikkuse 
edendamisele ja diskrimineerimise 
ennetamisele;

(6) analüüs ühise tegevuskava mõju kohta 
meeste ja naiste võrdõiguslikkuse 
edendamisele ja diskrimineerimise 
ennetamisele, nagu on osutatud artiklis 7;

Or. en

Muudatusettepanek 1476
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 95 – lõige 1 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) analüüs ühise tegevuskava mõju kohta 
meeste ja naiste võrdõiguslikkuse 
edendamisele ja diskrimineerimise 
ennetamisele;

(6) vajaduse korral analüüs ühise 
tegevuskava mõju kohta meeste ja naiste 
võrdõiguslikkuse edendamisele ja 
diskrimineerimise ennetamisele;

Or. en

Muudatusettepanek 1477
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 95 – lõige 1 – punkt 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) analüüs ühise tegevuskava mõju 
kohta kõigi vaesuse ja sotsiaalse 
tõrjutusega kokkupuutuvate või nende 
ohus olevate rühmade kaasamise 
edendamisele;

Or. en
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Muudatusettepanek 1478
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 95 – lõige 1 – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) vajaduse korral analüüs ühise 
tegevuskava mõju kohta säästva arengu 
edendamisele;

(7) analüüs ühise tegevuskava mõju kohta 
artiklis 8 osutatud säästva arengu 
edendamisele;

Or. en

Muudatusettepanek 1479
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 95 – lõige 1 – punkt 9 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) rahastamiskava rakenduskavade ja 
prioriteetsete suundade kaupa, sealhulgas 
abikõlblike kulude kogusumma ja riigi 
toetus.

(c) rahastamiskava rakenduskavade või 
makropiirkondlike arengufondide 
programmide ja prioriteetsete suundade 
kaupa, sealhulgas abikõlblike kulude 
kogusumma ja riigi toetus.

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi ja 
tegelikku makroregioonide koostööd, mis põhineb nende liikmesriikide vahelisel dialoogil ja 
konsensusel, kes on lepinguga loonud makropiirkondliku arengufondi või kes liituvad 
makropiirkondliku arengufondi loomise lepinguga.

Muudatusettepanek 1480
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 95 – lõige 1 – punkt 9 – punkt c a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) ülevaade meetmetest, mis on võetud 
partnerite liitmiseks ühise tegevuskava 
koostamisse, ning partnerite rollist 
elluviimises, järelevalves ja hindamises;

Or. en

Muudatusettepanek 1481
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 95 – lõige 1 – punkt 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) meetmed, mis on võetud või mida 
kavatsetakse järelevalvekomisjoni töö 
raames või väljaspool seda võtta selle 
määruse artiklis 5 osutatud partnerite 
kaasamiseks ühise tegevuskava 
ettevalmistusse, elluviimisse, 
järelevalvesse ja hindamisse, sealhulgas 
nende roll järelevalvekomisjoni 
liikmetena;

Or. en

Muudatusettepanek 1482
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 96 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui komisjon leiab kolme kuu jooksul 
pärast ühise tegevuskava esitamist, et see ei 
vasta heakskiidu saamise tingimustele, 
esitab ta liikmesriigile oma tähelepanekud. 
Liikmesriik annab komisjonile kogu 

Kui komisjon leiab kolme kuu jooksul 
pärast ühise tegevuskava esitamist, et see ei 
vasta heakskiidu saamise tingimustele, 
esitab ta liikmesriigile või 
makropiirkondliku arengufondi asutanud 
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nõutud vajaliku lisateabe ja teeb esitatud 
ühisesse tegevuskavasse vajaduse korral 
vastavad parandused.

liikmesriikide rühmale oma 
tähelepanekud. Liikmesriik või 
makropiirkondliku arengufondi asutanud 
liikmesriikide rühm annab komisjonile 
kogu nõutud vajaliku lisateabe ja teeb 
esitatud ühisesse tegevuskavasse vajaduse 
korral vastavad parandused.

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi ja 
tegelikku makroregioonide koostööd, mis põhineb nende liikmesriikide vahelisel dialoogil ja 
konsensusel, kes on lepinguga loonud makropiirkondliku arengufondi või kes liituvad 
makropiirkondliku arengufondi loomise lepinguga.

Muudatusettepanek 1483
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 96 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tingimusel, et kõiki tähelepanekuid on 
nõuetekohaselt arvesse võetud, võtab 
komisjon vastu ühist tegevuskava heaks 
kiitva otsuse hiljemalt kuus kuud pärast 
seda, kui liikmesriik selle esitab, kuid mitte 
enne asjaomaste rakenduskavade 
vastuvõtmist. 

2. Tingimusel, et kõiki tähelepanekuid on 
nõuetekohaselt arvesse võetud, võtab 
komisjon vastu ühist tegevuskava heaks 
kiitva otsuse hiljemalt kuus kuud pärast 
seda, kui liikmesriik või 
makropiirkondliku arengufondi asutanud 
liikmesriikide rühm selle esitab, kuid mitte 
enne asjaomaste rakenduskavade või 
makropiirkondlike arengufondide 
programmide vastuvõtmist. 

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi ja 
tegelikku makroregioonide koostööd, mis põhineb nende liikmesriikide vahelisel dialoogil ja 
konsensusel, kes on lepinguga loonud makropiirkondliku arengufondi või kes liituvad 
makropiirkondliku arengufondi loomise lepinguga.
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Muudatusettepanek 1484
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 96 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 2 nimetatud otsuses nimetatakse 
toetusesaaja ja, ühise tegevuskava 
eesmärgid, väljundite ning tulemuste vahe-
ja lõppeesmärgid, vahe-eesmärkide, 
väljundite ja tulemuseesmärkide 
saavutamisega seotud kulud, 
rahastamiskava iga rakenduskava ja 
prioriteetse suuna kaupa, sealhulgas 
abikõlblike kulude kogusumma ja riigi 
toetus, ühise tegevuskava rakendusperiood 
ning vajaduse korral ühise tegevuskava 
geograafiline ulatus ja sihtrühmad. 

3. Lõikes 2 nimetatud otsuses nimetatakse 
toetusesaaja, ühise tegevuskava eesmärgid, 
väljundite ning tulemuste vahe- ja 
lõppeesmärgid, vahe-eesmärkide, 
väljundite ja tulemuseesmärkide 
saavutamisega seotud kulud, 
rahastamiskava iga rakenduskava või 
makropiirkondliku arengufondi 
programmi ja prioriteetse suuna kaupa, 
sealhulgas abikõlblike kulude kogusumma 
ja riigi toetus, ühise tegevuskava 
rakendusperiood ning vajaduse korral ühise 
tegevuskava geograafiline ulatus ja 
sihtrühmad. 

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi ja 
tegelikku makroregioonide koostööd, mis põhineb nende liikmesriikide vahelisel dialoogil ja 
konsensusel, kes on lepinguga loonud makropiirkondliku arengufondi või kes liituvad 
makropiirkondliku arengufondi loomise lepinguga.

Muudatusettepanek 1485
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 96 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui komisjon keeldub ühisele 
tegevuskavale fondide toetust lubamast, 
teatab ta liikmesriigile selle põhjustest 
lõikes 2 kehtestatud tähtaja jooksul.

4. Kui komisjon keeldub ühisele 
tegevuskavale fondide toetust lubamast, 
teatab ta liikmesriigile või 
makropiirkondliku arengufondi asutanud 
liikmesriikide rühmale selle põhjustest 
lõikes 2 kehtestatud tähtaja jooksul.
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Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi ja 
tegelikku makroregioonide koostööd, mis põhineb nende liikmesriikide vahelisel dialoogil ja 
konsensusel, kes on lepinguga loonud makropiirkondliku arengufondi või kes liituvad 
makropiirkondliku arengufondi loomise lepinguga.

Muudatusettepanek 1486
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 97 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik või korraldusasutus moodustab 
ühise tegevuskava juhtkomitee, mis erineb 
rakenduskavade järelevalvekomisjonidest. 
Juhtkomitee tuleb kokku vähemalt kaks 
korda aastas.

Liikmesriik, makropiirkondliku 
arengufondi asutanud liikmesriikide 
rühm või korraldusasutus moodustab ühise 
tegevuskava juhtkomitee, mis erineb 
rakenduskavade järelevalvekomisjonidest 
või makropiirkondlike arengufondide 
järelevalvekomisjonidest. Juhtkomitee 
tuleb kokku vähemalt kaks korda aastas.

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi ja 
tegelikku makroregioonide koostööd, mis põhineb nende liikmesriikide vahelisel dialoogil ja 
konsensusel, kes on lepinguga loonud makropiirkondliku arengufondi või kes liituvad 
makropiirkondliku arengufondi loomise lepinguga.

Muudatusettepanek 1487
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 97 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komitee koosseisu otsustab liikmesriik 
kokkuleppel korraldusasutusega, austades 
partnerluse põhimõtet.

Komitee koosseisu otsustab liikmesriik või
makropiirkondliku arengufondi asutanud 
liikmesriikide rühm kokkuleppel 
korraldusasutusega, austades partnerluse 
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põhimõtet.

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi ja 
tegelikku makroregioonide koostööd, mis põhineb nende liikmesriikide vahelisel dialoogil ja 
konsensusel, kes on lepinguga loonud makropiirkondliku arengufondi või kes liituvad 
makropiirkondliku arengufondi loomise lepinguga.

Muudatusettepanek 1488
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 97 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) hindab ühise tegevuskava vahe-
eesmärkide, väljundite ja tulemuste 
saavutamisel tehtud edusamme;

(a) hindab ühise tegevuskava vahe-
eesmärkide, väljundite ja tulemuste 
saavutamisel tehtud edusamme ning 
edastab tulemused järelevalvekomisjonile;

Or. en

Muudatusettepanek 1489
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 97 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vaatab läbi ja kiidab heaks ettepanekud 
muuta ühist tegevuskava, et võtta arvesse 
kõiki probleeme, mis võivad mõjutada 
selle teostamist.

(b) vaatab läbi ja kiidab heaks ettepanekud 
muuta ühist tegevuskava, et võtta arvesse 
kõiki probleeme, mis võivad mõjutada 
selle teostamist ning edastab tulemused 
järelevalvekomisjonile.

Or. en
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Muudatusettepanek 1490
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 97 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Nõuab, et liikmesriigi esitatud ühise 
tegevuskava muutmine oleks 
nõuetekohaselt põhjendatud. Komisjon 
hindab, kas muutmistaotlus on 
põhjendatud, võttes arvesse liikmesriigi 
esitatud teavet. Komisjon teeb oma 
tähelepanekud ja liikmesriik esitab 
komisjonile kogu vajaliku lisateabe. 
Komisjon võtab vastu otsuse kava 
muutmise kohta hiljemalt kolm kuud pärast 
seda, kui liikmesriik on selle ametlikult 
esitanud, eeldusel et komisjoni tehtud 
märkusi on nõuetekohaselt arvesse võetud. 
Muudatus jõustub otsuse tegemise 
kuupäevast, kui otsuses ei ole sätestatud 
teisiti.

3. Nõuab, et liikmesriigi või
makropiirkondliku arengufondi asutanud 
liikmesriikide rühma esitatud ühise 
tegevuskava muutmine oleks 
nõuetekohaselt põhjendatud. Komisjon 
hindab, kas muutmistaotlus on 
põhjendatud, võttes arvesse liikmesriigi või
makropiirkondliku arengufondi asutanud 
liikmesriikide rühma esitatud teavet. 
Komisjon teeb oma tähelepanekud ja 
liikmesriik või makropiirkondliku 
arengufondi asutanud liikmesriikide 
rühm esitab komisjonile kogu vajaliku 
lisateabe. Komisjon võtab vastu otsuse 
kava muutmise kohta hiljemalt kolm kuud 
pärast seda, kui liikmesriik 
makropiirkondliku arengufondi asutanud 
liikmesriikide rühm on selle ametlikult 
esitanud, eeldusel et komisjoni tehtud 
märkusi on nõuetekohaselt arvesse võetud. 
Muudatus jõustub otsuse tegemise 
kuupäevast, kui otsuses ei ole sätestatud 
teisiti.

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi ja 
tegelikku makroregioonide koostööd, mis põhineb nende liikmesriikide vahelisel dialoogil ja 
konsensusel, kes on lepinguga loonud makropiirkondliku arengufondi või kes liituvad 
makropiirkondliku arengufondi loomise lepinguga.

Muudatusettepanek 1491
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 98 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ühise tegevuskava finantsjuhtimise, 
kontrolli ja auditeerimise eesmärk on 
eranditult kontrollida, et ühise tegevuskava 
heakskiitmise otsuses kindlaks määratud 
maksetingimused on täidetud.

2. Ühise tegevuskava finantsjuhtimise, 
kontrolli ja auditeerimise eesmärk on 
eranditult kontrollida, et ühise tegevuskava 
heakskiitmisotsuses kindlaks määratud 
maksetingimused on täidetud. Peale selle 
võivad asjaomased liikmesriigid või 
piirkonnad otsustada ühise tegevuskava 
nõuete täitmise etappide ning ühe- või 
mitmeaastase makseperioodi üle.

Or. en

Muudatusettepanek 1492
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 99 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui [ESFi] määruse … artikli 12 
lõikes 1 määratud linna arengustrateegia 
või muud territoriaalsed strateegiad või 
paktid nõuavad integreeritud 
lähenemisviisi, mis hõlmab 
investeeringuid ühe või mitme 
rakenduskava rohkem kui ühe prioriteetse 
suuna raames, viiakse meetmed ellu 
integreeritud territoriaalse 
investeeringuna („ITI”).

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1493
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – IV peatükk – pealkiri
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Territoriaalne areng Territoriaalne areng1

__________________
1 Kogu IV peatükk „Territoriaalne areng” 
viiakse üle määruse esimesse ossa.

Or. en

Muudatusettepanek 1494
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 99 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui [ESFi] määruse … artikli 12 
lõikes 1 määratud linna arengustrateegia 
või muud territoriaalsed strateegiad või 
paktid nõuavad integreeritud 
lähenemisviisi, mis hõlmab investeeringuid 
ühe või mitme rakenduskava rohkem kui 
ühe prioriteetse suuna raames, viiakse 
meetmed ellu integreeritud territoriaalse
investeeringuna („ITI”).

1. Kui [ESFi] määruse … artikli 12 
lõikes 1 määratud linna arengustrateegia, 
infrastruktuuristrateegia või muud 
territoriaalsed strateegiad või paktid 
nõuavad integreeritud lähenemisviisi, mis 
hõlmab investeeringuid ühe või mitme 
rakenduskava rohkem kui ühe prioriteetse 
suuna raames, viiakse meetmed ellu 
integreeritud territoriaalse investeeringuna 
(„ITI”).

Or. de

Muudatusettepanek 1495
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 99 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui [ESFi] määruse … artikli 12 
lõikes 1 määratud linna arengustrateegia
või muud territoriaalsed strateegiad või 
paktid nõuavad integreeritud 

1. Kui [ERDFi] määruse … artiklis 7 
osutatud säästliku linnade arengu 
strateegia või [ESFi] määruse … artikli 12 
lõikes 1 osutatud muud territoriaalsed 



AM\903906ET.doc 33/155 PE491.057v01-00

ET

lähenemisviisi, mis hõlmab investeeringuid 
ühe või mitme rakenduskava rohkem kui 
ühe prioriteetse suuna raames, viiakse 
meetmed ellu integreeritud territoriaalse 
investeeringuna („ITI”).

strateegiad või paktid nõuavad 
integreeritud lähenemisviisi, mis hõlmab 
investeeringuid ühe või mitme 
rakenduskava rohkem kui ühe prioriteetse 
suuna raames, viiakse meetmed ellu 
integreeritud territoriaalse investeeringuna 
(„ITI”).

Or. en

Selgitus

Selles muudatusettepanekus selgitatakse, et liikmeriikidel on võimalus kasutada ITI-t 
säästliku linnade arengu strateegias, millele osutatakse ERDFi ettepanekus määruse kohta, ja 
muud liiki territoriaalsetes strateegiates, millele osutatakse ESFi ettepanekus määruse kohta.

Muudatusettepanek 1496
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 99 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui [ESFi] määruse … artikli 12 
lõikes 1 määratud linna arengustrateegia 
või muud territoriaalsed strateegiad või 
paktid nõuavad integreeritud 
lähenemisviisi, mis hõlmab investeeringuid 
ühe või mitme rakenduskava rohkem kui 
ühe prioriteetse suuna raames, viiakse 
meetmed ellu integreeritud territoriaalse 
investeeringuna („ITI”). 

1. Kui [ESFi] määruse … artikli 12 
lõikes 1 määratud linna arengustrateegia 
või muud territoriaalsed strateegiad või 
paktid nõuavad integreeritud 
lähenemisviisi, mis hõlmab investeeringuid 
ühe või mitme rakenduskava või 
makropiirkondliku arengufondi 
programmi rohkem kui ühe prioriteetse 
suuna raames, viiakse meetmed ellu 
integreeritud territoriaalse investeeringuna 
(„ITI”). 

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi ja 
tegelikku makroregioonide koostööd, mis põhineb nende liikmesriikide vahelisel dialoogil ja 
konsensusel, kes on lepinguga loonud makropiirkondliku arengufondi või kes liituvad 
makropiirkondliku arengufondi loomise lepinguga.
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Muudatusettepanek 1497
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 99 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui [ESFi] määruse … artikli 12 
lõikes 1 määratud linna arengustrateegia 
või muud territoriaalsed strateegiad või 
paktid nõuavad integreeritud 
lähenemisviisi, mis hõlmab investeeringuid 
ühe või mitme rakenduskava rohkem kui 
ühe prioriteetse suuna raames, viiakse 
meetmed ellu integreeritud territoriaalse 
investeeringuna („ITI”).

1. Kui [ESFi] määruse … artikli 12 
lõikes 1 määratud linna arengustrateegia 
või muud territoriaalsed strateegiad või 
paktid nõuavad artikli 87 lõike 1 punktide 
b, c ja d kohaselt integreeritud 
lähenemisviisi, mis hõlmab investeeringuid 
ühe või mitme rakenduskava ühe või 
mitme prioriteetse suuna raames, viiakse 
meetmed ellu integreeritud territoriaalse 
investeeringuna („ITI”).

Or. en

Muudatusettepanek 1498
Alain Cadec, Maurice Ponga

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 99 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui liikmesriigid ja piirkonnad 
osalevad makropiirkondade strateegiates 
või mere vesikonna strateegiates, on ITI-d 
kooskõlas nende strateegiatega.

Or. en

Selgitus

Fondid tuleb viia tihedalt kooskülla makropiirkondadega seotud strateegiate ja mere 
vesikonna strateegiatega, et tagada neile fondidest piisavad eraldised.

Muudatusettepanek 1499
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska
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Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 99 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Asjaomastes rakenduskavades 
määratletakse planeeritud ITI-d ja 
sätestatakse soovituslik eraldis igalt 
prioriteetselt suunalt igale ITI-le.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1500
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 99 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Asjaomastes rakenduskavades 
määratakse kindlaks planeeritud ITI-d ja 
sätestatakse soovituslik eraldis igalt 
prioriteetselt suunalt igale ITI-le.

2. Asjaomastes rakenduskavades või 
makropiirkondlike arengufondide 
programmides määratakse kindlaks 
planeeritud ITI-d ja sätestatakse soovituslik 
eraldis igalt prioriteetselt suunalt igale ITI-
le.

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi ja 
tegelikku makroregioonide koostööd, mis põhineb nende liikmesriikide vahelisel dialoogil ja 
konsensusel, kes on lepinguga loonud makropiirkondliku arengufondi või kes liituvad 
makropiirkondliku arengufondi loomise lepinguga.

Muudatusettepanek 1501
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 99 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Asjaomastes rakenduskavades 
määratakse kindlaks planeeritud ITI-d ja 
sätestatakse soovituslik eraldis igalt 
prioriteetselt suunalt igale ITI-le.

2. Asjaomastes rakenduskavades 
määratakse kindlaks planeeritud ITI-d ja 
sätestatakse soovituslik eraldis iga 
prioriteetse suuna raames või kavandatud
ITI-ga seotud prioriteetse suuna raames.

Or. en

Muudatusettepanek 1502
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 99 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Asjaomastes rakenduskavades 
määratakse kindlaks planeeritud ITI-d ja 
sätestatakse soovituslik eraldis igalt 
prioriteetselt suunalt igale ITI-le.

2. Asjaomastes rakenduskavades 
määratakse kindlaks planeeritud ITI-d, 
võttes aluseks soovitusliku loetelu 
linnadest, linnapiirkondadest või teistest 
funktsionaalsetest territoriaalsetest 
piirkondadest, kus ITI-t rakendatakse, ja 
sätestatakse soovituslik eraldis igale ITI-le.
ITI raames võib koondada ja ellu viia 
kõigi artiklis 9 määratletud temaatiliste 
eesmärkide investeerimisprioriteete, 
sõltumata rakenduskavade prioriteetsetest 
suundadest.

Or. de

Selgitus

Selleks et võtta võimalikult palju arvesse integreeritud säästvat linna, piirkondlikku või 
territoriaalset arengustrateegiat uue vahendi ITI abil ja pakkuda võimalust reageerida 
paindlikult arenguvajadustele kohapeal, peaks arenevate linnapiirkondade mõiste sellest 
lähtuma ja eraldis ITI-le peaks toimuma ka ilma rakenduskavade prioriteetseid suundi 
arvestamata.

Muudatusettepanek 1503
Michael Theurer
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Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 99 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Asjaomastes rakenduskavades 
määratakse kindlaks planeeritud ITI-d ja 
sätestatakse soovituslik eraldis igalt 
prioriteetselt suunalt igale ITI-le.

2. Asjaomastes rakenduskavades 
määratakse kindlaks planeeritud ITI-d ja 
sätestatakse soovituslik eraldis igalt 
prioriteetselt suunalt igale ITI-le. ITI 
rakendamiseks võib kasutada ka 
temaatilisi eesmärke, mida väljaspool ITI-
t ei täideta.

Or. de

Selgitus

Linnade arendamise pädevatest ametkondadest on antud teada, et ITI rakendamine ERFi 
kolmes prioriteetses temaatilises eesmärgis on integreeritud lähenemisega raskesti 
rakendatav. Selleks et integreeritud arendamist tõhusalt läbi viia, on vaja rohkem 
prioriteetseid suundi. Kuna kuni 80 % vahenditest on reserveeritud ERFi prioriteetsetele 
temaatilistele eesmärkidele ja ülejäänud umbes 15 % on määratud teistele eesmärkidele, on 
vaevalt võimalik rohkem prioriteetseid suundi sisse seada.

Muudatusettepanek 1504
Manfred Weber

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 99 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Asjaomastes rakenduskavades
määratletakse planeeritud ITI-d ja 
sätestatakse soovituslik eraldis igalt 
prioriteetselt suunalt igale ITI-le.

