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Muudatusettepanek 1741
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 131

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 131 välja jäetud
Jooksev lõpetamine
1. ERFi ja Ühtekuuluvusfondi puhul 
peavad iga rakenduskava 
raamatupidamise aastaaruanded 
sisaldama aruandeaasta jooksul lõpetatud 
toimingute loendit iga prioriteetse suuna 
tasandil. Kontrollimise ja heakskiitmise 
otsusele allutatud 
raamatupidamisarvestuses sisalduvate 
toimingutega seotud kulud loetakse 
lõpetatuks.
2. ESFi puhul loetakse kulutused, mis 
sisalduvad raamatupidamisarvestuses, 
mille kohta on tehtud kontrollimise ja 
heakskiitmise otsus, lõpetatuks.

Or. es

Muudatusettepanek 1742
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 131 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. ERFi ja Ühtekuuluvusfondi puhul 
peavad iga rakenduskava raamatupidamise 
aastaaruanded sisaldama aruandeaasta 
jooksul lõpetatud toimingute loendit iga 
prioriteetse suuna tasandil. Kontrollimise ja 
heakskiitmise otsusele allutatud 
raamatupidamisarvestuses sisalduvate 
toimingutega seotud kulud loetakse 

1. ERFi ja Ühtekuuluvusfondi puhul 
peavad iga rakenduskava või 
makropiirkondliku arengufondi 
programmi raamatupidamise 
aastaaruanded sisaldama aruandeaasta 
jooksul lõpetatud toimingute loendit iga 
prioriteetse suuna tasandil. Kontrollimise ja 
heakskiitmise otsusele allutatud 
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lõpetatuks. raamatupidamisarvestuses sisalduvate 
toimingutega seotud kulud loetakse 
lõpetatuks.

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1743
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 132 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks riigiabieeskirjade 
kohaldamist, tagab korraldusasutus, et 
toiminguid puudutavad tõendavad 
dokumendid tehakse taotluse alusel 
komisjonile ja Euroopa Kontrollikojale 
kättesaadavaks kolme aasta vältel. 
Kolmeaastane periood algab 31. detsembril 
aastal, mil artikli 130 alusel tehti 
raamatupidamisarvestuse kontrolli ja 
heakskiitmise otsus, või hiljemalt
lõppmaksete tasumise kuupäevast.

Ilma et see piiraks riigiabieeskirjade 
kohaldamist, tagab korraldusasutus, et 
toiminguid puudutavad tõendavad 
dokumendid tehakse taotluse alusel 
komisjonile ja Euroopa Kontrollikojale 
kättesaadavaks kolme aasta vältel. 
Kolmeaastane periood algab lõppmaksete 
tasumise kuupäevast.

Or. es

Muudatusettepanek 1744
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – II jagu – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rakenduskavade lõpetamine Rakenduskavade ja makropiirkondlike 
arengufondide programmide lõpetamine

Or. sk
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Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1745
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 133 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõpetamisdokumentide esitamine ja 
lõppmaksete tasumine

Rakenduskavade ja makropiirkondlike 
arengufondide programmide 
lõpetamisdokumentide esitamine ja 
lõppmaksete tasumine

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1746
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 133 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) rakenduskava lõplik rakendusaruanne 
ning

(b) rakenduskava või makropiirkondlike 
arengufondide programmide lõplik 
rakendusaruanne ning

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek1747
Ramona Nicole Mănescu
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Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 133 – lõige 2 – punkt 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) toetusesaaja peab saama kogu 
lõppmakse hilinenud maksmist käsitlevas 
ELi direktiivis kindlaks määratud 
tähtajaks ja tingimustel;

Or. en

Muudatusettepanek 1748
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 134 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võib peatada kõik 
prioriteetsete suundade või rakenduskavade 
tasandil tehtavad vahemaksed või osa 
nendest, kui: 

1. Komisjon võib peatada kõik 
prioriteetsete suundade või 
rakenduskavade või makropiirkondlike 
arengufondide programmide tasandil 
tehtavad vahemaksed või osa nendest, kui: 

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1749
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 134 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) rakenduskava juhtimis- ja 
kontrollsüsteemis on suuri puudusi, mille 
suhtes ei ole rakendatud 

(a) rakenduskava või makropiirkondliku 
arengufondi programmi juhtimis- ja 
kontrollsüsteemis on suuri puudusi, mille 
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parandusmeetmeid; suhtes ei ole rakendatud 
parandusmeetmeid; 

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1750
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 134 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) liikmesriik ei ole rakendanud vajalikke 
meetmeid olukorra parandamiseks, mis on 
tinginud artikli 74 kohase edasilükkamise;

(c) liikmesriik või makropiirkondliku 
arengufondi asutanud liikmesriikide 
grupp ei ole rakendanud vajalikke 
meetmeid olukorra parandamiseks, mis on 
tinginud artikli 74 kohase edasilükkamise;

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1751
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 134 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) järelevalvesüsteemi kvaliteedis ja 
usaldusväärsuses või andmetes ühiste ja 
erinäitajate kohta on suuri puudusi;

(d) järelevalvesüsteemi kvaliteedis ja 
usaldusväärsuses on suuri puudusi;

Or. en
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Muudatusettepanek 1752
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 134 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) liikmesriik ei ole ellu viinud 
rakenduskavas sätestatud meetmeid, mis 
on seotud eeltingimuste täitmisega;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1753
Salvatore Caronna

Ettepanek võtta vastu määrus
III jagu – artikkel 134 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) liikmesriik ei ole ellu viinud 
rakenduskavas sätestatud meetmeid, mis 
on seotud eeltingimuste täitmisega;

välja jäetud

Or. it

Selgitus

Leiame, et on õigustatud põhimõte, et komisjon peatab vahemaksed täielikult või osaliselt 
ainult juhtimis- ja kontrollisüsteemi nõuete ränga rikkumise korral.

Muudatusettepanek 1754
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 134 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) liikmesriik ei ole ellu viinud 
rakenduskavas sätestatud meetmeid, mis on 
seotud eeltingimuste täitmisega;

(e) liikmesriik või makropiirkondliku 
arengufondi asutanud liikmesriikide 
grupp ei ole ellu viinud rakenduskavas või 
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makropiirkondliku arengufondi 
programmis sätestatud meetmeid, mis on 
seotud eeltingimuste täitmisega;

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1755
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 134 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) tulemuslikkuse analüüsist on 
selgunud, et prioriteetses suunas ei ole 
saavutatud tulemusraamistikus sätestatud 
vahe-eesmärke;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1756
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 134 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) tulemuslikkuse analüüsist on 
selgunud, et prioriteetses suunas ei ole 
saavutatud tulemusraamistikus sätestatud 
vahe-eesmärke;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 1757
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
III jagu – artikkel 134 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) tulemuslikkuse analüüsist on 
selgunud, et prioriteetses suunas ei ole 
saavutatud tulemusraamistikus sätestatud 
vahe-eesmärke;

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 1758
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
III jagu – artikkel 134 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) tulemuslikkuse analüüsist on 
selgunud, et prioriteetses suunas ei ole 
saavutatud tulemusraamistikus sätestatud 
vahe-eesmärke;

välja jäetud

Or. pt

Muudatusettepanek 1759
Salvatore Caronna

Ettepanek võtta vastu määrus
III jagu – artikkel 134 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) tulemuslikkuse analüüsist on 
selgunud, et prioriteetses suunas ei ole 
saavutatud tulemusraamistikus sätestatud 
vahe-eesmärke;

välja jäetud

Or. it



AM\903907ET.doc 11/84 PE491.058v01-00

ET

Selgitus

Leiame, et on õigustatud põhimõte, et komisjon peatab vahemaksed täielikult või osaliselt 
ainult juhtimis- ja kontrollisüsteemi nõuete ränga rikkumise korral.

Muudatusettepanek 1760
Erminia Mazzoni

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 134 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) liikmesriik ei ole artikli 20 lõike 3 
alusel esitanud vastust või ei ole tema 
vastus olnud rahuldav.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1761
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 134 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) liikmesriik ei ole artikli 20 lõike 3 
alusel esitanud vastust või ei ole tema
vastus olnud rahuldav.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1762
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 134 – lõige 1 – punkt g
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) liikmesriik ei ole artikli 20 lõike 3 
alusel esitanud vastust või ei ole tema 
vastus olnud rahuldav.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1763
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
III jagu – artikkel 134 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) liikmesriik ei ole artikli 20 lõike 3 
alusel esitanud vastust või ei ole tema 
vastus olnud rahuldav.

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 1764
Salvatore Caronna

Ettepanek võtta vastu määrus
III jagu – artikkel 134 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) liikmesriik ei ole artikli 20 lõike 3 
alusel esitanud vastust või ei ole tema 
vastus olnud rahuldav.

välja jäetud

Or. it

Selgitus

Leiame, et on õigustatud põhimõte, et komisjon peatab vahemaksed täielikult või osaliselt 
ainult juhtimis- ja kontrollisüsteemi nõuete ränga rikkumise korral.
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Muudatusettepanek 1765
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 134 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) liikmesriik ei ole artikli 20 lõike 3
alusel esitanud vastust või ei ole tema 
vastus olnud rahuldav.

(g) liikmesriik või makropiirkondliku 
arengufondi asutanud liikmesriikide 
grupp ei ole artikli 20 lõike 5 alusel 
esitanud vastust või ei ole tema vastus 
olnud rahuldav.

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1766
Salvatore Caronna

Ettepanek võtta vastu määrus
III jagu – artikkel 134 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võib otsustada 
rakendusaktide alusel peatada kõik 
vahemaksed või osa nendest pärast seda, 
kui ta on andnud liikmesriigile võimaluse 
esitada oma tähelepanekud.

välja jäetud

Or. it

Selgitus

Leiame, et on õigustatud põhimõte, et komisjon peatab vahemaksed täielikult või osaliselt 
ainult juhtimis- ja kontrollisüsteemi nõuete ränga rikkumise korral.

Muudatusettepanek 1767
Monika Smolková, Anna Záborská
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Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 134 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võib otsustada rakendusaktide 
alusel peatada kõik vahemaksed või osa 
nendest pärast seda, kui ta on andnud 
liikmesriigile võimaluse esitada oma 
tähelepanekud.

2. Komisjon võib otsustada rakendusaktide 
alusel peatada kõik vahemaksed või osa 
nendest pärast seda, kui ta on andnud 
liikmesriigile või makropiirkondliku 
arengufondi asutanud liikmesriikide 
grupile võimaluse esitada oma 
tähelepanekud.

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1768
Salvatore Caronna

Ettepanek võtta vastu määrus
III jagu – artikkel 134 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon lõpetab kõikide või mõnede 
vahemaksete peatamise, kui liikmesriik on 
rakendanud peatamise lõpetamiseks 
vajalikud meetmed.

välja jäetud

Or. it

Selgitus

Leiame, et on õigustatud põhimõte, et komisjon peatab vahemaksed täielikult või osaliselt 
ainult juhtimis- ja kontrollisüsteemi nõuete ränga rikkumise korral.

Muudatusettepanek 1769
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 134 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon lõpetab kõikide või mõnede 
vahemaksete peatamise, kui liikmesriik on 
rakendanud peatamise lõpetamiseks 
vajalikud meetmed. 

3. Komisjon lõpetab kõikide või mõnede 
vahemaksete peatamise, kui liikmesriik või 
makropiirkondliku arengufondi asutanud 
liikmesriikide grupp on rakendanud 
peatamise lõpetamiseks vajalikud 
meetmed. 

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1770
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 135 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriikide ülesanne on kõigepealt 
uurida eeskirjade eiramist ja teha nõutavad 
finantskorrektsioonid ning 
tagasinõudmised. Süstemaatilise eeskirjade 
eiramise korral laiendab liikmesriik 
uuringuid, et need hõlmaksid kõiki 
toiminguid, mida eeskirjade eiramine võib 
mõjutada.

1. Liikmesriikide või makropiirkondliku 
arengufondi asutanud liikmesriikide 
grupi ülesanne on kõigepealt uurida 
eeskirjade eiramist ja teha nõutavad 
finantskorrektsioonid ning 
tagasinõudmised. Süstemaatilise eeskirjade 
eiramise korral laiendab liikmesriik või 
makropiirkondliku arengufondi asutanud 
liikmesriikide grupp uuringuid, et need 
hõlmaksid kõiki toiminguid, mida 
eeskirjade eiramine võib mõjutada.

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1771
Monika Smolková, Anna Záborská
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Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 135 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriik teeb toimingutes või 
rakenduskavades avastatud üksiku või 
süstemaatilise eeskirjade eiramisega seoses 
nõutavad finantskorrektsioonid.
Finantskorrektsioonid seisnevad avaliku 
sektori toetuse täielikus või osalises 
tühistamises toimingule või 
rakenduskavale. Liikmesriik võtab arvesse 
eeskirjade eiramise olemust ja keerukust 
ning fondidele tekitatud rahalist kahju ja 
kohaldab proportsionaalseid korrektsioone. 
Korraldusasutus kirjendab 
finantskorrektsioonid selle aruandeaasta 
raamatupidamisaruannetesse, mille jooksul 
tühistamine otsustatakse.

2. Liikmesriik või makropiirkondliku 
arengufondi asutanud liikmesriikide 
grupp teeb toimingutes või 
rakenduskavades või makropiirkondlike 
arengufondide programmides avastatud 
üksiku või süstemaatilise eeskirjade 
eiramisega seoses nõutavad 
finantskorrektsioonid.
Finantskorrektsioonid seisnevad avaliku 
sektori toetuse täielikus või osalises 
tühistamises toimingule või 
rakenduskavale või makropiirkondliku 
arengufondi programmile. Liikmesriik 
võtab arvesse eeskirjade eiramise olemust 
ja keerukust ning fondidele tekitatud 
rahalist kahju ja kohaldab 
proportsionaalseid korrektsioone. 
Korraldusasutus kirjendab 
finantskorrektsioonid selle aruandeaasta 
raamatupidamisaruannetesse, mille jooksul 
tühistamine otsustatakse.

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1772
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 135 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Fondide toetuse osamakseid, mis 
tühistatakse kooskõlas lõikega 2, võib 
liikmesriik kasutada uuesti asjaomase 
rakenduskava piires, kui lõikest 4 ei tulene 
teisiti.

3. Fondide toetuse osamakseid, mis 
tühistatakse kooskõlas lõikega 2, võib 
liikmesriik kasutada uuesti asjaomase 
rakenduskava või makropiirkondliku 
arengufondi programmi piires, kui 
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lõikest 4 ei tulene teisiti.

