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Muudatusettepanek 1878
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõikjal tuleks kindlas kõneviisis sõnastus 
asendada tingiva kõneviisiga. Erandina 
tuleb partnerlust käsitlevates eeskirjades 
(vastavalt artiklile 5) säilitada kindel 
kõneviis.
(Üldine muudatusettepanek, mis peaks 
kehtima ühisele strateegilise raamistikule 
tervikuna.)

Or. en

Selgitus

Kohaldatav tervele ühise strateegilise raamistiku lisale.

Muudatusettepanek 1879
Salvatore Caronna

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – Sissejuhatav osa – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva strateegilise raamistiku 
eesmärk on olla kooskõlas artikliga 6 
erinevate poliitikaeesmärkide 
kooskõlastamise, lõimimise ja 
tasakaalustamise vahend konkreetsetes 
piirkondlikes kontekstides ning iseäranis 
vahend investeerimisprioriteetide 
kooskõlastamiseks ja tasakaalustamiseks 
artiklis 9 sätestatud temaatiliste 
eesmärkidega, ilma et see piiraks 
fondispetsiifilistes määrustes sätestatud 
prioriteetide ja eesmärkide kohaldamist.
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Or. en

Muudatusettepanek 1880
Oldřich Vlasák

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – Sissejuhatav osa – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva strateegilise raamistiku 
eesmärk on olla kooskõlas artikliga 6 ELi 
erinevate poliitikavaldkondade 
kooskõlastamise, lõimimise ja 
tasakaalustamise vahend konkreetsetes 
riiklikes, piirkondlikes ja kohalikes 
kontekstides ning iseäranis vahend 
investeerimisprioriteetide 
kooskõlastamiseks ja tasakaalustamiseks 
artiklis 9 sätestatud temaatiliste 
eesmärkidega. Käesoleva raamistiku 
rakendamine peab järgima lihtsustamise 
põhimõtet, et vältida lisanduva 
halduskoormuse teket.

Or. en

Selgitus

Ühtekuuluvuspoliitika territoriaalset mõõdet silmas pidades peaksid kõik territoriaalsed 
tasandid tekstis kajastuma. Samuti ei tohi käesolev määrus tekitada suuremat 
halduskoormust.

Muudatusettepanek 1881
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – Sissejuhatav osa – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks käesolevas lisas esitatud 
raamistikule peaks komisjon toetama 
liikmesriike ja piirkondi soovituslike 
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meetmete mittetäieliku loetelu 
vastuvõtmisega üldsätete määrusega 
hõlmatud fondide jaoks, võttes selleks 
vastu delegeeritud õigusakti artikli 124 
kohaselt. Kõnealune mittetäielik loetelu 
peaks osana ühisest strateegilisest 
raamistikust andma liikmesriikidele ja 
piirkondadele suunised käesoleva 
määruse artiklis 9 sätestatud temaatiliste 
eesmärkide teisendamiseks 
programmitööks, võttes arvesse 
piirkondade erinevaid vajadusi, raskusi ja 
võimalusi ning piisava paindlikkuse 
võimaldamist jätkusuutliku piirkondliku 
arengu jaoks.
(Kuulub sissejuhatusse, ühise strateegilise 
raamistiku eesmärk.)

Or. en

Muudatusettepanek 1882
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – esimene osa – jagu 1.1 – lõige 1.1.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.1.2. Sotsiaalse, majandusliku ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse 
edendamiseks tuleb järgida 
mitmetasandilise valitsemise põhimõtet.

Or. en

Selgitus

Liidu prioriteedid ei peaks esile tulema.

Muudatusettepanek 1883
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze
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Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – esimene osa – jagu 1.1 – lõige 1.1.2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.1.2 a Liikmesriigid korraldavad 
kooskõlas artikliga 5 partnerluse pädevate 
piirkondlike, kohalike, linna- ja muude 
avaliku võimu esindajatega, majandus- ja 
sotsiaalpartnerite ning 
kodanikuühiskonda esindavate 
asutustega, sealhulgas 
keskkonnaorganisatsioonide, 
valitsusväliste organisatsioonide ning 
võrdõiguslikkuse edendamise ja 
diskrimineerimise vastu võitlemise eest 
vastutavate organitega ning sotsiaalset 
kaasatust edendavate valitsusväliste 
organisatsioonidega ja kultuuri, hariduse 
ja noorsoopoliitika valdkonnas tegevate 
organisatsioonidega. Erilist tähelepanu 
tuleb pöörata rühmadele, keda 
programmid võivad mõjutada ning kellel 
võib olla keeruline programmidele mõju 
avaldada.

Or. en

Muudatusettepanek 1884
Oldřich Vlasák

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – esimene osa – jagu 1.1 – lõige 1.1.3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.1.3 Tõhusa mitmetasandilise valitsemise 
tagamiseks peavad liikmesriigid võtma 
järgmisi meetmeid:
a) rakendama partnerlust vastavalt 
artiklis 5 osutatud Euroopa 
käitumisjuhendile;
b) kehtestama 
koordineerimismehhanismid eri 
valitsemistasandite vahel kooskõlas 
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vastavate põhiseaduslike 
juhtimissüsteemidega;
c) esitama korrapäraselt aruande 
partnerluse rakendamise kohta.

Or. en

Selgitus

Programmitöö eest vastutavad liikmesriigid. Seega saavad nad oma põhiseaduse piires 
otsustada, millised asutused vastutavad programmitöö või integreeritud lähenemisviisi eest.

Muudatusettepanek 1885
Rosa Estaràs Ferragut

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – esimene osa – jagu 1.1 – lõige 1.1.3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.1.3 Tõhusa mitmetasandilise valitsemise 
tagamiseks peavad liikmesriigid ja 
piirkonnad võtma järgmisi meetmeid:
a) kehtestama 
koordineerimismehhanismid eri 
valitsemistasandite vahel kooskõlas 
vastavate põhiseaduslike 
juhtimissüsteemidega;
b) esitama korrapäraselt aruande 
partnerluse rakendamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 1886
Oldřich Vlasák

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – esimene osa – jagu 1.1 – lõige 1.1.4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.1.4 Üldsätete määrusega hõlmatud 
fondide kasutamise kõigis etappides tuleb 



PE491.163v01-00 8/103 AM\904624ET.doc

ET

kooskõlas liikmesriikide eeskirjade ja 
tavadega korraldada partnerlusi, et 
otseselt kaasata piirkondlikke ja 
kohalikke asutusi partnerluslepingute ja 
programmide ettevalmistusse ja 
kõnealuste programmide ettevalmistusse, 
rakendamisse, järelevalvesse ja 
hindamisse. Lisaks sellele peaksid 
piirkondlike ja kohalike omavalitsuste 
esindajad osalema partnerluslepingute- ja 
programmidealastes läbirääkimistes 
komisjoniga ELi tasandil. Partnerluse 
tagamiseks kõigis poliitika rakendamise 
etappides tuleks võimaluse korral kaasata 
ka majandus- ja sotsiaalpartnerid, muud 
avaliku võimu esindajad ning 
kodanikuühiskonda esindavad asutused, 
sealhulgas keskkonnaorganisatsioonid, 
valitsusvälised organisatsioonid ning 
võrdõiguslikkuse edendamise ja 
diskrimineerimise vastu võitlemise eest 
vastutavad organid.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek peegeldab erinevat institutsioonilist ja põhiseaduslikku korda 
eri liikmesriikides. Samuti võimaldab see partnerluse põhimõtte rakendamist kõigil ELi 
tasanditel ja kõigis poliitikakujundamise etappides.

Muudatusettepanek 1887
Victor Boştinaru

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – esimene osa – jagu 1.1 – lõige 1.1.4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.1.4 Üldsätete määrusega hõlmatud 
fondide kasutamise kõigis etappides tuleb 
korraldada partnerlusi nii, et otseselt 
kaasata piirkondlikke ja kohalikke asutusi 
partnerluslepingute ettevalmistusse ja 
võimalikku muutmisse ning programmide 
ettevalmistusse, rakendamisse, 



AM\904624ET.doc 9/103 PE491.163v01-00

ET

järelevalvesse ja hindamisse. Partnerluse 
tagamiseks kõigis poliitika rakendamise 
etappides tuleb kõigisse ülalnimetatud 
etappidesse kaasata ka majandus- ja 
sotsiaalpartnerid, muud avaliku sektori 
asutused ning kodanikuühiskonda 
esindavad asutused, sealhulgas 
keskkonnaorganisatsioonid, 
valitsusvälised organisatsioonid ning 
võrdõiguslikkuse edendamise ja 
diskrimineerimise vastu võitlemise eest 
vastutavad organid.

Or. en

Muudatusettepanek 1888
Jens Nilsson

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – esimene osa – jagu 1.1 – lõige 1.1.4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.1.4 Üldsätete määrusega hõlmatud 
fondide kasutamise kõigis etappides tuleb 
korraldada partnerlusi nii, et otseselt 
kaasata piirkondlikke ja kohalikke asutusi 
partnerluslepingute ja programmide 
ettevalmistusse ja kõnealuste 
programmide ettevalmistusse, 
rakendamisse, järelevalvesse ja 
hindamisse. Tõelise partnerluse 
tagamiseks kõigis poliitika rakendamise 
etappides peavad liikmesriigid ja 
piirkondlikud ja kohalikud asutused 
kaasama ka majandus- ja 
sotsiaalpartnerid, muud avaliku sektori 
asutused ning kodanikuühiskonda 
esindavad asutused, sealhulgas 
keskkonnaorganisatsioonid, 
valitsusvälised organisatsioonid ning 
võrdõiguslikkuse edendamise ja 
diskrimineerimise vastu võitlemise eest 
vastutavad organid.

Or. en
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Muudatusettepanek 1889
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – esimene osa – jagu 1.1 – lõige 1.1.4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Üldsätete määrusega hõlmatud fondide 
kasutamise kõigis etappides tuleb 
partnerlust korraldada järgmiselt.
Partnerid esindavad eri territoriaalseid 
tasandeid vastavalt liikmesriigi 
institutsioonilisele struktuurile ning 
partnerlus luuakse järgmisi 
miinimumnõudeid arvestades:_ i) eri 
partnerite esindatus põhineb nende 
vastavatel kohustustel programmide 
rakendamise käigus, ii) partnerid valivad 
ja määravad ise liikmed, kes esindavad 
neid järelevalvekomisjonides ning teistes 
nõuandeorganites ning fondide raames 
moodustatud töörühmades, iii) 
järelevalvekomisjonid moodustatakse 
soolise tasakaalu ja mitmekülgse 
koosseisu põhimõtete alusel,(iv) 
järelevalvekomisjonide ja teiste 
töörühmade liikmete nimekiri 
avalikustatakse, v) iga valitud partner on 
teadlik oma kohustustest seoses 
konfidentsiaalsuse ja huvide konfliktiga, 
kuna on läbinud erikoolituse ja 
kinnitanud oma kohustused allkirjastatud 
avalduses.
Partnerid peaksid olema otseselt kaasatud 
partnerluslepingute koostamisse ning 
programmide ettevalmistamise, 
rakendamise, järelevalve ja hindamise 
kõikidesse etappidesse.
(Lõike 1.4 muutmine ja sellest osade 
väljajätmine.)

Or. en
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Muudatusettepanek 1890
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – esimene osa – jagu 1.1 – lõige 1.1.4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.1.4 a Koostöö partneritega järgib häid 
tavasid. Iga liikmesriik tagab piisavas 
ulatuses tehnilise abi, et hõlbustada 
partnerite kaasatust ja osalemist 
kavandamisprotsessi kõikides etappides.

Or. en

Muudatusettepanek 1891
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – esimene osa – jagu 1.1 – lõige 1.1.4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.1.4 b Liikmesriigid sõlmivad partnerluse 
järgmisi menetluse miinimumnõudeid 
arvestades: i) teabe õigeaegne 
avalikustamine strateegiliste dokumentide 
üle arutlemisel, ii) piisavalt aega, et 
sidusrühmad saaksid dokumente 
analüüsida, oma liikmete ja osalistega 
konsulteerida ning tagasisidet anda, iii) 
sobivad kanalid, mille kaudu 
sidusrühmad saavad esitada küsimusi ja 
kommentaare ning teha ettepanekuid, iv) 
partnerite ettepanekute ja kommentaaride 
arvestamine läbipaistval viisil, kaasa 
arvatud selgitus kommentaaride 
tagasilükkamise korral, ja v) 
konsultatsioonide tulemuste levitamine. 
Lisaks sellele tuleb tagada puuetega 
inimeste juurdepääs kõnealusele
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protsessile füüsilist keskkonda silmas 
pidades.

Or. en

Muudatusettepanek 1892
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – esimene osa – jagu 1.2 – lõige 1.2.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.2.1 Säästva arengu põhimõte, nagu see 
on sätestatud Euroopa Liidu lepingu 
artiklis 3, seostub progressi mõistega, 
mille kohaselt tuleb praeguste ja tulevaste 
põlvkondade heaolu ja paremat 
elukvaliteeti silmas pidades ühendada 
sotsiaalsed, majanduslikud ja 
keskkonnaalased kaalutlused. 
Säästev areng nõuab vastavust 
keskkonnaõigustikule. Lisaks peaks see 
näitama, et üldised investeeringud toovad 
kaasa puhaskasu ühiskonnale.

(Teise fraasi lisamine lõike 1.2.1 lõppu.)

Or. en

Muudatusettepanek 1893
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – esimene osa – jagu 1.2 – lõige 1.2.2



AM\904624ET.doc 13/103 PE491.163v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.2.2 Seetõttu peavad säästev areng ja 
põhimõte, et saastaja maksab, olema iga 
kava lahutamatu osa kavandamisest 
rakendamiseni ja järelevalvest 
hindamiseni.
Liikmesriigid ja piirkonnad peaksid 
esitama õigeaegse ja ulatusliku teabe 
kliimamuutustega seonduvate kulutuste 
ulatuse kohta vastavalt üldsätete 
määruses esitatud metoodikale. 
Liikmesriigid ja piirkonnad peaksid 
jälgima bioloogilise mitmekesisusega 
seotud kulutusi kavandatava 
aruandluskorra alusel. Käesoleva 
määruse artiklis 8 esitatud horisontaalsete 
põhimõtete rakendamises tehtud 
edusamme tuleks näidata horisontaalsete 
näitajate kohaldamise abil. Üldreeglina 
peaksid need, kes põhjustavad 
keskkonnakahju, kandma selle vältimise 
või hüvitamise kulud, ning rahastamist ei 
tohiks kasutada selleks, et katta 
olemasolevatele õigusaktidele vastamise 
kulusid.
(Teise tekstiploki lisamine lõikele 1.2.2 ja 
raportööri algteksti viimase lause 
väljajätmine.)

Or. en

Muudatusettepanek 1894
Victor Boştinaru

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – esimene osa – jagu 1.2 – lõige 1.2.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.2.2 Seetõttu peavad säästev areng ja 
põhimõte, et saastaja maksab, olema iga 
kava lahutamatu osa kavandamisest 
rakendamiseni ja järelevalvest 
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hindamiseni. Põhimõtet, et saastaja 
maksab, võib mitte kohaldada vaid 
erandlikel juhtudel, mis on ette nähtud 
ELi esmase õigusega ja tingimusel, et 
rakendatakse selgeid
leevendamismeetmeid.

Or. en

Selgitus

Põhimõte, et saastaja maksab, peaks alati kehtima. Erandeid võib lubada vaid otseselt 
Euroopa Liidu esmase õigusega ette nähtud juhtudel.

Muudatusettepanek 1895
Vasilica Viorica Dăncilă

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – esimene osa – jagu 1.2 – lõige 1.2.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.2.2 Seetõttu peavad säästev areng ja 
põhimõte, et saastaja maksab, olema iga 
kava lahutamatu osa kavandamisest 
rakendamiseni ja järelevalvest 
hindamiseni. Põhimõtet, et saastaja 
maksab, võib mitte kohaldada vaid 
erandlikel juhtudel, mida toetavad kindlad 
tõendid, ja tingimusel, et rakendatakse 
selgeid leevendamismeetmeid. Erandeid 
puudutavaid otsused tuleb kaasata 
partnerluslepingute ja kõigi asjaomaste 
programmide eelhindamisse ja 
keskkonnamõju strateegilisse hindamisse.

Or. en

Selgitus

Otsuste langetamisele selle üle, kas kohaldada põhimõtet, et saastaja maksab, on vaja seada 
ranged standardid ja kohaldada selget metoodikat, et vältida meelevaldseid otsuseid 
olukordades, kus üksikute poliitikakujundajate huvid on vastuolus ELi keskkonnakaitsega. 
Keskkonnakulude proportsionaalsuse küsimust tuleb hinnata väga hoolikalt ning oluliselt 
enne projekti rakendamise algust, et vältida keskkonnakahjulike projektide toetuskõlblikkust. 
See suurendab fondide tõhusat kasutamist ning ennetab võimalikku mitteläbipaistvat 
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tegutsemist programmi rakendamise ajal.

Muudatusettepanek 1896
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – esimene osa – jagu 1.2 – lõige 1.2.3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.2.3 Liikmesriigid ja piirkonnad peavad 
oma keeruliste probleemide 
lahendamiseks rakendama kõiki 
kättesaadavaid liidu poliitikavahendeid. 
Eelkõige tuleb kliimamuutustega 
võitlemise eesmärgil keskendada vahendid 
ennetus- ja leevendusmeetmetele, 
minimeerides samas väliskulusid. Iga 
üldsätete määrusega hõlmatud fondist 
toetatav uus investeering peab olema 
selline, et ta on loomupäraselt vastupidav 
kliimamuutuste ja loodusõnnetuste 
mõjule.
(Lisada neli viimast sõna raportööri teksti 
lõike 1.2.3 teisele lausele.)