2. Asjaomastes rakenduskavades
visandatakse planeeritud ITI-de valimise 
menetlus ja sätestatakse soovituslik eraldis 
igale ITI-le.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas artikli 87 lõike 2 punkti c alapunkti iii käsitleva muudatusettepanekuga nõuab ELi 
ühtekuuluvuspoliitika elluviimine kohalikul tasandil pärast 2013. aastat seoses ITI-de aluseks 
olevate arengustrateegiate väljatöötamisega piisavat aega.
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Muudatusettepanek 1505
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 99 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriik või korraldusasutus võib 
määrata ühe või mitu vahendusasutust, 
sealhulgas kohalikud asutused, 
piirkondlikud arendusasutused või 
valitsusvälised organisatsioonid, kes 
korraldavad ja rakendavad ITI-t.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1506
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 99 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriik või korraldusasutus võib 
määrata ühe või mitu vahendusasutust, 
sealhulgas kohalikud asutused, 
piirkondlikud arendusasutused või 
valitsusvälised organisatsioonid, kes 
korraldavad ja rakendavad ITI-t.

3. Asjaomastes rakenduskavades 
määratakse kindlaks planeeritud ITI-d ja 
sätestatakse soovituslik eraldis igalt 
prioriteetselt suunalt igale ITI-le.
Liikmesriik, makropiirkondliku 
arengufondi asutanud liikmesriikide 
rühm või korraldusasutus võib määrata ühe 
või mitu vahendusasutust, sealhulgas 
kohalikud asutused, piirkondlikud 
arendusasutused või valitsusvälised 
organisatsioonid, kes korraldavad ja 
rakendavad ITI-t.

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi ja 
tegelikku makroregioonide koostööd, mis põhineb nende liikmesriikide vahelisel dialoogil ja 
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konsensusel, kes on lepinguga loonud makropiirkondliku arengufondi või kes liituvad 
makropiirkondliku arengufondi loomise lepinguga.

Muudatusettepanek 1507
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 99 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriik või korraldusasutus võib 
määrata ühe või mitu vahendusasutust, 
sealhulgas kohalikud asutused, 
piirkondlikud arendusasutused või
valitsusvälised organisatsioonid, kes 
korraldavad ja rakendavad ITI-t.

3. Liikmesriik või korraldusasutus võib 
määrata ühe või mitu vahendusasutust, 
sealhulgas kohalikud asutused, 
piirkondlikud arendusasutused, 
valitsusvälised organisatsioonid või artiklis 
30 osutatud kohalikud algatusrühmad,
kes korraldavad ja rakendavad ITI-t.
Tagada tuleb ITI kooskõla piirkondliku 
säästva arengu strateegiatega 
piirkondlikul tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 1508
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 99 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriik või asjaomased 
korraldusasutused tagavad, et 
rakenduskava järelevalvesüsteem määrab 
kindlaks ITI-t toetava prioriteetse suuna 
toimingud ja väljundid.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 1509
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 99 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriik või asjaomased 
korraldusasutused tagavad, et 
rakenduskava järelevalvesüsteem määrab 
kindlaks ITI-t toetava prioriteetse suuna 
toimingud ja väljundid.

4. Liikmesriik, makropiirkondliku 
arengufondi asutanud liikmesriikide 
rühm või asjaomased korraldusasutused 
tagavad, et rakenduskava või 
makropiirkondliku arengufondi 
programmi järelevalvesüsteem määrab 
kindlaks ITI-t toetava prioriteetse suuna 
toimingud ja väljundid.

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi ja 
tegelikku makroregioonide koostööd, mis põhineb nende liikmesriikide vahelisel dialoogil ja 
konsensusel, kes on lepinguga loonud makropiirkondliku arengufondi või kes liituvad 
makropiirkondliku arengufondi loomise lepinguga.

Muudatusettepanek 1510
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 99 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriik või asjaomased 
korraldusasutused tagavad, et 
rakenduskava järelevalvesüsteem määrab 
kindlaks ITI-t toetava prioriteetse suuna
toimingud ja väljundid.

4. Liikmesriik või asjaomased 
korraldusasutused tagavad, et 
rakenduskava järelevalvesüsteem määrab 
kindlaks ITI toimingud ja väljundid.

Or. en
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Muudatusettepanek 1511
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 99 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriik või asjaomased 
korraldusasutused tagavad, et 
rakenduskava järelevalvesüsteem määrab 
kindlaks ITI-t toetava prioriteetse suuna 
toimingud ja väljundid.

4. Liikmesriik või asjaomased 
korraldusasutused tagavad, et 
rakenduskava järelevalvesüsteem määrab 
kindlaks ITI-t toetava prioriteetse suuna 
toimingud ja väljundid. Kui ITI-t toetab 
rohkem kui üks programm või 
prioriteetne suund, võib tegevused ja 
tulemused määrata ITI tasandil ilma neid 
konkreetse prioriteediga sidumata.

Or. en

Muudatusettepanek 1512
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 100 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) mis tahes asjaolud, mis mõjutavad 
rakenduskava täitmist;

(a) mis tahes asjaolud, mis mõjutavad 
rakenduskava või makropiirkondliku 
arengufondi programmi täitmist;

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1513
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 100 – lõige 1 – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) suurprojektide rakendamine; (d) suurprojektide ja makropiirkondlike 
projektide rakendamine;

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1514
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 100 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) soolise võrdõiguslikkuse, võrdsete 
võimaluste ja mittediskrimineerimise, 
sealhulgas puuetega inimeste juurdepääsu 
edendamise meetmed;

(f) soolise võrdõiguslikkuse, võrdsete 
võimaluste ja mittediskrimineerimise, 
sealhulgas puuetega inimeste juurdepääsu 
tagamise meetmed;

Or. en

Muudatusettepanek 1515
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 100 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) soolise võrdõiguslikkuse, võrdsete 
võimaluste ja mittediskrimineerimise, 
sealhulgas puuetega inimeste juurdepääsu 
edendamise meetmed;

(f) soolise võrdõiguslikkuse, võrdsete 
võimaluste ja mittediskrimineerimise, 
sealhulgas puuetega inimeste juurdepääsu 
arvesse võtmise meetmed;

Or. en
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Muudatusettepanek 1516
Giommaria Uggias

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 100 – lõige 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) vaesusega võitlemiseks ja ebasoodsas 
olukorras olevate inimrühmade sotsiaalse 
kaasatuse edendamiseks võetavad 
meetmed;

Or. it

Muudatusettepanek 1517
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 100 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) säästva arengu edendamise meetmed; (g) säästva arengu arvesse võtmise
meetmed;

Or. en

Muudatusettepanek 1518
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 100 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) rakenduskava raames seoses 
eeltingimuste täitmisega võetud meetmed;

(h) rakenduskava või makropiirkondliku 
arengufondi programmi raames seoses 
eeltingimuste täitmisega võetud meetmed;

Or. sk
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Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1519
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 100 – lõige 1 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) rahastamisvahendid. (i) rahastamisvahendite rakendamine.

Or. en

Muudatusettepanek 1520
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 100 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) iga-aastased rakendusaruanded ja 
lõplikud rakendusaruanded;

(b) iga-aastased rakendusaruanded ja 
lõplikud rakendusaruanded ning 
eduaruanded 2017. ja 2019. aastal;

Or. en

Muudatusettepanek 1521
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 100 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) hindamiskava rakenduskava ja kava iga 
muudatuse jaoks;

(c) hindamiskava rakenduskava või 
makropiirkondliku arengufondi 
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programmi ja kava iga muudatuse jaoks;

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1522
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 100 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kommunikatsioonistrateegia 
rakenduskava ja strateegia iga muudatuse 
jaoks;

(d) kommunikatsioonistrateegia 
rakenduskava või makropiirkondliku 
arengufondi programmi ja strateegia iga 
muudatuse jaoks;

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1523
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 100 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) korraldusasutuse tehtud ettepanek 
rakenduskava mis tahes muudatuse kohta.

(e) korraldusasutuse tehtud ettepanek 
rakenduskava või makropiirkondliku 
arengufondi programmi mis tahes 
muudatuse kohta.

Or. sk
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Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1524
Iosif Matula, Iuliu Winkler, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 101 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik esitab 30. aprilliks 2016 ja 
iga järgneva aasta 30. aprilliks kuni 
2022. aastani (kaasa arvatud) komisjonile 
iga-aastase aruande rakenduskava 
täitmise kohta vastavalt artikli 44 lõikele 1. 
2016. aastal esitatud aruanne hõlmab 
majandusaastaid 2014 ja 2015 ning 
ajavahemikku kulu abikõlblikkuse 
alguskuupäevast kuni 31. detsembrini 
2013.

1. Liikmesriik esitab 30. juuniks 2016 ja 
iga järgneva aasta 30. juuniks kuni 
2022. aastani (kaasa arvatud) komisjonile 
iga-aastase rakendusaruande vastavalt 
artikli 44 lõikele 1. 2016. aastal esitatud 
aruanne hõlmab majandusaastaid 2014 ja 
2015 ning ajavahemikku kulu 
abikõlblikkuse alguskuupäevast kuni 
31. detsembrini 2013.

Or. en

Muudatusettepanek 1525
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 101 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) edusammud territoriaalse arengu 
integreeritud lähenemisviisi rakendamisel, 
sealhulgas säästlik linnade areng ja 
kogukonna juhitud kohalik areng 
rakenduskava raames;

(a) edusammud territoriaalse arengu 
integreeritud lähenemisviisi rakendamisel, 
sealhulgas piirkondade areng, kus on 
püsivad väga ebasoodsad demograafilised 
ja looduslikud tingimused, säästlik linnade 
areng ja kogukonna juhitud kohalik areng 
rakenduskava raames;

Or. en
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Muudatusettepanek 1526
Fiorello Provera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) edusammud territoriaalse arengu 
integreeritud lähenemisviisi rakendamisel, 
sealhulgas säästlik linnade areng ja 
kogukonna juhitud kohalik areng 
rakenduskava raames;

(a) edusammud territoriaalse arengu 
integreeritud lähenemisviisi rakendamisel, 
sealhulgas säästlik linnade areng, püsivalt 
raskete ebasoodsate looduslike ja 
demograafiliste tingimustega piirkondade 
areng ja kogukonna juhitud kohalik areng 
rakenduskava raames;

Or. fr

Muudatusettepanek 1527
Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 101 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) edusammud territoriaalse arengu 
integreeritud lähenemisviisi rakendamisel, 
sealhulgas säästlik linnade areng ja 
kogukonna juhitud kohalik areng 
rakenduskava raames;

(a) edusammud territoriaalse arengu 
integreeritud lähenemisviisi rakendamisel, 
sealhulgas piirkondade areng, kus on 
püsivad väga ebasoodsad demograafilised 
ja looduslikud tingimused, säästlik linnade 
areng ja kogukonna juhitud kohalik areng 
rakenduskava raames;

Or. en

Muudatusettepanek 1528
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 101 – lõige 3 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) edusammud liikmesriikide asutuste ja 
toetusesaajate fondide haldamise ja nende 
kasutamise suutlikkuse tõstmiseks 
meetmete rakendamisel;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1529
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 101 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) edusammud piirkondadevaheliste ja 
rahvusvaheliste meetmete rakendamisel;

(c) vajadusel edusammud 
makropiirkondade strateegiate ja mere 
vesikonna strateegiate ning muude
piirkondadevaheliste ja rahvusvaheliste 
meetmete rakendamisel;

Or. en

Selgitus

Fondid tuleb viia tihedalt kooskülla makropiirkondadega seotud strateegiate ja mere 
vesikonna strateegiatega, et tagada neile fondidest piisavad eraldised.

Muudatusettepanek 1530
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 101 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) edusammud piirkondadevaheliste ja 
rahvusvaheliste meetmete rakendamisel;

(c) vajadusel edusammud 
piirkondadevaheliste ja rahvusvaheliste 
meetmete rakendamisel;

Or. en
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Muudatusettepanek 1531
Giommaria Uggias

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 101 – lõige 3 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) erimeetmed, mis on võetud meeste ja 
naiste võrdõiguslikkuse edendamiseks ja 
diskrimineerimise ennetamiseks, 
sealhulgas puuetega inimeste ligipääs, ning 
sooperspektiivi rakenduskavasse ja 
toimingutesse integreerimise tagamiseks 
rakendatud kord;

(e) erimeetmed, mis on võetud meeste ja 
naiste võrdõiguslikkuse edendamiseks ja 
diskrimineerimise ennetamiseks, 
sealhulgas puuetega inimeste ligipääs, ning 
sooperspektiivi rakenduskavasse ja 
toimingutesse integreerimise tagamiseks 
rakendatud kord, ning samuti erimeetmed, 
mis on võetud vaesusega võitlemiseks ja 
haavatavate inimrühmade sotsiaalse 
kaasatuse edendamiseks;

Or. it

Muudatusettepanek 1532
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 – lõige 3 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) noorte võrdse edukuse 
soodustamiseks, kõikide noorte 
kultuurialase hariduse soodustamiseks ja 
meetmed, mis on võetud, et soodustada 
noorte võrdne juurdepääs spordi-, 
vabaaja- ja puhkusevõimalustele;

Or. fr

Muudatusettepanek 1533
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 – lõige 3 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) artikli 8 alusel säästva arengu 
edendamiseks võetud meetmed;

(f) artikli 8 alusel säästva arengu 
edendamiseks võetud meetmed, 
kliimamuutusega kohanemiseks ja 
kliimamuutuse vastu võitlemiseks võetud 
meetmed ning keskkonna, bioloogilise 
mitmekesisuse ja ökosüsteemide 
austamiseks ja kaitsmiseks võetud 
meetmed;

Or. fr

Muudatusettepanek 1534
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 – lõige 3 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) vajaduse korral edusammud sotsiaalse 
innovatsiooni valdkonna meetmete 
rakendamisel;

(h) vajaduse korral edusammud sotsiaalse 
innovatsiooni ja sotsiaalmajanduse
valdkonna meetmete rakendamisel;

Or. fr

Muudatusettepanek 1535
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 101 – lõige 3 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) edusammud vaesusest kõige enam 
mõjutatud geograafiliste piirkondade või 
kõrgeima diskrimineerimis- või 
tõrjutusriskiga sihtrühmade erivajaduste 
rahuldamise meetmete rakendamisel, 
pöörates eriti tähelepanu 

(i) edusammud vaesusest kõige enam 
mõjutatud või demograafiliselt ja 
looduslikult püsivate väga ebasoodsate 
tingimustega geograafiliste piirkondade 
või kõrgeima diskrimineerimis- või 
tõrjutusriskiga sihtrühmade piirkondlike 
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marginaliseerunud kogukondadele, lisades 
vajaduse korral kasutatud 
rahastamisvahendid;

demograafiliste probleemide ja 
erivajaduste rahuldamise meetmete 
rakendamisel, pöörates eriti tähelepanu 
marginaliseerunud kogukondadele, lisades 
vajaduse korral kasutatud 
rahastamisvahendid;

Or. en

Muudatusettepanek 1536
Fiorello Provera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 – lõige 3 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) edusammud vaesusest kõige enam 
mõjutatud geograafiliste piirkondade või 
kõrgeima diskrimineerimis- või 
tõrjutusriskiga sihtrühmade erivajaduste 
rahuldamise meetmete rakendamisel, 
pöörates eriti tähelepanu 
marginaliseerunud kogukondadele, lisades 
vajaduse korral kasutatud 
rahastamisvahendid;

(i) edusammud vaesusest kõige enam 
mõjutatud püsivalt raskete ebasoodsate 
looduslike ja demograafiliste tingimustega 
piirkondade, geograafiliste piirkondade või 
kõrgeima diskrimineerimis- või 
tõrjutusriskiga sihtrühmade erivajaduste 
rahuldamise meetmete rakendamisel, 
pöörates eriti tähelepanu 
marginaliseerunud kogukondadele, lisades 
vajaduse korral kasutatud 
rahastamisvahendid;

Or. fr

Muudatusettepanek 1537
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 101 – lõige 3 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) edusammud vaesusest kõige enam 
mõjutatud geograafiliste piirkondade või 
kõrgeima diskrimineerimis- või 
tõrjutusriskiga sihtrühmade erivajaduste 

(i) edusammud vaesusest kõige enam 
mõjutatud geograafiliste piirkondade või 
kõrgeima diskrimineerimis- või 
tõrjutusriskiga sihtrühmade erivajaduste 
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rahuldamise meetmete rakendamisel, 
pöörates eriti tähelepanu 
marginaliseerunud kogukondadele, lisades 
vajaduse korral kasutatud 
rahastamisvahendid;

rahuldamise meetmete rakendamisel, 
pöörates eriti tähelepanu 
marginaliseerunud kogukondadele, lisades
kasutatud rahastamisvahendid;

Or. en

Muudatusettepanek 1538
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 101 – lõige 3 – punkt i

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) edusammud vaesusest kõige enam 
mõjutatud geograafiliste piirkondade või 
kõrgeima diskrimineerimis- või 
tõrjutusriskiga sihtrühmade erivajaduste 
rahuldamise meetmete rakendamisel, 
pöörates eriti tähelepanu 
marginaliseerunud kogukondadele, lisades 
vajaduse korral kasutatud 
rahastamisvahendid;

(i) edusammud vaesusest kõige enam 
mõjutatud geograafiliste piirkondade või 
kõrgeima diskrimineerimis- või 
tõrjutusriskiga sihtrühmade erivajaduste 
rahuldamise meetmete rakendamisel, 
pöörates eriti tähelepanu 
marginaliseerunud kogukondadele ja 
puuetega inimestele, lisades vajaduse 
korral kasutatud rahastamisvahendid;

Or. xm

Selgitus

Puuetega inimeste lisamine tugevdab lõike sisu, mis on samas järjekindel määruse teiste 
sätetega.

Muudatusettepanek 1539
Marian Harkin, Catherine Bearder

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 101 – lõige 3 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) edusammud vaesusest kõige enam 
mõjutatud geograafiliste piirkondade või 
kõrgeima diskrimineerimis- või 

(i) edusammud vaesusest kõige enam 
mõjutatud geograafiliste piirkondade või 
kõrgeima diskrimineerimis- või 
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tõrjutusriskiga sihtrühmade erivajaduste 
rahuldamise meetmete rakendamisel, 
pöörates eriti tähelepanu 
marginaliseerunud kogukondadele, lisades 
vajaduse korral kasutatud 
rahastamisvahendid;

tõrjutusriskiga sihtrühmade erivajaduste 
rahuldamise meetmete rakendamisel, 
pöörates eriti tähelepanu 
marginaliseerunud kogukondadele ja 
puuetega inimestele, lisades vajaduse 
korral kasutatud rahastamisvahendid;

Or. en

Muudatusettepanek 1540
Mojca Kleva

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 101 – lõige 3 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) edusammud vaesusest kõige enam 
mõjutatud geograafiliste piirkondade või 
kõrgeima diskrimineerimis- või 
tõrjutusriskiga sihtrühmade erivajaduste 
rahuldamise meetmete rakendamisel,
pöörates eriti tähelepanu 
marginaliseerunud kogukondadele, lisades 
vajaduse korral kasutatud 
rahastamisvahendid;

(i) edusammud vaesusest kõige enam 
mõjutatud geograafiliste piirkondade või 
kõrgeima diskrimineerimis- või 
tõrjutusriskiga sihtrühmade erivajaduste 
rahuldamise meetmete rakendamisel, 
pöörates eriti tähelepanu naistele,
marginaliseerunud kogukondadele ja 
puuetega inimestele, lisades vajaduse 
korral kasutatud rahastamisvahendid;

Or. en

Muudatusettepanek 1541
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 101 – lõige 3 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j) partnerite kaasamine rakenduskava 
täitmisse, järelevalvesse ja hindamisse.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 1542
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 101 – lõige 3 – punkt j a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j a) Euroopa väikeettevõtlusalgatuse 
„Small Business Act” prioriteetide ja 
põhimõtete rakendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 1543
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 101 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 101 a
Eesmärgi „Makropiirkondlik koostöö” 

rakendusaruanded

(1) 30. aprilliks 2016 ja iga järgneva aasta 
30. aprilliks (kaasa arvatud 2022. aasta) 
esitab, makropiirkondliku arengufondi 
asutanud liikmesriikide rühm komisjonile 
aastaaruande artikli 44 lõike 1 kohaselt. 
Aastal 2016 esitatav aruanne hõlmab 
rahandusaastaid 2014 ja 2015, samuti 
perioodi kulude abikõlblikkuse algusest 
kuni 31 detsembrini 2013.
(2) Iga-aastates rakendusaruannetes peab 
sisalduma järgmine info:
(a) makropiirkondliku arengufondi 
programmi rakendamine artikli 44 lõike 2 
kohaselt;
(b) makropiirkondlike projektide ja ühiste 
tegevuskavade ettevalmistamise ja 
rakendamise käigus tehtud edusammud.
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(3) Aastatel 2017 ja 2019 esitatavates 
rakendusaruannetes tuuakse ära artikli 
44 lõigetes 3 ja 4 sätestatud info, lõikes 2 
sätestatud info ning info järgneva kohta:
(c) edusammud, mis on saavutatud 
rakendades mikropiirkondliku 
arengufondi programmist tulenevat 
integreeritud lähenemist 
makropiirkondlikule arengule;
(d) edusammud, mis on saavutatud selliste 
tegevuste käigus, mis on suunatud 
liikmesriikide asutuste ja toetusesaajate 
võimekuse suurendamisele rahaliste 
vahendite juhtimisel ja kasutamisel;
(e) mis tahes riigisiseste ja 
rahvusvaheliste tegevuste käigus tehtud 
edusammud;
(f) edusammud, mis on tehtud 
hindamisplaani ja muude 
hindamistulemuste saamiseks võetud 
meetmete rakendamisel;
(g) spetsiaalsed tegevused, mis on ette 
võetud meeste ja naiste võrdõiguslikkuse 
toetamiseks ja diskrimineerimise 
vähendamiseks, sh juurdepääsu 
tagamiseks puuetega inimestele, meetmed, 
mis on võetud soolise võrdõiguslikkuse 
küsimuse kaasamiseks 
makropiirkondlikesse arengufondidesse ja 
tegevustesse;
(h) tegevused, mis on ette võetud 
pikaajalise säästva arengu tagamiseks 
artikli 8 kohaselt;
(i) kommunikatsioonistrateegia raames 
teavitamisele ning avalikele suhetele 
kasutatud vahendite tulemused;
(j) vajadusel info edusammude kohta, mis 
on tehtud sotsiaalse innovatsiooni alal ette 
võetud tegevuste valdkonnas;
(k) edusammud, mis on tehtud seoses 
meetmetega vaesusest kõige rohkem 
mõjutatud piirkondade geograafiliste 
erivajaduste rahuldamiseks või selliste 
rühmade vajaduste rahuldamiseks, keda 
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diskrimineerimine ja tõrjumine kõige
rohkem ohustab, pöörates erilist 
tähelepanu marginaliseerunud 
elanikkonnarühmadele, vajadusel info 
kasutatud rahaliste vahendite kohta;
(l) partnerite kaasamine 
makropiirkondliku arengufondi 
programmi rakendamisse, järelevalvesse 
ja hindamisse.
(4) Iga-aastased ja lõplikud 
rakendusaruanded tuleb koostada näidiste 
põhjal, mille komisjon on kehtestanud 
rakendusaktidega. Need rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 143 lõikes 
2 sätestatud komiteemenetlusega.