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1773
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 136 – lõige 1 – esimene lõik – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib rakendusaktidega teha 
finantskorrektsioone, tühistades 
rakenduskavale antud liidu toetuse 
vastavalt artiklile 77 täielikult või 
osaliselt, kui ta leiab pärast vajalike 
kontrollide tegemist, et:

Fondide toetuse osamakseid, mis 
tühistatakse kooskõlas lõikega 2, võib 
liikmesriik kasutada uuesti asjaomase 
rakenduskava või makropiirkondliku 
arengufondi programmi piires, kui
lõikest 4 ei tulene teisiti.

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1774
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 136 – lõige 1 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) rakenduskava juhtimis- ja 
kontrollisüsteemis on suuri puudusi, mis 
ohustavad rakenduskavale juba antud liidu 
toetust;

a) rakenduskava või makropiirkondliku 
arengufondi programmi juhtimis- ja 
kontrollisüsteemis on suuri puudusi, mis 
ohustavad rakenduskavale või 
makropiirkondliku arengufondi 
programmile juba antud liidu toetust;
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Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1775
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 136 – lõige 1 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) liikmesriik ei ole täitnud artiklist 135 
tulenevaid kohustusi enne selles lõikes 
sätestatud korrektsioonimenetluse 
alustamist;

b) liikmesriik või makropiirkondliku 
arengufondi asutanud liikmesriikide 
grupp ei ole täitnud artiklist 135 tulenevaid 
kohustusi enne selles lõikes sätestatud 
korrektsioonimenetluse alustamist;

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1776
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 136 – lõige 1 – esimene lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) maksetaotluses sisalduvad kulud on 
seotud eeskirjade eiramisega, mida 
liikmesriik ei ole enne selles lõikes
sätestatud korrektsioonimenetluse 
alustamist kõrvaldanud.

(c) maksetaotluses sisalduvad kulud on 
seotud eeskirjade eiramisega, mida 
liikmesriik või makropiirkondliku 
arengufondi asutanud liikmesriikide 
grupp ei ole enne selles lõikes sätestatud 
korrektsioonimenetluse alustamist 
kõrvaldanud.

Or. sk
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Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1777
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 136 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikest 1 tuleneva korrektsiooni summa 
kohta otsuse tegemisel võtab komisjon 
arvesse eeskirjade eiramise olemust ja 
tõsidust ning rakenduskavas leitud 
juhtimis- ja kontrollisüsteemide puuduste 
ulatust ja rahalisi tagajärgi.

2. Lõikest 1 tuleneva korrektsiooni summa 
kohta otsuse tegemisel võtab komisjon 
arvesse eeskirjade eiramise olemust ja 
tõsidust ning rakenduskavas või 
makropiirkondliku arengufondi 
programmis leitud juhtimis- ja 
kontrollisüsteemide puuduste ulatust ja 
rahalisi tagajärgi.

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1778
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 136 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui komisjoni seisukoha aluseks on 
aruanded audiitoritelt, kes ei ole tema enda 
talitustest, teeb ta oma järeldused rahaliste 
tagajärgede kohta pärast seda, kui on 
tutvunud asjaomase liikmesriigi poolt 
artikli 135 lõike 2 alusel võetud 
meetmetega, artikli 112 lõike 3 alusel 
saadetud teadetega ja liikmesriigi 
vastustega.

3. Kui komisjoni seisukoha aluseks on 
aruanded audiitoritelt, kes ei ole tema enda 
talitustest, teeb ta oma järeldused rahaliste 
tagajärgede kohta pärast seda, kui on 
tutvunud asjaomase liikmesriigi või 
makropiirkondliku arengufondi asutanud 
liikmesriikide grupi poolt artikli 135 
lõike 2 alusel võetud meetmetega, 
artikli 112 lõike 3 alusel saadetud 
teadetega ja liikmesriigi või 
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makropiirkondliku arengufondi asutanud 
liikmesriikide grupi vastustega.

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1779
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 136 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui komisjon teeb rakenduskava 
lõpparuannet kontrollides kindlaks olulise 
vajakajäämise tulemusraamistikus 
sätestatud eesmärkide saavutamisel, võib 
komisjon teha prioriteetse suuna suhtes 
finantskorrektsioone, võttes vastu 
sellekohased rakendusaktid.

4. Kui komisjon teeb rakenduskava või 
makropiirkondliku arengufondi 
programmi lõpparuannet kontrollides 
kindlaks olulise vajakajäämise 
tulemusraamistikus sätestatud eesmärkide 
saavutamisel, võib komisjon teha 
prioriteetse suuna suhtes 
finantskorrektsioone, võttes vastu 
sellekohased rakendusaktid.

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1780
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 136 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui liikmesriik ei täida artiklis 86 
osutatud kohustusi, võib komisjon täitmata 
jäetud kohustuste ulatuses teha 
finantskorrektsioone, tühistades 

5. Kui liikmesriik või makropiirkondliku 
arengufondi asutanud liikmesriikide 
grupp ei täida artiklis 86 osutatud 
kohustusi, võib komisjon täitmata jäetud 
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asjaomasele liikmesriigile antud 
struktuurifondide toetuse täielikult või 
osaliselt.

kohustuste ulatuses teha 
finantskorrektsioone, tühistades 
asjaomasele liikmesriigile või 
makropiirkondliku arengufondi asutanud 
liikmesriikide grupile antud 
struktuurifondide toetuse täielikult või 
osaliselt.

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1781
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 137 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Enne finantskorrektsiooni üle 
otsustamist käivitab komisjon menetluse, 
teatades liikmesriigile oma läbivaatamise 
esialgsetest järeldusest ning paludes 
liikmesriigil avaldada oma seisukohad 
kahe kuu jooksul.

1. Enne finantskorrektsiooni üle 
otsustamist käivitab komisjon menetluse, 
teatades liikmesriigile või 
makropiirkondliku arengufondi asutanud 
liikmesriikide grupile oma läbivaatamise 
esialgsetest järeldusest ning paludes 
liikmesriigil või makropiirkondliku 
arengufondi asutanud liikmesriikide 
grupil avaldada oma seisukohad kahe kuu 
jooksul.

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1782
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 137 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Enne finantskorrektsiooni üle 
otsustamist käivitab komisjon menetluse, 
teatades liikmesriigile oma läbivaatamise 
esialgsetest järeldusest ning paludes 
liikmesriigil avaldada oma seisukohad 
kahe kuu jooksul.

1. Enne finantskorrektsiooni üle 
otsustamist käivitab komisjon menetluse, 
teatades liikmesriigile oma läbivaatamise 
esialgsetest järeldusest ning paludes 
liikmesriigil avaldada oma seisukohad 
kolme kuu jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 1783
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 137 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui komisjon pakub välja 
finantskorrektsioonid ekstrapolatsiooni või 
kindla määra põhjal, antakse liikmesriigile 
võimalus tõendada asjaomase 
dokumentatsiooni läbivaatamise abil, et 
eeskirjade eiramise tegelik ulatus on 
komisjoni hinnatust väiksem. Kokkuleppel 
komisjoniga võib liikmesriik piirata 
läbivaatamise ulatust üksnes asjaomaste 
dokumentide asjakohase osa või valimiga. 
Selliseks läbivaatamiseks lubatud aeg on 
kõige rohkem kaks kuud pärast lõikes 1 
osutatud kahekuulist ajavahemikku, välja 
arvatud nõuetekohaselt põhjendatud 
juhtudel.

2. Kui komisjon pakub välja 
finantskorrektsioonid ekstrapolatsiooni või 
kindla määra põhjal, antakse liikmesriigile 
või makropiirkondliku arengufondi 
asutanud liikmesriikide grupile võimalus 
tõendada asjaomase dokumentatsiooni 
läbivaatamise abil, et eeskirjade eiramise 
tegelik ulatus on komisjoni hinnatust 
väiksem. Kokkuleppel komisjoniga võib 
liikmesriik või makropiirkondliku 
arengufondi asutanud liikmesriikide 
grupp piirata läbivaatamise ulatust üksnes 
asjaomaste dokumentide asjakohase osa 
või valimiga. Selliseks läbivaatamiseks 
lubatud aeg on kõige rohkem kaks kuud 
pärast lõikes 1 osutatud kahekuulist 
ajavahemikku, välja arvatud 
nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel.

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.
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Muudatusettepanek 1784
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 137 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võtab arvesse kõiki tõendeid, 
mille liikmesriik on lõigetes 1 ja 2 
sätestatud tähtaegade jooksul esitanud.

3. Komisjon võtab arvesse kõiki tõendeid, 
mille liikmesriik või makropiirkondliku 
arengufondi asutanud liikmesriikide 
grupp on lõigetes 1 ja 2 sätestatud 
tähtaegade jooksul esitanud.

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1785
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 137 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui liikmesriik ei aktsepteeri komisjoni 
esialgseid järeldusi, kutsub komisjon 
liikmesriigi ärakuulamisele, tagamaks, et 
komisjonil on finantskorrektsiooni 
tegemise kohta järelduste tegemiseks 
olemas kogu vajalik teave ja 
tähelepanekud.

4. Kui liikmesriik või makropiirkondliku 
arengufondi loonud liikmesriikide grupp
ei aktsepteeri komisjoni esialgseid 
järeldusi, kutsub komisjon liikmesriigi või
makropiirkondliku arengufondi loonud 
liikmesriikide grupi ärakuulamisele, 
tagamaks, et komisjonil on 
finantskorrektsiooni tegemise kohta 
järelduste tegemiseks olemas kogu vajalik 
teave ja tähelepanekud.

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.
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Muudatusettepanek 1786
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 137 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Finantskorrektsioonide tegemiseks võtab 
komisjon rakendusaktidega vastu otsuse 
kuue kuu jooksul alates ärakuulamise 
kuupäevast või lisateabe saamise 
kuupäevast, kui liikmesriik nõustub 
ärakuulamise järel sellist lisateavet 
esitama. Komisjon võtab arvesse kõiki 
menetluse käigus esitatud andmeid ja 
tähelepanekuid. Kui ärakuulamist ei toimu, 
hakatakse kuuekuulist ajavahemikku 
arvestama kaks kuud pärast seda, kui 
komisjon on saatnud liikmesriigile kutse 
ärakuulamisele.

5. Finantskorrektsioonide tegemiseks võtab 
komisjon rakendusaktidega vastu otsuse 
kuue kuu jooksul alates ärakuulamise 
kuupäevast või lisateabe saamise 
kuupäevast, kui liikmesriik või 
makropiirkondliku arengufondi loonud 
liikmesriikide grupp nõustub ärakuulamise 
järel sellist lisateavet esitama. Komisjon 
võtab arvesse kõiki menetluse käigus 
esitatud andmeid ja tähelepanekuid. Kui 
ärakuulamist ei toimu, hakatakse 
kuuekuulist ajavahemikku arvestama kaks 
kuud pärast seda, kui komisjon on saatnud 
liikmesriigile kutse ärakuulamisele.

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1787
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 137 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui komisjon või Euroopa 
Kontrollikoda tuvastab komisjonile 
saadetud raamatupidamise 
aastaaruandeid mõjutava eeskirjade 
eiramise, vähendab mis tahes komisjoni 
tehtud finantskorrektsioon fondide toetust 
rakenduskavale.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 1788
Tomasz Piotr Poręba

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 137 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui komisjon või Euroopa 
Kontrollikoda tuvastab komisjonile
saadetud raamatupidamise 
aastaaruandeid mõjutava eeskirjade 
eiramise, vähendab mis tahes komisjoni 
tehtud finantskorrektsioon fondide toetust 
rakenduskavale.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1789
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 137 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui komisjon või Euroopa 
Kontrollikoda tuvastab komisjonile 
saadetud raamatupidamise aastaaruandeid 
mõjutava eeskirjade eiramise, vähendab 
sellest tulenev finantskorrektsioon fondide 
toetust rakenduskavale. 

6. Kui komisjon või Euroopa 
Kontrollikoda tuvastab komisjonile 
saadetud raamatupidamise aastaaruandeid 
mõjutava eeskirjade eiramise, vähendab 
sellest tulenev finantskorrektsioon fondide 
toetust rakenduskavale või 
makropiirkondliku arengufondi 
programmile.

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.
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Muudatusettepanek 1790
Markus Pieper, Joachim Zeller

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 137 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Kui raskes finantsolukorras 
liikmesriik täidab artikli 22 lõikes 1 
nimetatud tingimused, koostab komisjon 
taotluse alusel rakendusaktiga eraldi 
programmi tsentraliseeritud juhtimise all 
vastavalt määruse nr 1605/2002 artiklile 
54 a, 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 1791
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 138 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriikide kohustused Liikmesriikide ja makropiirkondliku 
arengufondi asutanud liikmesriikide 
grupi kohustused

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1792
Monika Smolková, Anna Záborská
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Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 138 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjoni tehtav finantskorrektsioon ei 
piira liikmesriigi kohustust nõuda 
tagasimaksed sisse käesoleva määruse 
artikli 135 lõike 2 alusel ning nõuda tagasi 
riigiabi aluslepingu artikli 107 lõike 1 
tähenduses ja nõukogu määruse (EÜ) nr 
659/199939 artikli 14 alusel.

Komisjoni tehtav finantskorrektsioon ei 
piira liikmesriigi ega makropiirkondliku 
arengufondi asutanud liikmesriikide 
grupi kohustust nõuda tagasimaksed sisse 
käesoleva määruse artikli 135 lõike 2 
alusel ning nõuda tagasi riigiabi 
aluslepingu artikli 107 lõike 1 tähenduses 
ja nõukogu määruse (EÜ) nr 659/199939

artikli 14 alusel.

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1793
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – pealkiri 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rakenduskavade proportsionaalne kontroll Rakenduskavade ja makropiirkondlike 
arengufondide programmide 
proportsionaalne kontroll

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1794
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 140 – pealkiri
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rakenduskavade proportsionaalne kontroll Rakenduskavade ja makropiirkondlike 
arengufondide programmide 
proportsionaalne kontroll

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1795
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 140 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toimingutele, mille abikõlblikud kulud 
kokku ei ületa 100 000 eurot, ei teosta 
auditeerimisasutus ega komisjon enne 
artiklis 131 sätestatud kõikide kulude 
lõpetamist üle ühe auditi. Muudele 
toimingutele ei teosta auditeerimisasutus ja 
komisjon enne artiklis 131 sätestatud 
kõikide kulude lõpetamist üle ühe auditi 
aruandeaastas. Käesolevad sätted ei piira 
lõike 4 kohaldamist.

1. Toimingutele, mille abikõlblikud kulud 
kokku ei ületa 250 000 eurot, ei teosta 
auditeerimisasutus ega komisjon enne 
artiklis 131 sätestatud kõikide kulude 
lõpetamist üle ühe auditi. Muudele 
toimingutele ei teosta auditeerimisasutus ja 
komisjon enne artiklis 131 sätestatud 
kõikide kulude lõpetamist üle ühe auditi 
aruandeaastas. Käesolevad sätted ei piira 
lõike 4 kohaldamist.