Or. en

Muudatusettepanek 1897
María Irigoyen Pérez

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – esimene osa – jagu 1.2 – lõige 1.2.3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.2.3 Liikmesriigid ja piirkonnad peavad 
oma keeruliste probleemide 
lahendamiseks rakendama kõiki 
kättesaadavaid liidu poliitikavahendeid. 
Eelkõige tuleb eri piirkondadele erinevaid 
ohte kujutavate kliimamuutustega 
võitlemise eesmärgil keskendada vahendid 
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ennetus- ja leevendusmeetmetele. Iga 
üldsätete määrusega hõlmatud fondist 
toetatav uus investeering peab olema 
selline, et see on loomupäraselt 
vastupidav kliimamuutuste ja 
loodusõnnetuste mõjule.
(Võtab üle ühist strateegilist raamistikku 
käsitleva raportööri muudatusettepaneku 
lõike 1.2.3, kuid lisab viite asjaolule, et 
kliimamuutused kujutavad endast erinevaid 
ohte eri piirkondadele.)

Or. en

Muudatusettepanek 1898
Oldřich Vlasák

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – esimene osa – jagu 1.2 – lõige 1.2.3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.2.3 Liikmesriigid ja piirkonnad peavad 
oma keeruliste probleemide 
lahendamiseks rakendama kõiki 
kättesaadavaid liidu poliitikavahendeid. 
Eelkõige tuleb kliimamuutustega 
võitlemise eesmärgil keskendada vahendid 
ennetus- ja leevendusmeetmetele. Iga 
üldsätete määrusega hõlmatud fondist 
toetatav uus investeering peab olema 
selline, et see on loomupäraselt 
vastupidav kliimamuutuste ja 
loodusõnnetuste mõjule.

Or. en

Selgitus

Programmitöö eest vastutavad liikmesriigid. Seega saavad nad oma institutsioonilise ja 
konstitutsioonilise süsteemi raames otsustada, millised asutused vastutavad programmitöö või 
integreeritud lähenemisviisi eest.
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Muudatusettepanek 1899
Vasilica Viorica Dăncilă

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – esimene osa – jagu 1.2 – lõige 1.2.3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.2.3 Liikmesriigid ja piirkonnad peavad 
oma keeruliste probleemide 
lahendamiseks rakendama kõiki 
kättesaadavaid liidu poliitikavahendeid. 
Eelkõige tuleb kliimamuutustega 
võitlemise eesmärgil keskendada vahendid 
energiasäästule ning ennetus- ja 
leevendusmeetmetele; bioloogilise 
mitmekesisuse kaoga võitlemiseks tuleb 
meetmed keskendada ennetus- ja 
taastamismeetmetele. Iga üldsätete 
määrusega hõlmatud fondist toetatav uus 
investeering peab olema ülimalt energia-
ja ressursitõhus ja olemuselt selline, et see 
on loomupäraselt vastupidav 
kliimamuutuste ja loodusõnnetuste 
mõjule. Lisaks peaks programmide 
keskkonnamõju strateegiline hindamine 
kliima- ja bioloogilise mitmekesisuse 
mõju kajastamiseks ELi poolt rahastatud 
investeeringutele hõlmama ka kliima ja 
bioloogilise mitmekesisuse 
mõjuhinnangut, kaasa arvatud 
programmiga seotud kasvuhoonegaasi 
heite mõõtmist.

Or. en

Selgitus

Lisaks kliimaga seotud kulutuste jälgimisele on vaja ka horisontaalselt kaasata kliimamõju 
leevendamine kõikidesse programmidesse kui vahend, mis tagab investeeringute kvaliteedi 
seoses ELi kliimamuutuste leevendamist käsitlevate eesmärkidega. Säästva arengu tagamiseks 
on vaja hinnata kliima ja bioloogilise mitmekesisuse mõju ning see on kõige lihtsamini 
teostatav viis negatiivse mõjuga investeeringute vältimiseks, suurendades sellega 
ühtekuuluvuspoliitika kvaliteeti. Lisaks on kliimamõju lihtsalt mõõdetav ning selleks on juba 
olemas selge metoodika, mis võimaldab programmide läbipaistvat hindamist.
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Muudatusettepanek 1900
Oldřich Vlasák

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – esimene osa – jagu 1.2 – lõige 1.2.4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.2.4 ERF ja Ühtekuuluvusfond peavad 
jätkama suuremahuliste investeeringute 
tegemist liikmesriikide 
infrastruktuuridesse, et täita vee 
raamdirektiivi ja teiste asjaomaste 
direktiivide nõudeid. Säästvate meetmete 
võtmisele suunatud tehnoloogilised 
lahendused on olemas ning uued 
lahendused kerkivad esile, seega peaks 
ERF jätkuvalt pakkuma toetust kõnealuse 
valdkonna uurimistegevusele. Sellise 
toetuse eesmärgiks peab olema 
programmi „Horisont 2020” kuuluvate 
meetmete täiendamine. Bioloogilise 
mitmekesisuse alastele meetmele võib 
vahendeid eraldada Euroopa Maaelu 
Arengu Põllumajandusfondist ja Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondist. Euroopa 
Maaelu Arengu Põllumajandusfondi võib 
kasutada ka toetuse andmiseks 
maakasutajatele, juhul kui kohustuslikud 
keskkonnanõuded toovad kaasa 
piirkonnale eriomase ebasoodsa olukorra.

Or. en

Selgitus

Programmitöö eest vastutavad liikmesriigid. Seega saavad nad oma institutsioonilise ja 
konstitutsioonilise süsteemi raames otsustada, millised asutused vastutavad programmitöö või 
integreeritud lähenemisviisi eest.

Muudatusettepanek 1901
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – esimene osa – jagu 1.2 – lõige 1.2.4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.2.4 Kui ERF ja Ühtekuuluvusfond 
toetavad suuremahulisi investeeringuid 
liikmesriikide ja piirkondade 
infrastruktuuridesse, peavad need 
investeeringud vastama vee raamdirektiivi 
ja teiste asjaomaste direktiivide nõuetele. 
Põhimõte, et saastaja maksab, kehtib ka 
toetusele, mis antakse potentsiaalselt 
keskkonnakahjulikule tegevusele, 
eelkõige infrastruktuuri rahastamisele. 
Sellistel juhtudel tuleks toetust anda vaid 
siis, kui kasutusmaksud ja väliskulude 
sisestamine ei kata investeerimiskulusid 
ning kulusid mis tahes tekitatud kahju 
eest. [1] EÜT .......Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 23. oktoobri 2000. aasta direktiiv 
2000/60/EÜ.
(Lõike 1.2.4 muutmine ja fraasi lisamine.)

Or. en

Muudatusettepanek 1902
Salvatore Caronna

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – esimene osa – jagu 1.2 – lõige 1.2.4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.2.4 ERF ja Ühtekuuluvusfond peavad 
jätkama suuremahuliste investeeringute 
tegemist liikmesriikide ja piirkondade 
infrastruktuuridesse, et täita vee 
raamdirektiivi ja teiste asjaomaste 
direktiivide nõudeid. Säästvate meetmete 
võtmisele suunatud tehnoloogilised 
lahendused on olemas ning uued 
lahendused kerkivad esile, seega peaks 
ERF jätkuvalt pakkuma toetust kõnealuse 
valdkonna uurimistegevusele. Sellise 
toetuse eesmärgiks peab olema 
programmi „Horisont 2020” kuuluvate 
meetmete täiendamine. Bioloogilise 
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mitmekesisuse alastele meetmele võib 
vahendeid eraldada ka Euroopa Maaelu 
Arengu Põllumajandusfondist ja Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondist. Euroopa 
Maaelu Arengu Põllumajandusfondi võib 
kasutada ka toetuse andmiseks 
loodusvarade säästvaks majandamiseks, 
teadmussiirde ja innovatsiooni 
edendamiseks, põllumajanduse 
konkurentsivõime suurendamiseks ja 
maapiirkondade kaasava arengu jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 1903
Vasilica Viorica Dăncilă

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – esimene osa – jagu 1.2 – lõige 1.2.4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.2.4 ERF ja Ühtekuuluvusfond peavad 
jätkuvalt toetama investeeringute tegemist 
liikmesriikide ja piirkondade 
infrastruktuuridesse, et täita 
keskkonnaõiguse nõudeid (nt vee 
raamdirektiivi, loodusdirektiivi, 
jäätmedirektiivi teiste asjaomaste 
direktiivide nõudeid). Säästvate meetmete 
võtmisele suunatud ökosüsteemipõhised 
tehnoloogilised ja mittetehnoloogilised 
lahendused on olemas ning uued 
lahendused kerkivad esile, seega peaks 
ERF jätkuvalt pakkuma toetust kõnealuse 
valdkonna uurimistegevusele. Sellise 
toetuse eesmärgiks peab olema 
programmi „Horisont 2020” kuuluvate 
meetmete täiendamine. Bioloogilise 
mitmekesisuse alaste meetmete jaoks, 
mida nõuavad prioriteetsed 
tegevusraamistikud, võib vahendeid 
eraldada üldsätete määrusega hõlmatud 
fondidest. Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondi võib kasutada ka 
toetuse andmiseks maakasutajatele, juhul 
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kui kohustuslikud keskkonnanõuded 
toovad kaasa piirkonnale eriomase 
ebasoodsa olukorra.

Or. en

Selgitus

ERF ei tegele ainult suuremahuliste investeeringute ja uute lähenemisviisidega 
ökosüsteemipõhistele lahendustele kliima valdkonnas ning arukad tehnoloogiad ei seondu 
ainult infrastruktuuri ja tehnoloogiaga. ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia toob välja, 
et kõik fondid peavad panustama bioloogilise mitmekesisuse rahastamisse, seega peaksid kõik 
üldsätete määrusega hõlmatud fondid tagama investeeringute tegemise bioloogilisse 
mitmekesisusse.

Muudatusettepanek 1904
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – esimene osa – jagu 1.2 – lõige 1.2.4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.2.4 ERF ja Ühtekuuluvusfond peavad 
jätkama suuremahuliste investeeringute 
tegemist liikmesriikide ja piirkondade 
infrastruktuuridesse, et täita vee 
raamdirektiivi ja teiste asjaomaste 
direktiivide nõudeid. Säästvate meetmete 
võtmisele suunatud tehnoloogilised 
lahendused on olemas ning uued 
lahendused kerkivad esile, seega peaks 
ERF jätkuvalt pakkuma toetust kõnealuse 
valdkonna uurimistegevusele. Bioloogilise 
mitmekesisuse alaste meetmete jaoks võib 
vahendeid eraldada Euroopa Maaelu 
Arengu Põllumajandusfondist ja Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondist. Euroopa 
Maaelu Arengu Põllumajandusfondi võib 
kasutada ka toetuse andmiseks 
maakasutajatele, juhul kui kohustuslikud 
keskkonnanõuded toovad kaasa 
piirkonnale eriomase ebasoodsa olukorra.

Or. en
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Selgitus

Välja jäetud: sellise toetuse eesmärgiks peab olema programmi „Horisont 2020” kuuluvate 
meetmete täiendamine.

Muudatusettepanek 1905
Guido Milana, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Vincenzo Iovine

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – esimene osa – jagu 1.2 – lõige 1.2.4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.2.4 a. Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfond aitab saavutada reformitud 
ühise kalanduspoliitika majanduskasvu, 
töökohtade ja säästva arengu alaseid 
eesmärke ning toetab ELi integreeritud 
merenduspoliitika rakendamist. Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondist võib 
rahastada säästvat kalandust ja 
vesiviljelust, panustades jätkusuutlikesse 
mere ökosüsteemidesse ja kaasavasse 
territoriaalsesse arengusse ja valitsemisse.

Or. en

Muudatusettepanek 1906
Markus Pieper

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – esimene osa – jagu 1.2 – lõige 1.2.5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.2.5 Säästva arengu taotlemine ei tohi 
olla tehniline tegevus. Selleks et tagada 
nimetatud eesmärgi süvalaiendamine 
üldsätete määrusega hõlmatud fondide 
tegevusse, peavad valitsemisasutused 
võtma seda eesmärki kohaselt ja 
järjepidevalt arvesse kogu programmi 
olelusringi jooksul, ning lähenema 
aktiivsemalt sekkumistest tuleneva 
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keskkonnakahjuliku mõju vähendamisele, 
võttes muu hulgas järgmisi meetmeid:
a) investeeringute suunamine kõige 
ressursitõhusamatesse lahendustesse;
b) investeeringute vajalikkuse hoolikas 
kaalumine, kui need investeeringud 
avaldavad olulist negatiivset 
keskkonnamõju;
c) pikaajalise perspektiiviga arvestamine 
alternatiivsete investeerimismeetodite 
olelusringi kulude võrdlemisel.
(Võetakse üle lisasse kuuluv lõige 1.2.5, 
mis on esitatud raportööri ühist 
strateegilist raamistikku käsitlevas 
ettepanekus; jäetakse välja punkt d 
(keskkonnahoidlike riigihangete 
suurendamine).)

Or. en

Selgitus

Kriisiaegadel võib kulutõhus riigihange olla mõnel juhul mõistlikum kui kõige 
keskkonnahoidlikum riigihange.

Muudatusettepanek 1907
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – esimene osa – jagu 1.2 – lõige 1.2.5 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) keskkonnahoidlike riigihangete 
kasutamine.
(Sõna „suurendamine” on lõike 1.2.5 
punktis d välja jäetud.)

Or. en
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Muudatusettepanek 1908
Vasilica Viorica Dăncilă

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – esimene osa – jagu 1.2 – lõige 1.2.5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.2.5 a Investeeringute 
keskkonnasäästlikkuse hindamist tuleks 
läbi viia selgelt määratletud 
keskkonnasäästlikkusealaste 
kriteeriumide alusel, iseäranis sektorite 
puhul, mis on ressursimahukad või 
avaldavad suurt mõju kliimale ja 
bioloogilisele mitmekesisusele (transport, 
infrastruktuurid, jäätmekäitlus,
energeetika – iseäranis biomassi 
kasutamine jne).

Or. en

Selgitus

Investeeringute keskkonnasäästlikkuse hindamise kriteeriumid on vajalikud kahjulike 
investeeringute vältimiseks. Näiteks võib taastuvenergia projektide väljatöötamine olla 
vastuolus ELi bioloogilise mitmekesisuse alaste eesmärkidega, kui kõnealuseid projekte ei 
kujundata ega rakendata nõuetekohaselt. Seetõttu tuleb nende rakendamisele tingimata seada 
rangelt siduvad eeskirjad. Säästlikkuse kriteeriumid võimaldavad ELil saavutada oma 
mitmete eesmärkide järjepidevus ning vältida pärssivaid investeeringuid.

Muudatusettepanek 1909
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – esimene osa – jagu 1.2 – lõige 1.2.5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.2.5 a Edendada tuleks bioloogilise 
mitmekesisuse ja ökosüsteemide säästvat 
majandamist, iseäranis äärepoolseimates 
piirkondades.

Or. en
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Muudatusettepanek 1910
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – esimene osa – 1.3 jagu – lõige 1.3.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.3.1 Liikmesriigid ja piirkonnad peaksid 
kõigis üldsätete määrusega hõlmatud 
fondide kasutamise etappides võtma 
kohaseid meetmeid ebavõrdsuse 
kaotamiseks ning mis tahes 
diskrimineerimise vältimiseks soo, 
rassilise või etnilise päritolu, 
usutunnistuse või veendumuste, puuete, 
vanuse või seksuaalse sättumuse või 
soolise identiteedi alusel.
(Lõike 1.3.1 muutmine.)

Or. en

Muudatusettepanek 1911
Oldřich Vlasák

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – esimene osa – 1.3 jagu – lõige 1.3.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.3.1 Liikmesriigid peaksid kõigis üldsäte 
määrusega hõlmatud fondide kasutamise 
etappides suurendama pingutusi 
ebavõrdsuse kaotamiseks ja edendama 
meeste ja naiste võrdõiguslikkust ning 
võitlema diskrimineerimisega soo, 
rassilise või etnilise päritolu, 
usutunnistuse või veendumuste, puuete, 
vanuse või seksuaalse sättumuse alusel.

Or. en
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Selgitus

Fondide kasutamise üksikasjad peaksid jääma liikmesriikide ja piirkondade otsustada 
vastavalt nende edusammude tasemele kvaliteedi tagamises.

Muudatusettepanek 1912
Oldřich Vlasák

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – esimene osa – 1.3 jagu – lõige 1.3.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.3.2 Liikmesriigid peaksid püüdma 
saavutada meeste ja naiste 
võrdõiguslikkuse eesmärki ning võtma 
kohaseid meetmeid mis tahes 
diskrimineerimise vältimiseks üldsätete 
määrusega hõlmatud fondidest 
kaasrahastatud programmide tegevuste 
kavandamise, rakendamise, järelevalve ja 
hindamise ajal ning andma selgelt teada 
meetmetest, mida võetakse selle põhimõtte 
järgimiseks programmides. Seega tuleks 
hinnata takistusi naiste osalemisele 
tööturul ning tegeleda nende 
kaotamisega.

Or. en

Selgitus

Iga meetme võtmine peaks põhinema hinnangutel ja analüüsil.