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi ja 
tegelikku makroregioonide koostööd, mis põhineb nende liikmesriikide vahelisel dialoogil ja 
konsensusel, kes on lepinguga loonud makropiirkondliku arengufondi või kes liituvad 
makropiirkondliku arengufondi loomise lepinguga.

Muudatusettepanek 1544
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 102

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 102 välja jäetud
Finantsandmete edastamine

1. Korraldusasutus edastab 
31. jaanuariks, 30. aprilliks, 31. juuliks ja 
31. oktoobriks komisjonile kontrollimiseks 
elektrooniliselt iga rakenduskava ja iga 
prioriteetse suuna kaupa järgmised 
andmed:
(a) toimingute abikõlblikud kogukulud ja 
avaliku sektori kulud ning toetuse 
saamiseks välja valitud toimingute arv;
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(b) lepingute või toetusesaajate toetuse 
saamiseks välja valitud toimingute 
täitmisel võetud muude juriidiliste 
kohustuste abikõlblikud kogukulud ja 
avaliku sektori kulud;
(c) toetusesaajate korraldusasutusele 
esitatud deklareeritud abikõlblikud 
kogukulud.
2. Lisaks sellele sisaldab 31. jaanuariks 
edastatud teave eespool nimetatud 
andmeid esitatuna meetmete kategooriate 
kaupa. Nimetatud andmete edastus 
loetakse artikli 44 lõikes 2 osutatud 
finantsandmete edastamise nõuetele 
vastavaks.
3. Andmete edastamisega, mis tuleb 
teostada 31. jaanuariks ja 31. juuliks, 
kaasneb prognoos summa kohta, mille 
saamiseks kavatseb liikmesriik esitada 
maksetaotluse jooksval ja järgneval 
majandusaastal.
4. Käesoleva artikli alusel esitatavate 
andmete edastamise lõpptähtaeg on 
esitamise kuule eelneva kuu lõpp.

Or. de

Selgitus

Andmete esitamise kohustused suureneksid võrreldes praeguse toetusperioodiga nii mahu kui 
ka sageduse poolest märkimisväärselt. See vajab liiga palju vahendeid ja kahjustab sisulist 
rakendamist.

Muudatusettepanek 1545
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 102 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Korraldusasutus edastab 
31. jaanuariks, 30. aprilliks, 31. juuliks ja 
31. oktoobriks komisjonile kontrollimiseks 

välja jäetud
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elektrooniliselt iga rakenduskava ja iga 
prioriteetse suuna kaupa järgmised 
andmed:
(a) toimingute abikõlblikud kogukulud ja 
avaliku sektori kulud ning toetuse 
saamiseks välja valitud toimingute arv;
(b) lepingute või toetusesaajate toetuse 
saamiseks välja valitud toimingute 
täitmisel võetud muude juriidiliste 
kohustuste abikõlblikud kogukulud ja 
avaliku sektori kulud;
(c) toetusesaajate korraldusasutusele 
esitatud deklareeritud abikõlblikud 
kogukulud.

Or. en

Muudatusettepanek 1546
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 102 – lõige 1 – sissejuhatus 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Korraldusasutus edastab 31. jaanuariks,
30. aprilliks, 31. juuliks ja 31. oktoobriks
komisjonile kontrollimiseks elektrooniliselt 
iga rakenduskava ja iga prioriteetse suuna 
kaupa järgmised andmed:

1. Korraldusasutus edastab 31. jaanuariks 
ja 31. juuliks komisjonile kontrollimiseks 
elektrooniliselt iga rakenduskava ja iga 
prioriteetse suuna kaupa järgmised 
andmed:

Or. en

Muudatusettepanek 1547
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 102 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Korraldusasutus edastab 31. jaanuariks, 
30. aprilliks, 31. juuliks ja 31. oktoobriks 

1. Korraldusasutus edastab 31. jaanuariks, 
30. aprilliks, 31. juuliks ja 31. oktoobriks 
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komisjonile kontrollimiseks elektrooniliselt 
iga rakenduskava ja iga prioriteetse suuna 
kaupa järgmised andmed:

komisjonile kontrollimiseks elektrooniliselt 
iga rakenduskava või makropiirkondliku 
arengufondi programmi ja iga prioriteetse 
suuna kaupa järgmised andmed:

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1548
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 102 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Korraldusasutus edastab 31. jaanuariks,
30. aprilliks, 31. juuliks ja 31. oktoobriks 
komisjonile kontrollimiseks elektrooniliselt 
iga rakenduskava ja iga prioriteetse suuna 
kaupa järgmised andmed:

1. Korraldusasutus edastab 30. aprilliks ja 
31. oktoobriks komisjonile kontrollimiseks 
elektrooniliselt iga rakenduskava ja iga 
prioriteetse suuna kaupa järgmised 
andmed:

Or. de

Selgitus

Halduse lihtsustamise ja projektide sisulise rakendamise eesmärgi kohaselt peaks 
finantsandmete edastamine lähtuma rohkem proportsionaalsuse põhimõttest.

Muudatusettepanek 1549
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 102 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Korraldusasutus edastab 31. jaanuariks, 
30. aprilliks, 31. juuliks ja 31. oktoobriks
komisjonile kontrollimiseks elektrooniliselt 
iga rakenduskava ja iga prioriteetse suuna 

1. Korraldusasutus edastab 31. jaanuariks 
ja 31. juuliks komisjonile kontrollimiseks 
elektrooniliselt iga rakenduskava ja iga 
prioriteetse suuna kaupa järgmised 
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kaupa järgmised andmed: andmed:

Or. fr

Muudatusettepanek 1550
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 102 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) lepingute või toetusesaajate toetuse 
saamiseks välja valitud toimingute 
täitmisel võetud muude juriidiliste 
kohustuste abikõlblikud kogukulud ja 
avaliku sektori kulud;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1551
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 102 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lisaks sellele sisaldab 31. jaanuariks 
edastatud teave eespool nimetatud 
andmeid esitatuna meetmete kategooriate 
kaupa. Nimetatud andmete edastus 
loetakse artikli 44 lõikes 2 osutatud 
finantsandmete edastamise nõuetele 
vastavaks.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1552
Peter Simon
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Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 102 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lisaks sellele sisaldab 31. jaanuariks
edastatud teave eespool nimetatud andmeid 
esitatuna meetmete kategooriate kaupa. 
Nimetatud andmete edastus loetakse 
artikli 44 lõikes 2 osutatud finantsandmete 
edastamise nõuetele vastavaks.

2. Lisaks sellele sisaldab 30. aprilliks
edastatud teave eespool nimetatud andmeid 
esitatuna meetmete kategooriate kaupa. 
Nimetatud andmete edastus loetakse 
artikli 44 lõikes 2 osutatud finantsandmete 
edastamise nõuetele vastavaks.

Or. de

Selgitus

Halduse lihtsustamise ja projektide sisulise rakendamise eesmärgi kohaselt peaks 
finantsandmete edastamine lähtuma rohkem proportsionaalsuse põhimõttest.

Muudatusettepanek 1553
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 102 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Andmete edastamisega, mis tuleb 
teostada 31. jaanuariks ja 31. juuliks, 
kaasneb prognoos summa kohta mille 
saamiseks kavatseb liikmesriik esitada 
maksetaotluse jooksval ja järgneval 
majandusaastal.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1554
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 102 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Andmete edastamisega, mis tuleb 
teostada 31. jaanuariks ja 31. juuliks, 
kaasneb prognoos summa kohta, mille 
saamiseks kavatseb liikmesriik esitada 
maksetaotluse jooksval ja järgneval 
majandusaastal.

3. Andmete edastamisega, mis tuleb 
teostada 30. aprilliks, kaasneb prognoos 
summa kohta, mille saamiseks kavatseb 
liikmesriik esitada maksetaotluse jooksval 
ja järgneval majandusaastal.

Or. de

Selgitus

Halduse lihtsustamise ja projektide sisulise rakendamise eesmärgi kohaselt peaks 
finantsandmete edastamine lähtuma rohkem proportsionaalsuse põhimõttest.

Muudatusettepanek 1555
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 102 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Käesoleva artikli alusel esitatavate 
andmete edastamise lõpptähtaeg on 
esitamise kuule eelneva kuu lõpp.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1556
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 102 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Andmete edastamisega, mis tuleb 
teostada 31. jaanuariks ja 31. juuliks, 
kaasneb prognoos summa kohta, mille 
saamiseks kavatseb liikmesriik esitada 
maksetaotluse jooksval ja järgneval 

3. Andmete edastamisega, mis tuleb 
teostada 31. jaanuariks ja 31. juuliks, 
kaasneb prognoos summa kohta, mille 
saamiseks kavatseb liikmesriik või
makropiirkondliku arengufondi asutanud 
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majandusaastal. liikmesriikide rühm esitada maksetaotluse 
jooksval ja järgneval majandusaastal.

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1557
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 103 – lõige 1 – sissejuhatus 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Aluslepingu artiklis 175 osutatud 
komisjoni aruanne peab sisaldama 
järgmist:

1. Asutamislepingu artiklis 175 osutatud 
komisjoni aruanne peab sisaldama eelkõige
järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 1558
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 103 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Aruanne peab vajadusel sisaldama ka 
ettepanekuid meetmete ja poliitika kohta, 
mis tuleb heaks kiita selleks, et tugevdada 
majanduslikku, sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust ja saavutada 
liidu eesmärgid.

Or. en

Muudatusettepanek 1559
Monika Smolková, Anna Záborská
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Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 104 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Korraldusasutus koostab igale 
rakenduskavale hindamiskava. 
Hindamiskava esitatakse 
järelevalvekomisjonile selle esimesel 
koosolekul. Kui üksainus 
järelevalvekomisjon tegeleb rohkem kui 
ühe rakenduskavaga, võib ka hindamiskava 
katta kõiki asjaomaseid rakenduskavasid.

1. Korraldusasutus koostab igale 
rakenduskavale või makropiirkondliku 
arengufondi programmile hindamiskava. 
Hindamiskava esitatakse 
järelevalvekomisjonile selle esimesel 
koosolekul. Kui üksainus 
järelevalvekomisjon tegeleb rohkem kui 
ühe rakenduskavaga, võib ka hindamiskava 
katta kõiki asjaomaseid rakenduskavasid.

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1560
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 104 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Korraldusasutus koostab igale 
rakenduskavale hindamiskava. 
Hindamiskava esitatakse 
järelevalvekomisjonile selle esimesel 
koosolekul. Kui üksainus 
järelevalvekomisjon tegeleb rohkem kui 
ühe rakenduskavaga, võib ka hindamiskava 
katta kõiki asjaomaseid rakenduskavasid.

1. Korraldusasutus koostab igale 
rakenduskavale hindamiskava. 
Hindamiskava esitatakse koos esimese 
rakendusaruandega. Kui üksainus 
järelevalvekomisjon tegeleb rohkem kui 
ühe rakenduskavaga, võib ka hindamiskava 
katta kõiki asjaomaseid rakenduskavasid.

Or. en

Muudatusettepanek 1561
Richard Seeber
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Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 104 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. 31. detsembriks 2020 esitavad 
korraldusasutused komisjonile iga 
programmi kohta programmitöö perioodi 
jooksul tehtud hindamiste tulemuste 
kokkuvõtliku aruande, sealhulgas 
hinnangu programmi peamistele 
väljunditele ja tulemustele.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1562
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 104 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. 31. detsembriks 2020 esitavad 
korraldusasutused komisjonile iga 
programmi kohta programmitöö perioodi 
jooksul tehtud hindamiste tulemuste 
kokkuvõtliku aruande, sealhulgas hinnangu 
programmi peamistele väljunditele ja 
tulemustele.

2. 31. detsembriks 2020 esitavad 
korraldusasutused komisjonile iga 
programmi või makropiirkondliku 
arengufondi programmi kohta 
programmitöö perioodi jooksul tehtud 
hindamiste tulemuste kokkuvõtliku 
aruande, sealhulgas hinnangu programmi 
või makropiirkondliku arengufondi 
programmi peamistele väljunditele ja 
tulemustele.

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1563
Monika Smolková, Anna Záborská
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Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 104 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon viib järelhindamised läbi 
tihedas koostöös liikmesriigi ja 
korraldusasutustega. 

3. Komisjon viib järelhindamised läbi 
tihedas koostöös liikmesriigi või 
makropiirkondliku arengufondi asutanud 
liikmesriikide rühma ja 
korraldusasutustega.

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1564
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 105 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid ja korraldusasutused 
vastutavad alljärgneva eest:

1. Liikmesriigid või makropiirkondliku 
arengufondi asutanud liikmesriikide 
rühm ja korraldusasutused vastutavad 
alljärgneva eest:

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1565
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 105 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) asjaomase liikmesriigi kõigi (a) asjaomase liikmesriigi kõigi 
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rakenduskavade kohta teavet ja neile 
juurdepääsu pakkuva ühtse veebisaidi või 
ühtse veebiportaali loomise tagamine;

rakenduskavade ja asjaomase 
makropiirkonna makropiirkondlike 
arengufondide programmide kohta teavet 
ja neile juurdepääsu pakkuva ühtse 
veebisaidi või ühtse veebiportaali loomise 
tagamine;

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1566
Andrey Kovatchev, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 105 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) asjaomase liikmesriigi kõigi 
rakenduskavade kohta teavet ja neile 
juurdepääsu pakkuva ühtse veebisaidi või 
ühtse veebiportaali loomise tagamine;

(a) asjaomase liikmesriigi kõigi 
rakenduskavade kohta teavet ja neile 
juurdepääsu pakkuva ühtse veebisaidi või 
ühtse veebiportaali loomise tagamine, 
sealhulgas programmidokumendid, 
üldsuselt ja partneritelt saadud 
tähelepanekud ja nende arvesse võtmine 
(samuti põhjendused nende 
tagasilükkamise korral);

Or. en

Muudatusettepanek 1567
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 105 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) võimalike toetusesaajate teavitamine 
rakenduskavaga seotud 
rahastamisvõimalustest;

(b) võimalike toetusesaajate teavitamine 
rakenduskavaga või makropiirkondlike 
arengufondide programmidega seotud 
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rahastamisvõimalustest;

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1568
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 105 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) liidu kodanikele ühtekuuluvuspoliitika 
ja fondide partnerluslepingute, 
rakenduskavade ja toimingute tulemuste 
ning mõjuga seotud rolli ja saavutuste 
avalikustamine teabe- ja 
kommunikatsioonimeetmete kaudu.

(c) liidu kodanikele ühtekuuluvuspoliitika 
ja fondide partnerluslepingute, 
rakenduskavade või makropiirkondlike 
arengufondide programmide ja toimingute 
tulemuste ning mõjuga seotud rolli ja 
saavutuste avalikustamine teabe- ja 
kommunikatsioonimeetmete kaudu.

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1569
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 105 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) teavitades avalikkust programmitöö 
ajakavast ja kõikide seotud avaliku 
arutelu protsesside eeldatavast ajakavast 
partnerluslepingu ja teiste programmide 
ettevalmistamise igas etapis;
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Or. en

Muudatusettepanek 1570
Andrey Kovatchev, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 105 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) üldsuse teavitamine programmi 
ajakavast ja kõigi sellega seotud avaliku 
arutelu protsesside eeldatavast ajastusest 
ja vormist alates partnerluslepingute 
kavandite koostamisest ning selle ajakava 
ajakohastamine vähemalt iga kolme kuu 
järel.

Or. en

Muudatusettepanek 1571
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 105 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. ELi institutsioonid ja nõuandvad 
asutused korraldavad teadlikkust tõstvaid 
tegevusi, et selgitada, kuidas 
ühtekuuluvuspoliitika töötab.

Or. en

Muudatusettepanek 1572
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 105 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. üldsuse teavitamine programmi 
ajakavast ja sellega seotud avaliku arutelu 
protsesside eeldatavast ajastusest ja 
vormist alates partnerluslepingute aluseks 
olevate riiklike reformistrateegiate 
kavandite koostamisest ning selle ajakava 
ajakohastamine vähemalt iga kolme kuu 
järel.

Or. en

Muudatusettepanek 1573
Giommaria Uggias

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 105 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Teadlikkuse tõstmist võivad 
korraldada ka Euroopa institutsioonid ja 
nõuandvad organid, et selgitada 
ühtekuuluvuspoliitika toimimist ja ka 
selle lisandväärtust ELi jaoks.

Or. it

Muudatusettepanek 1574
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 105 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Selleks et tagada fondide toetuse 
läbipaistvus, peavad liikmesriigid 
rakenduskavade ja fondide kaupa CSV- või 
XML-vormingus toimingute loendit, mis 
on ligipääsetav ühtse veebisaidi või ühtse 
veebiportaali kaudu, milles esitatakse kõigi 

2. Selleks et tagada fondide toetuse 
läbipaistvus, peavad liikmesriigid või
makropiirkondliku arengufondi asutanud 
liikmesriikide rühm rakenduskavade või 
makropiirkondliku arengufondi 
programmi ja fondide kaupa CSV- või 
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asjaomase liikmesriigi rakenduskavade 
loend ja kokkuvõte.

XML-vormingus toimingute loendit, mis 
on ligipääsetav ühtse veebisaidi või ühtse 
veebiportaali kaudu, milles esitatakse kõigi 
asjaomase liikmesriigi rakenduskavade või 
asjaomaste makropiirkondade 
makropiirkondlike arengufondide 
programmide loend ja kokkuvõte.

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1575
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 105 – lõige 2 – esimene lõik – esimene taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- liikmesriigid peavad samal veebilehel 
avaldama avalikuks aruteluks 
programmidokumendid, samuti üldsuselt 
ja partneritelt saadud tähelepanekud ja 
märkused, ning tagasiside tähelepanekute 
ja märkuste kohta, sealhulgas 
põhjendused nende tagasilükkamise 
korral.

Or. en

Muudatusettepanek 1576
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 105 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toimingute loendit uuendatakse vähemalt 
iga kolme kuu tagant.

Toimingute loendit uuendatakse vähemalt 
iga kuue kuu tagant.
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Or. en

Muudatusettepanek 1577
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 106 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Korraldusasutus koostab 
kommunikatsioonistrateegia iga 
rakenduskava jaoks. Mitmele 
rakenduskavale võib koostada ühise 
kommunikatsioonistrateegia. 

Korraldusasutus koostab 
kommunikatsioonistrateegia iga 
rakenduskava või makropiirkondliku 
arengufondi programmi jaoks. Mitmele 
rakenduskavale võib koostada ühise 
kommunikatsioonistrateegia. 

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1578
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 106 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kommunikatsioonistrateegia peab 
sisaldama V lisas sätestatud punkte ja 
kavandatud teavitamis- ja 
reklaamimeetmete üksikasju, mida igal 
aastal ajakohastatakse.

Kommunikatsioonistrateegia peab 
sisaldama V lisas sätestatud punkte ja 
kavandatud teavitamis- ja 
reklaamimeetmete üksikasju.

Or. en

Muudatusettepanek 1579
Monika Smolková, Anna Záborská
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Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 106 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kommunikatsioonistrateegia arutatakse 
läbi ja kiidetakse heaks esimesel 
järelevalvekomisjoni koosolekul pärast 
rakenduskava vastuvõtmist. 

Kommunikatsioonistrateegia arutatakse 
läbi ja kiidetakse heaks esimesel 
järelevalvekomisjoni koosolekul pärast 
rakenduskava või makropiirkondliku 
arengufondi programmi vastuvõtmist. 

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1580
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 106 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõik kommunikatsioonistrateegia 
parandused arutatakse 
järelevalvekomisjonis läbi ja need kiidab 
heaks järelevalvekomisjon.

Kõik kommunikatsioonistrateegia 
parandused arutatakse 
järelevalvekomisjonis läbi.

Or. en

Muudatusettepanek 1581
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 106 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Korraldusasutus teavitab rakenduskava 
järelevalvekomisjoni vähemalt üks kord 
aastas kommunikatsioonistrateegia 
rakendamise edusammudest ja oma 

3. Korraldusasutus teavitab rakenduskava 
või makropiirkondliku arengufondi 
programmi järelevalvekomisjoni vähemalt 
üks kord aastas 
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tulemuste hindamisest. kommunikatsioonistrateegia rakendamise 
edusammudest ja oma tulemuste 
hindamisest.

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1582
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 106 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Korraldusasutus teavitab rakenduskava 
järelevalvekomisjoni vähemalt üks kord 
aastas kommunikatsioonistrateegia 
rakendamise edusammudest ja oma 
tulemuste hindamisest.

3. Korraldusasutus teavitab rakenduskava 
järelevalvekomisjoni vähemalt üks kord 
aastas kommunikatsioonistrateegia 
rakendamise edusammudest.

Or. en

Muudatusettepanek 1583
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 107

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 107 välja jäetud
Teavitamise ja kommunikatsiooni 
ametnikud ning nende võrgustikud

1. Iga liikmesriik määrab ametisse teabe-
ja kommunikatsiooniametniku, kes 
kooskõlastab ühe või mitme fondiga 
seotud teavitamis- ja 
kommunikatsioonimeetmeid ning teavitab 
vastavalt komisjoni.
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2. Teabe- ja kommunikatsiooniametnik 
koordineerib ja juhatab fondide 
teabeedastajate riikliku võrgustiku 
koosolekuid, sealhulgas asjaomased 
Euroopa territoriaalse koostöö 
programmid, V lisas osutatud veebisaidi 
või veebiportaali loomist ja teenindamist 
ning tal on kohustus teha ülevaade 
kommunikatsioonimeetmetest, mis on 
võetud riigi tasandil.
3. Iga korraldusasutus määrab isiku, kes 
vastutab teavitamise ja kommunikatsiooni 
eest rakenduskava tasandil, ja teavitab 
komisjoni määratud isikutest.
4. Komisjon moodustab 
liikmesriikide ja korraldusasutuste 
määratud liikmetest koosnevad 
üleliidulised võrgustikud, et tagada 
kommunikatsioonistrateegiate 
rakendamise tulemuste jagamine, 
teavitamis- ja kommunikatsioonimeetmete 
rakendamise kogemuste vahetus ning 
heade tavade vahetus.