Or. en

Muudatusettepanek 1796
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 140 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toimingutele, mille abikõlblikud kulud 
kokku ei ületa 100 000 eurot, ei teosta 

1. Toimingutele, mille abikõlblikud kulud 
kokku ei ületa 200 000 eurot, ei teosta 
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auditeerimisasutus ega komisjon enne 
artiklis 131 sätestatud kõikide kulude 
lõpetamist üle ühe auditi. Muudele 
toimingutele ei teosta auditeerimisasutus ja 
komisjon enne artiklis 131 sätestatud 
kõikide kulude lõpetamist üle ühe auditi 
aruandeaastas. Käesolevad sätted ei piira 
lõike 4 kohaldamist.

auditeerimisasutus ega komisjon enne 
artiklis 131 sätestatud kõikide kulude 
lõpetamist üle ühe auditi. Muudele 
toimingutele ei teosta auditeerimisasutus ja 
komisjon enne artiklis 131 sätestatud 
kõikide kulude lõpetamist üle ühe auditi 
aruandeaastas. Käesolevad sätted ei piira 
lõike 4 kohaldamist.

Or. en

Muudatusettepanek 1797
Tomasz Piotr Poręba

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 140 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toimingutele, mille abikõlblikud kulud 
kokku ei ületa 100 000 eurot, ei teosta 
auditeerimisasutus ega komisjon enne 
artiklis 131 sätestatud kõikide kulude 
lõpetamist üle ühe auditi. Muudele 
toimingutele ei teosta auditeerimisasutus ja 
komisjon enne artiklis 131 sätestatud 
kõikide kulude lõpetamist üle ühe auditi 
aruandeaastas. Käesolevad sätted ei piira 
lõike 4 kohaldamist.

1. Toimingutele, mille abikõlblikud kulud 
kokku ei ületa 250 000 eurot, ei teosta 
auditeerimisasutus ega komisjon enne 
artiklis 131 sätestatud kõikide kulude 
lõpetamist üle ühe auditi. Muudele 
toimingutele ei teosta auditeerimisasutus ja 
komisjon enne artiklis 131 sätestatud 
kõikide kulude lõpetamist üle ühe auditi 
aruandeaastas. Käesolevad sätted ei piira 
lõike 4 kohaldamist.

Or. en

Muudatusettepanek 1798
Salvatore Caronna, Erminia Mazzoni

Ettepanek võtta vastu määrus
III jagu – artikkel 140 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toimingutele, mille abikõlblikud kulud 
kokku ei ületa 100 000 eurot, ei teosta 
auditeerimisasutus ega komisjon enne 
artiklis 131 sätestatud kõikide kulude 

1. Toimingutele, mille abikõlblikud kulud 
kokku ei ületa 250 000 eurot, ei tehta enne 
artiklis 131 sätestatud kõikide kulude 
lõpetamist üle ühe auditi. Muudele 
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lõpetamist üle ühe auditi. Muudele 
toimingutele ei teosta auditeerimisasutus 
ja komisjon enne artiklis 131 sätestatud 
kõikide kulude lõpetamist üle ühe auditi 
aruandeaastas. Käesolevad sätted ei piira 
lõike 4 kohaldamist.

toimingutele ei tehta enne artiklis 131 
sätestatud kõikide kulude lõpetamist üle 
ühe auditi aruandeaastas. Käesolevad 
sätted ei piira lõike 4 kohaldamist.

Or. it

Selgitus

Selleks et tagada rakenduskavade kontrollis tõeline proportsionaalsus, teeme ettepaneku, et 
sekkumismeetmeid, mille puhul abikõlblikud kulud kokku ei ületa 250 000 eurot, ei auditeerita 
üle ühe korra.

Muudatusettepanek 1799
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 140 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Rakenduskavade puhul, mille kõige 
viimatisest audiitori järeldusotsusest 
ilmneb, et suuri puudusi ei ole, võib 
komisjon leppida artikli 118 lõikes 3 
osutatud järgmisel kohtumisel 
auditeerimisasutusega kokku, et nõutava 
auditeerimise taset võib vähendada, nii et 
see on tuvastatud tõenäosusega 
proportsionaalne. Taolistel juhtudel ei 
teosta komisjon oma kohapealseid 
kontrolle, kui ei ole tõendeid, mis 
võimaldavad väita, et juhtimis- ja 
kontrollisüsteemi toimimises on 
märkimisväärseid puudusi, mis mõjutavad 
komisjonile deklareeritud kulusid 
aruandeaastal, mille 
raamatupidamisarvestuse kohta on tehtud 
heakskiitmise otsus.

2. Rakenduskavade või makropiirkondlike 
arengufondide programmide puhul, mille 
kõige viimatisest audiitori järeldusotsusest 
ilmneb, et suuri puudusi ei ole, võib 
komisjon leppida artikli 118 lõikes 3 
osutatud järgmisel kohtumisel 
auditeerimisasutusega kokku, et nõutava 
auditeerimise taset võib vähendada, nii et 
see on tuvastatud tõenäosusega 
proportsionaalne. Taolistel juhtudel ei 
teosta komisjon oma kohapealseid 
kontrolle, kui ei ole tõendeid, mis 
võimaldavad väita, et juhtimis- ja 
kontrollisüsteemi toimimises on 
märkimisväärseid puudusi, mis mõjutavad 
komisjonile deklareeritud kulusid 
aruandeaastal, mille 
raamatupidamisarvestuse kohta on tehtud 
heakskiitmise otsus.

Or. sk
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Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1800
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 140 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Rakenduskavade puhul, mille puhul 
komisjon leiab, et ta võib kasutada 
auditeerimisasutuse järeldusotsust, võib 
komisjon leppida auditeerimisasutusega 
kokku piirata oma kohapealseid kontrolle 
ja auditeerida auditeerimisasutuse tööd, kui 
ei ole tõendeid puudustest 
auditeerimisasutuse töös aruandeaastal, 
mille raamatupidamisarvestuse kohta on 
tehtud heakskiitmise otsus. 

3. Rakenduskavade või makropiirkondlike 
arengufondide programmide puhul, mille 
puhul komisjon leiab, et ta võib kasutada 
auditeerimisasutuse järeldusotsust, võib 
komisjon leppida auditeerimisasutusega 
kokku piirata oma kohapealseid kontrolle 
ja auditeerida auditeerimisasutuse tööd, kui 
ei ole tõendeid puudustest 
auditeerimisasutuse töös aruandeaastal, 
mille raamatupidamisarvestuse kohta on 
tehtud heakskiitmise otsus. 

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1801
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 140 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Ilma, et see piiraks lõike 1 kohaldamist, 
võivad auditeerimisasutus ja komisjon 
teostada toimingute auditeid juhul, kui 
riskihindamisega tuvastatakse konkreetne 
eeskirjade eiramise või pettuse oht või kui 
on tõendeid suurtest puudustest asjaomase 
rakenduskava juhtimis- ja 

4. Ilma, et see piiraks lõike 1 kohaldamist, 
võivad auditeerimisasutus ja komisjon 
teostada toimingute auditeid juhul, kui 
riskihindamisega tuvastatakse konkreetne 
eeskirjade eiramise või pettuse oht või kui 
on tõendeid suurtest puudustest asjaomase 
rakenduskava või makropiirkondliku 
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kontrollisüsteemis ning kolme aasta 
jooksul pärast rakenduskava kõikide 
kulude sulgemist artikli 131 kohaselt 
auditivalimi raames. Komisjon võib 
teostada auditeerimisasutuse töö hindamise 
otstarbel igal ajal toimingute auditeid 
auditeerimistegevuse kordamise teel.

arengufondi programmi juhtimis- ja 
kontrollisüsteemis ning kolme aasta 
jooksul pärast rakenduskava kõikide 
kulude sulgemist artikli 131 kohaselt 
auditivalimi raames. Komisjon võib 
teostada auditeerimisasutuse töö hindamise 
otstarbel igal ajal toimingute auditeid 
auditeerimistegevuse kordamise teel.

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 1802
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 4 – artikkel 142 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise 
volitused antakse komisjonile käesolevas 
artiklis sätestatud tingimustel.

1. Delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise 
volitused antakse komisjonile käesolevas 
artiklis sätestatud tingimustel ja need ei 
kehti tagasiulatuvalt.

Or. de

Selgitus

Õiguskindluse tagamiseks ja halduse lihtsustamise eesmärgi täitmiseks ei tohi delegeeritud 
õigusaktid tagasiulatuvalt kehtida.

Muudatusettepanek 1803
Michael Theurer

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 4 – artikkel 142 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise 
volitused antakse komisjonile käesolevas 

1. Delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise 
volitused antakse komisjonile käesolevas 
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artiklis sätestatud tingimustel. artiklis sätestatud tingimustel.
Delegeeritud õigusaktid ei kehti 
tagasiulatuvalt.

Or. de

Muudatusettepanek 1804
Manfred Weber

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 4 – artikkel 142 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise 
volitused antakse komisjonile käesolevas 
artiklis sätestatud tingimustel.

1. Delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise 
volitused antakse komisjonile käesolevas 
artiklis sätestatud tingimustel.

Delegeeritud õigusaktid ei kehti 
tagasiulatuvalt.

Or. de

Selgitus

Tagasiulatuvad delegeeritud õigusaktid tekitavad kohaliku tasandi toetusesaajates 
ebakindlust ja usaldamatust ning takistavad haldussuutlikkust kõigil tasanditel.

Muudatusettepanek 1805
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Neljas osa – artikkel 142 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevas määruses osutatud volitused 
delegeeritakse määramata ajaks alates 
käesoleva määruse jõustumise kuupäevast.

2. Käesolevas määruses osutatud volitused 
delegeeritakse üheks aastaks alates 
käesoleva määruse jõustumise kuupäevast.

Or. es

Selgitus

Komisjonile õiguse andmine võtta vastu delegeeritud õigusakte selleks, et rakendada 
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ühenduse eeskirju määramata ajaks, annab Euroopa Komisjonile normatiivse võimu kogu 
programmitöö perioodiks 2014–2020, mis võib tekitada õiguskindlusetust ja -kaitsetust.

Muudatusettepanek 1806
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I lisa
Ühine strateegiline raamistik