Muudatusettepanek 1913
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – esimene osa – 1.3 jagu – lõige 1.3.3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.3.3 Liikmesriigid ja piirkonnad peaksid 
püüdma saavutada meeste ja naiste 
võrdõiguslikkust, nagu see on sätestatud 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 
8 ning tagama selle süvalaiendamise kõigi 
üldsätete määrusega hõlmatud fondidest 
rahastatud tegevuste kavandamisse, 
rakendamisse, järelevalvesse ja 
hindamisse ning soolise aspekti 
kaasamise siduva põhimõttena. ERFi, 
ESFi ja Ühtekuuluvusfondi programmid 
peaksid selgelt täpsustama, milline on 
nende fondide oodatav panus soolise 
võrdõiguslikkuse edendamisse, 
kehtestades selleks üksikasjalikud 
eesmärgid ja vahendid. 
Sekkumiseesmärkide analüüsi tuleks 
kaasata sooline analüüs. Selge ülevaate 
andmiseks sellest, kuidas programmid 
vastavad soolise võrdõiguslikkuse 
eesmärkidele, on vajalikud ka 
järelevalvesüsteemid ja andmete 
kogumine. Edusammud tuuakse välja 
horisontaalsete näitajate kohaldamise 
abil. Tagada tuleks asjaomaste organite 
osalemine, kes vastutavad soolise 
võrdõiguslikkuse edendamise eest 
partnerluses. Tungivalt soovitatav on luua 
püsivaid struktuure, mille ülesandeks on 
anda nõu soolise võrdõiguslikkuse 
küsimustes, või määrata see funktsioon 
otseselt olemasolevatele struktuuridele, et 
tagada vajalikud teadmised programmide 
kavandamise, rakendamise, järelevalve ja 
hindamise käigus.
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Naiste suurem osalemine tööturul, nii 
tööandjate kui ka töötajatena, elavaks 
liidu majandust. Vallandada potentsiaal 
majandustegevuse selliseks 
suurendamiseks naiste tööhõivemäära 
tõstmise teel on ülimalt oluline strateegia 
„Euroopa 2020” tööhõivealaste 
eesmärkide saavutamiseks. Seega tuleks 
igakülgselt tegeleda naiste tööturul 
osalemise takistuste kaotamisega. 
Liikmesriigid ja piirkonnad peavad 
tagama, et lisaks Euroopa Sotsiaalfondile 
rahastavad ka Euroopa Regionaalarengu 
Fond, Ühtekuuluvusfond, Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfond ning 
Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfond tegevusi, mis 
edendavad naiste majanduslikku 
sõltumatust, aitavad saavutada sobivat 
tasakaalu töö- ja pereelu vahel ning 
suurendavad naiste võimalusi 
ettevõtjatena.
(Esimese lauseploki lisamine lõike 1.3.3 
algusesse.)

Or. en

Muudatusettepanek 1914
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – esimene osa – 1.3 jagu – lõige 1.3.3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.3.3 Naiste suurem osalemine tööturul, 
nii tööandjate kui ka töötajatena, elavaks 
liidu majandust. Vallandada potentsiaal 
majandustegevuse selliseks 
suurendamiseks naiste tööhõivemäära 
tõstmise teel on ülimalt oluline strateegia 
„Euroopa 2020” tööhõivealaste 
eesmärkide saavutamiseks, nimelt meeste 
ja naiste tööhõivemäära tõstmiseks 
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75%ni. Seega tuleks igakülgselt tegeleda 
naiste tööturul osalemise takistuste 
kaotamisega, vähendades muu hulgas 
tööturu killustatust tegevusalade ja 
sektorite alusel, julgustades selleks muu 
hulgas naiste suuremat osalemist teadus-
ja arendustegevuses ning kaasates 
naissoost töötajaid koolitustesse ja 
kutsekoolitustesse keskkonnahoidlike 
töökohtade valdkonnas; liikmesriigid ja 
piirkonnad peavad konkreetsete meetmete 
abil tagama, et lisaks Euroopa 
Sotsiaalfondile rahastavad ka Euroopa 
Regionaalarengu Fond, 
Ühtekuuluvusfond, Euroopa Merendus-
ja Kalandusfond ning Euroopa Maaelu 
Arengu Põllumajandusfond tegevusi, mis 
edendavad naiste majanduslikku 
sõltumatust, aitavad saavutada sobivat 
tasakaalu töö- ja pereelu vahel ning 
suurendavad naiste võimalusi 
ettevõtjatena.
(Lõike 1.3.3 teise osa muutmine.)

Or. en

Muudatusettepanek 1915
María Irigoyen Pérez

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – esimene osa – 1.3 jagu – lõige 1.3.3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.3.3 Naiste suurem osalemine tööturul 
võrdsetel alustel meestega, nii tööandjate 
kui ka töötajatena, elavaks liidu 
majandust. Vallandada potentsiaal 
majandustegevuse selliseks 
suurendamiseks naiste tööhõivemäära 
tõstmise teel on ülimalt oluline strateegia 
„Euroopa 2020” tööhõivealaste 
eesmärkide saavutamiseks. Seega tuleks 
igakülgselt tegeleda naiste tööturul 
osalemise takistuste kaotamisega. 
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Liikmesriigid ja piirkonnad peavad 
tagama, et lisaks Euroopa Sotsiaalfondile 
rahastavad ka Euroopa Regionaalarengu 
Fond, Ühtekuuluvusfond, Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfond ning 
Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfond tegevusi, mis 
edendavad naiste majanduslikku 
sõltumatust, aitavad saavutada sobivat 
tasakaalu töö- ning era- ja pereelu vahel 
ning suurendavad naiste võimalusi 
ettevõtjatena.
(Võetakse üle raportööri ühist strateegilist 
raamistikku käsitleva muudatusettepaneku 
lõige 1.3.3, kuid lisatakse viide asjaolule, 
et naiste osalemine tööturul peab toimuma 
võrdsetel alustel meestega.)

Or. en

Muudatusettepanek 1916
Oldřich Vlasák

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – esimene osa – 1.3 jagu – lõige 1.3.3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.3.3 Naiste suurem osalemine tööturul, 
nii tööandjate kui ka töötajatena, elavaks 
liidu majandust. Vallandada potentsiaal 
majandustegevuse selliseks 
suurendamiseks naiste tööhõivemäära 
tõstmise teel on ülimalt oluline strateegia 
„Euroopa 2020” tööhõivealaste 
eesmärkide saavutamiseks.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek arvestab asjaoluga, et naiste tööturul osalemise edendamist 
tuleks käsitleda Euroopa Sotsiaalfondi temaatilise keskendatuse sätete valguses, mis piirab 
investeerimisprioriteetide arvu, eelkõige sotsiaalse kaasatuse kaitsmist arvestades. Käesolev 
muudatusettepanek soovitab see püüdlus säilitada, kuid jätab üksikasjad liikmesriikide ja 
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piirkondade otsustada.

Muudatusettepanek 1917
Oldřich Vlasák

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – esimene osa – 1.3 jagu – lõige 1.3.4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.3. Meeste ja naiste võrdõiguslikkuse 
edendamine ja mittediskrimineerimine
1.3.1 Liikmesriigid peaksid kõigis 
üldsätete määrusega hõlmatud fondide 
kasutamise etappides suurendama 
pingutusi ebavõrdsuste kaotamiseks ja 
edendama meeste ja naiste 
võrdõiguslikkust ning võitlema 
diskrimineerimisega soo, rassilise või 
etnilise päritolu, usutunnistuse või 
veendumuste, puuete, vanuse või 
seksuaalse sättumuse alusel.
1.3.2 Liikmesriigid peaksid püüdma 
saavutada meeste ja naiste 
võrdõiguslikkuse eesmärki ning võtma 
kohaseid meetmeid mis tahes 
diskrimineerimise vältimiseks üldsätete 
määrusega hõlmatud fondidest 
kaasrahastatud programmide tegevuste 
kavandamise, rakendamise, järelevalve ja 
hindamise ajal ning andma selgelt teada 
meetmetest, mida võetakse selle põhimõtte 
järgimiseks programmides. Seega tuleks 
hinnata takistusi naiste osalemisele 
tööturul ning tegeleda nende 
kaotamisega.
1.3.3 Naiste suurem osalemine tööturul, 
nii tööandjate kui ka töötajatena, elavaks 
liidu majandust. Vallandada potentsiaal 
majandustegevuse selliseks 
suurendamiseks naiste tööhõivemäära 
tõstmise teel on ülimalt oluline strateegia 
„Euroopa 2020” tööhõivealaste 
eesmärkide saavutamiseks.
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(Raportööri teksti lõike 1.3.4 väljajätmine.)

Or. en

Muudatusettepanek 1918
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – esimene osa – 1.3 jagu – lõige 1.3.4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.3.4 a Võrdõiguslikkusega tegelevate 
asutuse esitatud arvamus Euroopa 
Sotsiaalfondi, Euroopa Regionaalarengu 
Fondi ja Ühtekuuluvusfondi 
programmide kohta peaks olema 
suunatud selle tagamisele, et kehtestatud 
on kõik vajalikud sätted soolise 
võrdõiguslikkuse edendamiseks. Lisaks on 
võrdõiguslikkusega tegelevate asutuste või 
muude diskrimineerimise vastu võitlevate 
asutuste kaasamine tungivalt soovitatav, 
et tagada vajalikud teadmised fondide 
kavandamises, järelevalves ja hindamises.

Or. en

Muudatusettepanek 1919
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – esimene osa – 1.4 jagu – lõige 1.4.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.4.1 Kõik tooted ja teenused, mida 
pakutakse üldsusele ja kaasrahastatakse 
üldsätete määrusega hõlmatud fondidest, 
peavad olema kättesaadavad. Juurdepääs 
hoonestatud keskkonnale, transpordile, 
info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatele 
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on iseäranis tähtis ebasoodsas olukorras 
rühmade, sealhulgas piiratud liikuvusega 
inimeste ja puuetega inimeste 
kaasamiseks, eriti 3. mail 2008. aastal 
jõustunud ÜRO puuetega inimeste 
konventsiooni ja ÜRO konventsiooni 
rakendamise ELi poliitikameetmeid 
arvesse võttes.
(Lõike 1.4.1 muutmine ja täiendamine.)

Or. en

Muudatusettepanek 1920
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – Esimene osa – jagu 1.4 – lõige 1.4.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.4.2. On ülioluline kohaselt tegeleda 
tööturust kõige kaugemale jäänud 
inimeste, puuetega inimeste, 
sisserändajate, pagulaste ja 
varjupaigaotsijate, kodutute ja teiste 
vaesusriskis olevate rühmade, laste ja 
noorte, vanemate inimeste, 
rahvusvähemuste ja teiste ebasoodsas 
olukorras olevate rühmade vajadustega, 
võimaldamaks neil paremini integreeruda 
tööturule ning ühiskonnas täielikult 
osaleda.
(Lõike 1.4.2 muudatused.)

Or. en

Muudatusettepanek 1921
María Irigoyen Pérez

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – Esimene osa – jagu 1.4 – lõige 1.4.2 a (uus)



PE491.163v01-00 34/103 AM\904624ET.doc

ET

Komisjoni pakutud tekst Muudatusettepanek

1.4.2 a. Nende eesmärkide saavutamiseks 
on oluline võtta ühissätete määrusega 
hõlmatud fondidest kaasrahastatavate 
programmide ja tegevuste 
ettevalmistamise ja rakendamise käigus 
asjakohaseid meetmeid puuetega inimeste 
juurdepääsu tagamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 1922
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – esimene osa – jagu 1.4 – lõige 1.4.3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.4.3. Strateegia „Euroopa 2020” 
eesmärkide saavutamiseks peavad 
liikmesriigid ja piirkonnad jätkama 
sotsiaalse ühtekuuluvuse edendamist 
võrdsetel alustel majandusliku ja 
territoriaalse ühtekuuluvusega kõigis ELi 
piirkondades. Euroopa Sotsiaalfondi 
väikseim võimalik osa iga piirkondade 
kategooria puhul on sätestatud vastavalt 
määruse (EL) nr... (ühissätete määrus) 
artikli 84 lõikele 3, mille tulemusena on 
sotsiaalfondi minimaalne koguosa 25% 
ühtekuuluvuspoliitikale (v.a Euroopa 
Ühendamise Rahastule) eelarves ette 
nähtud summadest.
(Lõike 1.4.3 lõppu lisatud viimane lause.)

Or. en

Muudatusettepanek 1923
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – esimene osa – jagu 1.4 – lõige 1.4.3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.4.3 a. Eluasemete kohandamine –
eeskätt ebasoodsamas olukorras olevates 
piirkondades ja ajaloolistes keskustes –
strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide 
saavutamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 1924
Victor Boştinaru

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – esimene osa – jagu 1.4 – lõige 1.4.3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.4.3 a. Liikmesriigid ja piirkonnad 
peaksid ühissätete määrusega hõlmatud 
fondidest kaasrahastatavate programmide 
ja tegevuste ettevalmistamise ja 
rakendamise käigus astuma asjakohaseid 
samme puuetega inimeste juurdepääsu 
tagamiseks ning kehtestama võrdsete 
võimaluste edendamiseks positiivsed 
meetmed, mida toetataks ühissätete 
määrusega hõlmatud fondidest.

Or. en

Selgitus

Programmide ja toimingute ettevalmistamise ja rakendamise käigus tuleb tagada puuetega 
inimeste juurdepääs ja võrdsete võimaluste edendamine.

Muudatusettepanek 1925
María Irigoyen Pérez

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – esimene osa – jagu 1.5 – lõige 1.5.1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.5.1. Demograafiliste muutustega 
kohanemine on üks peamisi küsimusi, 
millega liikmesriigid ja piirkonnad 
järgnevatel aastakümnetel silmitsi 
seisavad. Tööealise elanikkonna 
vähenemine koos pensionäride 
osatähtsuse suurenemisega ja ka 
rahvastiku hajumise probleemid asetavad 
lisakoorma liikmesriikide 
sotsiaalhoolekandesüsteemidele ning 
seega ka liidu majanduslikule 
konkurentsivõimele.
(Võetakse üle raportööri ühissätete 
määruse muudatusettepaneku lõige 1.5.1, 
kuid lisatakse viide konkreetsele asjaolule 
– rahvastiku hajumisele.)

Or. en

Muudatusettepanek 1926
Oldřich Vlasák

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – esimene osa – jagu 1.5 – lõige 1.5.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.5.2. Demograafiline muutus toob esile 
uued probleemid ja seetõttu tuleb 
demograafilisi arenguid analüüsida, 
uurida ning neile piirkondlikul ja 
kohalikul tasandil reageerida, eeskätt 
juhtudel, kui ilmnevad erinevad 
arengusuundumused. Et töötada välja 
kohandatud strateegiad demograafiliste 
probleemidega tegelemiseks ja luua 
võimalusi „hõbedase majanduse” 
arenguks, tuginevad liikmesriigid ja 
piirkonnad vajaduse korral ühissätete 
määrusega hõlmatud fondidele.

Or. en
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Selgitus

Sõnad „tuginevad üksnes” on liiga tugevad ega osuta selleks eesmärgiks suunatud riiklikele 
vahenditele, mis paljudel juhtudel on tunduvalt suuremad kui ühissätete määruse fondidest 
saadud vahendid.

Muudatusettepanek 1927
Oldřich Vlasák

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – esimene osa – jagu 1.5 – lõige 1.5.3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.5.3. Liikmesriigid kasutavad ühissätete 
määrusega hõlmatud fonde meetmete 
võtmiseks kõigi vanuserühmade kaasatuse 
edendamiseks, sealhulgas vanemate 
inimeste töövõimaluste suurendamiseks, 
mis toob kaasa mitmeid hüvesid 
inimestele, ühiskonnale ja riigieelarvele. 
Kõigi olemasolevate inimressursside, 
sealhulgas töötute noorte parimast 
kasutamisest tulenevad ühissätete 
määrusega hõlmatud fondide otsesed 
ülesanded – anda panus kõigi potentsiaali 
maksimeerimisse aktiivse 
kaasamispoliitika abil ning hariduse ja 
sotsiaalsete tugistruktuuride parema 
juurdepääsetavuse ning nende piisavuse 
ja kvaliteedi abil. Investeeringud 
tervishoiu infrastruktuuridesse teeniksid 
sama eesmärki – kõigi liidu kodanike pikk 
ja tervena elatud tööelu.

Or. en

Selgitus

Soovitatud sõnastus ei pane rõhku üksnes vanemate inimeste töövõimalustele, vaid ka 
muudele meetmetele tööturu juurdepääsetavuse parandamiseks ka töötutele noortele.

Muudatusettepanek 1928
Oldřich Vlasák
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Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – esimene osa – jagu 1.5 – lõige 1.5.4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.5.4. Programmide koostamisel peaksid 
liikmesriigid arvestama demograafilise 
muutuse pikaajalisi probleeme. Nad 
võivad demograafilistest muutustest enim 
mõjutatud piirkondade puhul määratleda 
järgmiste teemade tegevusviisid:
a) demograafilise noorenemise toetamine 
peredele paremate tingimuste loomise abil 
ning töö- ja eraelu parema ühitamise abil;
b) tööhõive suurendamine; tootlikkuse ja 
majandusnäitajate parandamine 
haridusse ja teadustegevusse 
investeerimise abil;
c) vajaduse korral koolituse ja hariduse 
ning sotsiaalsete tugistruktuuride 
piisavusele ja kvaliteedile keskendumine; 
ning
d) tervishoiu ning sotsiaal- ja pikaajalise 
hoolduse kulutõhus pakkumise, 
sealhulgas infrastruktuuri investeeringute 
tagamine.

Or. en

Selgitus

Kaaluda tuleb prioriteetide temaatilise seadmise juriidilist tähendust ja põhimõtteid. Sõna 
„arvestavad” viitab kohustusele, mida aga ei selgu määruse põhitekstist. Punktide a, b ja c 
muudatusettepanekutes täpsustatakse meetmeid konkreetsemalt.

Muudatusettepanek 1929
María Irigoyen Pérez

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – esimene osa – jagu 1.5 – lõige 1.5.4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.5.4. Programmide koostamisel peaksid 
liikmesriigid ja piirkonnad arvestama 
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demograafilise muutuse pikaajalisi 
probleeme. Demograafilistest muutustest 
enim mõjutatud piirkondade puhul 
peavad nad määratlema meetmed, kuidas:
a) toetada demograafilist noorenemist 
peredele paremate tingimuste loomise abil 
ning töö- ja pereelu parema 
tasakaalustamise abil;
b) suurendada tööhõivet; parandada 
tootlikkust ja majandusnäitajaid 
haridusse, teadustegevusse ja 
innovatsiooni investeerimise abil;
c) keskenduda hariduse, sotsiaalkaitse 
ning sotsiaalsete tugistruktuuride 
piisavusele ja kvaliteedile
ja
d) tagada tervishoiu, sotsiaalteenuste ja 
pikaajalise hoolduse kulutõhus 
pakkumine, sealhulgas investeeringud 
infrastruktuuri.
(Võetakse üle raportööri ühissätete 
määruse muudatusettepaneku lõige 1.5.4, 
aga lisatakse viide innovatsiooni 
investeerimisele ja sotsiaalkaitsele.)