Or. en

Muudatusettepanek 1584
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 107 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik määrab ametisse teabe- ja 
kommunikatsiooniametniku, kes 
kooskõlastab ühe või mitme fondiga seotud 
teavitamis- ja kommunikatsioonimeetmeid 
ning teavitab vastavalt komisjoni.

1. Iga liikmesriik määrab ametisse teabe- ja 
kommunikatsiooniametniku, kes koos 
vastava tasandi partneritega kooskõlastab 
ühe või mitme fondiga seotud teavitamis-
ja kommunikatsioonimeetmeid ning 
teavitab vastavalt komisjoni.

Or. en
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Muudatusettepanek 1585
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 107 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik määrab ametisse teabe- ja 
kommunikatsiooniametniku, kes 
kooskõlastab ühe või mitme fondiga seotud 
teavitamis- ja kommunikatsioonimeetmeid 
ning teavitab vastavalt komisjoni.

1. Iga liikmesriik või iga 
makropiirkondliku arengufondi asutanud 
liikmesriikide rühm määrab ametisse 
teabe- ja kommunikatsiooniametniku, kes 
kooskõlastab ühe või mitme fondiga seotud 
teavitamis- ja kommunikatsioonimeetmeid 
ning teavitab vastavalt komisjoni.

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1586
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 107 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Teabe- ja kommunikatsiooniametnik 
koordineerib ja juhatab fondide 
teabeedastajate riikliku võrgustiku 
koosolekuid, sealhulgas asjaomaseid 
Euroopa territoriaalse koostöö programme, 
V lisas osutatud veebisaidi või 
veebiportaali loomist ja teenindamist ning 
tal on kohustus teha ülevaade 
kommunikatsioonimeetmetest, mis on 
võetud riigi tasandil.

2. Teabe- ja kommunikatsiooniametnik 
koordineerib ja juhatab fondide 
teabeedastajate riikliku võrgustiku 
koosolekuid, sealhulgas asjaomaseid 
Euroopa territoriaalse koostöö programme, 
V lisas osutatud veebisaidi või 
veebiportaali loomist ja teenindamist ning 
tal on kohustus teha ülevaade 
kommunikatsioonimeetmetest, mis on 
võetud riigi tasandil. Teabe- ja 
kommunikatsiooniametnik koordineerib 
ja juhatab fondide teabeedastajate 
makropiirkondliku võrgustiku 
koosolekuid, V lisas osutatud veebisaidi 
või veebiportaali loomist ja teenindamist 
ning tal on kohustus teha ülevaade 
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kommunikatsioonimeetmetest, mis on 
võetud makropiirkondlikul tasandil.

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1587
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 107 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Iga korraldusasutus määrab isiku, kes 
vastutab teavitamise ja kommunikatsiooni 
eest rakenduskava tasandil, ja teavitab 
komisjoni määratud isikutest.

3. Iga korraldusasutus määrab isiku, kes 
vastutab teavitamise ja kommunikatsiooni 
eest rakenduskava või makropiirkondliku 
arengufondi programmi tasandil, ja 
teavitab komisjoni määratud isikutest.

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1588
Salvatore Caronna, Erminia Mazzoni, Oreste Rossi, Patrizia Toia, Sergio Gaetano 
Cofferati, Francesca Balzani, Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 107 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon moodustab liikmesriikide ja 
korraldusasutuste määratud liikmetest 
koosnevad üleliidulised võrgustikud, et 
tagada kommunikatsioonistrateegiate 
rakendamise tulemuste jagamine, 
teavitamis- ja kommunikatsioonimeetmete 

4. Komisjon moodustab liikmesriikide ja 
korraldusasutuste määratud liikmetest 
koosnevad üleliidulised võrgustikud, et 
tagada kommunikatsioonistrateegiate 
rakendamise tulemuste jagamine, 
teavitamis- ja kommunikatsioonimeetmete 



PE491.057v01-00 78/155 AM\903906ET.doc

ET

rakendamise kogemuste vahetus ning 
heade tavade vahetus.

rakendamise kogemuste vahetus ning 
heade tavade vahetus.

Iga korraldusasutus kasutab kohaliku ja 
piirkondliku tasandi teavitus- ja 
kommunikatsioonitegevuse rakendamisel 
ELi teabevõrgu Europe Direct keskusi.

Or. it

Selgitus

Korratakse Europe Direct keskuste tähtsust korraldusasutustele kasuliku abivahendina, 
edastamaks teavitus- ja kommunikatsioonitegevust struktuurifondide kohta.

Muudatusettepanek 1589
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 107 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon moodustab liikmesriikide ja 
korraldusasutuste määratud liikmetest 
koosnevad üleliidulised võrgustikud, et 
tagada kommunikatsioonistrateegiate 
rakendamise tulemuste jagamine, 
teavitamis- ja kommunikatsioonimeetmete 
rakendamise kogemuste vahetus ning 
heade tavade vahetus.

4. Komisjon moodustab liikmesriikide ja 
korraldusasutuste määratud liikmetest 
koosnevad ja makropiirkondlikud 
arengufondid asutanud liikmesriikide 
rühmade üleliidulised võrgustikud, et 
tagada kommunikatsioonistrateegiate 
rakendamise tulemuste jagamine, 
teavitamis- ja kommunikatsioonimeetmete 
rakendamise kogemuste vahetus ning 
heade tavade vahetus.

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1590
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 109 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tehnilist abi antakse ühe fondi
rahastatava prioriteetse suunana 
rakenduskava raames või eraldi 
rakenduskavas.

2. Tehnilist abi antakse osana rahastatava 
prioriteetsest suunast või prioriteetse 
suunana rakenduskava raames või eraldi 
rakenduskavas.

Or. en

Muudatusettepanek 1591
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 109 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 109 a
Makropiirkondliku arengufondi asutanud 

liikmesriikide rühma tehniline abi
(1) Mis tahes fondi jaoks abikõlblikke 
tehnilise abi meetmeid võib rahastada mis 
tahes fondist. Tehnilisele abile 
eraldatavate rahaliste vahendite 
ülemmäär on 4% makropiirkondlike 
arengufondide programmidele 
eraldatavate vahendite kogusummast 
eesmärgi „Makropiirkondlik koostöö” iga 
regioonikategooria raames. 
Konkurentsivõime ja tööhõive 
toetusskeemide puhul on tehnilisele abile 
eraldatavate rahaliste vahendite 
ülemmäär 6% makropiirkondlike 
arengufondide programmidele 
eraldatavate vahendite kogusummast 
eesmärgi „Makropiirkondlik koostöö” iga 
regioonikategooria raames.
(2) Tehniline abi kuulub prioriteetsesse 
tegevussuunda, mida rahastatakse ühest 
fondist makropiirkondliku arengufondi 
raames.
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Or. sk

Selgitus

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

Muudatusettepanek 1592
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 110 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjoni rakenduskava vastuvõtvas 
otsuses määratakse kindlaks 
kaasfinantseerimise määr ja fondidest igale 
prioriteetsele suunale antav 
maksimumtoetus.

1. Komisjoni rakenduskava või 
makropiirkondliku arengufondi 
programmi vastuvõtvas otsuses määratakse 
kindlaks kaasfinantseerimise määr ja 
fondidest igale prioriteetsele suunale antav 
maksimumtoetus.

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1593
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 110 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjoni rakenduskava vastuvõtvas 
otsuses määratakse kindlaks 
kaasfinantseerimise määr ja fondidest igale 
prioriteetsele suunale antav 

1. Komisjoni rakenduskava vastuvõtvas 
otsuses määratakse kindlaks 
kaasfinantseerimise määr ja igast fondist
igale prioriteetsele suunale antav 
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maksimumtoetus. maksimumtoetus.

Or. en

Muudatusettepanek 1594
Michael Theurer

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 110 – lõige 1 – punkt 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Seal, kus riiklik kaasfinantseerimine 
on vajalik, võib seda asendada ka 
erainvestoritega.

Or. de

Muudatusettepanek 1595
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Euroopa territoriaalse koostöö 
eesmärgi seisukohast oluliste 
programmide puhul viiakse lõigetes 1 ja 2 
kehtestatud komisjoni otsuseid ellu 
rakenduskava tasandil, mitte iga 
prioriteetse suuna kaupa eraldi.

Or. fr

Muudatusettepanek 1596
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 110 – lõige 3 – esimene lõik – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Rakenduskavade kaasfinantseerimise 
määr iga prioriteetse suuna tasandil 
majanduskasvu ja tööhõive investeeringute 
eesmärgi raames ei tohi olla suurem kui:

3. Rakenduskavade kaasfinantseerimise 
määr iga prioriteetse suuna tasandil 
majanduskasvu ja tööhõive investeeringute 
eesmärgi raames ei tohi olla 
põhimõtteliselt, s.t välja arvatud 
komisjoniga konsulteerides põhjendatud 
üksikjuhtudel, suurem kui:

Or. de

Selgitus

Paljudel juhtudel toetus nurjub, kuna iga omavalitsus ei ole võimeline oma rahalist panust 
andma. Seega tundub vajalik olla üksikjuhtudel paindlikum, konsulteerides eelnevalt 
komisjoniga.

Muudatusettepanek 1597
Michael Theurer

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 110 – lõige 3 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Rakenduskavade kaasfinantseerimise 
määr iga prioriteetse suuna tasandil 
majanduskasvu ja tööhõive investeeringute 
eesmärgi raames ei tohi olla suurem kui:

3. Rakenduskavade kaasfinantseerimise 
määr iga prioriteetse suuna tasandil 
majanduskasvu ja tööhõive investeeringute 
eesmärgi raames ei tohi olla 
põhimõtteliselt suurem kui:

Or. de

Muudatusettepanek 1598
Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 110 – lõige 3 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 85 % Ühtekuuluvusfondi puhul; (a) 75% Ühtekuuluvusfondi puhul;
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Or. en

Selgitus

Ühtekuuluvusfondi maksimaalne kaasfinantseerimise määr peaks olema 75%. 
Omafinantseering tagab selle, et piirkonnad ja liikmesriik pühenduvad ühtekuuluvuspoliitika 
kvaliteedile ja tulemustele, aga ka usaldusväärse finantsjuhtimise.

Muudatusettepanek 1599
Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 110 – lõige 3 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) 85 % vähem arenenud piirkondade 
puhul liikmesriikides, mille SKP elaniku 
kohta aastatel 2007-2009 oli alla 85 % EL-
27 keskmisest samal perioodil, ning 
äärepoolseimate piirkondadepuhul;

(b) 75% vähem arenenud piirkondade 
puhul liikmesriikides, mille SKP elaniku 
kohta aastatel 2007–2009 oli alla 85% EL-
27 keskmisest samal perioodil, ning 
äärepoolseimate piirkondade puhul;

Or. en

Selgitus

Kaasfinantseerimise maksimaalne määr peaks olema 75 %. Omafinantseering tagab selle, et 
piirkonnad ja liikmesriik pühenduvad ühtekuuluvuspoliitika kvaliteedile ja tulemustele, aga ka 
usaldusväärse finantsjuhtimise.

Muudatusettepanek 1600
Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 110 – lõige 3 – esimene lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) 80 % vähem arenenud piirkondade 
puhul, millele ei osutatud punktis b, kuid 
mis 1. jaanuari 2014. aasta seisuga on 
toetuskõlblikud Ühtekuuluvusfondi 
üleminekurežiimi alusel:

(c) 75% vähem arenenud piirkondade 
puhul, millele ei osutatud punktis b, kuid 
mis 1. jaanuari 2014. aasta seisuga on 
toetuskõlblikud Ühtekuuluvusfondi 
üleminekurežiimi alusel:

Or. en
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Selgitus

Kaasfinantseerimise maksimaalne määr peaks olema 75%. Omafinantseering tagab selle, et 
piirkonnad ja liikmesriik pühenduvad ühtekuuluvuspoliitika kvaliteedile ja tulemustele, aga ka 
usaldusväärse finantsjuhtimise.

Muudatusettepanek 1601
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 110 – lõige 3 – esimene lõik – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) 75 % vähem arenenud piirkondade 
puhul muudes liikmesriikides peale 
punktides b ja c osutatute ning kõikides 
piirkondades, mille SKP elaniku kohta oli 
aastatel 2007–2013 alla 75 % EL-25 
keskmisest vaatlusperioodil, kuid mille 
SKP elaniku kohta on üle 75 % EL-27 
keskmisest SKP-st;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1602
Markus Pieper, Hermann Winkler, Herbert Reul, Joachim Zeller

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 110 – lõige 3 – esimene lõik – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) 75 % vähem arenenud piirkondade 
puhul muudes liikmesriikides peale 
punktides b ja c osutatute ning kõikides 
piirkondades, mille SKP elaniku kohta oli 
aastatel 2007–2013 alla 75 % EL-25 
keskmisest vaatlusperioodil, kuid mille 
SKP elaniku kohta on üle 75 % EL-27 
keskmisest SKP-st;

(d) 75% vähem arenenud piirkondade 
puhul muudes liikmesriikides peale 
punktides b ja c osutatute ning kõikides 
piirkondades, mille SKP elaniku kohta oli 
aastatel 2007–2013 alla 75% EL-25 
keskmisest vaatlusperioodil, kuid mille 
SKP elaniku kohta on üle 75% EL-27 
keskmisest SKP-st ning piirkondades, 
mida toetati aastatel 2007–2013 
lähenemiseesmärgi raames nn phasing-
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out-piirkondadena;

Or. de

Muudatusettepanek 1603
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 110 – lõige 3 – esimene lõik – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) 75 % vähem arenenud piirkondade 
puhul muudes liikmesriikides peale 
punktides b ja c osutatute ning kõikides 
piirkondades, mille SKP elaniku kohta oli 
aastatel 2007–2013 alla 75 % EL-25 
keskmisest vaatlusperioodil, kuid mille 
SKP elaniku kohta on üle 75 % EL-27 
keskmisest SKP-st;

(d) 75% vähem arenenud piirkondade 
puhul muudes liikmesriikides peale 
punktides b ja c osutatute ning kõikides 
piirkondades, mida toetatakse aastatel 
2007–2013 lähenemiseesmärgi raames, 
sealhulgas piirkondades, mida toetatakse 
sellel perioodil määruse nr 1083/2006 
artikli 8 lõikes 1 määratletud nn phasing-
out-piirkondadena, kuid mille SKP 
elaniku kohta on üle 75% EL-27 
keskmisest SKP-st;

Or. de

Selgitus

Selleks et rakenduskava ei sisaldaks erinevate kaasfinantseerimise määradega lõhestatud 
toetuste süsteemi, tuleb kaasfinantseerimise määrad ühtlustada. Phasing-out-piirkondi tuleks 
seepärast kohelda võrdselt teiste piirkondadega, mida toetatakse lähenemiseesmärgi raames. 
Ettevaatusabinõude kohandamine ilmneb ka põhjendusele 54 ja artiklile 84 tehtud 
muudatusettepanekutest. Sõnastuse muutmata jätmise korral oleksid ühe liidumaa või 
rakenduskava alla kuuluvatel erinevatel piirkondadel erinevad kaasfinantseerimise määrad.

Muudatusettepanek 1604
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 110 – lõige 3 – esimene lõik – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) 75 % vähem arenenud piirkondade (d) 75% vähem arenenud piirkondade 
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puhul muudes liikmesriikides peale 
punktides b ja c osutatute ning kõikides 
piirkondades, mille SKP elaniku kohta oli 
aastatel 2007–2013 alla 75 % EL-25 
keskmisest vaatlusperioodil, kuid mille 
SKP elaniku kohta on üle 75 % EL-27 
keskmisest SKP-st;

puhul muudes liikmesriikides peale 
punktides b ja c osutatute ning kõikides 
piirkondades, mille SKP elaniku kohta oli 
aastatel 2007–2013 alla 75% EL-25 
keskmisest vaatlusperioodil, kuid mille 
SKP elaniku kohta on üle 75% EL-27 
keskmisest SKP-st, ning piirkondades, mis 
on sobivad saama nõukogu määruse (EÜ) 
nr 1083/2006 artikli 8 lõike 1 kohaselt 
üleminekutoetust;

Or. en

Muudatusettepanek 1605
Michael Theurer

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 110 – lõige 3 – esimene lõik – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) 75 % vähem arenenud piirkondade 
puhul muudes liikmesriikides peale 
punktides b ja c osutatute ning kõikides 
piirkondades, mille SKP elaniku kohta oli
aastatel 2007–2013 alla 75 % EL-25 
keskmisest vaatlusperioodil, kuid mille 
SKP elaniku kohta on üle 75 % EL-27 
keskmisest SKP-st;

(d) 75% vähem arenenud piirkondade 
puhul muudes liikmesriikides peale 
punktides b ja c osutatute ning kõikides 
piirkondades, mida toetati aastatel 2007–
2013 lähenemiseesmärgi raames ja mille 
SKP elaniku kohta on üle 75% EL-27 
keskmisest SKP-st;

Or. de

Selgitus

Selleks et vältida ebaõiglast rangust ja statistilisi moonutusi, tuleks sätestada üleminekukord.

Muudatusettepanek 1606
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 110 – lõige 3 – esimene lõik – punkt e
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) 60 % üleminekupiirkondade puhul, 
välja arvatud punktis d osutatud 
piirkonnad;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 1607
Michael Theurer

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 110 – lõige 3 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põhjendatud üksikjuhtudel tohivad 
piirkonnad komisjoniga konsulteerides 
suurendada rakenduskavade ELi 
kaasfinantseerimise määra iga 
prioriteetse suuna tasandil 
majanduskasvu ja tööhõive 
investeeringute eesmärgi raames.

Or. de

Muudatusettepanek 1608
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 110 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rakenduskavade kaasfinantseerimise määr 
iga prioriteetse suuna tasandil Euroopa 
territoriaalse koostöö eesmärgi raames ei 
tohi olla üle 75%.

Rakenduskavade kaasfinantseerimise määr 
Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi 
raames ei tohi olla üle 85%. Euroopa 
territoriaalse koostöö eesmärgi 
rakenduskavade puhul, kus vähemalt üks 
osaleja kuulub liikmesriikide hulka, kelle 
keskmine SKP elaniku kohta 
ajavahemikul 2001–2003 moodustas alla 
85% 25-liikmelise ELi keskmisest samal 
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ajavahemikul, ei ületa EFRist antav 
toetus 85% abikõlblikest kuludest. Kõikide 
teiste rakenduskavade puhul ei ületa 
ERFist antav toetus 75% abikõlblikest 
kuludest, mis on kaasrahastatud ERFist. 
Fondide osalus prioriteetsete suundade 
tasandil on kehtestatud nii, et tagada 
fondidest toetuse saamine 
maksimumsumma ulatuses ning 
rakenduskava tasandil kehtestatud igast 
fondist saadava toetuse maksimummäär.

Or. pt

Muudatusettepanek 1609
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 110 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rakenduskavade kaasfinantseerimise määr 
iga prioriteetse suuna tasandil Euroopa 
territoriaalse koostöö eesmärgi raames ei 
tohi olla üle 75%.

Rakenduskavade kaasfinantseerimise määr 
iga prioriteetse suuna tasandil Euroopa 
territoriaalse koostöö eesmärgi raames ei 
tohi olla üle 85%.

Or. en

Muudatusettepanek 1610
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 110 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rakenduskavade kaasfinantseerimise määr 
iga prioriteetse suuna tasandil Euroopa 
territoriaalse koostöö eesmärgi raames ei 
tohi olla üle 75%.

Rakenduskavade kaasfinantseerimise määr 
Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi 
raames ei tohi olla üle 75%.
Programmides, kus osalevad vähem 
arenenud piirkonnad, võidakse 
kaasfinantseerimise määra suurendada 
kümne protsendipunkti võrra (kuni 
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85%ni).

Or. en

Muudatusettepanek 1611
Victor Boştinaru

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 110 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rakenduskavade kaasfinantseerimise määr 
iga prioriteetse suuna tasandil Euroopa 
territoriaalse koostöö eesmärgi raames ei 
tohi olla üle 75%.

Rakenduskavade kaasfinantseerimise määr 
iga prioriteetse suuna tasandil Euroopa 
territoriaalse koostöö eesmärgi raames ei 
tohi olla üle 85%.

Or. en

Muudatusettepanek 1612
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 110 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rakenduskavade kaasfinantseerimise määr 
iga prioriteetse suuna tasandil Euroopa 
territoriaalse koostöö eesmärgi raames ei 
tohi olla üle 75%.

Rakenduskavade kaasfinantseerimise määr 
iga prioriteetse suuna tasandil Euroopa 
territoriaalse koostöö eesmärgi raames ei 
tohi olla üle 85%.

Or. en

Muudatusettepanek 1613
Evgeni Kirilov

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 110 – lõige 3 – teine lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rakenduskavade kaasfinantseerimise määr 
iga prioriteetse suuna tasandil Euroopa 
territoriaalse koostöö eesmärgi raames ei 
tohi olla üle 75%.

Rakenduskavade kaasfinantseerimise määr 
iga prioriteetse suuna tasandil Euroopa 
territoriaalse koostöö eesmärgi raames ei 
tohi olla üle 85%.

Or. en

Muudatusettepanek 1614
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, 
María Irigoyen Pérez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rakenduskavade kaasfinantseerimise määr 
iga prioriteetse suuna tasandil Euroopa 
territoriaalse koostöö eesmärgi raames ei 
tohi olla üle 75%.

Rakenduskavade kaasfinantseerimise määr 
iga prioriteetse suuna tasandil Euroopa 
territoriaalse koostöö eesmärgi raames ei 
tohi olla üle 75%, erandiks on artikli 82 
lõike 2 punktis a määratletud vähem 
arenenud piirkonnad ja aluslepingu 
artiklis 349 määratletud äärepoolseimad 
piirkonnad, mille puhul on kehtestatud 
maksimaalseks määraks 85%.

Or. fr

Muudatusettepanek 1615
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 110 – lõige 3 – teine lõik

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rakenduskavade kaasfinantseerimise määr 
iga prioriteetse suuna tasandil Euroopa 
territoriaalse koostöö eesmärgi raames ei 
tohi olla üle 75%.

Rakenduskavade kaasfinantseerimise määr 
iga prioriteetse suuna tasandil Euroopa 
territoriaalse koostöö eesmärgi raames ei 
tohi olla üle 75%. Äärepoolseimate 
piirkondade puhul ei tohi see olla üle 
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85%.

Or. es

Muudatusettepanek 1616
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rakenduskavade kaasfinantseerimise määr 
iga prioriteetse suuna tasandil Euroopa 
territoriaalse koostöö eesmärgi raames ei 
tohi olla üle 75%.

Rakenduskavade kaasfinantseerimise määr 
Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi 
raames ei tohi olla üle 75%.

Or. fr

Muudatusettepanek 1617
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 110 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rakenduskavade kaasfinantseerimise määr 
iga prioriteetse suuna tasandil Euroopa 
territoriaalse koostöö eesmärgi raames ei 
tohi olla üle 75%.

