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Muudatusettepanek 25
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Volitus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artiklit 172,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikleid 172, 174 ja 
349,

Or. pt

Muudatusettepanek 26
Victor Boştinaru

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Täielikult toimiv ühtne turg sõltub 
kaasaegsest hästi toimivast taristust, mis 
ühendab Euroopat eelkõige transpordi-, 
energia- ja 
telekommunikatsioonivaldkonnas. Tänu 
sellistele majanduskasvu soodustavatele 
ühendusvõimalustele tagataks parem 
juurdepääs siseturule ja aidataks kaasa 
konkurentsivõimelisema turumajanduse 
tagamisele kooskõlas Euroopa 2020. aasta 
strateegia eesmärkide ja ülesannetega.

(2) Täielikult toimiv ühtne turg sõltub 
kaasaegsest, lõimitud, hästi toimivast 
taristust, mis ühendab Euroopat eelkõige 
transpordi-, energia- ja 
telekommunikatsioonivaldkonnas. Tänu 
sellistele majanduskasvu soodustavatele 
ühendusvõimalustele tagataks parem 
juurdepääs siseturule ja aidataks kaasa 
konkurentsivõimelisema turumajanduse 
tagamisele kooskõlas Euroopa 2020. aasta 
strateegia eesmärkide ja ülesannetega.

Or. en

Muudatusettepanek 27
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2



PE496.462v01-00 4/69 AM\913372ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Täielikult toimiv ühtne turg sõltub 
kaasaegsest hästi toimivast taristust, mis 
ühendab Euroopat eelkõige transpordi-, 
energia- ja 
telekommunikatsioonivaldkonnas. Tänu 
sellistele majanduskasvu soodustavatele 
ühendusvõimalustele tagataks parem 
juurdepääs siseturule ja aidataks kaasa 
konkurentsivõimelisema turumajanduse 
tagamisele kooskõlas Euroopa 2020. aasta 
strateegia eesmärkide ja ülesannetega.

(2) Täielikult toimiv ühtne turg sõltub 
kaasaegsest hästi toimivast taristust, mis 
ühendab Euroopat ja selle piirkondi
eelkõige transpordi-, energia- ja 
telekommunikatsioonivaldkonnas. Tänu 
sellistele majanduskasvu soodustavatele 
ühendusvõimalustele tagataks parem 
juurdepääs siseturule ja aidataks kaasa 
konkurentsivõimelisema turumajanduse 
tagamisele kooskõlas Euroopa 2020. aasta 
strateegia eesmärkide ja ülesannetega.

Or. pt

Selgitus

Oluline on edendada Euroopa kõikide piirkondade ühendamist ja arendamist, kooskõlas 
strateegia „Euroopa 2020” eesmärkidega.

Muudatusettepanek 28
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Komisjon on seadnud kohustuseks 
võtta liidu rahastamisprogrammides 
arvesse kliimamuutuste küsimust ning 
suunata vähemalt 20 % ELi eelarvest 
kliimateemaliste eesmärkide 
saavutamisele. Oluline on tagada, et 
ühishuviprojektide ettevalmistamisel, 
väljatöötamisel ja rakendamisel pööratakse 
suuremat tähelepanu kliimamuutuste mõju 
leevendamisele ja nendega kohanemisele 
ning riskide ennetamisele ja juhtimisele. 
Tänu käesoleva määruse reguleerimisalasse 
kuuluvatele taristuinvesteeringutele peaks 
olema lihtsam üle minna vähese CO2-
heitega ning kliimamuutustele ja 
katastroofidele vastupanuvõimelisele 

(5) Komisjon on seadnud kohustuseks 
võtta liidu rahastamisprogrammides 
arvesse kliimamuutuste küsimust ning 
suunata vähemalt 20 % ELi eelarvest 
kliimateemaliste eesmärkide 
saavutamisele. Oluline on tagada, et 
ühishuviprojektide ettevalmistamisel, 
väljatöötamisel ja rakendamisel pööratakse 
suuremat tähelepanu kliimamuutuste mõju 
leevendamisele ja nendega kohanemisele 
ning riskide ennetamisele ja juhtimisele. 
Tänu käesoleva määruse reguleerimisalasse 
kuuluvatele taristuinvesteeringutele peaks 
olema lihtsam üle minna vähese CO2-
heitega ning kliimamuutustele ja 
katastroofidele vastupanuvõimelisele 
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majandusele ja ühiskonnale. majandusele ja ühiskonnale, 
suurendamata siiski Euroopa teatud 
piirkondade eraldatust, nagu see on 
äärepoolseimate piirkondade ja saarte 
puhul.