Käesolev raamistik on vahend, mille 
eesmärk on kooskõlastada, lõimida ja 
tasakaalustada artikli 10 kohaselt eri 
poliitikavaldkondade eesmärke 
konkreetses piirkondlikus kontekstis ning 
eelkõige kooskõlastada ja tasakaalustada 
investeerimisprioriteete artiklis 9 
sätestatud temaatiliste eesmärkidega.
1. Horisontaalsed põhimõtted ja 
valdkonnaülesed ülesanded
1.1 Partnerlus ja mitmetasandiline 
valitsemine
1.1.1 Mitmetasandilise valitsemise 
põhimõtte rakendamine nõuab 
kooskõlastatud tegevust, mis toetub 
subsidiaarsuse, proportsionaalsuse ja 
partnerluse põhimõttele. Samuti peab 
mitmetasandiline valitsemine toimuma 
funktsionaalse ja institutsioonilise 
koostöö vormis, eelkõige selleks, et 
töötada välja ja viia ellu Euroopa Liidu 
poliitikameetmed. Selgesõnalise viitega 
mitmetasandilisele valitsemisele 
tugevdatakse nimetatud põhimõtet 
käesolevas määruses veelgi ja antakse 
lisandväärtus ka ühtekuuluvuspoliitikale 
endale.
1.1.2 Tuleb kinni pidada mitmetasandilise 
valitsemise põhimõttest, et hõlbustada 
sotsiaalse, majandusliku ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse ning aruka, jätkusuutliku 
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ja kaasava majanduskasvu saavutamist.
1.1.3 Et tagada tõhus mitmetasandiline 
valitsemine, peavad liikmesriigid ja 
piirkonnad:
a) looma artiklis 5 nimetatud Euroopa 
käitumisjuhendi kohaselt 
partnerlussuhteid;
b) looma eri valitsemistasandite vahelisi 
kooskõlastamismehhanisme, järgides 
vastavaid põhiseadusest tulenevaid 
süsteeme;
c) andma korrapäraselt aru partnerluse 
edenemisest.
1.1.4 Kõikidel ühissätete määrusega 
hõlmatud fondide rakendamise etappidel 
tuleb partnerlussuhted korraldada nii, et 
piirkondlikud ja kohalikud omavalitsused 
oleksid kaasatud otseselt 
partnerluslepingute ja programmide 
ettevalmistamisesse ning samuti nende 
programmide elluviimisesse, 
järelevalvesse ja hindamisse. Kaasata 
tuleb ka tööturu osapooled ja 
majanduspartnerid, teised avaliku võimu 
esindajad, samuti kodanikuühiskonda 
esindavad asutused, sealhulgas 
keskkonnaorganisatsioonid, 
valitsusvälised organisatsioonid ning 
võrdõiguslikkuse edendamise ja 
diskrimineerimise vastu võitlemise eest 
vastutavad organid, et tagada partnerlus 
kõikidel poliitika rakendamise etappidel.
1.2 Säästev areng
1.2.1 Säästva arengu põhimõte on seotud 
Euroopa Liidu lepingu artikli 3 kohaselt 
progressiga, mille puhul tuleb lõimida 
praeguste ja tulevaste põlvede heaolu ja 
elukvaliteedi parandamist silmas pidades 
sotsiaalsed, majanduslikud ja 
keskkonnaalased kaalutlused.
1.2.2 Seepärast peavad säästva arengu 
kaalutlused, nagu ka põhimõte, mille 
kohaselt maksab saastaja, olema iga kava 
lahutamatu osa alates kava koostamisest 
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kuni selle rakendamiseni ning alates kava 
järelevalvest kuni selle hindamiseni. Loa 
mitte kohaldada põhimõtet, mille kohaselt 
maksab saastaja, võib anda vaid 
erandjuhtudel, tingimusel et on 
kehtestatud selged leevendusmeetmed.
1.2.3 Et toime tulla keeruliste 
probleemidega, peavad liikmesriigid ja 
piirkonnad kasutama kõiki olemasolevaid 
ELi poliitika vahendeid. Kliimamuutuste 
vastu võitlemiseks tuleb suunata vahendid 
eelkõige ennetus- ja 
leevendusmeetmetesse. Kõik ühissätete 
määrusega hõlmatud fondide toel 
tehtavad uued investeeringud peavad 
olema oma loomult kliimamuutuste ja 
loodusõnnetuste mõju suhtes paindlikud.
1.2.4 Euroopa Regionaalarengu Fond ja
Ühtekuuluvusfond peavad tegema 
edaspidigi suuri investeeringuid 
liikmesriikide ja piirkondade 
infrastruktuuridesse, et täita veepoliitika 
raamdirektiivi1 ja teiste asjaomaste 
direktiivide nõudeid. Kuna on olemas 
säästvaid meetmeid toetavad 
tehnoloogilised lahendused ja et neid 
lahendusi tekib juurdegi, peab Euroopa 
Regionaalarengu Fond jätkama teadustöö 
toetamist selles valdkonnas. Sellise toetuse 
eesmärk peab olema täiendada 
programmiga „Horisont 2020” hõlmatud 
meetmeid. Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondi ning Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondi kaudu võib 
rahastada bioloogilise mitmekesisuse 
kaitsega seotud tegevust. Euroopa Maaelu 
Arengu Põllumajandusfondi võib 
kasutada ka selleks, et toetada 
põllumajandustootjaid, kui 
keskkonnanõuded panevad tootja
asukohast tingitult ebasoodsamasse 
olukorda.
1 EÜT ... Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 23. oktoobri 2000. aasta 
direktiiv 2000/60/EÜ.
1.2.5 Säästva arengu poole püüdlemine ei 
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tohi olla tehniline ülesanne. Et saavutada 
säästva arengu eesmärgi juurutamine
ühissätete määrusega hõlmatud fondide 
tegevuses asjaomases piirkonnas, peavad 
korraldusasutused võtma seda eesmärki 
asjakohaselt ja pidevalt arvesse kogu 
programmi vältel. Samuti peavad nad 
vähendama aktiivsemalt sekkumiste 
keskkonnakahjulikku mõju ja tegema 
selleks muu hulgas järgmist:
a) suunama investeeringud kõige 
ressursitõhusamatesse lahendustesse;
b) kaaluma hoolikalt investeeringute 
vajalikkust, kui asjaomased 
investeeringud kahjustavad 
märkimisväärselt keskkonda;
c) lähtuma alternatiivsete 
investeerimismeetodite olelusringi kulude 
võrdlemisel pikast perspektiivist;
d) suurendama keskkonnahoidlike 
riigihangete kasutamist.
1.3 Meeste ja naiste võrdõiguslikkuse 
edendamine ja mittediskrimineerimine
1.3.1 Liikmesriigid ja piirkonnad peavad 
suurendama jõupingutusi, et kaotada 
ühissätete määrusega hõlmatud fondide 
kasutamise kõikidel etappidel sooline 
võrdõigusetus ning edendada meeste ja 
naiste võrdõiguslikkust, samuti selleks, et 
ennetada diskrimineerimist soo, rassi või 
rahvuse, usutunnistuse või veendumuste, 
puuete, vanuse või seksuaalse sättumuse 
alusel.
1.3.2 Liikmesriigid ja piirkonnad peavad 
püüdlema meeste ja naiste 
võrdõiguslikkuse poole ning astuma 
asjakohased sammud, et vältida igasugust 
diskrimineerimist ühissätete määrusega 
hõlmatud fondide kaasrahastatavate 
programmide ettevalmistamise, 
elluviimise, järelevalve ja hindamise ajal. 
Samuti peavad nad sätestama selgelt 
meetmed, et seda põhimõtet 
programmides arvesse võtta.
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1.3.3 Naiste aktiivsem osalus tööturul –
nii tööandjate kui ka töövõtjatena –
elavdaks liidu majandust. Naiste tööhõive 
määra suurendamine, millega 
vallandatakse aktiivsuse suurenemisega 
kaasnev potentsiaal, on ülioluline 
Euroopa 2020. aasta tööhõive eesmärkide 
saavutamiseks. Seepärast tuleb 
kõrvaldada täielikult tõkked, mis 
takistavad naiste osalemist tööturul. 
Liikmesriigid ja piirkonnad peavad 
tagama, et Euroopa Sotsiaalfondi kõrval 
rahastaksid ka Euroopa Regionaalarengu 
Fond, Ühtekuuluvusfond, Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfond ning 
Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfond tegevust, millega 
edendatakse naiste majanduslikku 
sõltumatust, aidatakse leida sobiv tasakaal 
töö ja pereelu vahel ning suurendatakse 
naiste võimalusi ettevõtjatena.
1.3.4 Programmide järelevalve ja 
hindamine aitab mõõta ühissätete 
määrusega hõlmatud fondide eeldatava 
panuse mõju soolisele võrdõiguslikkusele.
1.4 Kättesaadavus
1.4.1 Kõik avalikkusele pakutavad tooted 
ja teenused, mida kaasrahastatakse 
ühissätete määrusega hõlmatud fondide 
kaudu, peavad olema kättesaadavad. 
Ebasoodsamas olukorras olevate 
rühmade, sealhulgas puuetega inimeste 
kaasamiseks on eelkõige tähtis 
juurdepääs ehitistele, transpordile, teabele 
ja kommunikatsioonitehnoloogiale.
1.4.2 On ülioluline võtta asjakohaselt 
arvesse ebasoodsamas olukorras olevate 
rühmade vajadusi, et võimaldada neil 
integreeruda tööturule ja osaleda 
täielikult ühiskonnas.
1.4.3 Et oleks võimalik saavutada ELi 
2020. aasta strateegia eesmärke, peavad 
liikmesriigid ja piirkonnad jätkama 
võrdselt majandusliku ja territoriaalse 
ühtekuuluvusega sotsiaalse 
ühtekuuluvuse edendamist kõikides ELi 
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piirkondades.
1.5 Demograafia
1.5.1 Kohanemine demograafiliste 
muutustega on üks peamistest 
katsumustest, millega liikmesriikidel ja 
piirkondadel tuleb lähikümnenditel rinda 
pista. Töötava elanikkonna vähenemine ja 
pensionäride osakaalu suurenemine 
panevad liikmesriikide 
sotsiaalhoolekandesüsteemidele ja seega 
ka liidu majanduse konkurentsivõimele 
täiendava koorma.
1.5.2 Demograafilised muutused toovad 
kaasa uued probleemid. Sellist 
demograafilist arengut tuleb uurida ja 
sellega tuleb tegeleda eeskätt 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil, kus 
avalduvad eri arengusuunad. 
Liikmesriigid ja piirkonnad peavad 
toetuma ühissätete määrusega hõlmatud 
fondidele, et töötada demograafiliste 
probleemide lahendamiseks välja 
spetsiaalsed strateegiad ja luua 
võimalused nn hõbedase majanduse 
arendamiseks.
1.5.3 Eakate töövõimaluste 
parandamisega kaasneb mitmesugune 
kasu inimestele, ühiskonnale ja 
riigieelarvele. Liikmesriigid ja piirkonnad 
peavad kasutama ühissätete määrusega 
hõlmatud fonde selleks, et võtta meetmeid 
kõigi vanuserühmade kaasamiseks. 
Kõikide olemasolevate inimressursside 
parim ärakasutamine, sealhulgas 
jõupingutused noorte tööhõive küsimuse 
lahendamiseks, on üks ühissätete 
määrusega hõlmatud fondide 
kiireloomulisemaid ülesandeid kogu liidu 
rahvastiku potentsiaali maksimeerimisel. 
Selle ülesande täitmiseks tuleb parandada 
hariduse kättesaadavust, miinimumtaset 
ja kvaliteeti ning tõhustada sotsiaalse toe 
struktuure. Investeerimisega 
tervishoiuinfrastruktuuridesse tagatakse 
ka kõigile liidu kodanikele pikk ja 
tervislik tööelu.
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1.5.4. Programmide koostamisel peavad 
liikmesriigid ja piirkonnad arvesse võtma 
demograafiliste muutustega kaasnevaid 
pikaajalisi probleeme. Piirkondades, mida 
demograafilised muutused mõjutavad 
kõige rohkem, peavad nad kindlaks 
määrama meetmed, et:
a) toetada rahvastiku noorenemist, 
pakkudes paremaid tingimusi peredele 
ning võimaldades paremat tasakaalu töö 
ja pereelu vahel;
b) suurendada tööhõivet; tõsta tootlikkust 
ja parandada majandusnäitajaid 
investeerimisega haridusse ja 
teadusuuringutesse;
c) keskenduda hariduse ja sotsiaalse toe 
struktuuride piisavusele ja kvaliteedile
ning
d) tagada kulutõhus tervishoiuteenuste ja 
pikaajalise hoolduse pakkumine, 
sealhulgas investeeringud infrastruktuuri.
1.6 Integreeritud strateegia
1.6.1 Et tulla tõhusalt toime raskustega, 
millega liikmesriikidel ja piirkondadel 
tuleb silmitsi seista, on väga oluline 
territoriaalarengu integreeritud 
strateegia. Need raskused tulenevad 
globaliseerumisest, keskkonna- ja 
energeetikaprobleemidest, vananemisega 
seotud probleemidest ja demograafilistest 
muutustest, tehnoloogilistest 
ümberkorraldustest ja 
innovatsioonivajadustest ning 
sissetulekute ebavõrdsusest ja sotsiaalsest 
eraldatusest. Nende probleemide 
keerukuse ja vastastikuse seotuse tõttu 
peavad ka lahendused olema edu 
saavutamiseks oma olemuselt 
integreeritud ning mitut sektorit ja mõõdet 
hõlmavad.
1.6.2 Selles kontekstis võimaldavad 
ühissätete määrusega hõlmatud fondid 
lõimida ELi eri fondide jõu kohalike ja 
piirkondlike erivajaduste järgi kujundatud 
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pakettidesse.
1.6.3 Liikmesriigid ja piirkonnad, kes 
töötavad kõige asjakohasema sekkumise 
kindlakstegemiseks välja strateegiaid ja 
programme, peavad pöörama erilist 
tähelepanu olulistele territoriaalsetele, 
struktuurilistele ja institutsionaalsetele 
eripäradele (näiteks asjaomase piirkonna 
ühenduvusele, tööhõivemustritele ja 
tööjõu liikuvusele), ühendustele maa- ja 
linnapiirkondade vahel, eri sektorite 
vastastikusele sõltuvusele asjaomases 
piirkonnas, kultuuripärandile, 
vananemisele ja demograafilistele 
muutustele jne.
1.6.4 Liikmesriigid ja piirkonnad peavad 
analüüsima, millised on peamised 
lahendamist vajavad sotsiaalprobleemid. 
Neid probleeme lahendades peavad nad 
kaaluma ka küsimust, milliseid 
konkreetseid kodanike heaolu 
puudutavaid aspekte nad tahavad oma 
poliitikaga mõjutada ja edendada ning 
kuidas seda poliitikat tuleks asjaomase 
liikmesriigi või piirkonna spetsiifilises 
kontekstis kavandada ja ellu viia.
1.6.5 Et edendada piirkondlikele 
erivajadustele kohandatud sobivat 
poliitikat, peavad liikmesriigid ja 
piirkonnad arendama edasi oma poliitika 
kujundamisel ja elluviimisel rakendatavat 
territoriaalarengu integreeritud 
strateegiat, arvestades asjakohase 
kontekstiga, kuid lähtudes eelkõige:
a) hinnangust asjaomase piirkonna 
Euroopa 2020. aasta arengupotentsiaali 
kohta;
b) hinnangust, mis käsitleb asjaomase 
piirkonna arenguprobleeme ja piirkonna 
suutlikkust neid probleeme lahendada;
c) poliitika kujundamise ja elluviimise 
sobiva territoriaalse ulatuse ja konteksti 
analüüsist, mille puhul lähtutakse 
subsidiaarsuse põhimõttest;