Or. en

Muudatusettepanek 1930
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – esimene osa – jagu 1.5 – lõige 1.5.4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.5.4. Programmide koostamisel peaksid 
liikmesriigid ja piirkonnad arvestama 
demograafilise muutuse pikaajalisi 
probleeme. Demograafilistest muutustest 
enim mõjutatud piirkondade puhul 
peavad nad määratlema meetmed, kuidas:



PE491.163v01-00 40/103 AM\904624ET.doc

ET

a) toetada demograafilist noorenemist 
peredele paremate tingimuste loomise abil 
ning töö- ja eraelu parema 
tasakaalustamise abil;
b) suurendada tööhõivet; parandada 
tootlikkust ja majandusnäitajaid 
haridusse ja teadustegevusse 
investeerimise abil;
c) keskenduda hariduse ja sotsiaalsete 
tugistruktuuride piisavusele ja kvaliteedile 
ning
d) tagada tervishoiu ja pikaajalise 
hoolduse kulutõhus pakkumine, 
sealhulgas investeeringud infrastruktuuri.
(Lõike 1.5.4 punkti a sõnastuse muutmine.)

Or. en

Muudatusettepanek 1931
Victor Boştinaru

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – esimene osa – jagu 1.5 – lõige 1.5.4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.5.4. Programmide koostamisel peaksid 
liikmesriigid ja piirkonnad arvestama 
demograafilise muutuse pikaajalisi 
probleeme. Demograafilistest muutustest 
enim mõjutatud piirkondade puhul 
peavad nad määratlema meetmed, kuidas:
a) toetada demograafilist noorenemist 
peredele paremate tingimuste loomise abil 
ning töö- ja pereelu parema 
tasakaalustamise abil;
b) suurendada tööhõivet; parandada 
tootlikkust ja majandusnäitajaid 
haridusse ja teadustegevusse 
investeerimise abil;
c) keskenduda hariduse, sotsiaalkaitse 
ning sotsiaalsete tugistruktuuride 
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piisavusele ja kvaliteedile
ja
d) tagada tervishoiu, sotsiaalteenuste ja 
pikaajalise hoolduse kulutõhus 
pakkumine, sealhulgas investeeringud 
infrastruktuuri.

Or. en

Muudatusettepanek 1932
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – esimene osa – jagu 1.5 – lõige 1.5.4 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) tagada tervishoiu ja pikaajalise 
hoolduse pakkumine, sealhulgas 
investeeringud infrastruktuuri.

Or. en

Selgitus

„Kulutõhus” jäetakse välja.

Muudatusettepanek 1933
Oldřich Vlasák

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – esimene osa – jagu 1.6 – lõige 1.6.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.6.2. Sellega seoses võimaldavad 
ühissätete määrusega hõlmatud fondid 
koondada eri ELi fondide potentsiaali 
üheks ühtseks paketiks, mida 
kohandatakse vastavalt kohalikele ja 
piirkondlikele konkreetsetele vajadustele. 
Need vahendid on integreeritud 
territoriaalsed investeeringud, kogukonna 
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juhitud kohalik areng, ühtsed tegevused 
ja ühised tegevuskavad.

Or. en

Selgitus

Täpsustada tuleks, milliseid vahendeid määrus kasutamiseks pakub.

Muudatusettepanek 1934
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – esimene osa – jagu 1.6 – lõige 1.6.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.6.2. Sellega seoses võimaldavad
ühissätete määrusega hõlmatud fondid 
koondada eri ELi fondide potentsiaali 
üheks ühtseks paketiks, mida 
kohandatakse vastavalt kohalikele, 
territoriaalsetele ja piirkondlikele 
konkreetsetele vajadustele.

Or. en

Selgitus

Oluline on lisada territoriaalne mõõde.

Muudatusettepanek 1935
Jan Olbrycht

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – esimene osa – jagu 1.6 – lõige 1.6.2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.6.2 a. Territoriaalse ühtekuuluvuse 
mõõtme täielikuks käsitlemiseks tuleb 
arukat, jätkusuutlikku ja kaasavat kasvu 
edendavas integreeritud lähenemisviisis 
arvestada linnade, maapiirkondade, 
kalandus- ja rannikualade ning teatud 
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geograafiliste ja demograafiliste 
probleemidega alade rolli ja võtta arvesse 
äärepoolseimate piirkondade, 
põhjapoolseimate hõreda asustusega 
piirkondade ning saarte, piiriüleste ja 
mägipiirkondade spetsiifilisi probleeme. 
Samuti tuleb selles käsitleda linnade ja 
maapiirkondade ühendusi, pidades silmas 
taskukohaseid ja kvaliteetseid 
infrastruktuure ning teenuseid.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga lisatakse raportööri ühissätete määruse muudatusettepanekus ette 
nähtud lisa jagudele 1.6 veel üks punkt (1.6.2 (uus)).

Muudatusettepanek 1936
Markus Pieper

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – esimene osa – jagu 1.6 – lõige 1.6.3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.6.3. Strateegiate ja programmide 
koostamisel, eesmärgiga selgitada välja 
kõige asjakohasemad sekkumisviisid, 
peavad liikmesriigid ja piirkonnad 
pöörama nõuetekohaselt tähelepanu 
valdavatele territoriaalsetele, 
struktuurilistele ja institutsioonilistele 
eripäradele, nagu ühendusvõimalused 
kõnealuse piirkonnaga, 
tööhõivemudelitele ja tööjõu liikuvusele; 
piiriülestele ühendustele; maapiirkondade 
ja linnade ühendustele; eri sektorite 
kohalikele vastastikustele sõltuvustele; 
kultuuripärandile; vananemisele ja 
demograafilistele muutustele jne.
(Võetakse üle raportööri ühissätete 
määruse muudatusettepanekus ette nähtud 
lisa lõige 1.6.3; lisatakse piiriülesed 
ühendused.)
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Or. en

Muudatusettepanek 1937
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – esimene osa – jagu 1.6 – lõige 1.6.3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.6.3. Strateegiate ja programmide 
koostamisel, eesmärgiga selgitada välja 
kõige asjakohasemad sekkumisviisid, 
peavad liikmesriigid ja piirkonnad 
pöörama nõuetekohaselt tähelepanu 
valdavatele territoriaalsetele, 
struktuurilistele ja institutsioonilistele 
eripäradele, nagu ühendusvõimalused 
kõnealuse piirkonnaga, 
tööhõivemudelitele ja tööjõu liikuvusele; 
maapiirkondade ja linnade ühendustele 
ning säästvale arengule; eri sektorite 
kohalikele vastastikustele sõltuvustele; 
kultuuripärandile; vananemisele ja 
demograafilistele muutustele jne.
(Punkti 1.6.3. muudatused.)

Or. en

Muudatusettepanek 1938
Oldřich Vlasák

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – esimene osa – jagu 1.6 – lõige 1.6.3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.6.3. Strateegiate ja programmide 
koostamisel, eesmärgiga selgitada välja 
kõige asjakohasemad sekkumisviisid, 
peavad liikmesriigid ja piirkonnad ning 
kohalikud omavalitsused pöörama 
nõuetekohaselt tähelepanu valdavatele 
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territoriaalsetele, struktuurilistele ja 
institutsioonilistele eripäradele, nagu 
ühendusvõimalused kõnealuse 
territooriumiga, tööhõivemudelitele ja 
tööjõu liikuvusele; maapiirkondade ja 
linnade ühendustele; eri sektorite 
kohalikele vastastikustele sõltuvustele; 
kultuuri- ja ajaloopärandile; 
vananemisele ja demograafilistele 
muutustele jne.

Or. en

Selgitus

Integreeritud arengut tuleb rakendada koostöös piirkondlike ja kohalike omavalitsustega.

Muudatusettepanek 1939
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – esimene osa – jagu 1.6 – lõige 1.6.3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.6.3 Oma strateegiate ja programmide 
väljatöötamisel, mille eesmärk on määrata 
kindlaks kõige asjakohasemad 
sekkumised, peavad liikmesriigid ja 
piirkonnad pöörama erilist tähelepanu 
peamistele territoriaalsetele, 
struktuurilistele ja institutsioonilistele 
omadustele, nt kõnealuse piirkonna 
ühendused, tööhõivemustrid ja tööjõu 
liikuvus; linna- ja maapiirkondade 
vahelised ühendused; piiriülesed 
probleemid; kohalik vastastikune sõltuvus 
eri sektorite vahel; kultuuripärand; 
vananemine ja demograafilised muutused 
jne.

Or. xm

Selgitus

Oluline on võtta arvesse piiriüleseid probleeme.
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Muudatusettepanek 1940
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – esimene osa – jagu 1.6 – lõige 1.6.3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.6.3. Strateegiate ja programmide 
koostamisel, eesmärgiga selgitada välja 
kõige asjakohasemad sekkumisviisid, 
peavad liikmesriigid ja piirkonnad 
pöörama nõuetekohaselt tähelepanu 
valdavatele territoriaalsetele, 
struktuurilistele ja institutsioonilistele 
eripäradele, nagu piirkonnasisene 
liikuvus, tööhõivemudelitele ja tööjõu 
struktuurile; kohalikele võimalustele 
säästa energiat, kasutada säästvalt 
ressursse ja taastuvenergiat ning kaitsta 
elurikkust; maapiirkondade ja linnade 
ühendustele; eri sektorite kohalikele 
vastastikustele sõltuvustele; 
kultuuripärandile; vananemisele ja 
demograafilistele muutustele jne.

Or. en

Selgitus

Liidu toetuse puhul tuleb arvestada olemasolevaid kohalikke võimalusi ning motiveerida 
liikmesriike ja piirkondi neid kasutama. Kohalikud võimalused säästa energiat, kasutada 
säästvalt ressursse ja taastuvenergiat ning kaitsta elurikkust peaksid olema integreeritud 
lähenemisviisi olulisimad jooned.

Muudatusettepanek 1941
Oldřich Vlasák

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – esimene osa – jagu 1.6 – lõige 1.6.4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.6.4. Liikmesriigid ning piirkonnad ja 
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kohalikud omavalitsused peavad 
analüüsima, milliste suuremate 
majandus- ja sotsiaalprobleemidega nad 
silmitsi seisavad. Nendele probleemidele 
reageerimiseks peavad nad ka kaaluma, 
milliseid konkreetseid oma kodanike 
heaolu aspekte nad soovivad poliitika abil 
mõjutada ja parandada ning kuidas 
poliitikat kõnealusele liikmesriigile või 
piirkonnale omastes oludes kujundada ja 
rakendada.

Or. en

Selgitus

Integreeritud lähenemisviis nii majandus- kui ka sotsiaalprobleemidega tegelemiseks. 
Kohalikke omavalitsusi ei saa sellest protsessist kõrvale jätta.

Muudatusettepanek 1942
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – esimene osa – jagu 1.6 – lõige 1.6.4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kogukonna juhitud kohalik areng 
(lähtuvalt LEADERi kogemusest maaelu 
arengu raames) saab kõikide ühise 
strateegilise raamistiku fondide jaoks 
täiendada ja tõhustada avaliku sektori 
tegevuspõhimõtete rakendamist. Selle 
eesmärk on suurendada territoriaalse 
arengu strateegiate tõhusust ja 
tulemuslikkust, delegeerides otsuste 
tegemise ja nende elluviimise avaliku 
sektori asutuste, eraettevõtjate ja 
kodanikuühiskonna liikmete kohalikule 
partnerlusele. 



PE491.163v01-00 48/103 AM\904624ET.doc

ET

Kogukonna juhitud kohalikku arengut 
tuleks rakendada poliitikakujundajate 
järgitavat strateegilist lähenemisviisi 
silmas pidades, tagamaks, et kohalike 
vajaduste „alt üles” määratlemises 
võetakse arvesse kõrgemal tasandil seatud 
prioriteete. Liikmesriigid peavad seega 
tihedas koostöös käesoleva määruse 
artiklis 5 viidatud partneritega 
määratlema lähenemise kogukonna 
juhitud kohalikule arengule kõikides 
ühise strateegilise raamistiku fondides. 
EAFRD raames on LEADER endiselt 
kohustuslik element igas maaelu arengu 
programmis. Olemasolevad LEADERi 
rühmad peaksid suutma jätkata edukate 
arengustrateegiatega.
(Lõike 1.6.4 lõppu lisatud teine plokk 
lauseid.)

Or. en

Muudatusettepanek 1943
Oldřich Vlasák

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – esimene osa – jagu 1.6 – lõige 1.6.4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.6.4 a. Liikmesriigi kasutatavat mis tahes 
integreeritud lähenemisviisi vahendit 
tuleb rakendada vastavalt 
poliitikakujundajate järgitavatele 
strateegilistele lähenemisviisidele, 
tagamaks, et kohalike vajaduste „alt üles” 
määratlemises võetakse arvesse kõrgemal 
tasandil seatud prioriteete.

Or. en

Muudatusettepanek 1944
Jan Olbrycht
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Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – esimene osa – jagu 1.6 – lõige 1.6.5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.6.5. Konkreetsetele piirkondlikele 
vajadustele kohandatud hea poliitika 
tugevdamiseks peavad liikmesriigid ja 
piirkonnad arendama edasi integreeritud 
territoriaalset lähenemisviisi poliitika 
kujundamisele ja rakendamisele, võttes 
arvesse asjakohaseid seonduvaid aspekte, 
aga keskendudes vastavalt järgmistele 
kesksetele teemadele:
a) hinnang piirkonna Euroopa 2020. 
aasta arengupotentsiaalile ja -
suutlikkusele;
b) hinnang selliste uute territoriaalsete 
vahendite rakendamisele nagu 
integreeritud territoriaalsed 
investeeringud, ühised tegevuskavad ja 
kogukonna juhitud kohalik areng;
c) hinnang piirkonna ees seisvatele 
arenguprobleemidele ja selle 
suutlikkusele nendega tegeleda;
d) sobiva territoriaalse ulatuse ja tausta 
väljaselgitamine poliitika kujundamiseks 
ja rakendamiseks, vastavalt 
subsidiaarsuse põhimõttele;
e) mitmetasandilise valitsemiskorra 
kujundamine, mis on vajalik poliitika 
tulemuslikuks rakendamiseks;
f) poliitika seireks ja hindamiseks 
kasutatavate asjakohaste tulemusnäitajate 
valimine.

Or. en

Selgitus

Võetakse üle raportööri ühissätete määruse muudatusettepanekus ette nähtud lisa lõige 1.6.5, 
aga lisatakse viide uutele soovitatud territoriaalsetele vahenditele.
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Muudatusettepanek 1945
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – esimene osa – jagu 1.6 – lõige 1.6.5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.6.5 Selleks et soodustada häid 
tegevuspõhimõtteid, mis on kujundatud 
vastavalt piirkondlikele erivajadustele, 
peavad liikmesriigid ja piirkonnad edasi 
arendama integreeritud territoriaalset 
lähenemisviisi poliitika kavandamise ja 
elluviimise suhtes, võttes arvesse 
asjakohaseid kontekstuaalseid aspekte, 
kuid keskendudes alljärgnevate kesksete 
elementide alusel peamisele:
a) piirkonna arengupotentsiaali ja 
suutlikkuse hindamine strateegia 
„Euroopa 2020” valguses;
b) piirkonna arenguga seotud 
probleemide ja nende käsitlemise 
hindamine;
c) piiriüleste probleemide hindamine;
d) asjakohase territoriaalse skaala ja 
konteksti kaalumine poliitika 
kavandamiseks ja elluviimiseks vastavalt 
subsidiaarsuse põhimõttele;
e) mitmetasandilise juhtimise 
kavandamine, mis on vajalik poliitika 
tõhusa elluviimise tagamiseks;
f) sobiva tulemuse ja väljundi näitajate 
valimine, mida saab kasutada poliitika 
järelevalveks ja hindamiseks.

Or. xm

Selgitus

Muudatusettepanekusse lisatakse punkt c, et võtta arvesse piiriüleseid probleeme.

Muudatusettepanek 1946
Oldřich Vlasák
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Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – esimene osa – jagu 1.6 – lõige 1.6.5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.6.5. Konkreetsetele piirkondlikele 
vajadustele kohandatud hea poliitika 
tugevdamiseks peavad liikmesriigid 
arendama edasi integreeritud 
territoriaalset lähenemisviisi poliitika 
kujundamisele ja rakendamisele, võttes 
arvesse asjakohaseid seonduvaid aspekte, 
aga keskendudes vastavalt järgmistele 
kesksetele teemadele:
a) hinnang riigi, piirkondade ja kohalike 
omavalitsuste Euroopa 2020. aasta 
arengupotentsiaalile ja -suutlikkusele;
b) hinnang riigi ja selle piirkondade ning 
kohalike omavalitsuste ees seisvatele 
arenguprobleemidele ja selle 
suutlikkusele nendega tegeleda;
c) sobiva territoriaalse ulatuse ja tausta 
väljaselgitamine poliitika kujundamiseks 
ja rakendamiseks, vastavalt 
subsidiaarsuse põhimõttele;
d) mitmetasandilise valitsemiskorra 
kujundamine, mis on vajalik poliitika 
tulemuslikuks rakendamiseks;
e) poliitika seireks ja hindamiseks 
kasutatavate asjakohaste tulemusnäitajate 
valimine.

Or. en

Selgitus

Programmitöö eest vastutavad liikmesriigid. Nad saavad siis oma institutsioonilise ja 
konstitutsioonilise süsteemi piires otsustada, milline asutus vastutab integreeritud 
lähenemisviisi programmitöö eest. Teisest küljest tuleks hinnata ka piirkondade ja kohalike 
omavalitsuste suutlikkust ja probleeme.