Or. pt

Selgitus

Meetmed ja tegevus vähese CO2-heitega ühiskonna ja majanduse arendamiseks ei tohi 
suurendada nende piirkondade eraldatust, mis on juba niigi siseturust kaugel.

Muudatusettepanek 29
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Komisjon on seadnud kohustuseks 
võtta liidu rahastamisprogrammides 
arvesse kliimamuutuste küsimust ning 
suunata vähemalt 20 % ELi eelarvest 
kliimateemaliste eesmärkide 
saavutamisele. Oluline on tagada, et 
ühishuviprojektide ettevalmistamisel, 
väljatöötamisel ja rakendamisel pööratakse 
suuremat tähelepanu kliimamuutuste mõju 
leevendamisele ja nendega kohanemisele 
ning riskide ennetamisele ja juhtimisele.
Tänu käesoleva määruse reguleerimisalasse 
kuuluvatele taristuinvesteeringutele peaks 
olema lihtsam üle minna vähese CO2-
heitega ning kliimamuutustele ja 
katastroofidele vastupanuvõimelisele 
majandusele ja ühiskonnale.

(5) Komisjon on seadnud kohustuseks 
võtta liidu rahastamisprogrammides 
arvesse kliimamuutuste küsimust ning 
suunata vähemalt 20 % ELi eelarvest 
kliimateemaliste eesmärkide 
saavutamisele. Oluline on tagada, et 
ühishuviprojektide ettevalmistamisel, 
väljatöötamisel ja rakendamisel pööratakse 
suuremat tähelepanu kliimamuutuste mõju 
leevendamisele ja nendega kohanemisele 
ning riskide ennetamisele ja juhtimisele. 
Tänu käesoleva määruse reguleerimisalasse 
kuuluvatele taristuinvesteeringutele peaks 
olema lihtsam üle minna vähese CO2-
heitega ning kliimamuutustele ja 
katastroofidele vastupanuvõimelisele 
majandusele ja ühiskonnale. Komisjon 
peaks tagama, et siseturul kehtivad 
rahvusvahelised lepped ja standardid 
sobiks Euroopa ettevõtete edukuse 
tagamiseks ülemaailmses konkurentsis 
võrdselt kõigile liikmesriikidele, 
põhjustamata konkurentsimoonutusi.

Or. fi
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Muudatusettepanek 30
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Komisjon võttis 28. märtsil 2011 vastu 
valge raamatu „Euroopa ühtse 
transpordipiirkonna tegevuskava –
Konkurentsivõimelise ja ressursitõhusa 
transpordisüsteemi suunas”. Kõnealuses 
valges raamatus on seatud eesmärgiks 
vähendada transpordisektorist pärinevat 
kasvuhoonegaaside heidet 2050. aastaks 
vähemalt 60 % võrreldes 1990. aasta 
tasemega. Seoses taristuga on valges 
raamatus seatud eesmärgiks luua 2030.
aastaks täielikult toimiv ja kogu liitu 
hõlmav mitmeliigiline TEN-T põhivõrk. 
Samuti on valges raamatus seatud 
eesmärgiks optimeerida mitmeliigiliste 
logistikasüsteemide toimimist, sh kasutada 
laialdasemalt ära ressursitõhusamaid 
transpordiliike. Seepärast seatakse 
järgmised asjakohased TEN-T poliitika 
ülesanded: 30 % maantee-kaubavedudest, 
mis on pikemad kui 300 km, tuleks 
asendada muude transpordiliikidega 2030.
aastaks ja 50 % sellistest vedudest tuleks 
asendada 2050. aastaks; olemasoleva 
kiirraudteevõrgu pikkust tuleks 2030.
aastaks kolmekordistada ja 2050. aastaks 
peaks enamik keskmise vahemaa 
reisijatevedusid toimuma raudteed pidi; 
2050. aastaks tuleks kõik põhivõrgu 
lennuväljad ühendada raudteevõrguga; 
kõik meresadamad tuleks ühendada 
raudtee-kaubaveosüsteemiga ning 
võimaluse korral ka siseveeteede 
süsteemiga.