PE491.058v01-00 42/84 AM\903907ET.doc

ET

d) poliitika tõhusa elluviimise tagamiseks 
vajaliku mitmetasandilise valitsemise 
korra ülesehitusest;
e) poliitika jälgimisel ja hindamisel 
kasutatavate asjakohaste tulemusnäitajate 
valikust.
2. Ühissätete määrusega hõlmatud 
fondide koostoime ja kooskõlastamine 
teiste ELi poliitika vahenditega
2.1 Sissejuhatus
2.1.1 Et säästva arengu eesmärgi 
saavutamine oleks asjaomases piirkonnas 
võimalikult tulemuslik, on tähtis viia 
kooskõlla kõik ELi strateegiad ja 
asjakohased vahendid, mis aitavad 
saavutada ELis majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust 
ning paremini tasakaalustatud 
territoriaalset arengut. See peab 
väljenduma ka liidu eelarve ning 
liikmesriikide ja nende piirkondade 
eelarvete paremas kooskõlastamises 
ühiste poliitiliste eesmärkide rahastamisel 
ning samuti ELi, liikmesriikide ja 
piirkondlike üksuste paremas vertikaalses 
koostöös.
2.1.2 Koostoime ja kooskõlastamine ei 
eelda ühesugust lahendust kõigele.
Seetõttu on vaja analüüsida täpsemalt 
liidu poliitika mõju territooriumidele ja 
ühtekuuluvusele, et edendada tõhusat 
koostoimimist ning kindlaks teha ja 
arendada kõige sobivamaid Euroopa 
tasandi meetmeid kohalike ja piirkondlike 
investeeringute toetamiseks.
2.1.3 Liikmesriigid ja piirkonnad peavad 
tagama nii programmi koostamisel kui ka 
selle elluviimisel, et ühissätete määrusega 
hõlmatud fondide toel võetavad meetmed 
oleksid kooskõlas teiste ELi strateegiate 
eesmärkidega. Selleks peavad nad seadma 
sihiks:
a) teha kindlaks liidu eri vahendite 
vastastikune täiendavus liikmesriigi ja 
piirkonna tasandil nii planeerimisetapis 
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kui ka programmi elluviimisel ning see 
täiendavus ära kasutada;
b) optimeerida olemasolevaid struktuure 
ja luua vajaduse korral uusi, mis 
hõlbustavad liikmesriigi tasandil 
kasutatavate eri kooskõlastamisvahendite 
ja -struktuuride põhieesmärkide 
kindlakstegemist, aitavad ära hoida 
jõupingutuste dubleerimise ning mille abil 
on võimalik tuvastada valdkonnad, kus on 
vaja täiendavat rahalist toetust;
c) kasutada täielikult ära potentsiaal, mis 
avaldub eri vahendite kaudu saadavate 
toetuste liitmisel konkreetsete toimingute 
toetamiseks, ning teha tihedat koostööd 
nendega, kes vastutavad teiste riiklike 
vahendite kasutamise eest, et pakkuda 
toetusesaajatele sidusaid ja ühtlustatud 
rahastamisvõimalusi.
2.2 Programm „Horisont 2020”
On väga oluline tugevdada 
ühtekuuluvuspoliitika ja programmi 
„Horisont 2020” vahelist koostoimet ja 
vastastikust täiendavust ning määrata 
selleks selgelt kindlaks nende kahe 
vahendi sekkumisvaldkonnad.
2.2.2 Liikmesriigid ja piirkonnad peavad 
eelkõige töötama välja riikliku või 
regionaalse teadusuuringute ja 
innovatsiooni strateegia arukaks 
spetsialiseerumiseks kooskõlas riikliku 
reformikavaga. Nende strateegiate 
väljatöötamiseks peavad riiklikud või 
piirkondlikud korraldusasutused tegema 
tihedat koostööd programmi „Horisont 
2020” eest vastutava asutusega, ent 
kaasata tuleb ka sellised sidusrühmad 
nagu ülikoolid ja kõrgkoolid, kohalik 
tööstussektor ja tööturu osapooled. 
Nendes innovatsioonistrateegiates tuleb 
arvesse võtta meetmeid, mida 
rakendatakse nii programmis „Horisont 
2020” osalemise eel kui ka järel.
2.2.3 Enne programmis osalemist 
võetavad meetmed, mille eesmärk on 
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valmistada piirkondlikud teadusuuringute 
ja innovatsioonivaldkonnas tegutsejad ette 
osalemiseks programmi „Horisont 2020” 
projektides, töötatakse välja suutlikkuse 
tõhustamise teel. Tuleb tugevdada 
programmi „Horisont 2020” riiklike 
kontaktasutuste ja ühissätete määrusega 
hõlmatud fondide korraldusasutuste 
vahelist teabevahetust ja koostööd, eeskätt 
nende programmi „Horisont 2020” 
nimekirja kantud projektide puhul, mida 
ei ole seni vahendite nappuse tõttu 
rahastatud.
2.2.4 Programmijärgselt võetavate 
meetmetega tuleb tagada vahendid selleks, 
et kasutada ja levitada programmist 
„Horisont 2020” tulenevaid 
teadusuuringute ja innovatsiooni tulemusi 
turul. Nende meetmete hulka võivad 
kuuluda: katserajatised ja näitlikud 
objektid, kontseptsiooni tõestamine ja 
varajases etapis rahastamine, 
inkubatsioonivahendid, 
rakendusuuringud, spetsiifilised 
tööstuslikud ja tehnoloogilised 
ümberkorraldamisvõimalused ja klastrite 
toetamine.
2.2.5 Liikmesriikide ja piirkondade 
ametiasutustele tuleb anda selliste 
innovatsioonistrateegiate kavandamiseks 
ja rakendamiseks ühist toetust. Seda 
toetust võib anda selleks, et teha kindlaks 
Euroopale huvi pakkuvate 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
infrastruktuuride ühised 
rahastamisvõimalused, et edendada 
rahvusvahelist koostööd, pakkuda 
vastastikuse hindamise kaudu metoodilist 
tuge, vahetada häid tavasid ja pakkuda 
piirkondadeülest koolitust.
2.2.6 Liikmesriigid ja piirkonnad peavad 
võtma arvesse järgmisi lisameetmeid, 
mille eesmärk on vallandada 
tippsaavutuste ja innovatsiooni 
potentsiaal nii, et see täiendab programmi 
„Horisont 2020” ja et selle programmiga 
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tekib koostoime:
a) vähem arenenud liikmesriikides 
loodavate tippkeskuste ning 
väljakujunevate innovatiivsete 
piirkondade ühendamine 
juhtivorganisatsioonidega mujal 
Euroopas;
b) innovatiivsete klastritega ühenduste 
loomine ja tippsaavutuste tunnustamine 
vähem arenenud piirkondades;
c) nn Euroopa teadusruumi õppetoolide 
asutamine, et meelitada ligi silmapaistvaid 
õpetlasi, ning
d) toetuse pakkumine, et teadlased ja 
innovaatorid pääseks ligi 
rahvusvahelistele võrgustikele.
2.3 Programm LIFE
2.3.1 Võimaluse korral tuleb ära kasutada 
koostoime liidu poliitikavahenditega (nii 
rahaliste kui ka mitterahalistega), mille 
puhul keskendutakse kliimamuutuse mõju 
leevendamisele, keskkonnakaitsele ja 
ressursitõhususele.
2.3.2 Et programmidega aidatakse 
tugevama temaatilise suundumuse ja 
tugevdatud säästlikkuspõhimõtte abil 
kaasa säästva arengu eesmärkide 
saavutamisele, on punktis 2.3.1 nimetatud 
koostoime ühissätete määrusega 
hõlmatud fondide õigusraamistiku 
lahutamatu osa.
2.3.3 Tuleb püüelda selle poole, et 
saavutada koostoime programmiga LIFE, 
eelkõige selle integreeritud projektidega 
sellistes valdkondades nagu loodus 
(näiteks ökosüsteemi teenused ja 
bioloogiline mitmekesisus), vesi, jäätmed, 
õhk, kliimamuutuste leevendamine ja 
kliimamuutustega kohanemine. Et tagada 
kooskõla programmiga LIFE, tuleb 
toetada projekte, mis oma iseloomult 
täiendavat teineteist, ning samuti 
soodustada selle programmi alusel heaks 
kiidetud lahenduste, meetodite ja 
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käsitlusviiside rakendamist.
2.3.4 Tuleb edendada keskkonnamõju 
hinnangute, säästva arengu mõju 
hinnangute, strateegiliste 
keskkonnahinnangute ja teiste 
asjakohaste vahendite kasutamist, et võtta 
territoriaalses planeerimises (sh 
makropiirkondlikes strateegiates) ning 
piirkondlike ja kohalike otsuste 
langetamisel arvesse bioloogilise 
mitmekesisuse vähenemist ja 
kliimamuutuste mõju.
2.3.5 Liikmesriigid ja piirkonnad peavad 
toetama rohelist infrastruktuuri, 
ökoinnovatsiooni ja innovaatiliste 
tehnoloogiate kasutuselevõtmist, et luua 
keskkonnasäästlikum majandus.
2.3.6 Selle tarvis tuleb tõhustada 
suutlikkust, millega peavad suurenema nii 
kohalike kui ka piirkondlike 
omavalitsuste ja partnerite potentsiaal ja 
oskused.
2.3.7 Kuna keskkonnaprobleemid ei pea 
kinni halduspiiridest, on äärmiselt tähtis, 
et Euroopa ja liikmesriikide asutused ning 
piirkondlikud ja kohalikud omavalitsused 
kaitseksid piirkondade bioloogilist 
mitmekesisust ja loodusvarasid 
piiriüleselt, piirkondade ja riikide vahelise 
koostöö vormis. Territoriaalse koostöö 
võimaluste ning teabevahetuse, 
kogemuste ja heade tavade parem 
rakendamine aitaks märkimisväärselt 
kaasa keskkonna ja kliimaga seotud 
eesmärkide saavutamisele.
2.3.8 Peale selle tuleks ühissätete 
määrusega hõlmatud fondidest rahaliste 
vahendite eraldamist kooskõlastada 
toetusega, mis on pärit programmist 
NER 300, mille puhul kasutatakse tulu, 
mis saadakse ELi heitkogustega 
kauplemise süsteemi2 kohaselt 
saastekvootide enampakkumisel 
müümisel.
2 ELT L 290, 6.11.2010, lk 39–42 
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2010/670/EL: komisjoni 3. novembri 
2010. aasta otsus, millega nähakse ette 
kriteeriumid ja meetmed, et rahastada 
ühenduse kasvuhoonegaaside 
saastekvootidega kauplemise süsteemi 
raames vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivile 2003/87/EÜ 
tööstuslikke näidisprojekte, mille eesmärk 
on süsinikdioksiidi keskkonnaohutu 
kogumine ja geoloogiline säilitamine, 
ning näidisprojekte, mis tutvustavad 
taastuvenergiaga seotud innovatiivseid 
tehnoloogialahendusi (2010/670/EL) 
ELT L 275, 25.10.2003, lk 32–46.
2.4 Programm „Erasmus kõigi jaoks”
2.4.1 Tuleb tugevdada ühissätete 
määrusega hõlmatud fondide ja 
programmi „Erasmus kõigi jaoks” 
koostoimet, et suurendada inimestesse 
investeerimise mõju. See investeering toob 
majanduskasvu ja jõukuse edendamisega 
märkimisväärset kasu nii üksikisikutele 
kui ka kogu ühiskonnale. Programmiga 
„Erasmus kõigi jaoks” toetatakse vaid 
riikidevahelisi projekte, samal ajal kui 
ühtekuuluvuspoliitikal on silmatorkavam 
piirkondlik mõõde. Liikmesriike ja 
piirkondi julgustatakse katsetama 
vahendeid ja meetodeid, mis on loodud 
programmi „Erasmus kõigi jaoks” 
raames toimuva rahvusvahelise koostöö 
käigus, ning seejärel rakendama neid 
ühissätete määrusega hõlmatud fondide 
kaudu oma territooriumil.
2.4.2 Komisjon ja liikmesriigid peavad 
tagama ühtekuuluvuspoliitika ja 
programmi „Erasmus kõigi jaoks” tõhusa 
kooskõlastamise, eristades selgelt 
investeeringute tüübid ja toetust saavad 
sihtrühmad. Programmi „Erasmus kõigi 
jaoks” toetused keskenduvad üliõpilaste, 
noorte ja töötajate õppimisega seotud 
riikidevahelisele liikuvusele, 
organisatsioonide ja institutsioonide 
strateegilistele üleeuroopalistele 
partnerlustele ning poliitika arendamist ja 
elluviimist toetavatele meetmetele. 
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Ühtekuuluvuspoliitika peamised 
investeerimiseesmärgid on haridus, 
tööturul osalevate inimeste koolitus ja 
täiskasvanud õppijate liikuvus.
2.4.3 Paremad tulemused on võimalik 
saavutada ka sellega, kui edendada 
liikuvuse rahastamise vastastikust 
täiendavust ja rahastada tegevusi, millega 
juurutatakse programmi „Erasmus kõigi 
jaoks” alusel ELi tasandil kindlaks tehtud 
parimaid tavasid ja innovaatilisi projekte. 
Kõnealuse programmi alusel loodud 
riiklikud ametid saavad sellele 
kooskõlastamisele kaasa aidata.
2.5 Euroopa Ühendamise Rahastu ja 
üleeuroopalised võrgud, energia- ja 
telekommunikatsioonivõrgud
2.5.1 Et viia Euroopa lisaväärtus 
maksimumini, tuleb Euroopa 
Regionaalarengu Fondi ja 
Ühtekuuluvusfondi, üleeuroopaliste 
võrkude ja Euroopa Ühendamise Rahastu 
tegevuse planeerimisel teha tihedat 
koostööd, tagamaks kohalikul, 
piirkondlikul ja liikmesriigi tasandil ning 
samuti kogu liidus optimaalsed seosed eri 
infrastruktuuriliikide (transpordi-, 
energia- ja 
telekommunikatsiooniinfrastruktuuri) 
vahel. Projektide puhul, millel on 
Euroopa ja ühtse turu mõõde, tuleb 
tagada vahendite võimalikult tõhus 
ärakasutamine, kusjuures eelistada tuleks 
transpordi-, energia- ja digitaalvõrkude 
valdkonda.
2.5.2 Peale selle, et riigi infrastruktuur 
tuleb kavandada sidusalt, võttes arvesse 
liidu piiriüleste ühenduste arengut ja 
samas arendades piirkondadevahelisi 
ühendusi liikmesriigi sees, tuleb selle 
kavandamisel lähtuda tõelistest ja 
prognoositavatest transpordivajadustest 
ning teha kindlaks puuduvad ühendused 
ja kitsaskohad. Investeeringutega 
üldisesse võrku ja TEN-T põhivõrku, mis 
tehakse selleks, et saavutada piirkondade 



AM\903907ET.doc 49/84 PE491.058v01-00

ET

hea ühendus, tuleb tagada, et linnad ja 
maapiirkonnad saaksid peamiste võrkude 
loodud võimalustest kasu.
2.5.3 Selliste investeeringute esmatähtsaks 
seadmine, mille mõju ulatub väljapoole 
asjaomast liikmesriiki, tuleb viia 
kooskõlla TEN-T planeeringuga, et 
Euroopa Regionaalarengu Fondi ja 
Ühtekuuluvusfondi investeeringud 
transpordiinfrastruktuuri oleksid 
täielikult vastavuses üleeuroopalise 
transpordivõrgu poliitika suunistega, 
milles on määratud kindlaks liidu 
transpordipoliitika põhieesmärgid, 
sealhulgas kliimamuutustega seotud 
probleemide lahendamine, integreeritud 
üleeuroopalise transpordivõrgu edasine 
areng ja mitmeliigilise transpordikoridori 
mõiste.
2.5.4 Komisjoni koostatud 
transpordipoliitika valges raamatus3