Muudatusettepanek 1947
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
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Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – esimene osa – jagu 1.6 – lõige 1.6.5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.6.5. Konkreetsetele piirkondlikele 
vajadustele kohandatud hea poliitika 
tugevdamiseks peavad liikmesriigid ja 
piirkonnad arendama edasi integreeritud 
territoriaalset lähenemisviisi poliitika 
kujundamisele ja rakendamisele. 
Saavutamaks tasakaalustatud säästvat 
arengut, mis võib tuua kaasa tööhõive, 
sotsiaalse kaasatuse ja jõukuse 
edendamise, tuleks peamise vahendina 
kasutada integreeritud territoriaalseid 
investeeringuid, võttes arvesse 
asjakohaseid seonduvaid aspekte, aga 
keskendudes vastavalt järgmistele 
kesksetele teemadele:
(Lõike 1.6.5 muudatused.)

Or. en

Muudatusettepanek 1948
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – esimene osa – jagu 1.6 – lõige 1.6.5 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) võimalus kombineerida üht või mitut 
täiendavat investeerimisprioriteeti 
erinevatest temaatilistest eesmärkidest 
ühte prioriteetsesse suunda või ühte 
programmi;
(Lõikele 1.6.5 lisatud uus alapunkt c a).

Or. en
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Muudatusettepanek 1949
Oldřich Vlasák

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – esimene osa – jagu 1.6 – lõige 1.6.5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.6.5 a. Liikmesriigi kasutatavat mis tahes 
integreeritud lähenemisviisi vahendit 
tuleb rakendada vastavalt 
poliitikakujundajate järgitavatele 
strateegilistele lähenemisviisidele, 
tagamaks, et kohalike vajaduste „alt üles” 
määratlemises võetakse arvesse kõrgemal 
tasandil seatud prioriteete.

Or. en

Selgitus

Käesolevas määruses soovitatud integreeritud lähenemisviis, mida rakendatakse erinevate 
integreeritud vahendite abil, peab alati olema kooskõlas poliitikakujundajate strateegiliste 
lähenemisviisidega.

Muudatusettepanek 1950
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – esimene osa – 1.6 a jagu (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.6 a Sotsiaalne kaasatus
Kõigi vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus 
rühmade kaasamine. Sotsiaalse 
ettevõtluse edendamine. Võitluse vaesuse 
kaotamise nimel. Sotsiaalse dialoogi 
edendamine. Töötuse vastu võitlemine 
aktiivsete tööturumeetmetega. Pikaajalise 
töötuse vältimine. Võrdsete võimaluste ja 
võrdse edukuse edendamine. Üldise 
juurdepääsu suurendamine tervishoiule.

Or. en



PE491.163v01-00 54/103 AM\904624ET.doc

ET

Muudatusettepanek 1951
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – esimene osa – jagu 1.6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.6 b. Tööhõive arendamine
Julgustada kogu töötava elanikkonna ja 
eelkõige noorte ja vanemate inimeste 
osalemist. Parandada tööturu toimimist. 
Investeerida haridusse, pidevõppesse, 
oskustesse ja elukestvasse õppesse. 
Toetada ettevõtete, eelkõige innovatiivsete 
ettevõtete loomist, soodustades 
partnerluste loomist avalike 
teadusasutuste ja ettevõtete vahel ning 
pakkudes ettevõtete loojatele tuge toetus-
ja nõuandevõrgustiku kaudu. Aidata 
tööotsijatel töökohti luua.

Or. fr

Muudatusettepanek 1952
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – esimene osa – jagu 1.6 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.6 c. Transporditaristud

1.6.1 Tagada kõige enam eraldatud 
territooriumide isoleerituse vähendamine 
ja territoriaalne järjepidevus. Parandada 
juurdepääsu reisijate- ja 
kaubaveoteenustele. Parandada 
saartevaheliste meretranspordi liinide ja
kabotaaži arengut eraldatud 
ülemerepiirkondade jaoks.
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1.6.2 Edendada keskkonnasõbralike 
(saastamine, mõjuvõim) ning 
linnakeskkonnas elavate inimeste 
elukvaliteediga arvestavate (saastamine, 
müra, liiklus) transpordivahendite 
arengut, soodustades algatusi, mis on 
seotud alternatiivsete transpordivahendite 
ja ühistranspordiga, ning jätkates 
jõupingutusi seoses teedevõrgustiku 
struktureerimisega ja transpordiettevõtete 
professionaalsemaks muutmisega.

Or. fr

Muudatusettepanek 1953
Oldřich Vlasák

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – teine osa – jagu 2.1 – lõige 2.1.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.1.1 Pidades silmas jätkusuutliku 
majanduskasvu ja arengu optimaalsete 
tulemuste saavutamist kohapeal, on 
oluline kooskõlastada kõik liidu 
poliitikavaldkonnad ja seotud vahendid, 
millel on osa majandusliku, sotsiaalse ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse ja paremini 
tasakaalustatud territoriaalarengu 
saavutamises ELis. See peab kajastuma 
ka liidu eelarve ja liikmesriikide riiklike ja 
piirkondlike eelarvete paremas 
kooskõlastamises ühiste poliitiliste 
prioriteetide rahastamisel ning paremas 
vertikaalses koostöös ELi ja 
liikmesriikide, piirkondlike ja kohalike 
üksuste vahel.

Or. en

Selgitus

Kaasata tuleb kohaliku tasandi üksused.
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Muudatusettepanek 1954
Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Guido 
Milana, Vincenzo Iovine

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – esimene osa – jagu 2.1 – lõige 2.1.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.1.1 Pidades silmas jätkusuutliku 
majanduskasvu ja arengu optimaalsete 
tulemuste saavutamist kohapeal, on 
oluline kooskõlastada kõik liidu 
poliitikavaldkonnad ja nende vahendid, 
millel on osa majandusliku, sotsiaalse ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse ja paremini 
tasakaalustatud territoriaalarengu 
saavutamises ELis. See peab kajastuma 
ka liidu eelarve ja liikmesriikide riiklike ja 
piirkondlike eelarvete paremas 
kooskõlastamises poliitikameetmete 
kaasamise ja tõhususe suurendamisel 
ning riigieelarve bilansi kontrollimisel ja 
ühiste poliitiliste prioriteetide 
rahastamisel ning paremas vertikaalses 
koostöös ELi ja liikmesriikide ja 
piirkondlike üksuste vahel.

Or. en

Selgitus

Oluline on rõhutada, et eelarvete parem kooskõlastamine ei eelda makromajanduslike 
tingimuste kehtestamist.

Muudatusettepanek 1955
Oldřich Vlasák

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – teine osa – jagu 2.1 – lõige 2.1.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.1.2 Sünergia ja kooskõlastamine ei 
eelda kõigile sobivate lahenduste 
kasutamist. Selles kontekstis on vaja 
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täpsemalt analüüsida liidu 
poliitikavaldkondade mõju 
ühtekuuluvusele, et edendada tõhusat 
koostoimimist ning kindlaks teha ja 
arendada kõige sobivamaid Euroopa 
tasandi meetmeid kohalike ja piirkondlike
investeeringute toetamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 1956
Oldřich Vlasák

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – teine osa – jagu 2.1 – lõige 2.1.3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.1.3 Liikmesriigid peavad kavandamis- ja 
rakendamisetappides tagama ühise 
strateegilise raamistiku fondidest 
rahastatud sekkumiste ja teiste ELi 
poliitikavaldkondade järjepidevuse. 
Selleks püüavad nad:

Or. en

Muudatusettepanek 1957
Oldřich Vlasák

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – teine osa – jagu 2.2 – lõige 2.2.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.2.2 Eelkõige peavad liikmesriigid ja 
piirkonnad töötama välja riikliku või 
piirkondliku teadusuuringute ja 
innovatsiooni strateegia aruka 
spetsialiseerumise jaoks kooskõlas riikliku 
reformikavaga. Need strateegiad tuleb 
välja töötada tihedas koostöös riiklike, 
piirkondlike ja muude haldusasutuste 
ning otseselt programmiga „Horisont 
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2020” hõlmatud asutuste vahel, kuid 
kaasates ka selliseid sidusrühmi nagu 
ülikoolid ja kõrgharidusasutused, kohalik 
tööstus ja sotsiaalpartnerid. Kõnealused 
innovatsioonistrateegiad peavad 
arvestama nii programmile „Horisont 
2020” eelnevaid kui ka järgnevaid 
tegevusi.

Or. en

Selgitus

Haldusasutused ei pea tingimata esinema ainult liikmesriigi või piirkonna tasandil.

Muudatusettepanek 1958
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – teine osa – jagu 2.2 – lõige 2.2.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.2.2 Eelkõige peavad liikmesriigid ja 
piirkonnad töötama välja riikliku või 
piirkondliku teadusuuringute ja 
innovatsiooni strateegia aruka 
spetsialiseerumise jaoks kooskõlas riikliku 
reformikavaga. Need strateegiad tuleb 
välja töötada tihedas koostöös riiklike või 
piirkondlike haldusasutuste ning otseselt 
programmiga „Horisont 2020” hõlmatud 
asutuste vahel, kuid kaasates ka selliseid 
sidusrühmi nagu ülikoolid ja 
kõrgharidusasutused, kohalik tööstus, 
VKEd ja sotsiaalpartnerid. Kõnealused 
innovatsioonistrateegiad peavad 
arvestama nii programmile „Horisont 
2020” eelnevaid kui ka järgnevaid 
tegevusi.

Or. en
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Muudatusettepanek 1959
Jens Nilsson

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – teine osa – jagu 2.2 – lõige 2.2.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.2.2 Eelkõige peavad liikmesriigid ja 
piirkonnad töötama välja riikliku või 
piirkondliku teadusuuringute ja 
innovatsiooni strateegia aruka 
spetsialiseerumise jaoks kooskõlas riikliku 
reformikavaga. Need strateegiad tuleb 
välja töötada tihedas koostöös riiklike või 
piirkondlike haldusasutuste ning otseselt 
programmiga „Horisont 2020” hõlmatud 
asutuste vahel, kuid kaasates ka selliseid 
sidusrühmi nagu ülikoolid ja 
kõrgharidusasutused, kohalik tööstus ja 
sotsiaalmajanduslikud partnerid. 
Kõnealused innovatsioonistrateegiad 
peavad arvestama nii programmile 
„Horisont 2020” eelnevaid kui ka 
järgnevaid tegevusi.

Or. en

Muudatusettepanek 1960
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – teine osa – jagu 2.2 – lõige -2.2.2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-2.2.2 a „Arukas spetsialiseerumine” –
Euroopa Liidu teadus- ja arendustegevuse 
ning innovatsioonipoliitika arendamise 
käsitus. Aruka spetsialiseerumise eesmärk 
on edendada avalike investeeringute 
tulemuslikku ja tõhusat kasutamist, 
kasutades ära riikide- ja 
piirkondadevahelist sünergiat ning 
tugevdades nende 
innovatsioonisuutlikkust. Aruka 
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spetsialiseerumise strateegia on välja 
töötatud mitmeaastaseks strateegiliseks 
tegevuskavaks, mille eesmärk on 
arendada toimiv riiklik või piirkondlik 
teadus- ja uuendustegevuse süsteem.

(Uus punkt 2.2.2, mis lisatakse enne punkti 
2.2.2 raportööri tekstis.)

Or. en

Muudatusettepanek 1961
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – teine osa – jagu 2.2 – lõige 2.2.2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.2.2 a. „Teadusuuringute
infrastruktuurid on rajatised, ressursid, 
organisatsioonilised süsteemid ja 
teenused, mida kasutatakse 
teadusringkondades teadusuuringute ja 
innovatsiooni teostamiseks oma 
tegevusvaldkonnas. Võimaluse korral võib 
neid kasutada väljaspool 
teadusuuringuid, nt hariduses või avalikes 
teenustes. See hõlmab järgmist: suured 
teaduslikud seadmed (või vahendite 
kogud); teadmispõhised ressursid, näiteks 
kogud, arhiivid või teaduslikud andmed; 
e-infrastruktuurid, näiteks andmed, 
andmetöötlus- ja tarkvarasüsteemid, 
kommunikatsioonivõrgustikud ja 
süsteemid avatuse ja digitaalse usalduse 
edendamiseks; mis tahes muud 
ainulaadsed infrastruktuurid, mis on 
vajalikud tipptaseme saavutamiseks 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
valdkonnas.”

Or. en
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Muudatusettepanek 1962
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Amelia Andersdotter, Jean-Paul Besset, Nikos 
Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – teine osa – jagu 2.2 – lõige 2.2.4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.2.4 Eelnevad tegevused peavad andma 
vahendid programmist „Horisont 2020” 
pärinevate teadusuuringute ja 
innovatsiooni tulemuste kasutamiseks ja 
levitamiseks turul ja laiemas 
teadusringkonnas, ning nende hulka 
võivad kuuluda: katsetehased ja 
näidisprojektid, lahenduse kontroll ja 
varajane rahastamine, 
inkubatsioonivahendid, rakenduslikud 
teadusuuringud, konkreetsed tööstus- ja 
tehnoloogiasiirde suutlikkused ja klastrite 
toetamine.
(Lõike 2.2.4 muutmine.)

Or. en

Muudatusettepanek 1963
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Amelia Andersdotter, Jean-Paul Besset, Nikos 
Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – teine osa – jagu 2.2 – lõige 2.2.5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.2.5 Liikmesriikide ja piirkondlikele 
asutustele tuleb anda ühist toetust 
kõnealuste innovatsioonistrateegiate 
kujundamiseks ja rakendamiseks, mis 
võib hõlmata toetust Euroopale huvi 
pakkuvate teadusuuringute ja 
innovatsiooni infrastruktuuride 
ühisrahastamisvõimaluste 
kindlakstegemiseks, rahvusvahelise 
koostöö edendamist, metoodilist toetust 
vastastikuse hindamise kaudu, avaliku 
juurdepääsu strateegiate väljatöötamist 
väljaannete ja uurimisandmete jaoks, 
heade tavade vahetust ja piirkondlikke 
koolitusi.
(Lõike 2.2.5 muutmine.)

Or. en

Muudatusettepanek 1964
Oldřich Vlasák

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – teine osa – jagu 2.3 – lõige 2.3.3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.3.3 Taotleda tuleks sünergiat 
programmiga LIFE, eelkõige 
integreeritud projektidega looduse 
(iseäranis ökosüsteemi teenuste ja 
bioloogilise mitmekesisuse), vee, jäätmete, 
õhu, kliimamuutuste leevendamise ja 
kliimamuutustega kohanemise 
valdkonnas. Kooskõlastamist 
programmiga LIFE saab tagada toetavate 
projektide kaudu, mis on täiendava 
loomuga, ning programmiga LIFE 
kehtestatud lahenduste, meetodite ja 
lähenemisviiside kasutamisega.

Or. en
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Selgitus

Käesolev muudatusettepanek säilitab liikmesriikide paindlikkuse, iseäranis temaatilise 
keskendatuse nõudeid arvestades.

Muudatusettepanek 1965
Oldřich Vlasák

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – teine osa – jagu 2.3 – lõige 2.3.4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.3.4 Võimaluse korral tuleks edendada 
keskkonnamõju hindamise, säästva 
arengu mõjuhinnangute, keskkonnamõju 
strateegilise hindamise ja teiste 
asjakohaste vahendite kasutamist, et võtta 
territoriaalses planeerimises (kaasa 
arvatud makropiirkondlikes strateegiates) 
ja piirkondliku ja kohaliku tasandi 
poliitikakujundamises arvesse bioloogilise 
mitmekesisuse kadu ja kliimamuutuste 
mõju.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek säilitab liikmesriikide ja piirkondade paindlikkuse.

Muudatusettepanek 1966
Victor Boştinaru

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – teine osa – jagu 2.3 – lõige 2.3.4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.3.4 Keskkonnamõju hindamise, säästva 
arengu mõjuhinnangute, keskkonnamõju 
strateegilise hindamise ja teiste 
asjakohaste vahendite kasutamist tuleks 
edendada, et vältida ja võtta territoriaalses 
planeerimises (kaasa arvatud 
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makropiirkondlikes strateegiates) ja 
piirkondliku ja kohaliku tasandi 
poliitikakujundamises arvesse bioloogilise 
mitmekesisuse kadu ja kliimamuutuste 
mõju.

Or. en

Muudatusettepanek 1967
Oldřich Vlasák

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – teine osa – jagu 2.3 – lõige 2.3.5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.3.5 Liikmesriigid peaksid toetama 
rohelist infrastruktuuri, ökoinnovatsiooni 
ja innovaatiliste tehnoloogiate 
kasutuselevõtmist, et luua 
keskkonnasäästlikum majandus.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek säilitab liikmesriikide ja piirkondade paindlikkuse.

Muudatusettepanek 1968
Jens Nilsson

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – teine osa – jagu 2.3 – lõige 2.3.5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.3.5 Liikmesriigid peavad toetama 
rohelist infrastruktuuri, ökoinnovatsiooni, 
energiatõhusust ja innovaatiliste 
tehnoloogiate kasutuselevõtmist, et luua 
keskkonnasäästlikum majandus.

Or. en
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Muudatusettepanek 1969
Markus Pieper

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – teine osa – jagu 2.3 – lõige 2.3.5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.3.5 Liikmesriigid toetavad rohelist 
infrastruktuuri, ökoinnovatsiooni ja 
innovaatiliste tehnoloogiate 
kasutuselevõtmist, et luua 
keskkonnasäästlikum majandus.
(Võetakse üle raportööri ühist strateegilist 
raamistikku käsitleva 
muudatusettepanekuga kavandatav lisasse 
kuuluv lõige 2.3.5; tagatakse, et 
liikmesriigid toetavad rohelist 
infrastruktuuri, kuid neid ei saa selleks 
kohustada, kui kaalul on teised tungivad 
küsimused.)