(7) Komisjon võttis 28. märtsil 2011 vastu 
valge raamatu „Euroopa ühtse 
transpordipiirkonna tegevuskava –
Konkurentsivõimelise ja ressursitõhusa 
transpordisüsteemi suunas”. Kõnealuses 
valges raamatus on seatud eesmärgiks 
vähendada transpordisektorist pärinevat 
kasvuhoonegaaside heidet 2050. aastaks 
vähemalt 60 % võrreldes 1990. aasta 
tasemega. Seoses taristuga on valges 
raamatus seatud eesmärgiks luua 
2030. aastaks täielikult toimiv ja kogu liitu 
hõlmav mitmeliigiline TEN-T põhivõrk. 
Samuti on valges raamatus seatud 
eesmärgiks optimeerida mitmeliigiliste 
logistikasüsteemide toimimist, sh kasutada 
laialdasemalt ära ressursitõhusamaid 
transpordiliike. Seepärast seatakse 
järgmised asjakohased TEN-T poliitika 
ülesanded: 30 % maantee-kaubavedudest, 
mis on pikemad kui 300 km, tuleks 
asendada muude transpordiliikidega 
2030. aastaks ja 50 % sellistest vedudest 
tuleks asendada 2050. aastaks; olemasoleva 
kiirraudteevõrgu pikkust tuleks 
2030. aastaks kolmekordistada ja 
2050. aastaks peaks enamik keskmise 
vahemaa reisijatevedusid toimuma 
raudteed pidi; 2050. aastaks tuleks kõik 
põhivõrgu lennuväljad ühendada 
raudteevõrguga; kõik meresadamad, sh 
äärealadel asuvad meresadamad, tuleks 
ühendada raudtee-kaubaveosüsteemiga 
ning võimaluse korral ka siseveeteede 
süsteemiga, et suurendada kaubavahetust 
ja lihtsustada piirkondadevahelist 
liikuvust.
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Muudatusettepanek 31
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Äärepoolseimate piirkondade 
integreerimiseks siseturuga ja 
arendamiseks püsib nendes piirkondades 
äärmiselt suur vajadus optimeerida oma 
ühendusi, eriti meritsi reisijate- ja 
kaubaveo valdkonnas ja oma 
lennuühenduste puhul Euroopa 
mandriga, ning optimeerida oma selliseid 
valikuid, nagu eraldi energiasüsteemid, 
energeetika valdkonnas.

Or. pt

Muudatusettepanek 32
Tomasz Piotr Poręba, Oldřich Vlasák

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Valges raamatus esitatud eesmärkidest 
lähtuvalt määratakse Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu [kuupäev] määruse (EL) nr 
XXX/2012 kohaste TEN-T suunistega 
kindlaks üleeuroopalise transpordivõrgu 
taristu, täpsustatakse nõuded, millele 
kõnealune taristu peab vastama, ning 
esitatakse suuniste rakendamise meetmed. 
Suunistega nähakse eelkõige ette 
põhivõrgu lõplik väljaehitamine 2030. 
aastaks.

(10) Valges raamatus esitatud eesmärkidest 
lähtuvalt määratakse Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu [kuupäev] määruse (EL) nr 
XXX/2012 kohaste TEN-T suunistega 
kindlaks üleeuroopalise transpordivõrgu 
taristu, täpsustatakse nõuded, millele 
kõnealune taristu peab vastama, ning 
esitatakse suuniste rakendamise meetmed. 
Suunistega nähakse eelkõige ette 
põhivõrgu lõplik väljaehitamine 2030. 
aastaks tänu uue taristu loomisele ning ka 
olemasoleva taristu korrastamisele ja 
ajakohastamisele.
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Or. en

Muudatusettepanek 33
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Üheksa raudtee-kaubaveokoridori, 
kuus ERTSM-koridori, „rohelised” 
koridorid ja kümme üldvõrgu koridori 
tuleks lõimida jätkusuutliku mitmeliigilise 
transpordi kontseptsiooni.