Rakenduskavade kaasfinantseerimise määr 
iga prioriteetse suuna tasandil Euroopa 
territoriaalse koostöö eesmärgi raames ei 
tohi olla üle 75%. Programmides, kus 
osalevad äärepoolseimad piirkonnad, ei 
ületa kaasrahastamismäär 85%.

Or. pt

Selgitus

Äärepoolseimate piirkondade majanduslike ja sotsiaalsete tingimuste tõttu, mis on selgelt 
märgitud aluslepingu artiklis 349, oleme seisukohal, et nendele piirkondadele tuleks 
võimaldada rahastamist 10% võrra rohkem kui Euroopa piirkondadele.
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Muudatusettepanek 1618
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Täiendavate eraldiste 
kaasfinantseerimise määr kooskõlas 
artikli 84 lõike 1 punktiga e ei tohi olla 
üle 50 %.

välja jäetud

Sama kaasinfantseerimise määra 
kohaldatakse täiendavatele eraldistele 
määruse (EÜ) nr […]/2012 [Euroopa 
territoriaalse koostöö määrus] artikli 4 
lõike 2 alusel.

Or. fr

Muudatusettepanek 1619
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 110 – lõige 4 – esimene lõik

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Täiendavate eraldiste 
kaasfinantseerimise määr kooskõlas 
artikli 84 lõike 1 punktiga e ei tohi olla üle 
50 %.

4. Täiendavate eraldiste 
kaasfinantseerimise määr kooskõlas 
artikli 84 lõike 1 punktiga e on 85%.

Or. es

Muudatusettepanek 1620
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 110 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Täiendavate eraldiste 4. Täiendavate eraldiste 
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kaasfinantseerimise määr kooskõlas 
artikli 84 lõike 1 punktiga e ei tohi olla üle 
50 %.

kaasfinantseerimise määr kooskõlas 
artikli 84 lõike 1 punktiga e ei tohi olla üle 
85%.

Or. pt

Selgitus

Peame õigeks ühtlustada konkreetse lisaeraldise kaasrahastamismäär määraga, mida 
võimaldatakse vähem arenenud piirkondadele, üleminekupiirkondadele ja rohkem arenenud 
piirkondadele. Peale selle on artikli 110 punkti 3 lõikes b juba nimetatud, et äärepoolseimate 
piirkondade kaasrahastamismäär peab olema 85%, sest tavalised eelarveeraldised 
piirkondadele ja konkreetne lisaeraldis peavad olema ühtlustatud.

Muudatusettepanek 1621
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 110 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõikele 3 vastavat maksimaalset 
kaasfinantseerimismäära prioriteetse suuna 
tasandil tõstetakse kümme protsendipunkti, 
kui kogu prioriteetne suund viiakse ellu 
rahastamisvahendite abil või kogukonna 
juhitud arengu kaudu.

5. Lõikele 3 vastavat maksimaalset 
kaasfinantseerimismäära prioriteetse suuna 
tasandil tõstetakse kümme protsendipunkti, 
kui kogu prioriteetne suund viiakse ellu 
rahastamisvahendite abil või kohalikku 
arengut toetavate territoriaalsete 
vahendite kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 1622
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 110 – lõige 5

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõikele 3 vastavat maksimaalset 
kaasfinantseerimismäära prioriteetse suuna 
tasandil tõstetakse kümme protsendipunkti, 

5. Lõikele 3 vastavat maksimaalset 
kaasfinantseerimismäära prioriteetse suuna 
tasandil tõstetakse kümme protsendipunkti, 
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kui kogu prioriteetne suund viiakse ellu
rahastamisvahendite abil või kogukonna 
juhitud arengu kaudu.

kui 50% ühte investeerimisprioriteeti 
panustavatest vahenditest rakendatakse
rahastamisvahendite abil või kogukonna 
juhitud arengu kaudu.

Or. es

Selgitus

Oleme seisukohal, et selleks, et kaasrahastamismäär oleks 10 protsendipunkti võrra suurem, 
on seatud tingimus, et kogu prioriteetne suund tuleb ellu viia rahastamisvahendite abil, võib 
osutuda väga piiravaks, ning seda tuleks muuta paindlikumaks, kehtestades 
investeerimisprioriteedi tasandil mitte nii jäiga protsendimäära.

Muudatusettepanek 1623
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 110 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõikele 3 vastavat maksimaalset 
kaasfinantseerimismäära prioriteetse suuna 
tasandil tõstetakse kümme protsendipunkti, 
kui kogu prioriteetne suund viiakse ellu 
rahastamisvahendite abil või kogukonna 
juhitud arengu kaudu.

5. Lõikele 3 vastavat maksimaalset 
kaasfinantseerimise määra prioriteetse 
suuna tasandil tõstetakse kümme 
protsendipunkti, kui kogu prioriteetne 
suund viiakse ellu kogukonna juhitud 
arengu kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 1624
Markus Pieper, Joachim Zeller

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 110 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Rakenduskava raames võib luua eraldi 
prioriteetse suuna, mille kaasrahastamise 
määr on kuni 100 %, et toetada liidu 
tasandil loodud ja komisjoni otse või 

7. Rakenduskava raames võib luua eraldi 
prioriteetse suuna, mille kaasrahastamise 
määr on kuni 100%, et toetada liidu 
tasandil loodud ja komisjoni otse või 
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kaudselt juhitud rahastamisvahendite 
kaudu teostatavaid toiminguid. Kui eraldi 
prioriteetne suund on sellel eesmärgil 
loodud, ei tohi toetust selle suuna raames 
teiste vahendite abil ellu viia.

kaudselt juhitud rahastamisvahendite või 
artikli 33 lõike 4 punkti b alapunktis ii 
nimetatud asutuste kaudu teostatavaid 
toiminguid. Kui eraldi prioriteetne suund 
on sellel eesmärgil loodud, ei tohi toetust 
selle suuna raames teiste vahendite abil 
ellu viia.

Or. de

Selgitus

Liikmesriikide loodud rahastamisvahendite võrdne kohtlemine, mittediskrimineerimine.

Muudatusettepanek 1625
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 110 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Rakenduskava raames võib luua eraldi 
prioriteetse suuna, mille kaasrahastamise 
määr on kuni 100 %, et toetada liidu 
tasandil loodud ja komisjoni otse või 
kaudselt juhitud rahastamisvahendite 
kaudu teostatavaid toiminguid. Kui eraldi 
prioriteetne suund on sellel eesmärgil 
loodud, ei tohi toetust selle suuna raames 
teiste vahendite abil ellu viia.

7. Vaid artiklis 22 a osutatud juhtudel 
võib rakenduskava raames luua eraldi 
prioriteetse suuna, mille kaasrahastamise 
määr on kuni 100%, et toetada liidu 
tasandil loodud ja komisjoni otse või 
kaudselt juhitud rahastamisvahendite 
kaudu teostatavaid toiminguid. Kui eraldi 
prioriteetne suund on sellel eesmärgil 
loodud, ei tohi toetust selle suuna raames 
teiste vahendite abil ellu viia.

Or. en

Muudatusettepanek 1626
Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 110 – lõige 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Rakenduskava raames võib luua eraldi 
prioriteetse suuna, mille kaasrahastamise 
määr on kuni 100 %, et toetada liidu 
tasandil loodud ja komisjoni otse või 
kaudselt juhitud rahastamisvahendite 
kaudu teostatavaid toiminguid. Kui eraldi 
prioriteetne suund on sellel eesmärgil 
loodud, ei tohi toetust selle suuna raames 
teiste vahendite abil ellu viia.

7. Rakenduskava raames võib luua eraldi 
prioriteetse suuna, mille kaasrahastamise 
määr on kuni 75%, et toetada liidu tasandil 
loodud ja komisjoni otse või kaudselt 
juhitud rahastamisvahendite kaudu 
teostatavaid toiminguid. Kui eraldi 
prioriteetne suund on sellel eesmärgil 
loodud, ei tohi toetust selle suuna raames 
teiste vahendite abil ellu viia.

Or. en

Selgitus

Kaasfinantseerimise maksimaalne määr peaks olema 75%. Omafinantseering tagab selle, et 
piirkonnad ja liikmesriik pühenduvad ühtekuuluvuspoliitika kvaliteedile ja tulemustele, aga ka 
usaldusväärse finantsjuhtimise.

Muudatusettepanek 1627
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 110 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Kaasfinantseerimise määr 
makropiirkondlike arengufondide iga 
prioriteetse tegevussuuna tasandil 
eesmärgi „Makropiirkondlik areng” 
raames võib olla 100%.

Or. sk

Selgitus

Mitme Euroopa Liidu strateegilise eesmärgi (Euroopa Liidu integratsioon, konkurentsivõime, 
majanduskasvu ja tööhõivet säilitav eelarve konsolideeritus) kombineerimise tõttu on oluline, 
et oleks võimalik finantseerida 100% ulatuses heakskiidetud makropiirkondlike strateegiate ja 
rakendatud toetusskeemidega makropiirkondlikke projekte, mida rakendatakse 
makropiirkondlike arengufondide programmide prioriteetide raames, suurprojektidena 
vähemalt 4 liikmesriigi territooriumil.
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Muudatusettepanek 1628
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 111 – lõige 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) prioriteetse suuna olulisus liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia elluviimises, arvestades 
konkreetseid puudusi, millega tuleb 
tegeleda;

(1) prioriteetse suuna olulisus liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia elluviimises, arvestades 
konkreetseid puudusi liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia juhtalgatuste eesmärkide 
saavutamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 1629
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) aluslepingu artiklis 349 määratletud 
äärepoolseimate piirkondade hõlmatus;

Or. fr

Muudatusettepanek 1630
Joachim Zeller

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 111 – lõik 1 – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) toimingu majanduslik ja iseseisev 
rahaline stabiilsus, kusjuures eelistada 
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tuleks tulu tekitavaid toiminguid, millel 
on kõrgemad kaasfinantseerimise 
määrad, nendele toimingutele, mis tulu ei 
tekita;

Or. de

Selgitus

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

Muudatusettepanek 1631
Giommaria Uggias

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 111 – lõige 1 – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) vaesuse vähendamine ja haavatavate 
inimrühmade sotsiaalse kaasatuse 
edendamine, eelkõige läbi aktiivse 
kaasatuse integreeritud lähenemisviiside;

Or. it

Muudatusettepanek 1632
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 111 – lõige 1 – punkt 4 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Ühtekuuluvusfondist toetust saavad
saareliikmesriigid ja muud saared, välja 
arvatud saared, millel asub liikmesriigi 
pealinn või millel on püsiühendus 
maismaaga;

(a) Väikesed saareliikmesriigid ja muud 
saared, välja arvatud saared, millel asub 
liikmesriigi pealinn või millel on 
püsiühendus maismaaga;
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Or. en

Muudatusettepanek 1633
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vilja Savisaar-Toomast

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 111 – lõige 1 – punkt 4 – alapunkt c – esimene taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- nendes piirkondades võib artikli 110 
lõikes 3 sätestatud kaasfinantseerimise 
piirmäära suurendada 10 % võrra mitte 
rohkem kui 80 %ni.

Or. en

Muudatusettepanek 1634
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 111 – lõige 1 – punkt 4 – alapunkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) teised ebasoodsate demograafiliste 
tingimustega piirkonnad.

Or. en

Muudatusettepanek 1635
María Irigoyen Pérez

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 111 – lõige 1 – punkt 4 – alapunkt c a (uus)

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) kauged piirilinnad;

Or. es
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Selgitus

Püsivate ja väga ebasoodsate looduslike või demograafiliste tingimustega piirkondade hulka 
tuleb arvata ka kauged piirilinnad.

Muudatusettepanek 1636
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 111 – lõige 1 – punkt 4 – alapunkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) teised püsivalt raskete 
demograafiliste tingimustega piirkonnad.

Or. pt

Muudatusettepanek 1637
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 111 – lõige 1 – punkt 4 – alapunkt c a (uus)

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) teised tõsiste 
rahvastikuprobleemidega piirkonnad.

Or. es

Muudatusettepanek 1638
María Irigoyen Pérez

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 111 – lõige 1 – punkt 4 – alapunkt c b (uus)

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c b) teised tõsiste 
rahvastikuprobleemidega piirkonnad.
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Or. es

Selgitus

Tuleb lisada piirkonnad, kus on tõsised rahvastikuprobleemid, nagu pidev või järsk 
rahvastiku vähenemine, rahvastiku vananemine, elanikkonna hajutatus või sündimuse langus.

Muudatusettepanek 1639
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 111 – lõige 1 – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) suure demograafilise haavatavusega 
piirkonnad;

Or. en

Selgitus

Peale hõreda asustusega alade, saarte ja mägipiirkondade on veel palju teisi ebasoodsaid 
demograafilisi olukordi. Paljud piirkonnad peavad hakkama saama teiste oluliste 
demograafiliste puudujääkidega, näiteks rahvastiku vähenemine ja vananemine. Seega tuleks 
strateegilisse raamistikku kuuluvate fondide ühissätted kehtestava määruse ettepaneku artikli 
111 lõikes 4 olevat „püsivate väga ebasoodsate geograafiliste või looduslike tingimustega 
piirkondade” määratlust laiendada, lisades sellele piirkonnad, mida ohustavad tõsised 
demograafilised probleemid. Tõsiste demograafiliste probleemide indikaatoriks võiks olla 
demograafilise haavatavuse indeks 2020, mida on nimetatud piirkondade 2020. aasta 
analüüsis.

Muudatusettepanek 1640
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 111 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

nendes piirkondades võib artikli 110 
lõikes 3 sätestatud kaasfinantseerimise 
piirväärtust suurendada 10% võrra mitte 
rohkem 80%-ni.
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Or. en

Selgitus

Kaasfinantseerimismäära suurendamine aitab nendel piirkondadel ületada takistusi, mida 
seab neile konkreetsed püsivad geograafilised ja demograafilised tingimused ning võimaldab 
neil samal ajal kasutada oma arengupotentsiaali.

Muudatusettepanek 1641
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 111 – lõige 1 a (uus)

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nendes piirkondades võib artikli 110 
lõikes 3 kehtestatud kaasrahastamise 
ülemmäära suurendada 10% võrra, kõige 
rohkem kuni 80%-ni.

Or. es

Muudatusettepanek 1642
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 111 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Piirkonnad, kus valitsevad muud rasked 
ja püsivad demograafilised probleemid 
nagu pidev väljaränne või elanikkonna 
vähenemine vähemalt 15% ulatuses 
aastaks 2025.

Or. de

Selgitus

Siin võiks mõõtmiseks kasutada 2020. aasta demograafilise haavatavuse indeksit.
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Muudatusettepanek 1643
Victor Boştinaru

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 111 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 111 a
Fondidest kantavate summade 

maksimaalne tase
Selleks, et aidata ellu viia taolisi eesmärke 
nagu ühtekuuluvusvahendite koondamine 
vähim arenenud piirkondadesse ja 
liikmesriikidesse ning piirmäärade 
kehtestamisest tulenevate erinevuste 
vähendamine elaniku kohta antava 
keskmise abi osatähtsuses, tuleb vastavalt 
käesolevale määrusele igale üksikule 
liikmesriigile fondidest kantavate 
summade suhtes kohaldada järgmiseid 
maksimummäärasid:
– liikmesriikide puhul, kelle XXXX.–
XXXX. aasta keskmine rahvamajanduse 
kogutulu elaniku kohta (ostujõu standardi 
alusel) on väiksem kui 40% 27-liikmelise 
ELi keskmisest: 3,7893 % nende SKPst,
– liikmesriikide puhul, kelle 2001.–2003. 
aasta keskmine rahvamajanduse kogutulu 
elaniku kohta (ostujõu standardi alusel) 
on võrdne või suurem kui 40% ja väiksem 
kui 50% 27-liikmelise ELi keskmisest: 
3,7135 % nende SKPst,
– liikmesriikide puhul, kelle 2001.–2003. 
aasta keskmine rahvamajanduse kogutulu 
elaniku kohta (ostujõu standardi alusel) 
on võrdne või suurem kui 50% ja väiksem 
kui 55% 27-liikmelise ELi keskmisest: 
3,6188 % nende SKPst,
– liikmesriikide puhul, kelle 2001.–2003. 
aasta keskmine rahvamajanduse kogutulu 
elaniku kohta (ostujõu standardi alusel) 
on võrdne või suurem kui 55% ja väiksem 
kui 60% 27-liikmelise ELi keskmisest: 
3,5240 % nende SKPst,
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– liikmesriikide puhul, kelle 2001.–2003. 
aasta keskmine rahvamajanduse kogutulu 
elaniku kohta (ostujõu standardi alusel) 
on võrdne või suurem kui 60% ja väiksem 
kui 65% 27-liikmelise ELi keskmisest: 
3,4293 % nende SKPst,
– liikmesriikide puhul, kelle 2001.–2003. 
aasta keskmine rahvamajanduse kogutulu 
elaniku kohta (ostujõu standardi alusel) 
on võrdne või suurem kui 65% ja väiksem 
kui 70% 27-liikmelise ELi keskmisest: 
3,3346 % nende SKPst,
– liikmesriikide puhul, kelle 2001.–2003. 
aasta keskmine rahvamajanduse kogutulu 
elaniku kohta (ostujõu standardi alusel) 
on võrdne või suurem kui 70% ja väiksem 
kui 75% 27-liikmelise ELi keskmisest: 
3,2398 % nende SKPst,
– seejärel vähendatakse ülekannete 
maksimummäära 0,09 protsendipunkti 
võrra SKPst iga viie protsendipunkti 
kohta, mis lisandub XXXX.–XXXX. aasta 
jooksul keskmisele kogurahvatulule 
elaniku kohta (ostujõu standardi alusel) 
võrreldes 27-liikmelise ELi keskmisega.

Or. en

Selgitus

Fondidest saadava toetuse maksimumtaset tuleks eristada vastavalt liikmesriigi 
arengutasemele. Praeguse programmitöö perioodi säte peaks edasi kehtima. Kolmeaastane 
vaatlusperiood (näiteks 2007 kuni 2009) tuleks määrata lähtuvalt uusimatest kättesaadavatest 
andmetest.

Muudatusettepanek 1644
Markus Pieper, Joachim Zeller, Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 112 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kooskõlas 
artiklitega 62 ja 63 luuakse 

1. Liikmesriigid tagavad, et kooskõlas 
artiklitega 62 ja 63 luuakse 
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rakenduskavade haldus- ja 
kontrollisüsteemid.

rakenduskavade haldus- ja 
kontrollisüsteemid. Liikmesriigid peavad 
seejuures tagama, et peetakse kinni 
proportsionaalsuse üldistest põhimõtetest 
(artikkel 4 lõige 5) ja halduskoormuse 
vähendamisest (artikkel 4 lõige 10).

Or. de

Muudatusettepanek 1645
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 112 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid ennetavad, avastavad ja 
kõrvaldavad eeskirjade eiramisi ning 
nõuavad sisse liigselt makstud summad 
koos hilinenud maksete viivistega. Nad
teatavad eeskirjade eiramisest komisjonile 
ning hoiavad komisjoni kursis haldus- ja 
kohtumenetluste käiguga.

2. Liikmesriigid ennetavad, avastavad ja 
kõrvaldavad eeskirjade eiramisi ning 
nõuavad sisse liigselt makstud summad 
koos hilinenud maksete viivistega. 
Ebaõiglaselt makstud vahendite 
järelkontrollist ja tagasinõudmisest võib 
loobuda, kui summa ei ületa 
üksikjuhtumil 400 eurot. Sama kehtib 
maksete viiviste puhul. Neid summasid ei 
pea kuluaruandest maha arvama.
Liikmesriigid teatavad eeskirjade 
eiramisest komisjonile ning hoiavad 
komisjoni kursis haldus- ja 
kohtumenetluste käiguga.

Or. de

Selgitus

Alampiir on soovitav halduskoormuse vähendamiseks.

Muudatusettepanek 1646
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 112 – lõige 2 – esimene lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid ennetavad, avastavad ja 
kõrvaldavad eeskirjade eiramisi ning 
nõuavad sisse liigselt makstud summad 
koos hilinenud maksete viivistega. Nad
teatavad eeskirjade eiramisest komisjonile 
ning hoiavad komisjoni kursis haldus- ja 
kohtumenetluste käiguga.

2. Liikmesriigid ennetavad, avastavad ja 
kõrvaldavad eeskirjade eiramisi ning 
nõuavad sisse liigselt makstud summad 
koos hilinenud maksete viivistega. Kui 
ebaõiglaselt makstud fondivahendid, 
näiteks ümardamis- ja arvutusvead või 
abikõlbmatud kulutused, ei ole 
üksikjuhtumil suuremad kui 250 eurot, 
loobutakse nende tagasinõudmisest ja 
järelkontrollist. See alampiir kehtib ka 
maksete viiviste puhul, kui viivise summa 
ei ole oletatavasti suurem kui 250 eurot. 
Neid kulusid ei pea kuluaruannetes 
deklareeritud kulutustest maha arvama.
Liikmesriigid teatavad eeskirjade 
eiramisest komisjonile ning hoiavad 
komisjoni kursis haldus- ja 
kohtumenetluste käiguga.

Or. de

Selgitus

Nõuete lihtsustamiseks, halduskoormuse vähendamiseks ja proportsionaalsuse põhimõtte 
tagamiseks on asjakohane kehtestada eraldiste tagasinõudmisele alampiir.

Muudatusettepanek 1647
Manfred Weber

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 112 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid ennetavad, avastavad ja 
kõrvaldavad eeskirjade eiramisi ning 
nõuavad sisse liigselt makstud summad 
koos hilinenud maksete viivistega. Nad
teatavad eeskirjade eiramisest komisjonile 
ning hoiavad komisjoni kursis haldus- ja 
kohtumenetluste käiguga.

2. Liikmesriigid ennetavad, avastavad ja 
kõrvaldavad eeskirjade eiramisi ning 
nõuavad sisse liigselt makstud summad 
koos hilinenud maksete viivistega. 
Ebaõiglaselt makstud vahendite (näiteks 
abikõlbmatud kulutused, ümardamis- ja 
arvutusvead) järelkontrollist ja 
tagasinõudmisest võib loobuda, kui 
summa ei ole üksikjuhtumil suure kui 250 
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eurot. Sama kehtib maksete viiviste puhul, 
kui viivise summa ei ole oletatavasti 
suurem kui 250 eurot. Neid summasid ei 
pea kuluaruannetes deklareeritud 
summadest maha arvama. Liikmesriigid
teatavad eeskirjade eiramisest komisjonile 
ning hoiavad komisjoni kursis haldus- ja 
kohtumenetluste käiguga.

Or. de

Selgitus

Eraldiste tagasinõudmisele alampiiri kehtestamine on soovitav, kuna see vähendaks tunduvalt 
halduskoormust, mis ei ole tagasinõutavate summade väärtusega võrreldav.