esitatakse konkurentsivõimelise ja 
ressursitõhusa transpordisüsteemi visioon 
ning toonitatakse, et transpordisektoris 
tuleb vähendada märkimisväärselt 
kasvuhoonegaaside heidet. Ühissätete 
määrusega hõlmatud fondide jaoks 
tähendab see keskendumist säästlikele 
transpordiliikidele ja investeerimist 
valdkondadesse, mis pakuvad suurimat 
Euroopa lisaväärtust, näiteks 
üleeuroopalistesse võrkudesse. Kindlaks 
määratud investeeringud tuleb järjestada 
vastavalt sellele, kui suur on nende roll 
liikuvuse ja säästlikkuse, 
kasvuhoonegaaside heite vähendamise ja 
Euroopa ühtse transpordipiirkonna 
puhul.
3 „Euroopa ühtse transpordipiirkonna 
tegevuskava – Konkurentsivõimelise ja 
ressursitõhusa transpordisüsteemi 
suunas” COM(2011) 144 final.
2.5.5 Liikmesriigid ja piirkonnad peavad 
suunama oma investeeringud uue 
infrastruktuuri ehitamisse ja olemasoleva 
infrastruktuuri suutlikkuse parandamisse 
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selle märkimisväärse täiustamise teel.
2.5.6 Meretranspordi vallas tuleb muuta 
sadamad tõhusateks saabumise ja 
lahkumise punktideks 
maismaainfrastruktuuriga täieliku 
lõimise kaudu. Eelistada tuleks projekte, 
mis käsitlevad juurdepääsu sadamatele ja 
ühendusteid sisemaaga. Siseveeteede 
arendamine peab tugevdama nende osa 
Euroopa säästva kaubaveovõrgustiku 
kujundamisel.
2.5.7 Vastastikuse täiendavuse poole tuleb 
püüelda eelkõige seoses 
investeeringutega, mis on pärit ühise 
juhtimise all olevast Euroopa 
Regionaalarengu Fondist ja 
Ühtekuuluvusfondist ning samuti otseselt 
juhitavast Euroopa Ühendamise 
Rahastust, mis esitab väljavalitavatele 
projektidele väga kõrgeid nõudmisi. 
Euroopa Ühendamise Rahastust 
rahastatakse põhivõrku (üldise võrgu 
strateegiliselt kõige olulisemaid osi) 
käsitlevaid projekte, millel on kõige 
kõrgem Euroopa lisaväärtus ja mille 
elluviimine tundub üleeuroopalise 
transpordivõrgu seisukohast kõige 
keerulisem. Need projektid on seotud 
puuduvate piiriüleste ühenduste, peamiste 
kitsaskohtade ja mitmeotstarbeliste 
ühendustega. Ühtekuuluvusfond 
keskendub suure Euroopa lisaväärtusega 
projektidele, et kaotada üleeuroopalise 
transpordivõrgu infrastruktuuri (nii 
põhivõrgu kui ka üldise võrgu) 
toetamisega transpordivõrgu kitsaskohad.
2.5.8 Ühtekuuluvusfondist ja 
struktuurifondidest toetatakse ka 
kohalikke ja piirkondlikke infrastruktuure 
ja nende ühendusi liidu kõige tähtsamate 
võrkudega energia- ja 
telekommunikatsiooni valdkonnas.
2.5.9 Euroopa Ühendamise Rahastu 
täiendab Ühtekuuluvusfondi ja 
struktuurifonde, aidates saavutada 
infrastruktuurialaseid regionaalarengu ja 
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kohaliku arengu eesmärke, et anda hästi 
toimivale ja lõimitud ühtsele turule ning 
sotsiaalsele, majanduslikule ja 
territoriaalsele ühtekuuluvusele 
võimalikult suur lisaväärtus.
2.6 Ühinemiseelse abi rahastamisvahend, 
Euroopa naabrus- ja 
partnerlusinstrument, Euroopa 
Arengufond
2.6.1 Tuleb suurendada välisvahendite ja 
ühtekuuluvuspoliitika koostoimet, et 
parandada mitmesuguste liidu poliitika 
eesmärkide saavutamist. Koostoime ja 
vastastikune täiendavus tuleb luua 
eelkõige Euroopa Arengufondi, 
ühinemiseelse abi rahastamisvahendi 
ning Euroopa naabrus- ja 
partnerlusinstrumendi puhul.
2.6.2 Põhjalikuma territoriaalse 
lõimumise tagamisega tuleb ära kasutada 
ühtekuuluvuspoliitika ning Euroopa 
naabrus- ja partnerlusinstrumendi 
raames toimuva territoriaalse koostöö 
meetmete koostoime. Nende vahendite 
vastastikuse täiendavuse potentsiaal on 
suurim piiriülese koostöö valdkonnas. 
Seetõttu peavad liikmesriigid ja 
piirkonnad tagama, et praegune tegevus 
viiakse vastavusse äsja loodud Euroopa 
territoriaalse koostöö rühmituste 
tegevusega, pöörates eriti tähelepanu 
kooskõlastamisele ja parimate tavade 
vahetamisele.
3. Ühissätete määrusega hõlmatud 
fondide kooskõlastusmehhanismid
3.1 Liikmesriigid ja piirkonnad peavad 
tagama, et ühissätete määrusega 
hõlmatud fondide kaudu rahastatavate 
sekkumistega luuakse koostoime ning et 
tõhustamisega vähenevad asjaomases 
piirkonnas halduskulud ja -koormus.
3.2 Ministeeriumid ja ühissätete 
määrusega hõlmatud fondide kasutamise 
eest vastutavad korraldusasutused peavad 
tegema partnerluslepingu ja programmide 
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ettevalmistamisel, elluviimisel, 
järelevalvel ja hindamisel tihedat 
koostööd. Eelkõige peavad nad:
a) tegema kindlaks sekkumisvaldkonnad, 
kus ühissätete määrusega hõlmatud 
fondid saaksid üksteist täiendada, et 
saavutada käesolevas määruses sätestatud 
temaatilised eesmärgid;
b) tõhustama ühissätete määrusega 
hõlmatud konkreetse fondi eest vastutava 
korraldusasutuse tööd selle nimel, et 
kaasata teised korraldusasutused ja 
asjaomased ministeeriumid toetuskavade 
väljatöötamisse, millega tagataks 
koostoime ja hoitaks ära kattumine;
c) moodustama programmide jaoks, mille 
puhul kasutatakse ühissätete määrusega 
hõlmatud fonde, ühised 
järelevalvekomisjonid ning töötama välja 
teisi ühiseid juhtimis- ja 
kontrollisüsteeme, et hõlbustada 
ühissätete määrusega hõlmatud fondide 
kasutamise eest vastutavate asutuste 
tegevuse kooskõlastamist;
d) kasutama ühise elektroonilise 
haldamise lahendusi ja 
universaalteenistusi, et teavitada toetuse 
taotlejaid ja saajaid ühissätete määrusega 
hõlmatud fondide kaudu pakutavatest 
toetustest.
4. Territoriaalse koordineerimise 
prioriteedid
4.1 Regionaalarengut, töökohtade loomist 
ja ühtekuuluvust silmas pidades peitub 
suur potentsiaal koostöös, mis ületab 
halduspiire ja püüab üle saada ka 
looduslikest piiridest. Sageli on kõige 
tõhusam see koostöö, mis põhineb ühisel 
vajadusel ja toimub ühisel territooriumil.
4.2 Piiriülene koostöö tuleneb 
arusaamisest, et paljud probleemid ei 
tunnista halduspiire. Nende tõhusaks 
lahendamiseks tuleb tegutseda asjaomasel 
territoriaalsel tasandil ühiselt ja jagada 
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teadmisi.
4.3 Peale selle võib piirialadel leiduva 
potentsiaali vallandada konkreetsele 
piirkonnale suunatud toetusmeetmete 
abil.
4.4 Kahe olemasoleva makropiirkondliku 
strateegiaga on sillutatud tee selleks, et 
koondada asjaosalised sobival 
territoriaalsel tasandil ühiseks tegevuseks.
Nende strateegiate abil on hakatud 
paremini aru saama vajadusest teha 
koostööd selliste probleemide puhul 
(näiteks Läänemere või Doonau jõe 
puhastamine), mille lahendamisega ei tule 
üks liikmesriik üksi toime. 
Makropiirkondlikke strateegiaid ja teisi 
territoriaalse koostöö vorme võib toetada 
nii Euroopa Regionaalarengu Fondi kui 
ka Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest. 
Programmides tuleb kindlaks määrata 
nendele strateegiatele toetuse andmise 
eritingimused.
4.5 Takistuste ületamine peab olema 
ühissätete määrusega hõlmatud fondide 
tegevuse kavandamise osa. Olemasolevate 
makropiirkondlike strateegiate eesmärgid 
peavad kajastuma asjaomaste 
rakenduskavade vajaduste analüüsis ja 
sihtides alates programmi kavandamise 
etapist. Makropiirkondlikud strateegiad 
õigustavad end vaid juhul, kui nende 
eesmärke võetakse arvesse asjaomaste 
piirkondade ja liikmesriikide 
ühtekuuluvuspoliitika programmide 
strateegilisel kavandamisel.
4.6 Samal ajal peavad liikmesriigid ja 
piirkonnad tagama, et territoriaalsete 
koostööprogrammidega aidatakse tõhusalt 
kaasata Euroopa 2020. aasta eesmärkide 
saavutamisele. Selleks saavad 
liikmesriigid edendada koostööd ning 
samuti katsetada ja võtta kasutusele uusi 
lahendusi, kandes samas hoolt selle eest, 
et koostöö oleks korraldatud laiemaid 
poliitikaeesmärke silmas pidades. 
Vajaduse korral tuleb territoriaalset 
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koostööd kasutada selleks, et tuua ühiste 
probleemide lahendamiseks kokku eri 
piirkondade ja riikide 
poliitikakujundajad.
4.7 Liikmesriigid ja piirkonnad peavad 
nägema territoriaalse koostöö 
programmides eelkõige kasulikku 
vahendit, mille abil ületada koostööd 
takistavad tõkked. See koostöö toetab 
omakorda riiklikke ja piirkondlikke 
poliitikaeesmärke, omades mõju ka 
väljaspool konkreetse programmi 
valdkonda.

Or. en

Muudatusettepanek 1807
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 1808
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 3 – teine taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– läbipaistvad, objektiivselt kontrollitavate 
eesmärkide ja määratud lähteandmetega 
ning avalikkusele kättesaadavad;

– läbipaistvad, hõlpsasti arusaadavad,
objektiivselt kontrollitavate eesmärkide ja 
määratud lähteandmetega ning 
avalikkusele kättesaadavad;

Or. en
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Muudatusettepanek 1809
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Temaatilised eeltingimused – punkt 4 – alapunkt 4.1 – kolmas veerg – teine 
taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– direktiivi 2010/31/EL artikli 11 kohase 
hoonete energiamärgise väljastamise 
süsteemi kehtestamiseks vajalike meetmete 
kasutuselevõtt;

– direktiivi 2010/31/EL artikli 9 lõike 3 
punkti b, artikli 11 ja artikli 18 kohase 
hoonete energiamärgise väljastamise 
süsteemi kehtestamiseks vajalike meetmete 
kasutuselevõtt;

Or. en

Muudatusettepanek 1810
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Temaatilised eeltingimused – punkt 4 – alapunkt 4.1 – kolmas veerg – viies a 
taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– vastavalt direktiivile 2006/32/EÜ on 
esitatud riiklikud energiatõhususe 
tegevuskavad, mille abil teostatakse 
energiasäästu eesmärgid konkreetsete ja 
sidusate meetmetena, või muud sarnased 
aruandedokumendid, mis on kooskõlas 
energiatõhususe direktiiviga, kui sellega 
muudetakse kehtetuks direktiiv 
2006/32/EÜ.

Or. en

Muudatusettepanek 1811
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
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Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Temaatilised eeltingimused – punkt 4 – alapunkt 4.1 – teine veerg – neljas a 
lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Energiatõhususe direktiivi 
(COM(2011) 0370 final) ülevõtmine 
siseriiklikku õigusse kohe pärast selle 
vastuvõtmist.

Or. en

Muudatusettepanek 1812
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Temaatilised eeltingimused – punkt 4 – alapunkt 4.1 – teine veerg – neljas b 
lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
21. oktoobri 2009. aasta direktiivi 
2009/125/EÜ (raamistiku kehtestamise 
kohta energiamõjuga toodete ökodisaini 
nõuete sätestamiseks (uuesti sõnastatud)) 
ülevõtmine siseriiklikku õigusse.

Or. en

Muudatusettepanek 1813
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Temaatilised eeltingimused – punkt 4 – alapunkt 4.2 – kolmas veerg – esimene 
a taane (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– liikmesriik on kehtestanud kuni 
2020. aastani toetuskavad, mis käsitlevad 
kolme taastuvenergia sektorit: elektrit, 
soojust ja transporti;

Or. en

Muudatusettepanek 1814
Rosa Estaràs Ferragut

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Temaatilised eeltingimused – punkt 6 – kolmas veerg – esimene taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Liikmesriik on taganud eri 
veekasutusviiside osaluse 
veevarustusteenuste kulude kandmisel 
sektorite kaupa kooskõlas direktiivi 
2000/60/EÜ artikliga 9;

– Liikmesriik on võtnud meetmeid selleks, 
et tagada eri veekasutusviiside osaluse 
veevarustusteenuste kulude kandmisel 
sektorite kaupa kooskõlas direktiivi 
2000/60/EÜ artikliga 9;

Or. es

Muudatusettepanek 1815
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Temaatilised eeltingimused – punkt 4 – alapunkt 4.1 – kolmas veerg – viies b 
taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– direktiivi 2009/125/EÜ artikli 3 kohaselt 
on kasutusele võetud turujärelevalve 
mehhanismid.

Or. en
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Muudatusettepanek 1816
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Temaatilised eeltingimused – punkt 6 – alapunkt 6.1 – kolmas veerg – esimene 
taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Liikmesriik on taganud eri 
veekasutusviiside osaluse 
veevarustusteenuste kulude kandmisel 
sektorite kaupa kooskõlas direktiivi 
2000/60/EÜ artikliga 9;

– Liikmesriik on taganud eri 
veekasutusviiside osaluse 
veevarustusteenuste kulude kandmisel 
sektorite kaupa kooskõlas direktiivi 
2000/60/EÜ artikliga 9, tagades kõigile 
võrdse juurdepääsu sellele ühisele varale;

Or. en

Muudatusettepanek 1817
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Temaatilised eeltingimused – punkt 6 – alapunkt 6.2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6.2 a) Bioloogiline mitmekesisus

Kooskõlas looduslikke elupaiku ning 
loodusliku loomastiku ja taimestiku 
kaitset käsitleva nõukogu 21. mai 
1992. aasta direktiivi 92/43/EMÜ 
artikliga 8 on liikmesriik esitanud ja 
võtnud koos Euroopa Komisjoniga vastu 
mitmeaastase kava (tähtsusjärjestatud 
tegevuskava) Natura 2000 alade jaoks 
tehtavate investeeringute 
tähtsusjärjekorda panemiseks ja 
rahastamiseks.

Or. en



AM\903907ET.doc 59/84 PE491.058v01-00

ET

Muudatusettepanek 1818
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Temaatilised eeltingimused – punkt 6 – alapunkt 6.2 a (uus) – kolmas veerg –
esimene taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kooskõlas looduslikke elupaiku ning 
loodusliku loomastiku ja taimestiku 
kaitset käsitleva nõukogu 21. mai 
1992. aasta direktiivi 92/43/EMÜ 
artikliga 8 on liikmesriik võtnud vastu 
mitmeaastase kava investeeringute 
tähtsusjärjekorda panemiseks ja 
rahastamiseks (Natura 2000 rahastamise 
riikliku tähtsusjärjestatud tegevuskava), 
mis sisaldab: 1) loetelu Natura 2000 
aladel võetavatest esmatähtsatest 
meetmetest ja vastavatest ELi 
kaasrahastamisvajadustest; 2) eri ELi 
fondidest nende meetmete rakendamiseks 
taotletud kaasrahastamise analüüsi;

Or. en

Muudatusettepanek 1819
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Temaatilised eeltingimused – punkt 6 – alapunkt 6.2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6.2 b) kultuuripärandi valdkond: selliste 
projektide loomine, mille eesmärk on 
kaitsta, edasi viia, edendada ja arendada 
materiaalset ja mittemateriaalset 
kultuuripärandit.

Or. en
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Muudatusettepanek 1820
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Temaatilised eeltingimused – punkt 6 – alapunkt 6.2 a (uus) – kolmas veerg –
esimene taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– riigi, piirkonna ja kohalikul tasandil –
eelkõige piirkondades, millel on 
konkreetne eripära – on olemas tõhusad 
vahendid;

Or. en

Muudatusettepanek 1821
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Temaatilised eeltingimused – punkt 6 – alapunkt 6.2 b (uus) – kolmas veerg –
teine taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– töötatakse välja meetmed, et kasutada 
ära liidu kultuuriline ja lingvistiline 
mitmekesisus ning elava pärandi kõik 
tahud.