Or. en

Muudatusettepanek 1970
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – teine osa – jagu 2.3 – lõige 2.3.5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.3.5 Liikmesriigid peavad toetama 
rohelist infrastruktuuri, ökoinnovatsiooni, 
ökosüsteemipõhiseid lahendusi ja 
innovaatiliste tehnoloogiate 
kasutuselevõtmist, et luua 
keskkonnasäästlikum majandus.

Or. en

Selgitus

Teiste lahenduste hulgas peaks liit otseselt toetama ökosüsteemipõhiseid lahendusi, mis on 
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ülimalt paljulubavad ning võivad olla kõige kulutõhusamad mitmetel juhtudel, nagu näiteks 
reovee puhastamise ja üleujutuste ohjeldamise puhul. Nad ei ole süvalaiendamiseks veel siiski 
piisavalt nähtavad ning vajavad seega otsest toetust.

Muudatusettepanek 1971
Oldřich Vlasák

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – teine osa – jagu 2.3 – lõige 2.3.8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.3.8 Lisaks tuleks ühise strateegilise 
raamistiku fondidest rahastamist 
kooskõlastada toetusega programmist 
NER 300, mis kasutab saastekvootide 
enampakkumisel müümisest saadud tulu
heitkogustega kauplemise süsteemi 
käsitleva direktiivi kohaselt.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek säilitab liikmesriikide ja piirkondade paindlikkuse.

Muudatusettepanek 1972
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – teine osa – jagu 2.3 – lõige 2.3.8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.3.8 Lisaks tuleks üldsätete määrusega 
hõlmatud fondidest rahastamist 
kooskõlastada toetusega programmist 
NER 300, mis kasutab saastekvootide 
enampakkumisel müümisest saadud tulu 
heitkogustega kauplemise süsteemi 
käsitleva direktiivi kohaselt, et tugevdada 
taastuvate energiaallikate ja 
energiasäästumeetmete kasutamist. [1]
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[1] ELT L 290, 6.11.2010, lk 39–48 
2010/670/EL: komisjoni 3. novembri 
2010. aasta otsus, millega nähakse ette 
kriteeriumid ja meetmed, et ühenduse 
kasvuhoonegaaside saastekvootidega 
kauplemise süsteemi raames, mis on 
loodud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiviga 2003/87/EÜ, rahastada 
tööstuslikke näidisprojekte, mille eesmärk 
on süsinikdioksiidi keskkonnaohutu 
kogumine ja geoloogiline säilitamine, 
ning näidisprojekte, millega tutvustatakse 
taastuvenergiaga seotud uuenduslikke 
tehnoloogialahendusi (2010/670/EL) ELT 
L 275, 25.10.2003, lk 32–46.
(Lõike 2.3.8 muutmine.)

Or. en

Muudatusettepanek 1973
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – teine osa – jagu 2.4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.4. Uus haridusprogramm - „ERASMUS 
kõigi jaoks”.

Or. en

Muudatusettepanek 1974
Oldřich Vlasák

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – teine osa – jagu 2.4 – lõige 2.4.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.4.1 Suurendada tuleb ühise strateegilise 
raamistiku fondide ja programmi 
„Erasmus kõigi jaoks” vahelist sünergiat, 
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et tõsta võimalikult palju inimestesse 
investeerimise mõju. Kõnealused 
investeeringud toovad olulist kasu nii 
üksikisikutele kui ka ühiskonnale 
tervikuna, panustades samal ajal 
majanduskasvu ja jõukusesse. „Erasmus 
kõigi jaoks” toetab ainult riikidevahelisi 
projekte, samas kui 
ühtekuuluvuspoliitikal on selgem 
piirkondlik mõõde. Liikmesriike 
julgustatakse testima vahendeid ja 
meetodeid, mis tulenevad riikidevahelisest 
koostööst programmi „Erasmus kõigi 
jaoks” raames ning rakendama neid siis 
oma territooriumil ühise strateegilise 
raamistiku fondide kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 1975
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – teine osa – jagu 2.4 – lõige 2.4.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.4.1 Suurendada tuleb üldsätete 
määrusega hõlmatud fondide ja 
programmi „Erasmus kõigi jaoks” 
vahelist sünergiat, et tõsta võimalikult 
palju väljatöötatud vahendite tõhusust ja 
inimestesse investeerimise sotsiaalset ja 
majanduslikku mõju. Sellised 
sünkroniseeritud investeeringud toovad 
olulist kasu nii üksikisikutele kui ka 
ühiskonnale tervikuna, panustades 
majanduskasvu ja jõukusesse, 
suurendades kultuuridevahelist mõistmist, 
võimaldades juurdepääsu mitmetele 
haridus- ja koolitusmeetmetele, nii 
formaalsetele kui informaalsetele, ja 
ajendades kõigile põlvkondadele suunatud 
noortealgatuste ja kodanikele suunatud 
tegevuste käivitamist. Komisjoni 
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kavandatav uus haridusprogramm 
„Erasmus kõigi jaoks” toetab peamiselt 
riikidevahelisi projekte, samas kui 
ühtekuuluvuspoliitikal on selgem 
piirkondlik mõõde. Liikmesriike 
julgustatakse testima vahendeid ja 
meetodeid, mis tulenevad riikidevahelisest 
koostööst programmi „Erasmus kõigi 
jaoks” raames ning rakendama neid siis 
oma territooriumil ühise strateegilise 
raamistiku fondide kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 1976
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – teine osa – jagu 2.4 – lõige 2.4.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.4.2 Komisjon ja liikmesriigid peavad 
tagama ühtekuuluvuspoliitika ja 
programmi „Erasmus kõigi jaoks” tõhusa 
kooskõlastamise, eristades selleks selgelt 
investeeringute liigid ja toetatavad 
sihtrühmad. „Erasmus kõigi jaoks” 
keskendab oma toetuse riikidevahelistele 
projektidele, muu hulgas üliõpilaste, 
noorte ja töötajate liikuvusele, 
strateegilistele partnerlustele 
organisatsioonide ja institutsioonide vahel 
kogu Euroopas ja poliitikameetmete 
väljatöötamist ja rakendamist toetavatele 
tegevustele. Ühtekuuluvuspoliitika 
esmased investeerimisprioriteedid on 
suunatud vajadusele tagada täiendavad 
tegevused programmile „Erasmus kõigi 
jaoks” järgmistes valdkondades: haridus 
(lasteaedade, alg- ja keskharidusasutuste 
ja ülikoolide toetamine), koolitused 
tööturul (tagamaks, et toetatakse kõiki 
täiskasvanuid, kes otsivad tööd või 
karjäärimuutust, nagu seda tehti 
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allprogrammi Leonardo da Vinci meetme 
„Inimesed tööturul” raames) ja 
täiskasvanud õppijad üldiselt.

Or. en

Muudatusettepanek 1977
Oldřich Vlasák

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – teine osa – jagu 2.4 – lõige 2.4.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.4.2 Komisjon ja liikmesriigid peavad 
tagama ühtekuuluvuspoliitika ja 
programmi „Erasmus kõigi jaoks” tõhusa 
kooskõlastamise, eristades selleks selgelt 
investeeringute liigid ja toetatavad 
sihtrühmad. „Erasmus kõigi jaoks” 
keskendab oma toetuse üliõpilaste, noorte, 
ettevõtjate, töötajate ja kohalike ja 
piirkondlike volikogude esindajate 
riikidevahelisele õppimisalasele 
liikuvusele, strateegilistele partnerlustele 
organisatsioonide ja institutsioonide vahel 
kogu Euroopas ja poliitikameetmete 
väljatöötamist ja rakendamist toetavatele 
tegevustele. Ühtekuuluvuspoliitika 
esmased investeerimisprioriteedid peaksid 
olema haridus, koolitused tööturul, 
täiskasvanud õppijate liikuvus ja 
suutlikkuse suurendamine, iseäranis 
vähem arenenud piirkondades.

Or. en

Selgitus

Lisaks ettevõtjatele ja töötajatele peaks „Erasmus kõigi jaoks” võimaldama kohalike ja 
piirkondlike volikogude esindajate ja avalike haldusasutuste töötajate vahetust. 
Ühtekuuluvuspoliitika peab panustama suutlikkuse suurendamisse, nagu see on sätestatud 
käesoleva määrusega. 
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Muudatusettepanek 1978
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – teine osa – jagu 2.4 – lõige 2.4.3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.4.3 Lisaks saavutatakse paremaid 
tulemusi, kui koondatakse fondid, mis on 
suunatud liikuvusele ja selliste tegevuste 
toetamisele, mis süvalaiendavad häid 
tavasid ja uuenduslikke projekte, mis on 
ELi tasandil kindlaks määratud vastavalt 
uuele haridus-, noorsoo- ja 
spordiprogrammile, tagades, et ELi, 
liikmesriikide ja piirkondlikul tasandil on 
korraldatud kodanikega suhtlemine 
tõeliselt, läbipaistvalt ja kergelt 
juurdepääsetaval viisil.

Or. en

Muudatusettepanek 1979
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – teine osa – jagu 2.4 a (uus) – lõige 2.4 a 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.4 a Sotsiaalsete muutuste ja 
innovatsiooni programm
Suurendada tuleks ühise strateegilise 
raamistiku fondide ja Euroopa Liidu 
sotsiaalsete muutuste ja innovatsiooni 
programmi vahelist sünergiat, mille 
eesmärk on aidata kaasa strateegiale 
„Euroopa 2020”, selle peamiste 
eesmärkide, juhtalgatuste, koondsuuniste 
ja noortele pakutavate võimaluste 
algatuse rakendamisele, andes rahalist 
toetust Euroopa Liidu eesmärkidele 
kvaliteetse tööhõive kõrge taseme 
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edendamisel, piisava ja inimväärse 
sotsiaalkaitse tagamisel, sotsiaalse 
tõrjutuse ja vaesuse vastu võitlemisel, 
töötingimuste parandamisel ja noorte 
tööhõive ja haridusolukorra 
parandamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 1980
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – teine osa – jagu 2.4 a (uus) – lõige 2.4. a 2 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.4 a 2 Liikmesriigid peaksid kasutama 
võimalust ja võtma Euroopa Sotsiaalfondi 
raames täiendavaid meetmeid, mis on 
kooskõlas tegevustega, mida viiakse läbi 
sotsiaalsete muutuste ja innovatsiooni 
programmi raames sellistes valdkondades 
nagu sotsiaalne dialoog, põhiõigused, 
võrdsed võimalused, haridus, 
kutsekoolitus, laste õigused ja heaolu, 
noorsoopoliitika, rändepoliitika, 
teadusuuringud ja innovatsioon, 
ettevõtlus, tervishoid, töötingimused, 
laienemine ja välissuhted ning üldine 
majanduspoliitika.

Or. en

Muudatusettepanek 1981
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – teine osa – jagu 2.4 a (uus) – lõige 2.4 a 3(uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.4 a 3 EURESe piiriülesed partnerlused 
mängivad piirialadel olulist rolli tõelise 
Euroopa tööturu väljaarendamisel. 
EURESe piiriüleseid partnerlusi tuleks 
seega ka edaspidi toetada horisontaalsete 
liidu tegevuste kaudu, mida võidakse 
täiendada riiklike vahendite või ESFi abil.

Or. en

Muudatusettepanek 1982
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – teine osa – jagu 2.4 a (uus) – lõige 2.4 a 4 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.4 a 4 Et tagada täiendavus, 
kooskõlastatakse sotsiaalsete muutuste ja 
innovatsiooni programmi kohaseid 
meetmeid tihedalt ühtekuuluvuspoliitika 
raamistikus võetud meetmetega. 
Liikmesriigid peaksid kooskõlastama 
ÜSRi fondide, eelkõige Euroopa 
Sotsiaalfondi ja Euroopa 
Regionaalarengu Fondi vastavaid 
meetmeid sotsiaalsete muutuste ja 
innovatsiooni programmi 
mikrorahastamise samba meetmetega, 
mille eesmärgiks on suurendada 
juurdepääsu mikrorahastamisele ja selle 
kättesaadavust inimestele, kes on 
kaotanud oma töö või on selle kaotamise 
ohus või kellel on raskusi tööturule 
sisenemise või sinna naasmisega, ning 
inimestele, kes on sotsiaalse tõrjutuse 
ohus ning haavatavatele isikutele, kes on 
ebasoodsas olukorras seoses 
juurdepääsuga tavapärasele laenuturule 
ning soovivad asutada või arendada 
omaenda mikroettevõtteid, kaasa arvatud 
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füüsilisest isikust ettevõtjatele, vältides 
mis tahes diskrimineerimist vanuse alusel, 
ning mikroettevõtjatele, eelkõige 
sotsiaalses majanduses, ning 
mikroettevõtjatele, kes võtavad tööle 
tööturult enim kaugenenud inimesed.

Or. en

Muudatusettepanek 1983
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – teine osa – jagu 2.4 a (uus) – lõige 2.4 a 5 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.4 a 5 Euroopa Parlamendi algatusel 
toetab sotsiaalsete muutuste ja 
innovatsiooni programmi kuuluv 
„Noorsooalgatuste tegevussuund” 
meetmeid, mis on suunatud alla 25-
aastastele inimestele, sealhulgas 
meetmeid varase haridussüsteemist 
lahkumise ennetamiseks eeskätt 
koolitustesse taasintegreerimise teel, et 
arendada oskusi, mis on tööturu jaoks 
olulised, eesmärgiga ühendada tihedamalt 
tööhõivet, haridust ja koolitust, toetada 
esimese töökogemuse omandamist ning 
koolitust töö käigus, pakkumaks noortele 
võimalust omandada nii vajalikke oskusi 
kui ka saada töökogemus ning 
praktikakogemus ning toetada nende 
juurdepääsu tööturule. Nende meetmete 
tugevdamiseks peaksid liikmesriigid ja 
piirkonnad sätestama vastavad meetmed 
ühise strateegilise raamistiku fondides.

Or. en

Muudatusettepanek 1984
Oldřich Vlasák
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Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – teine osa – jagu 2.5 – lõige 2.5.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.5.1 Euroopa lisandväärtuse 
maksimeerimiseks tuleb Euroopa 
Regionaalarengu Fondi ja 
Ühtekuuluvusfondi, üleeuroopaliste 
võrkude ja Euroopa Ühendamise Rahastu 
(CEF) tegevuskavad koostada tihedas 
omavahelises koostöös, et tagada eri 
infrastruktuuriliikide (transport, 
energeetika ja telekommunikatsioon) 
optimaalne omavaheline seostatus 
kohalikul, piirkondlikul ja riiklikul 
tasandil, samuti ka Euroopa Liidu üleselt. 
Maksimaalsed toetuseraldised tuleb anda 
Euroopa ja ühtse turu mõõtmega 
projektidele, esmase prioriteedina 
transpordi, energia- ja digitaalside 
võrgustikele. Eriti vajab parandamist 
ühendus ida ja lääne vahel, mis vajab uut 
transpordi infrastruktuuri ja/või 
olemasoleva infrastruktuuri hooldamist, 
ennistamist või uuendamist.

Or. en

Muudatusettepanek 1985
Victor Boştinaru

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – teine osa – jagu 2.5 – lõige 2.5.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.5.1 Euroopa lisandväärtuse 
maksimeerimiseks peavad Euroopa 
Regionaalarengu Fond ja 
Ühtekuuluvusfond, üleeuroopalised 
võrgud ja Euroopa Ühendamise Rahastu 
(CEF) oma tegevust ühistes valdkondades 
koordineerima ja üksteist täiendama, et 
tagada erinevate infrastruktuuriliikide 
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(transport, energeetika ja 
telekommunikatsioon) optimaalne 
omavaheline seostatus kohalikul, 
piirkondlikul ja riiklikul tasandil, samuti 
ka Euroopa Liidu üleselt. Maksimaalsed 
toetuseraldised tuleb anda Euroopa ja 
ühtse turu mõõtmega projektidele, esmase 
prioriteedina transpordi, energia- ja 
digitaalside võrgustikele.

Or. en

Muudatusettepanek 1986
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa j (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.5.2 Analoogselt vajadusega planeerida 
siseriiklikku infrastruktuuri kui tervikut 
nii Liidu piiriüleste kui ka liikmesriigi eri 
piirkondade vaheliste ühendusteede 
väljaarendamisel, peavad arenduskavad 
põhinema tegelikul ja prognoositaval 
liikluskoormusel ning määrama kindlaks 
puuduvad ühendused ja kitsaskohad.
Investeeringud piirkondade 
ühendamiseks transpordi üldvõrgustikku 
ja keskse üleeuroopalise transpordi 
infrastruktuuriga (TEN-T) peavad 
tagama linna- ja maapiirkondadele kasu 
suurte transpordivõrkude ja seni 
puudunud jätkusuutlike transpordiliikide 
piiriüleste ühendustega kaasnevatest 
võimalustest. 
(Muudatused lõikesse 2.5.2.)

Or. en
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Muudatusettepanek 1987
Oldřich Vlasák

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – teine osa – jagu 2.5 – lõige 2.5.3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.5.3 Liikmesriigiüleste investeeringute 
prioriseerimise otsused peavad olema 
TEN-T planeerimisega kooskõlas, et 
Euroopa Regionaalarengu Fondi ja 
Ühtekuuluvusfondi transpordi 
infrastruktuuri investeeringud oleksid 
täielikult kooskõlas TEN-T suunistega, 
milles määratletakse liidu 
transpordiarengu prioriteedid, sealhulgas: 
integreeritud TEN-T võrgu edasine 
väljaarendamine ning multimodaalsete 
transpordikoridoride lahendused.