Muudatusettepanek 1648
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 112 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et hiljemalt 
31. detsembril 2014 on võimalik, et kogu 
teabevahetus toetusesaajate ning 
korraldus-, sertifitseerimis-, auditeerimis-
ja rakendusasutuste vahel toimub 
ainuüksi elektrooniliste 
andmevahetussüsteemide kaudu.

välja jäetud

Süsteemid hõlbustavad koostalitust 
liikmesriikide ja liidu raamistikega ning 
võimaldavad seda, et toetusesaajad peavad 
esitama esimeses lõigus osutatud kogu 
teabe ainult ühel korral.
Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
üksikasjalikud eeskirjad käesoleva lõike 
kohase teabevahetuse kohta. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 143 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en
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Muudatusettepanek 1649
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 112 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et hiljemalt 
31. detsembril 2014 saab kogu 
teabevahetus toetusesaajate ning korraldus-
, sertifitseerimis-, auditeerimis- ja 
vahendusasutuste vahel toimuda ainuüksi 
elektrooniliste andmevahetussüsteemide 
kaudu.

3. Liikmesriigid tagavad, et hiljemalt 
31. detsembril 2016 saab kogu 
teabevahetus toetusesaajate ning korraldus-
, sertifitseerimis-, auditeerimis- ja 
vahendusasutuste vahel toimuda ainuüksi 
elektrooniliste andmevahetussüsteemide 
kaudu.

Or. de

Selgitus

Kuna teabevahetuse ümberkorraldamisel elektroonilistele andmevahetussüsteemidele tuleb 
selgitada ja lahendada mitte ainult tehnilisi, vaid ka palju õiguslikke küsimusi liikmesriikide 
vahel, peaks nende süsteemide juurutamise tähtaega mõõdukalt pikendama.

Muudatusettepanek 1650
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 112 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et hiljemalt 
31. detsembril 2014 saab kogu 
teabevahetus toetusesaajate ning korraldus-
, sertifitseerimis-, auditeerimis- ja 
vahendusasutuste vahel toimuda ainuüksi 
elektrooniliste andmevahetussüsteemide 
kaudu.

3. Liikmesriigid tagavad, et hiljemalt 
31. detsembril 2015 saab kogu 
teabevahetus toetusesaajate ning korraldus-
, sertifitseerimis-, auditeerimis- ja 
vahendusasutuste vahel toimuda ainuüksi 
elektrooniliste andmevahetussüsteemide 
kaudu.

Or. de
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Muudatusettepanek 1651
Michael Theurer

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 112 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et hiljemalt 
31. detsembril 2014 saab kogu 
teabevahetus toetusesaajate ning korraldus-
, sertifitseerimis-, auditeerimis- ja 
vahendusasutuste vahel toimuda ainuüksi 
elektrooniliste andmevahetussüsteemide 
kaudu.

3. Liikmesriigid tagavad, et hiljemalt 
31. detsembril 2015 saab kogu 
teabevahetus toetusesaajate ning korraldus-
, sertifitseerimis-, auditeerimis- ja 
vahendusasutuste vahel toimuda ainuüksi 
elektrooniliste andmevahetussüsteemide 
kaudu.

Or. de

Muudatusettepanek 1652
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 112 – lõige 3 – kolmas a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Üldreeglina võib toetusesaajalt lähtuvalt 
väikeettevõtlusalgatuse „Small Business 
Act” ühekordsuse põhimõttest paluda 
esitada vajalikku teavet vaid üks kord, 
sõltumata tehnilise abi liigist, 
piirkondliku, riikliku ja Euroopa tasandi 
haldusasutustest ja asjaomase CSC 
fondist. Eri haldusasutused peavad 
omavahel teavet vahetama;

Or. en

Muudatusettepanek 1653
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 112 – lõige 3 – kolmas b lõik (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab pärast liikmesriikide ja 
artiklis 5 nimetatud Euroopa esindajatega 
konsulteerimist rakendusaktidena vastu 
täpse ja mittetäieliku loendi kõigi fondide 
tehnilistest, administratiivsetest ja 
raamatupidamisosadest, samuti kõigi 
fondide eriosadest.

Or. en

Muudatusettepanek 1654
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 112 – lõige 3 – kolmas c lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik või piirkondlik asutus võib 
riigi eripäradest tulenevalt nõuda 
järelevalvekomitee loal täiendavaid osi. 
Saaja teavitamiseks tuleb lisaosade loend 
lisada riigiga sõlmitud 
partnerluslepingule ning mõnel juhul 
asjaomastele rakenduskavadele. Komisjon 
hindab seda loendit partnerluslepingu ja 
vajadusel rakenduskavade heakskiitmise 
käigus.

Or. en

Muudatusettepanek 1655
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 112 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 112 a
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Makropiirkondliku arengufondi asutanud 
liikmesriikide rühma vastutus

(1) Makropiirkondliku arengufondi 
asutanud liikmesriikide rühm tagab, et 
makropiirkondliku arengufondi 
programmi juhtimis- ja kontrollsüsteemid 
on kooskõlas artiklitega 62 ja 63.
(2) Makropiirkondliku arengufondi 
asutanud liikmesriikide rühm ennetab 
kõrvalekaldeid eeskirjadest, teeb need 
kindlaks ja kõrvaldab, ning nõuab 
põhjendamatult makstud summad koos 
viivistega tagasi. Nendest kõrvalekalletest, 
samuti nendega seotud haldus- ja 
kohtumenetluste käigust teavitatakse 
komisjoni.
Kui alusetult makstud raha ei ole 
võimalik tagasi nõuda makropiirkondliku 
arengufondi asutanud liikmesriikide 
rühma süü või hooletuse tõttu, vastutab 
makropiirkondliku arengufondi asutanud 
liikmesriikide rühm asjakohase summa 
tagastamise eest Euroopa Liidu 
üldeelarvesse. 
Komisjon on volitatud võtma vastu 
delegeeritud õigusakte vastavalt artiklile 
142, milles sätestab makropiirkondliku 
arengufondi asutanud liikmesriikide 
rühma selles lõigus käsitletud täpsed 
kohustused.
(3) Makropiirkondliku arengufondi 
asutanud liikmesriikide rühm tagab, et 
hiljemalt 31. detsembriks 2014 toimuks 
kogu infovahetus toetusesaajate, 
korraldusasutuste, 
sertifitseerimisasutuste, auditiasutuste ja 
vahendajate vahel vaid elektrooniliste 
infovahetussüsteemide vahendusel.
Need süsteemid parandavad riigisiseste 
raamistike ja Euroopa Liidu raamistike 
koostalitusvõimet ja nii peavad 
toetusesaajad esitama esimeses lõigus 
sätestatud info vaid ühe korra.
Täpsed reeglid info vahetamise kohta 
kooskõlas selle lõikega sätestab komisjon 
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rakendusaktidega. Need rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 143 lõikes 
3 sätestatud läbivaatamismenetlusega.

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1656
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols, Ana Miranda, Raül Romeva i Rueda, Izaskun Bilbao 
Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 113 – lõige 1

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik määrab iga rakenduskava 
korraldusasutusteks riikliku, piirkondliku 
või kohaliku avaliku sektori asutuse. Sama 
avaliku sektori asutuse võib määrata enam 
kui ühe rakenduskava korraldusasutuseks.

1. Liikmesriik määrab iga rakenduskava 
korraldusasutusteks riikliku, piirkondliku 
või kohaliku avaliku sektori asutuse. Sama 
avaliku sektori asutuse võib määrata enam 
kui ühe rakenduskava korraldusasutuseks.
Riikides, kus halduskorraldus seda 
võimaldab, ja kui representatiivset osa 
rakenduskavasse kaasatud rahalistest 
vahenditest majandab piirkondlik 
omavalitsus, määratakse 
korraldusasutuseks see piirkondlik 
omavalitsus.

Or. es

Selgitus

Vastavalt komisjoni ettepanekule menetlust lihtsustada ja vastavalt subsidiaarsuse 
põhimõttele püütakse viia juhtimist kodanikule lähemale.

Muudatusettepanek 1657
Fiorello Provera
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 113 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik määrab iga rakenduskava 
korraldusasutusteks riikliku, piirkondliku 
või kohaliku avaliku sektori asutuse. Sama 
avaliku sektori asutuse võib määrata enam 
kui ühe rakenduskava korraldusasutuseks.

1. Liikmesriik määrab iga rakenduskava 
korraldusasutusteks riikliku, mitut 
piirkonda hõlmava, piirkondliku või 
kohaliku avaliku sektori asutuse. Sama 
avaliku sektori asutuse (riikliku, 
piirkondliku või kohaliku avaliku sektori 
asutuse) võib määrata enam kui ühe 
rakenduskava korraldusasutuseks. Sama 
avaliku sektori asutuse võib määrata 
enam kui ühe rakenduskava 
korraldusasutuseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 1658
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 113 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik määrab iga rakenduskava 
korraldusasutusteks riikliku, piirkondliku 
või kohaliku avaliku sektori asutuse. Sama 
avaliku sektori asutuse võib määrata enam 
kui ühe rakenduskava korraldusasutuseks.

1. Liikmesriik määrab iga rakenduskava 
korraldusasutusteks riikliku, mitut 
piirkonda hõlmava, piirkondliku või 
kohaliku avaliku sektori asutuse. Sama 
avaliku sektori asutuse võib määrata enam 
kui ühe rakenduskava korraldusasutuseks.

Or. en

Muudatusettepanek 1659
Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 113 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik määrab iga rakenduskava 
korraldusasutusteks riikliku, piirkondliku 
või kohaliku avaliku sektori asutuse. Sama 
avaliku sektori asutuse võib määrata enam 
kui ühe rakenduskava korraldusasutuseks.

1. Liikmesriik määrab iga rakenduskava 
korraldusasutusteks riikliku, mitut 
piirkonda hõlmava, piirkondliku või 
kohaliku avaliku sektori asutuse. Sama 
avaliku sektori asutuse võib määrata enam 
kui ühe rakenduskava korraldusasutuseks.

Or. en

Muudatusettepanek 1660
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 113 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik määrab iga rakenduskava 
korraldusasutusteks riikliku, piirkondliku 
või kohaliku avaliku sektori asutuse. Sama 
avaliku sektori asutuse võib määrata enam 
kui ühe rakenduskava korraldusasutuseks.

1. Liikmesriik määrab iga rakenduskava 
korraldusasutusteks riikliku, piirkondliku 
või kohaliku avaliku sektori asutuse. Sama 
avaliku sektori asutuse võib määrata enam 
kui ühe rakenduskava korraldusasutuseks. 
Selleks et tagada korraldusasutuste 
haldusvõimekus, tuleb seada asutuse 
töötajatele tingimuseks tõestatav projekti-
ja programmijuhtimiskogemus ning 
nende puudumisel tagada vajalik koolitus.

Or. en

Muudatusettepanek 1661
Michael Theurer

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 113 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriikidel soovitatakse nimetada 
taotlejate jaoks ühtne kontaktisik (ühtne 
kontaktpunkt).
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Or. de

Muudatusettepanek 1662
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols, Ana Miranda, Raül Romeva i Rueda, Izaskun Bilbao 
Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 113 – lõige 2

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriik määrab iga rakenduskava 
sertifitseerimisasutuseks riikliku, 
piirkondliku või kohaliku avaliku sektori 
asutuse, ilma et see piiraks lõike 3 
kohaldamist. Sama sertifitseerimisasutuse 
võib määrata enam kui ühele 
rakenduskavale.

2. Liikmesriik määrab iga rakenduskava 
sertifitseerimisasutuseks riikliku, 
piirkondliku või kohaliku avaliku sektori 
asutuse või organi, ilma et see piiraks 
lõike 3 kohaldamist. Sama 
sertifitseerimisasutuse võib määrata enam 
kui ühele rakenduskavale. Riikides, kus 
halduskorraldus seda võimaldab, ja kui 
representatiivset osa rakenduskavasse 
kaasatud rahalistest vahenditest 
majandab piirkondlik omavalitsus, 
määratakse sertifitseerimisasutuseks see 
piirkondlik omavalitsus.

Or. es

Selgitus

Vastavalt komisjoni ettepanekule menetlust lihtsustada ja vastavalt subsidiaarsuse 
põhimõttele püütakse viia juhtimist kodanikule lähemale.

Muudatusettepanek 1663
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols, Raül Romeva i Rueda, Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 113 – lõige 4

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriik määrab igale 
rakendusprogrammile korraldus- ja 
sertifitseerimisasutusest täielikult 

4. Liikmesriik määrab igale 
rakendusprogrammile korraldus- ja 
sertifitseerimisasutusest täielikult 



PE491.057v01-00 116/155 AM\903906ET.doc

ET

sõltumatuks auditeerimisasutuseks riikliku, 
piirkondliku või kohaliku avaliku sektori 
asutuse. Sama auditeerimisasutuse võib 
määrata enam kui ühele rakenduskavale.

sõltumatuks auditeerimisasutuseks riikliku, 
piirkondliku või kohaliku avaliku sektori 
asutuse. Sama auditeerimisasutuse võib 
määrata enam kui ühele rakenduskavale.
Riikides, kus halduskorraldus seda 
võimaldab, ja kui representatiivset osa 
rakenduskavasse kaasatud rahalistest 
vahenditest majandab piirkondlik 
omavalitsus, määratakse 
auditeerimisasutuseks see piirkondlik 
omavalitsus.

Or. es

Muudatusettepanek 1664
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 113 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liikmesriik või korraldusasutus võib 
vahendusasutuse ja liikmesriigi või 
korraldusasutuse vahelise kirjaliku 
lepinguga usaldada rakenduskava osa 
juhtimise vahendusasutusele (edaspidi: 
„üldine toetus”). Vahendusasutus esitab 
tagatise enda maksevõime ja pädevuse 
kohta nii asjaomases valdkonnas kui ka 
haldus- ja finantsjuhtimise alal.

7. Liikmesriik või korraldusasutus võib 
vahendusasutuse ja liikmesriigi või 
korraldusasutuse vahelise kirjaliku 
lepinguga usaldada rakenduskava osa 
juhtimise vahendusasutusele (edaspidi: 
„üldine toetus”), sealhulgas kohalikud 
ametiasutused, piirkondlikud 
arendusorganid, või valitsusevälised 
organisatsioonid. Selleks, et hõlbustada 
väikeste valitsusväliste organisatsioonide 
juurdepääsu struktuurifondidele, edendab 
korraldusasutus väikeste ja kujundatud 
üldiste toetuste kasutamist.
Vahendusasutus esitab tagatise enda 
maksevõime ja pädevuse kohta nii 
asjaomases valdkonnas kui ka haldus- ja 
finantsjuhtimise alal.

Or. en
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Muudatusettepanek 1665
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 113 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liikmesriik või korraldusasutus võib 
vahendusasutuse ja liikmesriigi või 
korraldusasutuse vahelise kirjaliku 
lepinguga usaldada rakenduskava osa 
juhtimise vahendusasutusele (edaspidi: 
„üldine toetus”). Vahendusasutus esitab 
tagatise enda maksevõime kohta ja 
pädevuse kohta nii asjaomases 
valdkonnas kui ka haldus- ja 
finantsjuhtimise alal.

7. Liikmesriik või korraldusasutus võib 
usaldada rakenduskava osa halduse 
rakendusasutusele rakendusasutuse ja 
liikmesriigi või korraldusasutuse vahelise 
kirjaliku lepinguga (edaspidi: üldine 
toetus).

Or. en

Muudatusettepanek 1666
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 113 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 113 a
Makropiirkondliku arengufondi asutuste 

määramine
(1) Liikmesriikide rühm otsustab 
makropiirkondliku arengufondi 
asutamise lepingus makropiirkondliku 
arengufondi ühe programmi loomise. 
Makropiirkondliku arengufondi 
asutamise lepinguga luuakse ka 
juhatajate nõukogu, mis on 
makropiirkondliku arengufondi 
programmi korraldusasutuseks. 
Makropiirkondliku arengufondi asutanud 
liikmesriigid ja makropiirkondliku 
arengufondi asutamise lepinguga liitunud 
liikmesriigid määravad juhatajate 
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nõukogusse juhataja ja tema asetäitja. 
Liikmesriiki esindavaks juhatajaks on 
Euroopa Nõukogu asjaomane liige. 
Mitteliikmesriiki esindavaks juhatajaks on 
asjaomase riigi peaminister. Juhatajate 
nõukogusse kuulub ka kaks komisjoni 
esindajat ja EIP esindaja. Kui juhatajate 
nõukogu juhataja ei saa juhatajate 
nõukogu koosolekul viibida, asendab teda 
asetäitja 
Juhatajate nõukogu võtab otsuseid vastu 
hääletuse teel.
 Mitteliikmesriiki esindaval juhatajal ei 
ole hääleõigust. Otsused kiidetakse heaks 
kohalviibivate hääleõiguslike juhatajate 
nõukogu liikmete või nende asendajate 
absoluutse häälteenamusega. Juhatajate 
nõukogu on rakendusnõukogu riiklik 
partner. Juhatajate nõukogu ülesandeid 
täidab juhatajate nõukogu 
peasekretariaat.

(2) Makropiirkondliku arengufondi 
asutamise lepinguga luuakse ka 
rahanduskomitee, mis on 
makropiirkondliku arengufondi 
programmi sertifitseerimisasutus. 
Rahanduskomiteesse kuuluvad osalevate 
riikide rahandusministrid ja üks 
komisjoni esindaja. Igal rahanduskomitee 
liikmel on määratud asendaja, kes 
asendab teda rahanduskomisjoni 
koosolekutel, kui rahanduskomisjoni liige 
ise ei saa kohal olla. Rahanduskomitee 
võtab otsuseid vastu hääletuse teel. 
Otsused kiidetakse heaks kohalviibivate 
komiteeliikmete või nende asendajate 
absoluutse häälteenamusega. 
Rakendusnõukogu ülesandeid täidab 
rakendusnõukogu peasekretariaat.
(3) Makropiirkondliku arengu fondi 
kontrolliasutuseks on Euroopa 
Kontrollikoda.
(4) Makropiirkondliku arengufondi 
asutamise lepinguga luuakse ka 
rakendusnõukogu, mis on 
makropiirkondliku arengufondi 
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programmi vahendajaks. Asjaomased 
kokkulepped korraldusasutuse ja 
vahendaja vahel registreeritakse 
ametlikult kirjalikul kujul kirjaliku 
kokkuleppena vahendaja ja 
korraldusasutuse vahel (üldine toetus). 
Vahendaja esitab tagatised oma 
maksevõime ja pädevuse kohta, samuti 
haldus- ja finantsjuhtimise kohta. 
Rakendusnõukogu on juhatajate nõukogu 
erapartner. Rakendusnõukogu juhivad 
peadirektor ja neli tegevdirektorit. 
Peadirektori nimetab juhatajate nõukogu. 
Tegevdirektorid nimetab erapartner. 
Rakendusnõukogu ülesandeid täidab 
erapartner, kes hõlmab vähemalt nelja 
õigussubjekti konsortsiumi. 
(5) Liikmesriikide rühm määrab 
mikropiirkondliku arengufondi asutamise 
lepingus kirjalikud reeglid, mis 
reguleerivad korraldusasutuse, 
sertifitseerimisasutuse ja kontrolliasutuse 
omavahelisi suhteid ning nende asutuse 
suhteid komisjoniga.

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi. 
Makropiirkondliku arengufondi asutuste puhul on kasutatud juhtimismudelit, mis kehtib 
Rahvusvahelises Valuutafondis, seejuures on rakendatud avaliku ja erasektori partnerluse 
juhtimis- ja tööpõhimõtteid. Selles mudelis arvestatakse asjaomaste liikmesriikide huve.

Muudatusettepanek 1667
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 114 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Korraldusasutuse ülesanne on juhtida 
rakenduskava vastavalt usaldusväärse 
finantsjuhtimise põhimõttele. 

1. Korraldusasutuse ülesanne on juhtida 
rakenduskava või makropiirkondliku 
arengufondi programmi vastavalt 
usaldusväärse finantsjuhtimise 
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põhimõttele. 

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1668
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 114 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Rakenduskava programmijuhtimise osas 
teeb korraldusasutus järgmist:

2. Rakenduskava või makropiirkondliku 
arengufondi programmi
programmijuhtimise osas teeb 
korraldusasutus järgmist:

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1669
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 114 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) toetab järelevalvekomisjoni tööd ja 
tagab talle tema ülesannete teostamiseks 
vajaliku teabe, iseäranis rakenduskava 
eesmärkide saavutamisel tehtud edusamme 
puudutavad andmed, finantsandmed ning 
näitajaid ja vahe-eesmärke puudutavad 
andmed;

(a) toetab järelevalvekomisjoni tööd ja 
tagab talle tema ülesannete teostamiseks 
vajaliku teabe, iseäranis rakenduskava või 
makropiirkondliku arengufondi 
programmi eesmärkide saavutamisel 
tehtud edusamme puudutavad andmed, 
finantsandmed ning näitajaid ja vahe-
eesmärke puudutavad andmed;
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Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1670
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 114 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) toetab järelevalvekomisjoni tööd ja 
tagab talle tema ülesannete teostamiseks 
vajaliku teabe, iseäranis rakenduskava 
eesmärkide saavutamisel tehtud edusamme 
puudutavad andmed, finantsandmed ning 
näitajaid ja vahe-eesmärke puudutavad 
andmed;

(a) toetab järelevalvekomisjoni tööd ja
tagab kindlasti, et selle määruse artiklis 5 
nimetatud partneritel on partnerluse 
lepingu ja programmide ettevalmistuse, 
rakendamise, järelevalve ja hindamise 
protsessides vajalik suutlikkus kooskõlas 
Euroopa tegevusjuhendiga, ja tagab 
järelevalvekomiteele tema ülesannete 
teostamiseks vajaliku teabe, iseäranis 
rakenduskava eesmärkide saavutamisel 
tehtud edusamme puudutavad andmed, 
finantsandmed ning näitajaid ja vahe-
eesmärke puudutavad andmed;

Or. en

Muudatusettepanek 1671
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 114 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) tagab, et punktis d osutatud andmeid 
kogutakse ja salvestatakse süsteemis ning 
et näitajaid puudutavad andmed jaotatakse 
soo alusel, kui seda nõuab ESFi määruse 

(e) tagab, et punktis d osutatud andmeid 
kogutakse ja salvestatakse süsteemis ning 
et näitajaid puudutavad andmed jaotatakse 
soo alusel.
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I lisa.