Or. en

Muudatusettepanek 34
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Liikmesriikide transporditaristukavade 
analüüsile tuginedes leiab komisjon, et 
aastatel 2014–2020 vajab kogu TEN-T 
võrk transpordialaseid investeeringuid 
hinnanguliselt ligikaudu 500 miljardi euro 
väärtuses, millest umbes 250 miljardit 
eurot tuleb investeerida TEN-T põhivõrku. 
Arvestades liidu olemasolevaid vahendeid, 
tuleb soovitud mõju saavutamiseks 
keskenduda projektidele, millel on Euroopa 
jaoks suurim lisandväärtus. Seepärast 
tuleks toetus suunata põhivõrku (eelkõige 
põhivõrgukoridoridele) ja 
ühishuviprojektidele 
liikluskorraldussüsteemide alal (täpsemalt 
lennuliikluse korraldamise süsteemidele, 
mis tulenevad Euroopa lennuliikluse uue 
põlvkonna juhtimissüsteemist (SESAR) ja 

(11) Liikmesriikide transporditaristukavade 
analüüsile tuginedes leiab komisjon, et 
aastatel 2014–2020 vajab kogu TEN-T 
võrk transpordialaseid investeeringuid 
hinnanguliselt ligikaudu 500 miljardi euro 
väärtuses, millest umbes 250 miljardit 
eurot tuleb investeerida TEN-T põhivõrku. 
Arvestades liidu olemasolevaid vahendeid, 
tuleb soovitud mõju saavutamiseks 
keskenduda projektidele, millel on Euroopa 
jaoks suurim lisandväärtus. Seepärast 
tuleks toetus suunata põhivõrku (eelkõige 
põhivõrgukoridoridele), välistamata 
seejuures toetust üldvõrgule, ja 
ühishuviprojektidele 
liikluskorraldussüsteemide alal (täpsemalt 
lennuliikluse korraldamise süsteemidele, 
mis tulenevad Euroopa lennuliikluse uue 
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mis vajavad liidu eelarvest ligikaudu kolm 
miljardit eurot).

põlvkonna juhtimissüsteemist (SESAR) ja 
mis vajavad liidu eelarvest ligikaudu kolm 
miljardit eurot).

Or. pt

Selgitus

Kuigi Euroopa Ühendamise Rahastu toetus peab keskenduma põhivõrgule, ei või sellest siiski 
täielikult välistada toetust üldvõrgule Euroopa jaoks lisandväärtusega projektides, eelkõige 
sellistes piirkondades nagu Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklites 355 ja 375 sätestatud 
äärepoolseimad piirkonnad, mis kuuluvad üldvõrku, et ei süveneks nende eraldatus.

Muudatusettepanek 35
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Liikmesriikide transporditaristukavade 
analüüsile tuginedes leiab komisjon, et 
aastatel 2014–2020 vajab kogu TEN-T 
võrk transpordialaseid investeeringuid 
hinnanguliselt ligikaudu 500 miljardi euro 
väärtuses, millest umbes 250 miljardit 
eurot tuleb investeerida TEN-T põhivõrku. 
Arvestades liidu olemasolevaid vahendeid, 
tuleb soovitud mõju saavutamiseks 
keskenduda projektidele, millel on Euroopa 
jaoks suurim lisandväärtus. Seepärast 
tuleks toetus suunata põhivõrku (eelkõige 
põhivõrgukoridoridele) ja 
ühishuviprojektidele 
liikluskorraldussüsteemide alal (täpsemalt 
lennuliikluse korraldamise süsteemidele, 
mis tulenevad Euroopa lennuliikluse uue 
põlvkonna juhtimissüsteemist (SESAR) ja 
mis vajavad liidu eelarvest ligikaudu kolm 
miljardit eurot).