Or. en

Muudatusettepanek 1822
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Temaatilised eeltingimused – punkt 7 – alapunkt 7.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7.1. Maantee: üldise riikliku 7.1. Maantee: üldise riikliku 
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transpordikava olemasolu, mis sisaldab 
TEN-T põhivõrku, üldisse võrku (TEN-T 
põhivõrku mittepuudutavate 
investeeringute) ja lisaühenduvusse 
(sealhulgas regionaalse ja kohaliku tasandi 
ühistransporti) tehtavate investeeringute 
asjakohast eelisarendamist.

transpordikava olemasolu, mis sisaldab 
TEN-T põhivõrku, üldisse võrku (TEN-T 
põhivõrku mittepuudutavate 
investeeringute) ja lisaühenduvusse 
(sealhulgas regionaalse ja kohaliku tasandi 
ühistransporti) tehtavate investeeringute 
asjakohast eelisarendamist. Direktiivi 
2011/76/EL (raskete kaubaveokite 
maksustamise kohta teatavate 
infrastruktuuride kasutamise eest) 
ülevõtmine ja kohaldamine.

Or. en

Muudatusettepanek 1823
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Temaatilised eeltingimused – punkt 7 – alapunkt 7.1 – kolmas veerg – viies a 
taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– direktiivi 2011/76/EL sätetega kooskõlas 
olevad olemasolevad riiklikud 
teekasutajate maksustamise süsteemid, 
sealhulgas infrastruktuuri-, müra- ja 
õhusaastekulude katmiseks, mida 
kohaldatakse kõigil kiirteedel alates 
nende kasutuselevõtust.

Or. en

Muudatusettepanek 1824
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Temaatilised eeltingimused – punkt 7 – alapunkt 7.2 – kolmas veerg – esimene 
taane – teine alataane
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– keskkonnamõju strateegiline hindamine, 
mis täidab transpordikavale esitatavaid 
õiguslikke nõudeid;

– keskkonnamõju strateegiline hindamine, 
mis täidab transpordikavale esitatavaid 
õiguslikke nõudeid, sealhulgas hinnang 
selle kohta, milline on 2030. ja 
2050. aasta kava rakendamise mõju 
üldisele kasvuhoonegaaside tasemele, ja 
vajaduse korral hinnang piiriülese mõju 
kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 1825
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Temaatilised eeltingimused – punkt 7 – alapunkt 7.2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7.2 a) Meretransport

Mereteede (meremagistraalid ja kabotaaž) 
integreerimine üldistesse piirkondlikesse 
ja piirkondadevahelistesse, siseriiklikesse 
ja riikidevahelistesse 
transpordiskeemidesse, eelkõige 
kaubanduse eesmärgil.

Or. fr

Muudatusettepanek 1826
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Temaatilised eeltingimused – punkt 7 – alapunkt 7.2 a – kolmas veerg –
esimene taane (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Üldises transpordikavas on rakendatud 
meretranspordi arengut käsitlev peatükk, 
mis sisaldab järgmist:

Or. fr

Muudatusettepanek 1827
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Temaatilised eeltingimused – punkt 7 – alapunkt 7.2 a – kolmas veerg – teine 
taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– realistlik kavandatud projektide 
esitamise süsteem (sealhulgas 
eelarveraamistik);

Or. fr

Muudatusettepanek 1828
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Temaatilised eeltingimused – punkt 7 – alapunkt 7.2 a – kolmas veerg – kolmas 
taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– keskkonnamõju strateegiline 
hindamine, mis täidab transpordikavale 
esitatavaid õiguslikke nõudeid;

Or. fr
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Muudatusettepanek 1829
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Temaatilised eeltingimused – punkt 7 – alapunkt 7.2 a – kolmas veerg – neljas 
taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– meetmed, millega tugevdada 
vahendusasutuste ja toetusesaajate 
suutlikkust rakendada projektide 
esitamise süsteemi.

Or. fr

Muudatusettepanek 1830
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Temaatilised eeltingimused – punkt 8 – alapunkt 8.1 – kolmas veerg – teine 
taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Tööturuasutused on loonud võrke 
tööandjate ja õppeasutustega.

– Tööturuasutused on loonud võrke 
tööandjate ja õppeasutustega, ka 
valdkonnaüleselt.

Or. en

Muudatusettepanek 1831
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Temaatilised eeltingimused – punkt 8 – alapunkt 8.2 – teine veerg

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8.2. Füüsilisest isikust ettevõtjana 
tegutsemine, ettevõtlus ja ettevõtete 

8.2 Füüsilisest isikust ettevõtjana 
tegutsemine, ettevõtlus ja ettevõtete 
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asutamine: Tervikliku ja kõikehõlmava 
strateegia olemasolu ettevõtete 
starditoetuseks kooskõlas Euroopa 
väikeettevõtlusalgatusega „Small Business 
Act” ning kooskõlas tööhõivesuunistega ja 
liikmesriikide ja liidu majanduspoliitika 
üldsuunistega töökohtade loomise eelduste 
kohta;

asutamine ja ettevõtte üleviimine:
Tervikliku ja kõikehõlmava strateegia 
olemasolu ettevõtete starditoetuseks
kooskõlas Euroopa 
väikeettevõtlusalgatusega „Small Business 
Act” ning kooskõlas tööhõivesuunistega ja 
liikmesriikide ja liidu majanduspoliitika 
üldsuunistega töökohtade loomise eelduste 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 1832
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Temaatilised eeltingimused – punkt 8 – alapunkt 8.2 – kolmas veerg – esimene 
taane – kolmas a alataane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– meetmed teabe ja teadlikkuse tõstmise 
kohta keskkoolihariduse tasandil;

Or. en

Muudatusettepanek 1833
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Temaatilised eeltingimused – punkt 8 – alapunkt 8.2 – kolmas veerg – esimene 
taane – kolmas b alataane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– sooküsimusi puudutavad nõuanded ja 
uute ettevõtete loomine;

Or. en
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Muudatusettepanek 1834
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Temaatilised eeltingimused – punkt 8 – alapunkt 8.2 – kolmas veerg – esimene 
taane – kolmas c alataane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– meetmed ettevõtte üleviimise 
ettevalmistamiseks ja järelevalveks.

Or. en

Muudatusettepanek 1835
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Temaatilised eeltingimused – punkt 8 – alapunkt 8.4 – kolmas veerg – esimene 
taane – teine alataane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– liikmesriigis on rakendatud meetmed 
aktiivsena vananemise edendamiseks ja 
ennetähtaegselt vanaduspensionile 
mineku vähendamiseks.

– liikmesriigis on rakendatud meetmed 
aktiivsena vananemise edendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 1836
Lívia Járóka

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Temaatilised eeltingimused – punkt 9 – alapunkt 9.1 – kolmas veerg – teine 
taane – teine alataane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– on terviklik (nt hõlmates kõiki 
haridusvaldkondi, sh varajast lapsepõlve) 
ja käsitleb piisavalt ennetamis-, sekkumis-

– on terviklik (nt hõlmates kõiki 
haridusvaldkondi, sh varajast lapsepõlve), 
on suunatud tulemuslikult haavatavatele 
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ja kompensatsioonimeetmeid; rühmadele (nt romadele), kelle puhul on 
kooli poolelijätmise oht kõige suurem, ja 
käsitleb piisavalt ennetamis-, sekkumis- ja 
kompensatsioonimeetmeid;

Or. en

Muudatusettepanek 1837
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Temaatilised eeltingimused – punkt 9 – alapunkt 9.1 – kolmas veerg – teine 
taane – neljas alataane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– on valdkonnaülene ja hõlmab ning 
koordineerib kõiki poliitikavaldkondi ja 
sidusrühmi, mis on olulised kooli 
poolelijätmise lahendamiseks.

– on valdkonnaülene ja hõlmab ning 
koordineerib kõiki poliitikavaldkondi ja 
sidusrühmi, sealhulgas kultuuri-, kunsti-
ja spordivaldkonnas, mis on olulised kooli 
poolelijätmise lahendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 1838
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Temaatilised eeltingimused – punkt 9 – alapunkt 9.2 – kolmas veerg – esimene 
taane – esimene alataane – teine alataane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– suurendavad kõrghariduse omandamist 
madala sissetulekuga ja muudes 
alaesindatud rühmades;

– suurendavad kõrghariduse omandamist 
madala sissetulekuga ja muudes 
alaesindatud rühmades, pöörates erilist 
tähelepanu kõige haavatavatele 
rühmadele;

Or. en
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Muudatusettepanek 1839
Lívia Járóka

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Temaatilised eeltingimused – punkt 9 – alapunkt 9.2 – kolmas veerg – esimene 
taane – esimene alataane – teine alataane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– suurendavad kõrghariduse omandamist 
madala sissetulekuga ja muudes 
alaesindatud rühmades;

– suurendavad kõrghariduse omandamist 
madala sissetulekuga ja muudes 
alaesindatud rühmades, pöörates erilist 
tähelepanu haavatavatele rühmadele, nt 
romadele;

Or. en

Muudatusettepanek 1840
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Temaatilised eeltingimused – punkt 9 – alapunkt 9.2 – kolmas veerg – esimene 
taane – kolmas alataane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– meetmeid tööalase konkurentsivõime ja 
ettevõtlikkuse suurendamiseks, mis:

– sootundlikke meetmeid tööalase 
konkurentsivõime ja ettevõtlikkuse 
suurendamiseks, mis:

Or. en

Muudatusettepanek 1841
Lívia Járóka

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Temaatilised eeltingimused – punkt 9 – alapunkt 9.3 – kolmas veerg – esimene 
taane – teine alataane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– meetmeid, millega tagatakse oskuste 
tulemuslik arendamine täiskasvanutele, 

– meetmeid, millega tagatakse oskuste 
tulemuslik arendamine täiskasvanutele, 
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tööturule naasvatele naistele, madala 
kvalifikatsiooniga ja vanematele töötajatele 
ning teistele ebasoodsas olukorras 
rühmadele;

tööturule naasvatele naistele, madala 
kvalifikatsiooniga ja vanematele 
töötajatele, marginaliseerunud 
kogukondadele, nt romadele, ning teistele 
ebasoodsas olukorras rühmadele;

Or. en

Muudatusettepanek 1842
Lívia Járóka

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Temaatilised eeltingimused – punkt 9 – alapunkt 9.3 – kolmas veerg – esimene 
taane – neljas alataane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– meetmeid, millega parandatakse hariduse 
ja koolituse olulisust ning kohandatakse 
seda väljaselgitatud sihtrühmade 
vajadustele;

– meetmeid, millega parandatakse hariduse 
ja koolituse olulisust ning kohandatakse 
seda väljaselgitatud erivajadustega
sihtrühmade (pidevalt töötute ja
marginaliseerunud kogukondade) 
vajadustele;

Or. en

Muudatusettepanek 1843
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Temaatilised eeltingimused – punkt 9 – alapunkt 9.3 – kolmas veerg – esimene 
taane – neljas alataane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– meetmeid, millega parandatakse hariduse 
ja koolituse olulisust ning kohandatakse 
seda väljaselgitatud sihtrühmade 
vajadustele;

– meetmeid, millega parandatakse hariduse 
ja koolituse olulisust ning kohandatakse 
seda väljaselgitatud sihtrühmade 
vajadustele, sealhulgas piirkonnas 
kõneldavate ametlike ja mitteametlike 
keelte oskus;

Or. en
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Muudatusettepanek 1844
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Temaatilised eeltingimused – punkt 9 – alapunkt 9.3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9.3 a) Kutseharidus ja väljaõpe –
nüüdisaegse kutsehariduse ja väljaõppe 
riiklike või piirkondlike strateegiate 
olemasolu.

Or. en

Muudatusettepanek 1845
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Temaatilised eeltingimused – punkt 9 – alapunkt 9.3 a (uus) – kolmas veerg –
esimene taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Kutsehariduse ja väljaõppe kui 
jätkusuutliku arengu ja kaasava 
majanduskasvu mootori tunnustamine;

Or. en

Muudatusettepanek 1846
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Temaatilised eeltingimused – punkt 9 – alapunkt 9.3 a (uus) – kolmas veerg –
teine taane (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– meetmed põhikoolituse ja kutsealase 
täiendkoolituse kvaliteedi ja tõhususe 
parendamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 1847
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Temaatilised eeltingimused – punkt 9 – alapunkt 9.3 a (uus) – kolmas veerg –
kolmas taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– meetmed kutsehariduse ja väljaõppe 
edendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 1848
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Temaatilised eeltingimused – punkt 10 – alapunkt 10.1 – kolmas veerg –
esimene taane – teine alataane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– on kooskõlas riikliku vaesuse ja 
sotsiaalse tõrjutuse vähendamise
eesmärgiga (nagu see on määratletud 
riiklikus reformiprogrammis), mis sisaldab 
tööhõivevõimalusi ebasoodsas olukorras 
olevatele ühiskonnagruppidele;

– sätestab konkreetsed ettepanekud, mis
peaksid töötama riikliku vaesuse ja 
sotsiaalse tõrjutuse vähendamise eesmärgi 
täitmise suunas (nagu see on määratletud 
riiklikus reformiprogrammis ja riiklikes 
sotsiaalaruannetes), mis sisaldab 
kvaliteetseid tööhõivevõimalusi 
ebasoodsas olukorras olevatele 
ühiskonnagruppidele;
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Or. en

Muudatusettepanek 1849
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Temaatilised eeltingimused – punkt 10 – alapunkt 10.1 – kolmas veerg –
esimene taane – neljas alataane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– näitab, et tööturu osapooled ja 
asjaomased sidusrühmad on kaasatud 
aktiivse kaasamise kavandamisse;

– näitab, et tööturu osapooled ja 
asjaomased sidusrühmad on kaasatud 
riiklike vaesusevastaste strateegiate ja
aktiivse kaasamise kavandamisse igas 
etapis (kavandamine, rakendamine ja 
hindamine);

Or. en

Muudatusettepanek 1850
Lívia Járóka

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Temaatilised eeltingimused – punkt 10 – alapunkt 10.1 – kolmas veerg – teine 
taane – esimene alataane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– seab saavutatavad riiklikud romade 
integratsiooni eesmärgid, et vähendada 
vahet elanikkonna põhiosaga. Need 
eesmärgid peaksid hõlmama vähemalt 
nelja ELi romade integratsiooni eesmärki, 
mis on seotud juurdepääsuga haridusele, 
tööhõivele, tervishoiule ja eluasemele;

– seab saavutatavad riiklikud romade 
integratsiooni eesmärgid, et vähendada 
vahet elanikkonna põhiosaga, määratledes 
selged, mõõdetavad ja 
aruandekohustusega hõlmatud 
eesmärgid, tähtajad ja sihttasemed. Need 
eesmärgid peaksid hõlmama vähemalt 
nelja ELi romade integratsiooni eesmärki, 
mis on seotud juurdepääsuga haridusele, 
tööhõivele, tervishoiule ja eluasemele;

Or. en
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Muudatusettepanek 1851
Lívia Járóka

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Temaatilised eeltingimused – punkt 10 – alapunkt 10.1 – kolmas veerg – teine 
taane – teine alataane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– on kooskõlas riikliku 
reformiprogrammiga;

– on kooskõlas riikliku 
reformiprogrammiga ja riikliku vaesuse 
vähendamise strateegiaga;

Or. en

Muudatusettepanek 1852
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Temaatilised eeltingimused – punkt 10 – alapunkt 10.1 – kolmas veerg – teine 
taane – teine alataane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– on kooskõlas riikliku 
reformiprogrammiga;

– on kooskõlas riikliku 
reformiprogrammiga ja riiklike 
sotsiaalaruannetega;

Or. en

Muudatusettepanek 1853
Lívia Járóka

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Temaatilised eeltingimused – punkt 10 – alapunkt 10.1 – kolmas veerg – teine 
taane – kolmas alataane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– määrab vajaduse korral kindlaks
ebasoodsas olukorras mikropiirkonnad või 
eraldatud naabruskonnad, kus kogukonnad 
on kõige enam puudust kannatavad; selleks 

– määrab vajaduse korral kindlaks 
ebasoodsas olukorras mikropiirkonnad või 
eraldatud naabruskonnad, kus kogukonnad 
on kõige enam puudust kannatavad; selleks 
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kasutatakse juba olemasolevaid
sotsiaalmajanduslikke ja territoriaalseid 
näitajaid (s.o väga madal haridustase, 
pikaajaline töötus jne);

kasutatakse kõige asjakohasemaid
sotsiaalmajanduslikke ja territoriaalseid 
näitajaid (s.o väga madal haridustase, 
pikaajaline töötus jne);

Or. en

Muudatusettepanek 1854
Lívia Járóka

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Temaatilised eeltingimused – punkt 10 – alapunkt 10.2 – teine veerg

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riikliku ja/või piirkondliku 
tervishoiustrateegia olemasolu, millega 
tagatakse juurdepääs kvaliteetsetele 
tervishoiuteenustele ja majanduslikule 
jätkusuutlikkusele.