Or. en

Muudatusettepanek 1672
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 114 – lõige 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) võtab aktiivselt meetmeid, millega 
tagatakse tema oma töötajate ning 
vahendusasutustes töötavate inimeste 
täielik programmi- ja 
projektijuhtimisealane pädevus ning 
pakub korraldusasutuse tuvastatud 
puudujääkide korral rahvusvahelistele 
standarditele vastavat vajalikku koolitust;

Or. en

Muudatusettepanek 1673
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 114 – lõige 3 – punkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) koostab ja heakskiitmise järel kohaldab 
asjaomaseid valikumenetlusi ning -
kriteeriume, mis:

(a) koos järelevalvekomiteega koostab ja 
heakskiitmise järel kohaldab asjaomaseid 
valikumenetlusi ning -kriteeriume, mis:

Or. en

Muudatusettepanek 1674
Monika Smolková, Anna Záborská
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Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 114 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Rakenduskava finantsjuhtimise ja -
kontrolliga seotud korraldusasutus:

4. Rakenduskava või makropiirkondliku 
arengufondi programmi finantsjuhtimise 
ja -kontrolliga seotud korraldusasutus:

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1675
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 114 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kontrollib, et kaasrahastatavad tooted ja 
teenused on pakutud ning et toetusesaajad 
on deklareeritud kulud tasunud ning et 
kulud vastavad kohalduvale liidu ja 
riigisisesele õigusele, rakenduskavale ning 
toimingu toetuse tingimustele;

(a) kontrollib, et kaasrahastatavad tooted ja 
teenused on pakutud ning et toetusesaajad 
on deklareeritud kulud tasunud ning et 
kulud vastavad kohalduvale liidu ja 
riigisisesele õigusele, rakenduskavale ning 
toimingu toetuse tingimustele või 
makropiirkondliku arengufondi 
programmile;

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1676
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 114 – lõige 4 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) rakendab tõhusaid ja proportsionaalseid 
pettusevastaseid meetmeid, arvestades 
kindlakstehtud riske;

(c) rakendab tõhusaid ja proportsionaalseid 
pettusevastaseid meetmeid, arvestades 
kindlakstehtud riske, näiteks sõltumatu 
asutus, mis võtab vastu teateid 
rikkumistest;

Or. en

Muudatusettepanek 1677
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 114 – lõige 4 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) koostab juhtkonna kinnitava avalduse 
juhtimis- ja kontrollisüsteemi toimimise, 
aluseks olevate tehingute seaduslikkuse 
ning korrektsuse ja usaldusväärse 
finantsjuhtimise põhimõtte järgimise 
kohta ning raporti, milles kirjeldatakse 
teostatud finantskontrolli tulemusi, 
juhtimis- ja kontrollisüsteemis tuvastatud 
nõrkusi ning rakendatud 
parandusmeetmeid.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1678
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 114 – lõige 5 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kohapealne kontroll. (b) üle 500 000 euro suuruste riiklike 
investeeringute kohapealne kontroll.

Or. en
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Muudatusettepanek 1679
Vasilica Viorica Dăncilă

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 114 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kui korraldusasutus on rakenduskava 
raames ka toetusesaaja, peavad lõike 4 
punktis a osutatud kontrollid tagama 
piisava ülesannete lahususe.

7. Liikmesriik või korraldusasutus võib
vahendusasutuse ja liikmesriigi või 
korraldusasutuse vahelise kirjaliku 
lepinguga usaldada rakenduskava osa 
juhtimise vahendusasutusele (edaspidi: 
üldine toetus), sealhulgas ametiasutused, 
piirkondlikud arendusorganid, või 
valitsusvälised organisatsioonid. Selleks et 
hõlbustada väikeste valitsusväliste 
organisatsioonide juurdepääsu 
struktuurifondidele, edendavad 
liikmesriigid väikeste ja kujundatud 
üldiste toetuste kasutamist.

Or. en

Selgitus

Üldised toetused on võimas ja end tõestanud finantsvahend, mis edendab sotsiaalse kaasatuse 
tulemuste saavutamist sihtotstarbeliste projektide abil, mis hõlmavad haavatavate 
inimrühmade vajadustele vastavate vabaühenduste sotsiaalset kaasamist kohapeal. Vaesuse 
vastu võitlemise Euroopa tegevusprogramm.

Muudatusettepanek 1680
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 114 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Komisjon võtab rakendusaktidega 
vastu lõike 4 punktis e osutatud 
juhtkonna kinnitava avalduse näidise. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 143 lõikes 2 osutatud 

välja jäetud
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nõuandemenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 1681
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 115 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tõendada iga-aastaste aruannete 
terviklikkust, täpsust ja õigsust ning seda, 
et arvestuskannetes vastavad kulud 
vastavad liidu ning siseriiklikele 
eeskirjadele ja et need on tehtud seoses 
toimingutega, mis on rahastamiseks välja 
valitud vastavalt rakenduskava suhtes 
kohaldatavatele kriteeriumidele ning on 
vastavuses liidu ja siseriiklike 
eeskirjadega;

(c) tõendada iga-aastaste aruannete 
terviklikkust, täpsust ja õigsust ning seda, 
et arvestuskannetes vastavad kulud 
vastavad liidu ning siseriiklikele 
eeskirjadele ja et need on tehtud seoses 
toimingutega, mis on rahastamiseks välja 
valitud vastavalt rakenduskava või 
makropiirkondliku arengufondi 
programmi suhtes kohaldatavatele 
kriteeriumidele ning on vastavuses liidu ja 
siseriiklike eeskirjadega;

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1682
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 115 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) tagada sellise süsteemi olemasolu, 
milles kirjendatakse ja salvestatakse 
elektroonilisel kujul iga toimingu 
raamatupidamisandmikud ning mis toetab 
kõiki andmeid, mida on vaja, et koostada 
maksetaotlusi ja raamatupidamise 

(d) tagada sellise süsteemi olemasolu, 
milles kirjendatakse ja salvestatakse 
elektroonilisel kujul iga toimingu 
raamatupidamisandmikud ning mis toetab 
kõiki andmeid, mida on vaja, et koostada 
maksetaotlusi ja raamatupidamise 
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aastaaruandeid, sealhulgas 
tagasinõudmisele kuuluvate summade, 
tagasinõutud summade ning toimingu või 
rakenduskava kogu toetuse või selle osa 
tühistamise järel tühistatud summade 
andmikud;

aastaaruandeid, sealhulgas 
tagasinõudmisele kuuluvate summade, 
tagasinõutud summade ning toimingu või 
rakenduskava või makropiirkondliku 
arengufondi programmi kogu toetuse või 
selle osa tühistamise järel tühistatud 
summade andmikud;

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1683
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 115 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) pidada arvestust sissenõutud summade 
ning toimingu või rakenduskava kogu 
toetuse või selle osa tühistamise järel 
tühistatud summade kohta. Sissenõutud 
summad makstakse liidu üldeelarvesse 
tagasi enne rakenduskava lõpetamist, 
arvates need maha kulude järgmisest 
eelarvestusest.

(h) pidada arvestust sissenõutud summade 
ning toimingu või rakenduskava kogu 
toetuse või selle osa tühistamise järel 
tühistatud summade kohta. Sissenõutud 
summad makstakse liidu üldeelarvesse 
tagasi enne rakenduskava või 
makropiirkondliku arengufondi 
programmi lõpetamist, arvates need maha 
kulude järgmisest eelarvestusest.

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1684
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 116 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Auditeerimisasutus koostab kuue kuu 
jooksul rakenduskava vastuvõtmisest 
auditeerimisstrateegia auditite 
teostamiseks. Auditeerimisstrateegias 
kirjeldatakse auditeerimismetoodikat, 
toiminguauditite valimivõtumeetodit ja 
auditite kavandamist jooksvaks 
aruandeaastaks ning kaheks järgmiseks 
aruandeaastaks. Auditeerimisstrateegiat 
ajakohastatakse igal aastal alates 
2016. aastast kuni 2022. aastani (kaasa 
arvatud). Kui rohkem kui ühe rakenduskava 
suhtes kehtib ühine juhtimis- ja 
kontrollisüsteem, võib koostada asjaomaste 
rakenduskavade tarvis ühtse 
auditeerimisstrateegia. Auditeerimisasutus 
esitab komisjonile taotluse alusel 
auditeerimisstrateegia.

4. Auditeerimisasutus koostab kuue kuu 
jooksul rakenduskava vastuvõtmisest 
auditeerimisstrateegia auditite 
teostamiseks. Auditeerimisstrateegias 
kirjeldatakse auditeerimismetoodikat, 
toiminguauditite valimivõtumeetodit ja 
auditite kavandamist jooksvaks 
aruandeaastaks ning kaheks järgmiseks 
aruandeaastaks. Auditeerimisstrateegiat 
ajakohastatakse igal aastal alates 
2016. aastast kuni 2022. aastani (kaasa 
arvatud). Kui rohkem kui ühe rakenduskava
või makropiirkondliku arengufondi 
programmi suhtes kehtib ühine juhtimis- ja 
kontrollisüsteem, võib koostada asjaomaste 
rakenduskavade või makropiirkondliku 
arengufondi programmide tarvis ühtse 
auditeerimisstrateegia. Auditeerimisasutus 
esitab komisjonile taotluse alusel 
auditeerimisstrateegia.

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1685
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 117

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 1686
Cornelia Ernst, Younous Omarjee
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Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 117

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1687
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 117

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 1688
Salvatore Caronna

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 117

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. it

Selgitus

Ettepanekus määruse vastuvõtmiseks ettenähtud juhtimis- ja kontrollorganite akrediteerimine 
lükatakse tagasi.

Muudatusettepanek 1689
Monika Smolková, Anna Záborská
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Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 117 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud ametlik otsus põhineb 
auditiaruandel ja audiitori järeldusotsusel, 
mille koostab sõltumatu 
auditeerimisasutus, kes hindab juhtimis- ja 
kontrollisüsteemi, sealhulgas 
vahendusasutuste rolli selles, ning süsteemi 
vastavust artiklitele 62, 63, 114 ja 115. 
Akrediteerimisasutus võtab arvesse seda, 
kas rakenduskava juhtimis- ja 
kontrollisüsteemid on sarnased eelmise 
programmitöö perioodi tarvis kehtestatud 
süsteemidega, ning lisaks ka tõendeid 
nende tõhusa toimimise kohta. 

2. Lõikes 1 osutatud ametlik otsus põhineb 
auditiaruandel ja audiitori järeldusotsusel, 
mille koostab sõltumatu 
auditeerimisasutus, kes hindab juhtimis- ja 
kontrollisüsteemi, sealhulgas 
vahendusasutuste rolli selles, ning süsteemi 
vastavust artiklitele 62, 63, 114 ja 115. 
Akrediteerimisasutus võtab arvesse seda, 
kas rakenduskava või makropiirkondliku 
arengufondi programmi juhtimis- ja 
kontrollisüsteemid on sarnased eelmise 
programmitöö perioodi tarvis kehtestatud 
süsteemidega, ning lisaks ka tõendeid 
nende tõhusa toimimise kohta. 

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1690
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 117 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriik esitab lõikes 1 osutatud 
ametliku otsuse komisjonile kuue kuu 
jooksul rakenduskava vastuvõtmise otsuse 
tegemisest.

3. Liikmesriik või makropiirkondliku 
arengufondi asutanud liikmesriikide 
rühm esitab lõikes 1 osutatud ametliku 
otsuse komisjonile kuue kuu jooksul 
rakenduskava või makropiirkondliku 
arengufondi programmi vastuvõtmise 
otsuse tegemisest.

Or. sk
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Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1691
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 117 – lõige 4 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Otsustades, kas neid dokumente taotleda, 
võtab komisjon arvesse seda, kas 
rakenduskava juhtimis- ja 
kontrollisüsteemid on sarnased eelmise 
programmitöö perioodi tarvis rakendatud 
süsteemidega, kas korraldusasutus teostab 
ka sertifitseerimisasutuse ülesandeid, ja 
tõendeid nende tõhusa toimimise kohta. 

Otsustades, kas neid dokumente taotleda, 
võtab komisjon arvesse seda, kas 
rakenduskava või makropiirkondliku 
arengufondi programmi juhtimis- ja 
kontrollisüsteemid on sarnased eelmise 
programmitöö perioodi tarvis rakendatud 
süsteemidega, kas korraldusasutus teostab 
ka sertifitseerimisasutuse ülesandeid, ja 
tõendeid nende tõhusa toimimise kohta. 

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1692
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 119 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik tagab, et hiljemalt 
rakenduskava lõpuks toetusesaajatele 
makstud avaliku sektori toetuse summa on 
vähemalt võrdne toetusega, mille komisjon 
on fondidest liikmesriigile maksnud.

Liikmesriik või makropiirkondliku 
arengufondi asutanud liikmesriikide 
rühm tagab, et hiljemalt rakenduskava või 
makropiirkondliku arengufondi 
programmi lõpuks toetusesaajatele 
makstud avaliku sektori toetuse summa on 
vähemalt võrdne toetusega, mille komisjon 
on fondidest liikmesriigile või
makropiirkondliku arengufondi asutanud 
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liikmesriikide rühmale maksnud.

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1693
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Vincenzo 
Iovine, Leonardo Domenici, Guido Milana, Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 120 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon hüvitab vahemaksetena 90%
summast, mis saadakse, kui maksetaotlusse 
kantud prioriteetse suuna abikõlblikele 
kuludele kohaldatakse rakenduskava 
vastuvõtmise otsuses sätestatud vastava 
prioriteetse suuna kaasrahastamise määra. 
Aastabilanss määratakse kooskõlas 
artikli 130 lõikega 1.

1. Komisjon hüvitab vahemaksetena 95%
summast, mis saadakse, kui maksetaotlusse 
kantud prioriteetse suuna abikõlblikele 
kuludele kohaldatakse rakenduskava 
vastuvõtmise otsuses sätestatud vastava 
prioriteetse suuna kaasrahastamise määra. 
Aastabilanss määratakse kooskõlas 
artikli 130 lõikega 1.

Or. it

Selgitus

Vahemaksed, mis moodustavad 90% kaasrahastamise määra kohaldamisel saadavast 
summast, on põhjendamatud, sest see välistaks programmi elluviimiseks olulise likviidsuse 
juhtimise organi. 95% suurune künnis näib olevat asjakohasem, arvestades, et ülejäänud 5% 
kasutatakse haldusreservina.

Muudatusettepanek 1694
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 120 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon hüvitab vahemaksetena 90% 
summast, mis saadakse, kui maksetaotlusse 

1. Komisjon hüvitab vahemaksetena 90% 
summast, mis saadakse, kui maksetaotlusse 
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kantud prioriteetse suuna abikõlblikele 
kuludele kohaldatakse rakenduskava 
vastuvõtmise otsuses sätestatud vastava 
prioriteetse suuna kaasrahastamise määra. 
Aastabilanss määratakse kooskõlas 
artikli 130 lõikega 1.

kantud prioriteetse suuna abikõlblikele 
kuludele kohaldatakse rakenduskava või 
makropiirkondliku arengufondi 
programmi vastuvõtmise otsuses sätestatud 
vastava prioriteetse suuna kaasrahastamise 
määra. Aastabilanss määratakse kooskõlas 
artikli 130 lõikega 1. Liikmesriik või 
makropiirkondliku arengufondi asutanud 
liikmesriikide rühm tagab, et hiljemalt 
rakenduskava või makropiirkondliku 
arengufondi programmi lõpuks 
toetusesaajatele makstud avaliku sektori
toetuse summa on vähemalt võrdne 
toetusega, mille komisjon on fondidest 
liikmesriigile või makropiirkondliku 
arengufondi asutanud liikmesriikide 
rühmale maksnud.

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1695
Evgeni Kirilov

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 120 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon hüvitab vahemaksetena 90%
summast, mis saadakse, kui maksetaotlusse 
kantud prioriteetse suuna abikõlblikele 
kuludele kohaldatakse rakenduskava 
vastuvõtmise otsuses sätestatud vastava 
prioriteetse suuna kaasrahastamise määra. 
Aastabilanss määratakse kooskõlas 
artikli 130 lõikega 1.

1. Komisjon hüvitab vahemaksetena 100%
summast, mis saadakse, kui maksetaotlusse 
kantud prioriteetse suuna abikõlblikele 
kuludele kohaldatakse rakenduskava 
vastuvõtmise otsuses sätestatud vastava 
prioriteetse suuna kaasrahastamise määra. 
Aastabilanss määratakse kooskõlas 
artikli 130 lõikega 1.

Or. en
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Muudatusettepanek 1696
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 120 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) fondide toetuse osamaksed 
prioriteetsele suunale, mis on sätestatud 
komisjoni otsuses, millega rakenduskava 
heaks kiidetakse.

(b) fondide toetuse osamaksed 
prioriteetsele suunale, mis on sätestatud 
komisjoni otsuses, millega rakenduskava 
või makropiirkondliku arengufondi 
programm heaks kiidetakse.

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1697
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 120 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Olenemata artiklist 22 ei tohi liidu toetus 
vahe- ja lõppmaksete kaudu olla suurem 
kui avaliku sektori toetus ning fondidest 
igale prioriteetsele suunale eraldatava 
toetuse maksimaalne summa, nagu on 
sätestatud komisjoni otsuses, millega 
rakenduskava heaks kiidetakse.

3. Olenemata artiklist 22 ei tohi liidu toetus 
vahe- ja lõppmaksete kaudu olla suurem 
kui avaliku sektori toetus ning fondidest 
igale prioriteetsele suunale eraldatava 
toetuse maksimaalne summa, nagu on 
sätestatud komisjoni otsuses, millega 
rakenduskava või makropiirkondliku 
arengufondi programm heaks kiidetakse.

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1698
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 123 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid, kes ei ole maksetaotluse 
esitamise päevaks eurot kasutusele võtnud, 
konverteerivad riigi vääringus tehtud kulud 
eurodesse. See summa konverteeritakse 
eurodesse, kasutades komisjoni selle kuu 
raamatupidamise vahetuskurssi, millal kulu 
kanti asjaomase rakenduskava 
korraldusasutuse 
raamatupidamisarvestusse. Komisjon 
avaldab konverteerimiskursi igakuiselt 
elektrooniliselt.

1. Liikmesriigid, kes ei ole maksetaotluse 
esitamise päevaks eurot kasutusele võtnud, 
konverteerivad riigi vääringus tehtud kulud 
eurodesse. See summa konverteeritakse 
eurodesse, kasutades komisjoni selle kuu 
raamatupidamise vahetuskurssi, millal kulu 
kanti asjaomase rakenduskava 
sertifitseerimis- või korraldusasutuse 
raamatupidamisarvestusse. Komisjon 
avaldab konverteerimiskursi igakuiselt 
elektrooniliselt.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on pakkuda võimalust praeguse programmitöö perioodi 
korralduse (määruse 1083/2006 artikkel 81) säilimist ning vältida sellega 
lisahaldusringkondade loomist. Kui sertifitseerimis- ja korraldusasutus on ühendatud, on 
asjakohane viimase raamatupidamisarvestus.

Muudatusettepanek 1699
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 123 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid, kes ei ole maksetaotluse 
esitamise päevaks eurot kasutusele võtnud, 
konverteerivad riigi vääringus tehtud kulud 
eurodesse. See summa konverteeritakse 
eurodesse, kasutades komisjoni selle kuu 
raamatupidamise vahetuskurssi, millal kulu 
kanti asjaomase rakenduskava 
korraldusasutuse 
raamatupidamisarvestusse. Komisjon 
avaldab konverteerimiskursi igakuiselt 
elektrooniliselt.

1. Liikmesriigid, kes ei ole maksetaotluse 
esitamise päevaks eurot kasutusele võtnud, 
konverteerivad riigi vääringus tehtud kulud 
eurodesse. See summa konverteeritakse 
eurodesse, kasutades komisjoni selle kuu 
raamatupidamise vahetuskurssi, millal kulu 
kanti asjaomase rakenduskava või 
makropiirkondliku arengufondi 
programmi korraldusasutuse 
raamatupidamisarvestusse. Komisjon 
avaldab konverteerimiskursi igakuiselt 
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elektrooniliselt.

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1700
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 124 – lõige 1 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) 2014. aastal: 2 % fondidest 
rakenduskavale terveks programmitöö 
perioodiks eraldatava toetuse summast;

a) 2014. aastal: 2,5% fondidest 
rakenduskavale terveks programmitöö 
perioodiks eraldatava toetuse summast;

Or. en

Muudatusettepanek 1701
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 124 – lõige 1 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) 2014. aastal: 2 % fondidest 
rakenduskavale terveks programmitöö 
perioodiks eraldatava toetuse summast;

a) 2014. aastal: 2% fondidest 
rakenduskavale või makropiirkondliku 
arengufondi programmile terveks 
programmitöö perioodiks eraldatava 
toetuse summast;

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.
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Muudatusettepanek 1702
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 124 – lõige 1 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) 2014. aastal: 2 % fondidest 
rakenduskavale terveks programmitöö 
perioodiks eraldatava toetuse summast;

a) 2014. aastal: 3% fondidest 
rakenduskavale terveks programmitöö 
perioodiks eraldatava toetuse summast;

Or. fr

Selgitus

Selleks, et korraldusasutused saaksid lõppsaajatele maksta enne komisjonile 
tagastamistaotluste esitamist, on vaja suuremat paindlikkust seoses ettemaksetega, et 
korraldusasutustel oleks piisavalt rahalisi vahendeid, et lõppsaajate taotlustele vastata.

Muudatusettepanek 1703
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 124 – lõige 1 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) 2015. aastal: 1 % fondidest 
rakenduskavale terveks programmitöö 
perioodiks eraldatava toetuse summast;

b) 2015. aastal: 1% fondidest 
rakenduskavale või makropiirkondliku 
arengufondi programmile terveks 
programmitöö perioodiks eraldatava 
toetuse summast;

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1704
Evgeni Kirilov

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 124 – lõige 1 – esimene lõik – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) 2015. aastal: 1 % fondidest 
rakenduskavale terveks programmitöö 
perioodiks eraldatava toetuse summast;

b) 2015. aastal: 2% fondidest 
rakenduskavale terveks programmitöö 
perioodiks eraldatava toetuse summast;

Or. en

Muudatusettepanek 1705
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 124 – lõige 1 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) 2015. aastal: 1 % fondidest 
rakenduskavale terveks programmitöö 
perioodiks eraldatava toetuse summast;

b) 2015. aastal: 2,5% fondidest 
rakenduskavale terveks programmitöö 
perioodiks eraldatava toetuse summast;

Or. en

Muudatusettepanek 1706
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 124 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) 2015. aastal: 1 % fondidest 
rakenduskavale terveks programmitöö 
perioodiks eraldatava toetuse summast;

b) 2015. aastal: 2% fondidest 
rakenduskavale terveks programmitöö 
perioodiks eraldatava toetuse summast;

Or. fr

Selgitus

Selleks, et korraldusasutused saaksid lõppsaajatele maksta enne komisjonile 
tagastamistaotuste esitamist, on vaja suuremat paindlikkust seoses ettemaksetega, et 
korraldusasutustel oleks piisavalt rahalisi vahendeid, et lõppsaajate taotlustele vastata.
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Muudatusettepanek 1707
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 124 – lõige 1 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) 2015. aastal: 1 % fondidest 
rakenduskavale terveks programmitöö 
perioodiks eraldatava toetuse summast;

b) 2015. aastal: 3% fondidest 
rakenduskavale terveks programmitöö 
perioodiks eraldatava toetuse summast;

Or. en

Muudatusettepanek 1708
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 124 – lõige 1 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) 2015. aastal: 1 % fondidest 
rakenduskavale terveks programmitöö 
perioodiks eraldatava toetuse summast;

b) 2015. aastal: 3% fondidest 
rakenduskavale terveks programmitöö 
perioodiks eraldatava toetuse summast;

Or. en

Muudatusettepanek 1709
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 124 – lõige 1 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) 2015. aastal: 1 % fondidest 
rakenduskavale terveks programmitöö 
perioodiks eraldatava toetuse summast;

b) 2015. aastal: 3% fondidest 
rakenduskavale terveks programmitöö 
perioodiks eraldatava toetuse summast;

Or. en
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Selgitus

Väljendame heameelt ettepaneku üle, mille kohaselt nõutakse korraldusasutuselt raha 
väljamaksmist toetusesaajatele enne komisjonile hüvitustaotluse esitamist; siiski, kui 
korraldusasutusel peab olema piisavalt ressursse toetusesaajate poolt nõutavate summade 
ettemaksmiseks, nõuab see süsteem paindlikumat ettemaksesüsteemi.