Or. en

Muudatusettepanek 1988
Oldřich Vlasák

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – teine osa – jagu 2.5 – lõige 2.5.4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.5.4 Euroopa Komisjoni 
transpordipoliitika valges raamatus 
esitatakse nägemus konkurentsivõimelise 
ja ressursitõhusa transpordisüsteemi 
väljaarendamiseks, rõhutades 
transpordisektori kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamise tähtsust. 
Üldsätete määrusega (CPR) hõlmatud 
fondidele tähendab see keskendumist 
säästvatele transpordiliikidele ja 
investeerimisele valdkondadesse, mis 
annavad Euroopa suurimat 
lisandväärtust, näiteks üleeuroopalistesse 
võrkudesse. Pärast vajalike 
investeeringute väljaselgitamist tuleb need 
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prioriseerida vastavalt nende panusele 
liikuvuse, jätkusuutlikkuse, 
majanduskasvu jätkusuutlikkuse 
eesmärkide saavutamiseks, et vähendada 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid ja 
arendada välja Euroopa ühtne 
transpordipiirkond. Liikmesriikide 
kaasamine „eelnevalt kindlaksmääratud 
transpordi tuumikvõrgu projektide 
nimekirja” koostamisse on vajalik, samas 
ei tohi Ühtekuuluvusfondi toetust saavate 
riikide vajadusi jätta tähelepanuta.

Or. en

Muudatusettepanek 1989
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – teine osa – jagu 2.5 – lõige 2.5.4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.5.4 Euroopa Komisjoni 
transpordipoliitika valges raamatus [1] 
esitatakse nägemus konkurentsivõimelise 
ja ressursitõhusa transpordisüsteemi 
väljaarendamiseks, rõhutades 
transpordisektori kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamise tähtsust. 
Üldsätete määrusega (CPR) hõlmatud 
fondidele tähendab see keskendumist 
säästvatele transpordiliikidele ja 
investeerimisele valdkondadesse, mis 
annavad Euroopa suurimat 
lisandväärtust, näiteks üleeuroopalistesse 
võrkudesse. Pärast vajalike 
investeeringute väljaselgitamist tuleb need 
prioriseerida vastavalt nende panusele 
liikuvuse, jätkusuutlikkuse, 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise, ohutuse, müra 
vähendamise ja Euroopa ühtse 
transpordipiirkonna eesmärkide 
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saavutamiseks.
[1] Euroopa ühtse transpordipiirkonna 
tegevuskava – Konkurentsivõimelise ja 
ressursitõhusa transpordisüsteemi suunas 
COM(2011) 144 final.
(Muudatused lõikesse 2.5.4.)

Or. en

Muudatusettepanek 1990
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – teine osa – jagu 2.5 – lõige 2.5.4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.5.4. Euroopa Komisjoni 
transpordipoliitika valges raamatus 
esitatakse nägemus konkurentsivõimelise 
ja ressursitõhusa transpordisüsteemi 
väljaarendamiseks, rõhutades 
transpordisektori tähtsust. rõhutades, et 
2050. aastaks peab transpordisektor 
vähendama kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid 60% võrra võrreldes 1990. 
aasta kogustega.
(...)
Pärast vajalike investeeringute 
väljaselgitamist tuleb need prioriseerida 
vastavalt nende panusele liikuvuse, 
jätkusuutlikkuse, keskkonnamõju 
vähendamise, eriti kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamise ja Euroopa 
ühtse transpordipiirkonna eesmärkide 
saavutamiseks.

Or. en

Selgitus

Transpordipoliitika valges raamatus on seatud selgelt mõõdetav eesmärk, mida tuleks selguse 
huvides mainida. Kliimamõjud ei ole ainsaks transpordi keskkonnamõjuks (näiteks on ka 
oluline ka ökosüsteemi killustatus), nii et keskkonnamõju vähendamise nõue kui selline peab 
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olema tekstis mainitud.

Muudatusettepanek 1991
María Irigoyen Pérez

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – teine osa – jagu 2.5 – lõige 2.5.4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.5.4 Euroopa Komisjoni 
transpordipoliitika valges raamatus 
esitatakse nägemus konkurentsivõimelise 
ja ressursitõhusa transpordisüsteemi 
väljaarendamiseks, rõhutades 
transpordisektori kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamise tähtsust. 
Üldsätete määrusega (CPR) hõlmatud 
fondidele tähendab see keskendumist 
säästvatele transpordiliikidele ja 
investeerimisele valdkondadesse, mis 
annavad Euroopa suurimat 
lisandväärtust, näiteks üleeuroopalistesse 
võrkudesse. Pärast vajalike 
investeeringute väljaselgitamist tuleb need 
prioriseerida vastavalt nende panusele 
ligipääsetavuse, liikuvuse, 
jätkusuutlikkuse, kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamise ja Euroopa 
ühtse transpordipiirkonna eesmärkide 
saavutamisele.
(Raportööri poolt pakutud CSFi punkti 
2.5.4 muudatusettepaneku sõnastus, lisatud 
on viide ligipääsetavusele.)

Or. en

Muudatusettepanek 1992
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – teine osa – jagu 2.5 – lõige 2.5.5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.5.5 Liikmesriigid ja piirkonnad peavad 
keskenduma olemasoleva infrastruktuuri 
suutlikkuse parandamisele suunatud 
investeeringutele, millega olemasolevat 
oluliselt uuendada ja vajadusel ehitada 
uut infrastruktuuri. Samuti tuleks võtta 
meetmeid esmase infrastruktuuri 
uuendamise ja hooldusega seotud 
potentsiaali ärakasutamiseks, et ette 
valmistada või soodustada kiudoptiliste 
võrkude väljaarendamist, et need 
mõlemad jõuaksid ka maapiirkondadesse, 
ja investeeringuteks kodude 
ühendamiseks kiudoptilise sideliiniga.
(Muudatused lõikesse 2.5.5.)

Or. en

Muudatusettepanek 1993
Oldřich Vlasák

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – teine osa – jagu 2.5 – lõige 2.5.5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.5.5 Liikmesriigid ja piirkonnad peavad 
keskenduma uue infrastruktuuri 
väljaehitamisele ja olemasoleva 
infrastruktuuri suutlikkuse 
parandamisele, seda oluliselt uuendades. 
Samuti võib TEN-T infrastruktuuride 
ülalpidamine mõnel pool nõuda 
märkimisväärseid investeeringuid.

Or. en

Selgitus

Infrastruktuuri rekonstrueerimine ja hooldus toob juurde investeeringuid, aga samuti ka 
töökohti.
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Muudatusettepanek 1994
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – teine osa – jagu 2.5 – lõige 2.5.6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.5.6 Meretranspordi investeeringud 
peaksid olema suunatud sadamate kui 
sisenemis- ja väljumispunktide 
läbilaskevõime suurendamisele, ja seda 
koos tervikliku integreerumisega maa-
infrastruktuuridega. Eelistada tuleb 
sadamale juurdepääsu ja sisemaaga 
ühenduste arendusprojekte. On vaja 
suurendada lähimerevedude ja 
siseveeteede osakaalu jätkusuutlikes 
Euroopa kaubaveovõrkudes.
(Muudatused lõikesse 2.5.6.)

Or. en

Muudatusettepanek 1995
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – teine osa – jagu 2.5 – lõige 2.5.6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.5.6. Meretranspordi investeeringud 
peaksid olema suunatud sadamate kui 
sisenemispunktide läbilaskevõime 
suurendamisele ja seda koos tervikliku 
integreerumisega maa-
infrastruktuuridega. Eelistada tuleb 
sadamale juurdepääsu ja sisemaaga 
ühenduste arendusprojekte. 
Siseveekogude veeteede arendamisel tuleb 
hinnata selle keskkonnamõju, samal ajal 
suurendades nende panust Euroopa 
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säästvatesse kaubaveovõrkudesse.

Or. en

Selgitus

Siseveekogude transport kui selline ei ole säästev: magevee ökosüsteemidele avalduvat 
potentsiaalselt katastroofilist, ELi bioloogilist mitmekesisust kahjustavat mõju tuleb ära hoida 
ja leevendada. 

Muudatusettepanek 1996
Victor Boştinaru

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – teine osa – jagu 2.5 – lõige 2.5.7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.5.7 Eelkõige tuleb otsida Euroopa 
Regionaalarengu Fondi (ERDF) ja 
Ühtekuuluvusfondi infrastruktuuri 
investeeringute vastastikuse täiendamise 
võimalusi ühise halduse ning Euroopa 
Ühendamise Rahastu (CEF) kaudu, mis 
on konkurentsivõimelisi projekte välja 
valiv, keskselt juhitud asutus. CEF 
rahastab peamiselt tuumikvõrgu (üldise 
võrgu strateegiliselt tähtsamad osad) 
projekte, mis loovad suurimat Euroopa 
lisandväärtust ja on TEN-T rakendamise 
seisukohast ilmselt kõige keerulisemad: 
piiriüleste ühenduste puudumise, 
peamiste nn pudelikaelte ja eri 
transpordiliikide omavahelise sõltuvuse 
tõttu. Ühtekuuluvusfond keskendub suure 
Euroopa lisandväärtusega põhi- ja üldise 
transpordivõrgu projektidele, mis toetavad 
TEN-T infrastruktuuri väljaarendamist.

Or. en

Muudatusettepanek 1997
Oldřich Vlasák
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Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – teine osa – jagu 2.5 – lõige 2.5.8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.5.8 Ühtekuuluvusfondid ja 
struktuurifondid toetavad kohalike ja 
piirkondlike infrastruktuuride ja 
infrastruktuuriühenduste liitmist liidu 
prioriteetsete võrkudega ka 
energiasektoris ja telekommunikatsiooni 
valdkonnas. Lisaks toetavad nad 
säästvasse linnaliiklusesse, eelkõige 
elamispiirkondade möödasõiduteede 
ehitamisse, nüüdisaegse ja 
keskkonnasõbraliku ühistranspordi 
edendamisse, arukatesse liikluskorralduse 
süsteemidesse ning avalikesse 
logistilistesse platvormidesse või 
ühendveoterminalidesse suunatavaid 
investeeringuid.

Or. en

Muudatusettepanek 1998
Markus Pieper

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – teine osa – jagu 2.5 – lõige 2.5.8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.5.8 Ühtekuuluvusfondid ja 
struktuurifondid toetavad kohalike ja 
piirkondlike infrastruktuuride ja 
infrastruktuuriühenduste liitmist liidu 
prioriteetsete võrkudega ka 
energiasektoris ja telekommunikatsiooni 
valdkonnas, pöörates erilist tähelepanu 
piirialadele;
(Võetakse üle raportööri CSFi käsitlevas 
muudatusettepanekus pakutud lisa lõike 
2.58 sõnastus, mis rõhutab piirialasid.) 

Or. en
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Selgitus

Infrastruktuuriühenduste puudumine seab eelkõige piirialad väga ebasoodsasse olukorda 
ning seetõttu tuleks rõhutada nende liitmist prioriteetsete võrkudega.

Muudatusettepanek 1999
Oldřich Vlasák

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – teine osa – jagu 2.6 – lõige 2.6.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.6.2 Sügavama territoriaalse 
integratsiooni tagamiseks tuleb 
ühtekuuluvuspoliitika raames tehtava 
territoriaalse koostöö ja Euroopa 
naabruspoliitika instrumentide vahelist 
koostoimet täiel määral ära kasutada. 
Nende vahendite vahelise toimiva 
vastastikuse täiendavuse potentsiaal on 
kõige tugevam piiriülese koostöö puhul. 
Seetõttu peaksid liikmesriigid tagama, et 
olemasolevad tegevused oleksid seotud 
äsja loodud Euroopa territoriaalse 
koostöö rühmitustega, eriti tegevuse 
koordineerimise ja heade tavade 
vahetamise küsimustes.

Or. en

Selgitus

See muudatus säilitab liikmesriikide senise paindlikkuse.

Muudatusettepanek 2000
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – teine osa – jagu 2.6 – lõige 2.6.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.6.2 Sügavama territoriaalse 
integratsiooni tagamiseks tuleb 
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ühtekuuluvuspoliitika raames tehtava 
territoriaalse koostöö ja Euroopa 
naabruspoliitika instrumentide vahelist 
koostoimet täiel määral ära kasutada. 
Nende vahendite vahelise toimiva 
vastastikuse täiendavuse potentsiaal on 
kõige tugevam piiriülese koostöö ja 
makropiirkondlike strateegiate puhul. 
Seetõttu peaksid liikmesriigid tagama, et 
olemasolevad tegevused oleksid seotud 
äsja loodud Euroopa territoriaalse 
koostöö rühmitustega, eriti tegevuse 
koordineerimise ja heade tavade 
vahetamise küsimustes.

Or. en

Muudatusettepanek 2001
Oldřich Vlasák

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – kolmas osa – lõige 3.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.1 Liikmesriigid peavad tagama, et ühise 
strateegilise raamistikuga hõlmatud 
fondidest rahastatavad toetused võiksid 
liituda, kuna sel juhul on võimalik 
vähendada kohapealseid halduskulusid ja 
-koormust.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid vastutavad programmitöö eest.

Muudatusettepanek 2002
Jan Olbrycht

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – kolmas osa – lõige 3.2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.2 Ministeeriumid ja üldsätete 
määrusega hõlmatud fondide kasutamise 
eest vastutavad korraldusasutused peavad 
tegema partnerluslepingute ja 
programmide ettevalmistamisel, 
rakendamisel, seirel ja hindamisel tihedat 
koostööd. Nad peavad eelkõige:
a) tagama CSFi fondide vahelise 
koostöömehhanismi väljaarendamise, st 
ühtekuuluvuspoliitika (Ühtekuuluvusfond 
ja struktuurifondid), maaelu arengu 
(Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondi) ja 
merenduspoliitika (Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfond) koordineerimise;
b) määratlema toetatavad valdkonnad, 
milles on võimalik üldsätete määrusega 
hõlmatud fonde kombineerida 
vastastikuse täiendavuse eesmärgil, et 
saavutada käesolevas määruses seatud 
temaatilised eesmärgid;
c) arendama mitme fondi 
rakenduskavasid;
d) koostoime tagamiseks ja kattumiste 
vältimiseks soodustama toetuskavade 
väljatöötamisel nende korraldusasutuste 
kaasatust, kes vastutavad mõne teise 
korraldusasutuse või asjaomase 
ministeeriumi haldusalas oleva üldsätete 
määrusega hõlmatud fondi eest;
e) looma ühised järelevalvekomiteed 
üldsätete määrusega hõlmatud fondidest 
rahastatavate tegevuskavade järelevalveks 
ja arendama muid ühise juhtimise ja 
kontrolli süsteeme, mis aitaksid kaasa 
üldsätete määrusega hõlmatud fondide 
kasutamise eest vastutavate asutuste töö 
koordineerimisele;
f) kasutama ühiselt toetuse taotlejatele ja 
saajatele mõeldud e-valitsuse lahendusi ja 
kompaktprogrammi üldsätete määrusega 
hõlmatud fondide toetusvõimaluste kohta.
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Or. en

Selgitus

Võetakse üle raportööri CSF käsitlevas muudatusettepanekus pakutud lisa lõike 3.2 sõnastus, 
kuid sellesse on lisatud viide koordineerimismehhanismidele ja mitme fondi 
rakenduskavadele.

Muudatusettepanek 2003
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – kolmas osa – lõige 3.2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) määratlema toetatavad valdkonnad, 
milles on võimalik üldsätete määrusega 
hõlmatud fonde kombineerida 
vastastikuse täiendavuse eesmärgil, et 
saavutada üks või mitu käesolevas 
määruses seatud temaatilist eesmärki;
(Muudatused lõikesse 3.2. a.)

Or. en

Muudatusettepanek 2004
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – kolmas osa – lõige 3.2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) nende sekkumisvaldkondade 
kindlaksmääramine, kus üldsätete 
määrusega hõlmatud fonde saab 
täiendavalt kombineerida, et saavutada 
käesolevas määruses kehtestatud 
temaatilisi eesmärke, võttes arvesse 
piiriüleseid aspekte ja olukorda teisel pool 
piiri;
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Or. xm

Selgitus

Sekkumisvaldkondades, kus saab fonde kombineerida, tuleb samuti arvesse võtta piiriüleseid 
alasid.

Muudatusettepanek 2005
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – kolmas osa – lõige 3.2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) koostoime tagamiseks ja kattumiste 
vältimiseks ja mitme fondi 
rakenduskavade edendamiseks 
soodustama toetuskavade väljatöötamisel 
nende korraldusasutuste kaasatust, kes 
vastutavad mingi teise korraldusasutuse 
või asjaomase ministeeriumi haldusalas 
oleva üldsätete määrusega hõlmatud 
fondi eest;
(Muudatused lõikesse 3.2. b.)

Or. en

Muudatusettepanek 2006
Vasilica Viorica Dăncilă

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – kolmas osa – lõige 3.2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) läbi viima kõigi üldsätete määrusega 
hõlmatud fondidest rahastatavate 
programmide ühiseid strateegilisi 
keskkonnamõjude kumulatiivsete mõjude 
kooshindamisi. See võib toimuda 
partnerluslepingus ette nähtud 
keskkonnamõjude strateegilise hindamise 
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vormis.

Or. en

Selgitus

Kõigi riikide või piirkondade üldsätete määrusega hõlmatud fondide keskkonnategevuse 
tulemuslikkust saab hinnata alles siis, kui nende fondide rakendusprogramme hinnatakse 
koos. See on oluline ka programmide vastastikuse täiendavuse ja sidususe tagamiseks.

Muudatusettepanek 2007
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – neljas osa – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Territoriaalse koostöö (piiriülene, 
riikidevaheline ja piirkondadevaheline) 
prioriteedid

Or. xm

Selgitus

Selguse huvides asendatakse muudatusettepanekus sõna „koordineerimine” sõnaga 
„koostöö”.