Riikliku ja/või piirkondliku 
tervishoiustrateegia olemasolu, millega 
tagatakse kõikidele võrdne juurdepääs 
kvaliteetsetele tervishoiuteenustele ja 
majanduslikule jätkusuutlikkusele.

Or. en

Muudatusettepanek 1855
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Temaatilised eeltingimused – punkt 10 – alapunkt 10.2 – kolmas veerg –
esimene taane – esimene alataane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– sisaldab kooskõlastatud meetmeid 
kvaliteetsete tervishoiuteenuste 
ligipääsetavuse parandamiseks;

– sisaldab kooskõlastatud meetmeid 
kvaliteetsete ja taskukohaste
tervishoiuteenuste ligipääsetavuse 
parandamiseks, selleks et võidelda 
tervishoiualase ebavõrdsuse tervist 
mõjutavate sotsiaalsete teguritega;

Or. en
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Muudatusettepanek 1856
Lívia Járóka

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Temaatilised eeltingimused – punkt 10 – alapunkt 10.2 – kolmas veerg–
esimene taane – esimene alataane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– sisaldab kooskõlastatud meetmeid 
kvaliteetsete tervishoiuteenuste 
ligipääsetavuse parandamiseks;

– sisaldab kooskõlastatud meetmeid 
kvaliteetsete tervishoiuteenuste võrdse 
ligipääsetavuse parandamiseks, 
keskendudes selgelt haavatavatele 
rühmadele ja marginaliseerunud 
kogukondadele;

Or. en

Muudatusettepanek 1857
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Temaatilised eeltingimused – punkt 11 – esimene veerg

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. Institutsioonilise suutlikkuse 
parandamine ja avaliku halduse 
tõhustamine
(osutatud artikli 9 lõikes 11)

11. Institutsioonilise suutlikkuse 
parandamine ja osavõtva avaliku halduse 
tõhustamine ning tööturu osapoolte, 
valitsusväliste organisatsioonide, 
piirkondlike ja kohalike omavalitsuste 
ning teiste sidusrühmade, eeskätt määruse 
(EL) nr [...] artiklis 5 nimetatud partnerite 
suutlikkuse tõhustamine (osutatud artikli 9 
lõikes 11)

Or. en

Muudatusettepanek 1858
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Temaatilised eeltingimused – punkt 11 – kolmas veerg – esimene taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Strateegia liikmesriikide haldustõhususe 
tugevdamiseks on olemas ja rakendamisel.1
Strateegia sisaldab järgmist:

– Strateegia liikmesriikide piirkondlike ja 
kohalike omavalitsuste haldustõhususe ja 
nende kaasavate meetodite rakendamise 
oskuse tugevdamiseks on olemas ja 
rakendamisel.1 Strateegia sisaldab järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 1859
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Temaatilised eeltingimused – punkt 11 – kolmas veerg – esimene taane – viies 
alataane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kutseoskuste arendamist kõikidel 
tasanditel;

– kutseoskuste arendamist kõikidel 
tasanditel, sealhulgas selliste meetodite 
omandamist, millega tagatakse 
kodanikuühiskonna kaasamine 
otsustamisprotsessi;

Or. en

Muudatusettepanek 1860
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Temaatilised eeltingimused – punkt 11 – kolmas veerg – esimene taane – kuues 
a alataane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– strateegiat tööturu osapoolte, 
valitsusväliste organisatsioonide, 
piirkondlike ja kohalike omavalitsuste 
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ning teiste sidusrühmade suutlikkuse 
tõhustamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 1861
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Temaatilised eeltingimused – punkt 11 – kolmas veerg – esimene taane – kuues 
b alataane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– strateegiat partnerluspõhimõtte 
tõhususe suurendamiseks, sealhulgas 
põhimõtteid, mis käsitlevad käesoleva 
määruse artiklis 5 nimetatud partnerite 
tõhususe piisava suurendamise 
rahastamist.

Or. en

Muudatusettepanek 1862
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Üldised eeltingimused – punkt 1 – teine veerg

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mehhanismi olemasolu, millega tagatakse 
27. novembri 2000. aasta direktiivi 
2000/78/EÜ (millega kehtestatakse üldine 
raamistik võrdseks kohtlemiseks töö 
saamisel ja kutsealale pääsemisel) ja 
29. juuni 2000. aasta direktiivi 2000/43/EÜ 
(millega rakendatakse võrdse kohtlemise 
põhimõte sõltumata isikute rassilisest või 
etnilisest päritolust) tõhus rakendamine ja 
kohaldamine.

Mehhanismi olemasolu, millega tagatakse 
27. novembri 2000. aasta direktiivi 
2000/78/EÜ (millega kehtestatakse üldine 
raamistik võrdseks kohtlemiseks töö 
saamisel ja kutsealale pääsemisel)1 ja 
29. juuni 2000. aasta direktiivi 2000/43/EÜ 
(millega rakendatakse võrdse kohtlemise 
põhimõte sõltumata isikute rassilisest või 
etnilisest päritolust) ning ÜRO puuetega 
inimeste õiguste konventsiooni artikli 5
tõhus rakendamine ja kohaldamine.
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Or. en

Muudatusettepanek 1863
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Üldised eeltingimused – punkt 1 – kolmas veerg – esimene taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– ELi diskrimineerimisvastaste direktiivide 
2000/78/EÜ ja 2000/43/EÜ tõhus 
rakendamine ja kohaldamine tagatakse 
järgmiste meetmete kaudu:

– ELi diskrimineerimisvastaste direktiivide 
2000/78/EÜ ja 2000/43/EÜ ning ÜRO 
puuetega inimeste õiguste konventsiooni 
artikli 5 tõhus rakendamine ja kohaldamine 
tagatakse järgmiste meetmete kaudu:

Or. en

Muudatusettepanek 1864
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Üldised eeltingimused – punkt 1 – kolmas veerg – esimene taane – esimene 
alataane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– institutsiooniline kord ELi 
diskrimineerimisvastaste direktiivide 
rakendamiseks, kohaldamiseks ja 
järelvalveks;

– institutsiooniline kord ELi 
diskrimineerimisvastaste direktiivide ja 
ÜRO puuetega inimeste õiguste 
konventsiooni artikli 5 rakendamiseks, 
kohaldamiseks ja järelevalveks;

Or. en

Muudatusettepanek 1865
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Üldised eeltingimused – punkt 1 – kolmas veerg – esimene taane – kolmas 
alataane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– meetmed haldussuutlikkuse 
tugevdamiseks ELi 
diskrimineerimisvastaste direktiivide 
rakendamisel ja kohaldamisel.

– meetmed haldussuutlikkuse 
tugevdamiseks ELi 
diskrimineerimisvastaste direktiivide ja 
ÜRO puuetega inimeste õiguste 
konventsiooni artikli 5 rakendamisel ja 
kohaldamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 1866
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Üldised eeltingimused – punkt 2 – teine veerg

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Soolise võrdõiguslikkuse edendamise
strateegia ja selle tõhusa rakendamise
mehhanismi olemasolu.

ELi soolise võrdõiguslikkuse eesmärkide 
saavutamise strateegia ja selle tõhusaks 
rakendamiseks (soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamise ja teiste konkreetsete 
toimingute kaudu) loodud mehhanismi 
olemasolu.

Or. en

Muudatusettepanek 1867
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Üldised eeltingimused – punkt 2 – kolmas veerg – esimene taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Soolise võrdõiguslikkuse edendamise
otsese strateegia tõhus rakendamine ja 

ELi soolise võrdõiguslikkuse eesmärkide 
saavutamise otsese strateegia tõhus 
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kohaldamine tagatakse järgnevaga: rakendamine ja kohaldamine tagatakse 
järgnevaga:

Or. en

Muudatusettepanek 1868
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Üldised eeltingimused – punkt 2 – kolmas veerg – esimene taane – teine 
alataane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kava ja eelkriteeriumid soolise 
võrdõiguslikkuse edendamise eesmärkide 
integreerimiseks võrdõiguslikkuse 
normatiivide ja suuniste abil;

– kõigi ühise strateegilise raamistikuga 
hõlmatud fondide jaoks koostatud kava ja 
eelkriteeriumid soolise võrdõiguslikkuse 
edendamise eesmärkide integreerimiseks 
võrdõiguslikkuse normatiivide ja suuniste 
abil;

Or. en

Muudatusettepanek 1869
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Üldised eeltingimused – punkt 2 – kolmas veerg – esimene taane – kolmas 
alataane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– rakendusmehhanismid, sealhulgas soolise 
võrdõiguslikkuse organi ja asjaomase 
asjatundlikkuse kaasamine 
sekkumismeetmete koostamiseks, 
järelvalveks ning hindamiseks.

– rakendusmehhanismid, sealhulgas soolise 
võrdõiguslikkuse organi või soolise 
võrdõiguslikkuse ekspertide ja asjaomase 
asjatundlikkuse kaasamine 
sekkumismeetmete koostamiseks, 
järelevalveks ning hindamiseks.

Or. en
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Muudatusettepanek 1870
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Üldised eeltingimused – punkt 3 – kolmas veerg – esimene taane – esimene 
alataane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– meetmete rakendamine kooskõlas ÜRO 
konventsiooni artikliga 9, et ennetada, 
selgitada välja ja kõrvaldada puuetega 
inimeste juurdepääsu raskendavad ja 
tõkestavad asjaolud;

– meetmete rakendamine kooskõlas ÜRO 
konventsiooni artikliga 9, et ennetada, 
selgitada välja ja kõrvaldada puuetega 
inimeste juurdepääsu raskendavad ning 
tõkestavad asjaolud igas valdkonnas, 
sealhulgas infrastruktuuri, teenuste ja 
kaupade puhul;

Or. en

Muudatusettepanek 1871
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Üldised eeltingimused – punkt 3 – kolmas veerg – esimene taane – teine 
alataane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– institutsiooniline kord ÜRO 
konventsiooni rakendamiseks ja 
järelvalveks kooskõlas konventsiooni 
artikliga 33;

– institutsiooniline kord ÜRO 
konventsiooni rakendamiseks ja 
järelevalveks kooskõlas konventsiooni 
artikliga 33 ja puude 
esindusorganisatsioonide kaasatus selliste 
korralduste kujundamisel ja 
rakendamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 1872
Rosa Estaràs Ferragut 
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Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Üldised eeltingimused – punkt 4 – kolmas veerg – esimene taane – esimene 
alataane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– direktiivide 2004/18/EÜ ja 2004/17/EÜ 
täielik ülevõtmine;

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 1873
Rosa Estaràs Ferragut 

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Üldised eeltingimused – punkt 4 – kolmas veerg – esimene taane – kolmas 
alataane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– meetmed, millega tagatakse läbipaistva 
lepingute sõlmimise korra piisav seire ja 
järelevalve ning piisav teave selle kohta;

– meetmed, millega tagatakse läbipaistva 
lepingute sõlmimise kord ning piisav teave 
selle kohta;

Or. es

Muudatusettepanek 1874
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Üldised eeltingimused – punkt 4 – kolmas veerg – esimene taane – viies a 
alataane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– strateegia, mis võimaldab ja soodustab 
keskkonnahoidlike riigihangete 
edendamist.

Or. en
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Muudatusettepanek 1875
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – Informatsioon ja kommunikatsioon fondide toetuse kohta – punkt 1 – esimene 
lõik – esimene taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– toetusesaaja nimi (ainult juriidilised 
isikud; füüsilisi isikuid ei nimetata);

– toetusesaaja nimi (ainult juriidilised 
isikud; füüsilisi isikuid ei nimetata, 
sealhulgas artiklis 33 sätestatud 
rahastamisvahendeid kasutavad 
juriidilised isikud);

Or. en

Muudatusettepanek 1876
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – Informatsioon ja kommunikatsioon fondide toetuse kohta – punkt 2 – alapunkt 
2.1 – lõige 2 – punkt d – alapunkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) vähemalt selle protsendimäära 
avaldamine, mille moodustas Euroopa 
Liidu osalus rahastatud projekti või 
meedet käsitlevate väljaannete 
rahastamiseks eraldatud kogusummast;

Or. en

Muudatusettepanek 1877
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – osa 4 – lõige 1 – punkt i
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) iga-aastane ajakohastamine, milles 
kirjeldatakse teostatavat teavitamis- ja 
kommunikatsioonitegevust.

(i) iga-aastane ajakohastamine, milles 
kirjeldatakse ajakohastamise hetkel 
ettenähtud teostatavat teavitamis- ja 
kommunikatsioonitegevust.

Or. de

Selgitus

Määruse teksti selgeks muutmine, et kommunikatsioonimeetmete puhul oleks võimalik ka 
ettenägematutele kommunikatsioonivajadustele paindlikult reageerida.