Muudatusettepanek 1710
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 124 – lõige 1 – esimene lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) 2016. aastal: 1 % fondidest 
rakenduskavale terveks programmitöö 
perioodiks eraldatava toetuse summast.

c) 2016. aastal: 2,5% fondidest 
rakenduskavale terveks programmitöö 
perioodiks eraldatava toetuse summast.

Or. en

Muudatusettepanek 1711
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 124 – lõige 1 – esimene lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) 2016. aastal: 1 % fondidest 
rakenduskavale terveks programmitöö 
perioodiks eraldatava toetuse summast.

c) 2016. aastal: 2% fondidest 
rakenduskavale terveks programmitöö 
perioodiks eraldatava toetuse summast.

Or. fr

Selgitus

Selleks, et korraldusasutused saaksid lõppsaajatele maksta enne komisjonile 
tagastamistaotluste esitamist, on vaja suuremat paindlikkust seoses ettemaksetega, et 
korraldusasutustel oleks piisavalt rahalisi vahendeid, et lõppsaajate taotlustele vastata.

Muudatusettepanek 1712
Monika Smolková, Anna Záborská
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Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 124 – lõige 1 – esimene lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) 2016. aastal: 1 % fondidest 
rakenduskavale terveks programmitöö 
perioodiks eraldatava toetuse summast;

c) 2016. aastal: 1% fondidest 
rakenduskavale või makropiirkondliku 
arengufondi programmile terveks 
programmitöö perioodiks eraldatava 
toetuse summast;

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1713
Evgeni Kirilov

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 124 – lõige 1 – esimene lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) 2016. aastal: 1 % fondidest 
rakenduskavale terveks programmitöö 
perioodiks eraldatava toetuse summast.

c) 2016. aastal: 2% fondidest 
rakenduskavale terveks programmitöö 
perioodiks eraldatava toetuse summast.

Or. en

Muudatusettepanek 1714
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 124 – lõige 1 – esimene lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) 2016. aastal: 1 % fondidest 
rakenduskavale terveks programmitöö 
perioodiks eraldatava toetuse summast.

c) 2016. aastal: 2% fondidest 
rakenduskavale terveks programmitöö 
perioodiks eraldatava toetuse summast.
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Or. en

Muudatusettepanek 1715
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 124 – lõige 1 – esimene lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) 2016. aastal: 1 % fondidest 
rakenduskavale terveks programmitöö 
perioodiks eraldatava toetuse summast.

c) 2016. aastal: 3% fondidest 
rakenduskavale terveks programmitöö 
perioodiks eraldatava toetuse summast.

Or. en

Muudatusettepanek 1716
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 124 – lõige 1 – esimene lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) 2016. aastal: 1 % fondidest 
rakenduskavale terveks programmitöö 
perioodiks eraldatava toetuse summast.

c) 2016. aastal: 3% fondidest 
rakenduskavale terveks programmitöö 
perioodiks eraldatava toetuse summast.

Or. en

Selgitus

Väljendame heameelt ettepaneku üle, mille kohaselt nõutakse korraldusasutuselt raha 
väljamaksmist toetusesaajatele enne komisjonile hüvitustaotluse esitamist; siiski, kui 
korraldusasutusel peab olema piisavalt ressursse toetusesaajate nõutavate summade 
ettemaksmiseks, nõuab see süsteem paindlikumat ettemaksesüsteemi.

Muudatusettepanek 1717
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 124 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Aastatel 2016–2022 tasutakse iga-
aastased eelmaksed enne 1. juulit. Aastal 
2016 moodustavad need 2 % fondidest 
rakenduskavale terveks programmitöö 
perioodiks eraldatava toetuse summast. 
Aastatel 2017–2022 moodustavad need 2,5 
% fondidest rakenduskavale terveks 
programmitöö perioodiks eraldatava 
toetuse summast.

2. Aastatel 2016–2022 tasutakse iga-
aastased eelmaksed enne 1. juulit. (b) 
Aastal 2016 moodustavad need 2%
fondidest rakenduskavale või 
makropiirkondliku arengufondi 
programmile terveks programmitöö 
perioodiks eraldatava toetuse summast. 
Aastatel 2017–2022 moodustavad need 
2,5% fondidest rakenduskavale või 
makropiirkondliku arengufondi 
programmile terveks programmitöö 
perioodiks eraldatava toetuse summast.

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1718
Evgeni Kirilov

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 124 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Aastatel 2016–2022 tasutakse iga-
aastased eelmaksed enne 1. juulit. Aastal 
2016 moodustavad need 2 % fondidest 
rakenduskavale terveks programmitöö 
perioodiks eraldatava toetuse summast. 
Aastatel 2017–2022 moodustavad need 
2,5 % fondidest rakenduskavale terveks 
programmitöö perioodiks eraldatava 
toetuse summast.

2. Aastatel 2016–2022 tasutakse iga-
aastased eelmaksed enne 1. juulit. Aastal 
2016 moodustavad need 2,5% fondidest 
rakenduskavale terveks programmitöö 
perioodiks eraldatava toetuse summast. 
Aastatel 2017–2022 moodustavad need 3%
fondidest rakenduskavale terveks 
programmitöö perioodiks eraldatava 
toetuse summast.

Or. en

Muudatusettepanek 1719
Hermann Winkler
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Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 126 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Esimest vahemaksetaotlust ei tohi 
esitada enne, kui komisjon on kätte 
saanud ametliku akti korraldusasutuse 
akrediteerimise kohta.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 1720
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 126 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Vahemakseid ei või teha rakenduskava 
puhul, kui komisjonile ei ole saadetud 
rakendamise aastaaruannet vastavalt 
artiklile 101. 

4. Vahemakseid ei või teha rakenduskava 
või makropiirkondliku arengufondi 
programmi puhul, kui komisjonile ei ole 
saadetud rakendamise aastaaruannet 
vastavalt artiklile 101. 

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1721
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 126 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Vabade vahendite olemasolul teeb 
komisjon vahemaksed hiljemalt 60 päeva 

5. Rakendab tõhusaid ja 
proportsionaalseid pettusevastaseid 
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jooksul pärast kuupäeva, kui 
maksetaotlus komisjonis registreeritakse.

meetmeid, arvestades kindlakstehtud 
riske, näiteks sõltumatu asutus, mis võtab 
vastu teateid rikkumistest;

Or. en

Muudatusettepanek 1722
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 126 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Algsed eelmaksed ja vahemaksed 
peavad jõudma toetusesaajateni enne 
programmi kulukohustuste võtmist või 
enne järgmist faasi, kindlustades nii selle, 
et maksetähtajad ei põhjusta programmi 
elluviimist ning et toetusesaaja ei peaks 
kasutama avalikku rahastamist;

Or. en

Muudatusettepanek 1723
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 127 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon vabastab kohustusest 
summad, mis arvutatakse rakenduskavale 
teise lõigu kohaselt ning mida ei ole 
esialgsete eelmaksete ja iga-aastaste 
eelmaksete, vahemaksete ja 
aastabilansimakse tegemiseks ära kasutatud 
31. detsembriks teisel majandusaastal, mis 
järgneb rakenduskava alusel eelarvelise 
kulukohustuse võtmise aastale, või mille 
kohta ei ole artikli 126 alusel saadetud 
artikli 121 kohaselt koostatud 
maksetaotlust.

1. Komisjon vabastab kohustusest 
summad, mis arvutatakse rakenduskavale 
teise lõigu kohaselt ning mida ei ole 
esialgsete eelmaksete ja iga-aastaste 
eelmaksete, vahemaksete ja 
aastabilansimakse tegemiseks ära kasutatud 
31. detsembriks kolmandal
majandusaastal, mis järgneb rakenduskava 
alusel eelarvelise kulukohustuse võtmise 
aastale, või mille kohta ei ole artikli 126 
alusel saadetud artikli 121 kohaselt 
koostatud maksetaotlust.
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Or. en

Muudatusettepanek 1724
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 127 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon vabastab kohustusest 
summad, mis arvutatakse rakenduskavale 
teise lõigu kohaselt ning mida ei ole 
esialgsete eelmaksete ja iga-aastaste 
eelmaksete, vahemaksete ja 
aastabilansimakse tegemiseks ära kasutatud 
31. detsembriks teisel majandusaastal, mis 
järgneb rakenduskava alusel eelarvelise 
kulukohustuse võtmise aastale, või mille 
kohta ei ole artikli 126 alusel saadetud 
artikli 121 kohaselt koostatud 
maksetaotlust.

1. Komisjon vabastab kohustusest 
summad, mis arvutatakse rakenduskavale 
teise lõigu kohaselt ning mida ei ole 
esialgsete eelmaksete ja iga-aastaste 
eelmaksete, vahemaksete ja 
aastabilansimakse tegemiseks ära kasutatud 
31. detsembriks teisel majandusaastal, mis 
järgneb rakenduskava või 
makropiirkondliku arengufondi 
programmi alusel eelarvelise 
kulukohustuse võtmise aastale, või mille 
kohta ei ole saadetud maksetaotlust artikli 
126 lõike 1 kohaselt.

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1725
Evgeni Kirilov

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 127 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon vabastab kohustusest 
summad, mis arvutatakse rakenduskavale 
teise lõigu kohaselt ning mida ei ole 
esialgsete eelmaksete ja iga-aastaste 
eelmaksete, vahemaksete ja 
aastabilansimakse tegemiseks ära kasutatud 
31. detsembriks teisel majandusaastal, mis 

1. Komisjon vabastab kohustusest 
summad, mis arvutatakse rakenduskavale 
teise lõigu kohaselt ning mida ei ole 
esialgsete eelmaksete ja iga-aastaste 
eelmaksete, vahemaksete ja 
aastabilansimakse tegemiseks ära kasutatud 
31. detsembriks teisel majandusaastal, mis 
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järgneb rakenduskava alusel eelarvelise
kulukohustuse võtmise aastale, või mille 
kohta ei ole artikli 126 alusel saadetud 
artikli 121 kohaselt koostatud 
maksetaotlust.

järgneb rakenduskava alusel eelarvelise 
kulukohustuse võtmise aastale ja 
Ühtekuuluvusfondi puhul 31. detsembriks 
kolmandal majandusaastal, mis järgneb 
rakenduskava alusel eelarvelise 
kulukohustuse võtmise aastale, või mille 
kohta ei ole artikli 126 alusel saadetud 
artikli 121 kohaselt koostatud 
maksetaotlust.

Or. en

Muudatusettepanek 1726
Markus Pieper, Joachim Zeller

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 127 – lõige 1 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui raskes finantsolukorras liikmesriik 
täidab artikli 22 lõike 1 tingimused, 
koostab komisjon taotluse alusel 
rakendusaktiga eraldi programmi keskse 
juhtimise all vastavalt määruse nr 
1605/2002 artiklile 54a, et koondada 
asjaomase liikmesriigi peatatud ja/või 
tagasi nõutud vahendid ja intressitulu või 
kasutamata vahendid ja kasutada neid 
parimal viisil majanduskasvu 
edendamiseks, eelkõige majandusega 
seotud infrastruktuuriprojektideks.

Or. de

Muudatusettepanek 1727
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 127 – lõige 1 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriikide puhul, kelle SKP inimese 
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kohta oli aastatel 2007–2009 alla 85% 
Euroopa Liidu keskmisest samal 
võrdlusperioodil, peab lõike 1 esimeses 
lõigus nimetatud võrdlusperiood olema 
31. detsember kolmandal majandusaastal, 
mis järgneb selle rakenduskava jaoks 
eelarve kinnitamise aastale.

Or. pt

Selgitus

Oleme seisukohal, et rohkem arenenud piirkondadele tuleb võimaldada suuremat paindlikkust 
võrreldes teiste Euroopa piirkondadega.

Muudatusettepanek 1728
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 127 – lõige 4 a (uus)

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Seoses lõikes 1 nimetatud eelarveliste 
kohustustega ja kui need vastavad artiklis 
9 sätestatud temaatiliste eesmärkide 1 ja 3 
innovatsiooni- ja teadus- ja 
arendusprojektidele, mis ei ole 
infrastruktuuriprojektid, vabastab 
komisjon vastavalt kõnealuse lõike teisele 
lõigule summad kohustustest 31. 
detsembriks neljandal majandusaastal, 
mis järgneb rakenduskava alusel 
eelarvelise kulukohustuse võtmise aastale.

Or. es

Selgitus

ERFist kaasfinantseeritavate innovatsiooni- ning teadus- ja arendusprojektide rakendamine 
teistel programmitöö perioodidel näitab, et esineb raskusi kõikide programmide puhul 
kehtestatud vahendite automaatselt vabastamise ühise eeskirja täitmisel. Teeme ettepaneku 
kehtestada seda tüüpi projektide jaoks mõeldud eelarveliste kulukohustuste puhul paindlikum 
vabastamiseeskirjade täitmise tase.
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Muudatusettepanek 1729
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 127 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kui komisjon otsustab suurprojektile 
loa anda, vähendatakse võimalikke 
automaatsest kulukohustustest 
vabastamisega seotud summasid sellise 
suurprojektiga seotud iga-aastaste 
summade võrra.
Selliste iga-aastaste summade punktis 1 
osutatud automaatse kulukohustustest 
vabastamise tähtaegade arvutamise 
alguskuupäevaks on selliste 
suurprojektide lubamiseks vajaliku 
hilisema otsuse kuupäev.

Or. en

Muudatusettepanek 1730
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – II peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Raamatupidamisarvestuse kontroll ja 
heakskiitmine ning lõpetamine

Rakenduskavade ja makropiirkondlike 
programmide raamatupidamisarvestuse 
kontroll ja heakskiitmine ning lõpetamine

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1731
Hermann Winkler
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Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 128

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 128 välja jäetud
Raamatupidamise aastaaruannete sisu

1. Iga rakenduskava tõendatud 
raamatupidamise aastaaruanded 
hõlmavad aruandeaastat ja sisaldavad iga 
prioriteetse suuna tasandil:
(a) toimingute rakendamisel 
toetusesaajate kantud abikõlblike kulude 
summat, nagu see on 
sertifitseerimisasutuste arvestuskannetes 
kirjendatud, ja vastava abikõlbliku 
avaliku sektori tasutud toetuse ning 
toimingute rakendamisel saadud avaliku 
sektori toetuse summat;
(b) aruandeaasta jooksul tühistatud ja 
sissenõutud summasid, aruandeaasta lõpu 
seisuga sissenõudmisele kuuluvaid 
summasid, artikli 61 alusel tagastatud 
summasid ning summasid, mida ei ole 
võimalik tagasi saada;
(c) iga prioriteetse suuna puhul loendit 
aruandeaasta jooksul lõpetatud 
toimingutest, mida toetasid ERF ja 
Ühtekuuluvusfond;
(d) iga prioriteetse suuna puhul punktist a 
lähtuvalt teatavaks tehtud kulude ja sama 
aruandeaasta maksetaotlustel 
deklareeritud kulude vastavusse viimist 
koos mis tahes erinevuste selgitusega.
2. Sertifitseerimisasutus võib määrata 
raamatupidamisarvestuses prioriteetse 
suunaga eraldise, mis ei ületa 5 % 
kogukuludest maksetaotlustel, mis on 
esitatud konkreetse aruandeaasta kohta, 
kui auditeerimisasutusel on kulude 
seaduslikkuse ja korrektsuse kohta 
menetlus pooleli. Selle eraldise summa 
arvatakse välja lõike 1 punktis a osutatud 
abikõlblike kulude kogusummast. 
Summad arvatakse lõplikult sisse 
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järgmise aasta iga-aastasesse 
raamatupidamisannetesse või neist välja.

Or. de

Muudatusettepanek 1732
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 128

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 128 välja jäetud
Raamatupidamise aastaaruannete sisu

1. Iga rakenduskava tõendatud 
raamatupidamise aastaaruanded 
hõlmavad aruandeaastat ja sisaldavad iga 
prioriteetse suuna tasandil:
(a) toimingute rakendamisel 
toetusesaajate kantud abikõlblike kulude 
summat, nagu see on 
sertifitseerimisasutuste arvestuskannetes 
kirjendatud, ja vastava abikõlbliku 
avaliku sektori tasutud toetuse ning 
toimingute rakendamisel saadud avaliku 
sektori toetuse summat;
(b) aruandeaasta jooksul tühistatud ja 
sissenõutud summasid, aruandeaasta lõpu 
seisuga sissenõudmisele kuuluvaid 
summasid, artikli 61 alusel tagastatud 
summasid ning summasid, mida ei ole 
võimalik tagasi saada;
(c) iga prioriteetse suuna puhul loendit 
aruandeaasta jooksul lõpetatud 
toimingutest, mida toetasid ERF ja 
Ühtekuuluvusfond;
(c) iga prioriteetse suuna puhul punktist a 
lähtuvalt teatavaks tehtud kulude ja sama 
aruandeaasta maksetaotlustel 
deklareeritud kulude vastavusse viimist 
koos mis tahes erinevuste selgitusega.
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2. Sertifitseerimisasutus võib määrata 
raamatupidamisarvestuses prioriteetse 
suunaga eraldise, mis ei ületa 5 % 
kogukuludest maksetaotlustel, mis on 
esitatud konkreetse aruandeaasta kohta, 
kui auditeerimisasutusel on kulude 
seaduslikkuse ja korrektsuse kohta 
menetlus pooleli. Selle eraldise summa 
arvatakse välja lõike 1 punktis a osutatud 
abikõlblike kulude kogusummast. 
Summad arvatakse lõplikult sisse 
järgmise aasta iga-aastasesse 
raamatupidamisannetesse või neist välja.

Or. es

Muudatusettepanek 1733
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 128 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga rakenduskava tõendatud 
raamatupidamise aastaaruanded hõlmavad 
aruandeaastat ja sisaldavad iga prioriteetse 
suuna tasandil:

1. Iga rakenduskava või 
makropiirkondliku arengufondi 
programmi tõendatud raamatupidamise 
aastaaruanded hõlmavad aruandeaastat ja 
sisaldavad iga prioriteetse suuna tasandil:

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1734
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 129
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 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 129 välja jäetud
Andmete esitamine

Iga aasta kohta 2016. aastast kuni 
2022. aastani (kaasa arvatud) esitab 
liikmesriik artikli 75 lõikes 1 osutatud 
dokumendid.

Or. es

Muudatusettepanek 1735
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 129 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga aasta kohta 2016. aastast kuni 
2022. aastani (kaasa arvatud) esitab 
liikmesriik artikli 75 lõikes 1 osutatud 
dokumendid.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 1736
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 129 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga aasta kohta 2016. aastast kuni 
2022. aastani (kaasa arvatud) esitab 
liikmesriik artikli 75 lõikes 1 osutatud 
dokumendid. 

Iga aasta kohta 2016. aastast kuni 
2022. aastani (kaasa arvatud) esitab 
liikmesriik või makropiirkondliku 
arengufondi asutanud liikmesriikide 
rühm artikli 75 lõikes 1 osutatud 
dokumendid. 1.

Or. sk
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Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1737
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 130

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 1738
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
 Kolmas osa – artikkel 130

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 1739
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 130 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Raamatupidamise kontrolli ja heakskiidu 
tulemusena liikmesriigilt tagasinõudmisele 
kuuluva aastase jääksumma kohta esitab 
komisjon sissenõudekorralduse. 
Liikmesriigile tasuda tulev aastane 
jääksumma liidetakse järgmisele 
vahemaksele, mille komisjon teeb pärast 

2. Raamatupidamise kontrolli ja heakskiidu 
tulemusena liikmesriigilt või 
makropiirkondliku arengufondi asutanud 
liikmesriikide rühmalt tagasinõudmisele 
kuuluva aastase jääksumma kohta esitab 
komisjon sissenõudekorralduse. 
Liikmesriigile või makropiirkondliku 
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raamatupidamise kontrolli ja heakskiitu. arengufondi asutanud liikmesriikide 
rühmale tasuda tulev aastane jääksumma 
liidetakse järgmisele vahemaksele, mille 
komisjon teeb pärast raamatupidamise 
kontrolli ja heakskiitu.
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Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.
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3. Kui liikmesriigist tingitud põhjustel ei 
ole komisjonil võimalik 
raamatupidamisarvestust kontrollida ja 
heaks kiita aruandeaasta lõpule järgnenud 
aasta 30. aprilliks, teatab komisjon 
liikmesriigile meetmetest, mis tuleb 
korraldus- või auditeerimisasutusel 
rakendada, või täiendavatest juurdlustest, 
mille teostamist komisjon kavandab 
artikli 65 lõigete 2 ja 3 alusel.

3. Kui liikmesriigist või 
makropiirkondliku arengufondi asutanud 
liikmesriikide rühmast tingitud põhjustel 
ei ole komisjonil võimalik liikmesriigi või 
makropiirkondliku arengufondi asutanud 
liikmesriikide rühma 
raamatupidamisarvestust kontrollida ja 
heaks kiita aruandeaasta lõpule järgnenud 
aasta 30. aprilliks, teatab komisjon 
liikmesriigile või makropiirkondliku 
arengufondi asutanud liikmesriikide 
rühmale meetmetest, mis tuleb korraldus-
või auditeerimisasutusel rakendada, või 
täiendavatest juurdlustest, mille teostamist 
komisjon kavandab artikli 65 lõigete 2 ja 3 
alusel.
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Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.