Muudatusettepanek 2008
Elisabeth Schroedter, Jean-Paul Besset, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – neljas osa – jagu 4.3 – lõige 4.3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4.3 a. Ühenduse juhitav kohaliku elu 
piiriülene arendustegevus (mille aluseks 
on maaelu arengumeetmete raames 
rakendatava programmi LEADER ja 
kunagise „Small Project Fundi” 
kogemused) võib täiendada ja suurendada 
territoriaalset koostööd, mille eesmärk on 
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suurendada piiriüleste programmide 
tõhusust ja tulemuslikkust, delegeerides 
otsuste tegemise ja rakendamise 
kohalikele avaliku ja erasektori ning 
kodanikuühiskonna osalejatele.

Or. en

Muudatusettepanek 2009
Jan Olbrycht

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – neljas osa – lõige 4.4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Territoriaalse (piiriülese, 
riikidevahelise ja piirkondadevahelise) 
koostöö prioriteedid
4.1 Piirkondliku arengu, töökohtade 
loomise ja ühtekuuluvuse suur potentsiaal 
peitub administratiivseid piire ületavas 
koostöös, mille puhul püütakse 
piirkonnale omaseid iseärasusi ületada. 
Sageli osutub kõige efektiivsemaks 
koostöö, mis on ajendatud ühisest 
vajadusest territooriumi jagada.
4.2 Piiriülene koostöö tuleneb 
arusaamast, et paljud probleemid ei mahu 
halduspiiride raamesse. Tõhus 
reageerimine eeldab ühistegevust ja 
koostööd ja teadmiste jagamist 
asjakohasel territoriaalsel tasandil.
4.3 Lisaks saab piirialade varjatud 
potentsiaali ära kasutada kohapealse elu 
arengule suunatud toetusmeetmete 
kaudu.
4.4 Üldsätete määrusega hõlmatud 
fondide tegevuskavades tuleb viidata 
lahendamist nõudvatele probleemidele: 
olemasolevate makropiirkondlike 
strateegiate eesmärke peab alates 
planeerimisetapist kajastama asjaomase 
rakenduskava põhjenduses ja eesmärkide 
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püstitamisel. Neid strateegilisi eesmärke ei 
ole võimalik saavutada, kui asjaomaste 
piirkondade ja liikmesriikide 
ühtekuuluvuspoliitika programmide 
strateegiline planeerimisel ei arvestata 
makropiirkondlike strateegiate 
eesmärkidega. 
4.5 Samal ajal peavad liikmesriigid ja 
piirkonnad tagama, et territoriaalse 
koostöö programmid annaksid tõhusa 
panuse Euroopa 2020. aasta eesmärkide 
saavutamisse. Liikmesriigid ja piirkonnad 
võivad seega soodustada koostööd nii uute 
lahenduste katsetamisel, pilootprojektide 
rakendamisel kui ka nende tutvustamisel, 
tagades ka laiematel poliitilistel 
eesmärkidel tehtava koostöö. Vajaduse 
korral tuleb territoriaalset koostööd 
kasutada poliitikute kokkusaamiste 
korraldamiseks piiriüleselt, et leida 
lahendusi enam levinud probleemidele.
4.6 Liikmesriigid ja piirkonnad peavad 
nägema territoriaalse koostöö 
programmides eelkõige kasulikke 
vahendeid koostöö ees seisvate takistuste 
ületamiseks, mis omakorda annab tuge 
riiklike ja piirkondlike eesmärkide 
saavutamisele, mis avaldavad mõju ka 
väljapoole programmi piirkonda.

Or. en

Selgitus

Võetakse üle raportööri CSFi käsitlevas muudatusettepanekus pakutud lisa neljas osa 
sõnastus, millega jäetakse välja algne jagu 4.4. 

Muudatusettepanek 2010
Oldřich Vlasák

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – neljas osa – lõige 4.4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4.4 Kaks olemasolevat 
makropiirkondlikku strateegiat on 
sillutanud teed huvitatud poolte ühisele 
tegevusele sobival territoriaalsel tasandil. 
Makropiirkondlike strateegiate 
tegevuskavasid ja muid territoriaalse 
koostöö vorme saab toetada nii ERDFi 
kui ka ESFi vahenditest ja seega võib 
programmides viidata asjakohaste 
makropiirkondlike strateegiate toetuse 
vajaduse eritingimustele.

Or. en

Selgitus

See muudatus säilitab liikmesriikide senise paindlikkuse, eriti arvestades asjaolu, et 
makropiirkondlikud strateegiad ei hõlma kõiki Euroopa Liidu territooriumi osi.

Muudatusettepanek 2011
Oldřich Vlasák

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – neljas osa – lõige 4.5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4.5 Üldsätete määrusega hõlmatud 
fondide tegevuskavades tuleb viidata 
lahendamist nõudvatele probleemidele: 
olemasolevate makropiirkondlike 
strateegiate eesmärke peab alates 
planeerimisetapist kajastama asjaomase 
rakenduskava põhjenduses ja eesmärkide 
püstitamisel.

Or. en

Selgitus

See muudatus säilitab liikmesriikide senise paindlikkuse, eriti arvestades asjaolu, et 
makropiirkondlikud strateegiad ei hõlma kõiki Euroopa Liidu territooriumi osi.
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Muudatusettepanek 2012
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – neljas osa – lõige 4.6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Territoriaalse (piiriülese, 
riikidevahelise ja piirkondadevahelise) 
koostöö prioriteedid

4.1 Piirkondliku arengu, töökohtade 
loomise ja ühtekuuluvuse suur potentsiaal 
peitub administratiivseid piire ületavas 
koostöös, mille puhul püütakse 
piirkonnale omaseid iseärasusi ületada. 
Sageli osutub kõige efektiivsemaks 
koostöö, mis on ajendatud ühisest 
vajadusest territooriumi jagada.
4.2 Piiriülene koostöö tuleneb 
arusaamast, et paljud probleemid ei mahu 
halduspiiride raamesse. Tõhus 
reageerimine eeldab ühistegevust ja 
koostööd ja teadmiste jagamist 
asjakohasel territoriaalsel tasandil.

4.3 Lisaks saab piirialade varjatud 
potentsiaali ära kasutada kohapealse elu 
arengule suunatud toetusmeetmete 
kaudu.
4.4 Kaks olemasolevat 
makropiirkondlikku strateegiat on 
sillutanud teed huvitatud poolte ühisele 
tegevusele sobival territoriaalsel tasandil. 
Strateegiad on suurendanud mõistmist 
koostöö vajalikkusest probleemide 
lahendamisel, mida ei saa lahendada 
ainult ühes liikmesriigis, nagu näiteks 
Läänemere ja Doonau puhastamine. 
Makropiirkondlike strateegiate 
tegevuskavasid ja muid territoriaalse 
koostöö vorme saab toetada nii ERDFi 
kui ka ESFi vahenditest ja seega võib 
programmides viidata asjakohaste 
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makropiirkondlike strateegiate toetuse 
vajaduse eritingimustele.

4.5 Üldsätete määrusega hõlmatud 
fondide tegevuskavades tuleb viidata 
lahendamist nõudvatele probleemidele: 
olemasolevate makropiirkondlike 
strateegiate eesmärke peab alates 
planeerimisetapist kajastama asjaomase 
rakenduskava põhjenduses ja eesmärkide 
püstitamisel. Neid strateegilisi eesmärke ei 
ole võimalik saavutada, kui asjaomaste 
piirkondade ja liikmesriikide 
ühtekuuluvuspoliitika programmide 
strateegiline planeerimisel ei arvestata 
makropiirkondlike strateegiate 
eesmärkidega. 
4.6 Liikmesriigid ja piirkonnad peavad 
nägema territoriaalse koostöö 
programmides eelkõige kasulikke 
vahendeid koostöö ees seisvate takistuste 
ületamiseks, mis omakorda annab tuge 
riiklike ja piirkondlike eesmärkide 
saavutamisele, mis avaldavad mõju ka 
väljapoole programmi piirkonda.
Raportööri teksti neljas osast jäetakse 
välja lõige 4.6.

Or. en

Muudatusettepanek 2013
Oldřich Vlasák

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – neljas osa – lõige 4.6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4.6 Samal ajal peavad liikmesriigid ja 
piirkonnad tagama, et territoriaalse 
koostöö programmid annaksid tõhusa 
panuse Euroopa 2020. aasta eesmärkide 
saavutamisele. Liikmesriigid ja 
piirkonnad võivad seega soodustada 
koostööd nii uute lahenduste katsetamisel, 
pilootprojektide rakendamisel kui ka 
nende tutvustamisel, tagades ka laiematel 
poliitilistel eesmärkidel tehtava koostöö. 
Vajaduse korral tuleb territoriaalset 
koostööd kasutada poliitikute 
kokkusaamiste korraldamiseks 
piiriüleselt, et leida lahendusi enam 
levinud probleemidele.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid vastutavad programmitöö eest.

Muudatusettepanek 2014
Oldřich Vlasák

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – neljas osa – lõige 4.7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4.7 Liikmesriigid ja piirkonnad peavad 
nägema territoriaalse koostöö 
programmides eelkõige kasulikke 
vahendeid koostöö ees seisvate takistuste 
ületamiseks, mis omakorda annab tuge 
riiklike ja piirkondlike eesmärkide 
saavutamisele, mis avaldavad mõju ka 
väljapoole programmi piirkonda.

Or. en
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Selgitus

Liikmesriigid vastutavad programmitöö eest.

Muudatusettepanek 2015
Markus Pieper

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – neljas osa – lõige 4.7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4.7 Liikmesriik ja komisjon peavad 
tagama, et territoriaalse koostöö 
programmid võimaldaksid üldsätete 
määrusega hõlmatud fondide ja Euroopa 
Ühendamise Rahastu vahendite tõhusa ja 
toimiva kasutamise ja vastaksid TEN-
määrustele;
(See peab järgnema lõike 4.7 kaasautorite 
tekstile, lisades sellele 
infrastruktuuriühenduste põhjaliku 
planeerimise, kasutades selleks erinevate 
fondide vahendeid, eriti piirialadel.)

Or. en

Muudatusettepanek 2016
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – neljas osa – lõige 4.7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4.7 a Piiriülese, territoriaalse ja 
piirkondadevahelise koostöö raamistikus 
tuleb erilist tähelepanu pöörata Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklis 349 
osutatud piirkondadele, mis on seotud 
eriliste piirangutega.

Or. fr



PE491.163v01-00 98/103 AM\904624ET.doc

ET

Muudatusettepanek 2017
Vasilica Viorica Dăncilă

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – neljas a osa (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Ühtekuuluvuspoliitika 
investeeringute hindamine
4 a. 1 Ühtekuuluvuspoliitikast tuleneva 
Euroopa lisandväärtuse ja panuse 
hindamiseks strateegia „Euroopa 2020” 
ja teiste ELi laiemate eesmärkide 
saavutamiseks peavad liikmesriigid välja 
töötada laiaulatusliku ja järjepideva 
hindamissüsteemi, mis põhineb 
usaldusväärsete tulemuste alusel tuletatud 
indikaatoritel. Need indikaatorid peavad 
läbima eel- ja SEA hinnangud.
4 a. 2 Hindamine peab toimuma 
partnerluslepingu planeerimisetapis, 
kusjuures programmides ja strateegiates 
tuleb arvestada süsteemsete 
eeltingimustega, mille täitmist 
kontrollitakse eel- ja SEA hindamisega. 
Ilma süstemaatilise hindamiseta ei ole 
üksikprojektide hindamine piisav.
4 a. 3 Indikaatorite süsteem peab olema 
otseselt seotud projektitasandi 
indikaatorite ja projektide 
valikukriteeriumidega, et tagada poliitika 
hindamise järjepidevus.

Or. en

Selgitus

Indikaatorite ja eesmärkide järjepidev ja terviklik süsteem on vajalik ühtekuuluvuspoliitika 
panuse hindamiseks ELi laiemate eesmärkide saavutamiseks. Hindamissüsteem peab olema 
võimeline tõlkima strateegia „Euroopa 2020” kõrgemaid eesmärke programmi tasandi ja 
projekti tasandi indikaatoriteks, et oleks võimalik jälgida üksikute programmide ja projektide 
mõju ning programmide panust nende eesmärkide saavutamiseks. Praegusel ajal need 
omavahelised seosed puuduvad, mis on sageli kaasa toonud mittesüsteemse käsitlusviisi, 
kahjustades poliitika üldiste eesmärkide saavutamist.
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Muudatusettepanek 2018
Oldřich Vlasák

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – neljas a osa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Rakendamine

Or. en

Selgitus

Ühise strateegilise raamistiku väljapakutud lisas puuduvad mõned üldised märkused 
rakendamise kohta. Seetõttu lisatakse uus, 5. osa.

Muudatusettepanek 2019
Oldřich Vlasák

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – neljas a osa (uus) – lõige 4 a 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. 1 Komisjon täpsustab 
rakendusaktidega kõiki ÜSRi fonde, 
peamisi eesmärke ja ÜSRi fondide 
põhiliste sihttegevuste esialgse nimekirja. 
Rakendusaktid hõlmavad ka rakendamise 
üldisi põhimõtteid.

Or. en

Selgitus

Määrus peaks tagama, et komisjon täpsustaks liikmesriikidepoolset rahastamist ja võimalikke 
võtmeinvesteeringuid, kaasa arvatud soovitusi nende rakendamisvõimaluste kohta.

Muudatusettepanek 2020
Oldřich Vlasák
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Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – neljas a osa (uus) – lõige 4 a 2 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. 2 ELi tasandil annab komisjon välja 
võimalikult palju ühtlustatud ja 
lihtsustatud eeskirju, eelkõige 
abikõlblikkuse eeskirjad, ühekordse 
kindlasummalise rahastamise eeskirjad, 
ühikuhinna süsteemi metoodika, 
kaasrahastamise süsteemi juhised, 
uueneva poliitika tutvustuse jne.

Or. en

Selgitus

Selleks et liikmesriigid saaksid tagada nõuetekohase kavandamise ja rakendamise, peab 
komisjon tagama õigeaegsed, täpsed ja selged juhised täpsustuste ja üksikasjade kohta.

Muudatusettepanek 2021
Oldřich Vlasák

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – neljas a osa (uus) – lõige 4 a 3 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. 3 Komisjon tagab omalt poolt 
maksimaalse sisemise kooskõlastamise 
partnerluslepingute ja programmide 
läbirääkimiste käigus ja nende 
rakendamisel.

Or. en

Selgitus

Koordineerimine ja koostöö on vajalik mitte ainult liikmesriikide tasandil, vaid ka Euroopa 
Liidu tasandil, eriti arvestades komisjoni eri peadirektoraatide suurt hulka.

Muudatusettepanek 2022
Oldřich Vlasák
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Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – neljas a osa (uus) – lõige 4 a 4 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. 4 Partnerluslepingutes peavad 
liikmesriigid andma selge pildi sellest, 
kuidas programmid vastavad 
horisontaalsetele põhimõtetele, sealhulgas 
partnerluse, säästva arengu, võrdsuse ja 
ligipääsetavuse põhimõtetele, millisel 
alusel toetatakse demograafiliste 
probleemide lahendamist ja integreeritud 
lähenemisviisi. Lisaks peavad 
liikmesriigid esitama tõendeid koostoime 
kohta ELi horisontaalsete poliitikatega ja 
Üldsätete määrusega hõlmatud fondide 
koordineerimismehhanismidega.

Or. en

Selgitus

Partnerluslepingute ja programmid peavad tagama, et käesoleva lisa nõudeid järgitakse ka 
praktikas.

Muudatusettepanek 2023
Oldřich Vlasák

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – neljas a osa (uus) – lõige 4 a 5 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. 5 Liikmesriigid peavad oma 
partnerluslepingutes ja programmides 
kirjeldama, kuidas nad kavatsevad 
kasutada integreeritud lähenemisviiside 
puhul rakendatavaid vahendeid 
integratsiooni saavutamiseks ja kuidas 
nad kavatsevad kaasata piirkondlikke ja 
kohalikke osalejaid ja kohalikke 
kogukondi integreeritud vahendite 
rakendamisele. Komisjoni roll nende 
vahendite professionaalse tausta loomisel 
ja kriteeriumide selgitamisel on äärmiselt 
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oluline.

Or. en

Selgitus

Integreeritud lähenemisviisi tuleb partnerluslepingutes ja liikmesriikide programmides selgelt 
kirjeldada. 

Muudatusettepanek 2024
Oldřich Vlasák

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – neljas a osa (uus) – lõige 4 a 6 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. 6 Punktides 4 a 4 ja 4a 5 esitatud 
nõuetele vastavuse tõendamiseks peavad 
liikmesriigid võtma asjakohaseid 
meetmeid, et vastavalt kohandada oma 
järelevalvesüsteeme ja andmete kogumist 
riigi tasandil.

Or. en

Selgitus

Seiremetoodika ja andmekogumise süsteemid peavad olema kohandatud vastavalt käesoleva 
lisa nõuetele.

Muudatusettepanek 2025
Oldřich Vlasák

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus) – neljas a osa (uus) – lõige 4 a 7 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. 7 ELi poliitika ja rahaliste vahendite 
tõhusamaks koordineerimiseks riigi 
tasandil peavad järelevalvesüsteemid ja 
rakendamine olema muudetud 
võimalikult lihtsaks. Liikmesriigid peavad 
oma institutsionaalset süsteemi 
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analüüsima rahalise toetuse rakendamise 
seisukohast ja astuma vajalikke samme 
selle lihtsustamiseks.

Or. en

Selgitus

Lihtsustamise tagamiseks tuleb võtta kõik meetmed, mis võimalik.

Muudatusettepanek 2026
Oldřich Vlasák

Ettepanek võtta vastu määrus
-I (uus) – neljas a osa (uus) – lõige 4 a 8 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. 8 Suutlikkuse suurendamine on 
käesolevas määruses seatud eesmärkide 
saavutamise eelduseks. Seetõttu tuleb seda 
suurendada riiklikul, piirkondlikul ja 
kohalikul tasandil.

Or. en

Selgitus

Suutlikkust tuleb suurendada kõigil riigisisestel tasanditel, et planeerimise, seire, 
rakendamise ja järelevalve kohustusi oleks võimalik edukalt täita.