(11) Liikmesriikide transporditaristukavade 
analüüsile tuginedes leiab komisjon, et 
aastatel 2014–2020 vajab kogu TEN-T 
võrk transpordialaseid investeeringuid 
hinnanguliselt ligikaudu 500 miljardi euro 
väärtuses, millest umbes 250 miljardit 
eurot tuleb investeerida TEN-T põhivõrku. 
Arvestades liidu olemasolevaid vahendeid, 
tuleb soovitud mõju saavutamiseks 
keskenduda projektidele, millel on Euroopa 
jaoks suurim lisandväärtus. Seepärast 
tuleks toetus suunata põhivõrku (eelkõige 
põhivõrgukoridoridele) ja 
ühishuviprojektidele 
liikluskorraldussüsteemide alal (täpsemalt 
lennuliikluse korraldamise süsteemidele, 
mis tulenevad Euroopa lennuliikluse uue 
põlvkonna juhtimissüsteemist (SESAR) ja 
mis vajavad liidu eelarvest ligikaudu kolm 
miljardit eurot). Kõikehõlmava võrgustiku 
projektideks tuleb eraldada piisavalt ELi 
vahendeid, sest kõikehõlmav võrgustik 
toetab kõige tõhusamalt liidu eesmärke 
sotsiaalse ja piirkondliku sidususe 
tugevdamise ja kõikide piirkondadeni 
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jõudmise osas kogu liidu territooriumil.

Or. fi

Muudatusettepanek 36
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Komisjon võtab oma 2012. aasta 
juuni teatises „Euroopa Liidu 
äärepoolseimad piirkonnad: partnerluse 
arendamine aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu edendamiseks”, 
rõhutades äärepoolseimate piirkondade 
erimõõdet, mida tunnustatakse Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklites 349 ja 
355, arvesse nende piirkondade kaasamist 
asjakohastesse ühise huviga 
spetsiaalsetesse transpordi-, 
telekommunikatsiooni- ja 
energiaprojektidesse nende piirkondade 
integreerimiseks siseturuga ja nende 
majanduse arendamiseks. Selleks peavad 
nad saama EÜ toetust eriprojektide 
portfelli väljaarendamisel.

Or. pt

Selgitus

Äärepoolseimad piirkonnad peavad oma looduslike tingimuste ja teistest Euroopa 
piirkondadest eraldatuse tõttu, mida on väljendatud Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklites 349 ja 355, saama toetust sellest rahastamisvahendist, et võimaldada nende 
piirkondade integreerimist, mitte suurendada nende eraldatust ELi siseturust.

Muudatusettepanek 37
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Praegu kehtiva finantsraamistiku 
rakendamisel saadud kogemused näitavad, 
et paljudel liikmesriikidel, kellel on õigus 
saada toetust Ühtekuuluvusfondist, on 
tõsiseid raskusi selliste komplekssete 
piiriüleste ja liidule lisandväärtust andvate 
transporditaristuprojektide õigeaegse 
lõpuleviimisega. Seepärast tuleks 
transpordiprojektide, eelkõige piiriüleste 
ning liidu jaoks suure lisandväärtusega 
projektide paremaks elluviimiseks 
paigutada üks osa Ühtekuuluvusfondi 
eraldistest (10 miljardit eurot) ümber 
selleks, et rahastada Ühtekuuluvusfondist 
toetuse saamise tingimustele vastavates 
liikmesriikides rakendatavaid 
transpordipõhivõrgu projekte Euroopa 
Ühendamise Rahastust. Komisjon peaks 
toetama Ühtekuuluvusfondist toetuse 
saamise tingimustele vastavaid liikmesriike 
projektide nõuetekohasel 
ettevalmistamisel, et muuta 
Ühtekuuluvusfondist riikidele tehtavad 
eraldised võimalikult prioriteetseks.

(13) Praegu kehtiva finantsraamistiku 
rakendamisel saadud kogemused näitavad, 
et paljudel liikmesriikidel, kellel on õigus 
saada toetust Ühtekuuluvusfondist, on 
tõsiseid raskusi selliste komplekssete 
piiriüleste ja liidule lisandväärtust andvate 
transporditaristuprojektide õigeaegse 
lõpuleviimisega. Seepärast tuleks 
transpordiprojektide, eelkõige piiriüleste 
ning liidu jaoks suure lisandväärtusega 
projektide paremaks elluviimiseks 
paigutada üks osa Ühtekuuluvusfondi 
eraldistest (10 miljardit eurot) ümber 
selleks, et rahastada Ühtekuuluvusfondist 
toetuse saamise tingimustele vastavates 
liikmesriikides rakendatavaid 
transpordipõhivõrgu projekte Euroopa 
Ühendamise Rahastust. Komisjon peaks 
toetama Ühtekuuluvusfondist toetuse 
saamise tingimustele vastavaid liikmesriike 
projektide nõuetekohasel 
ettevalmistamisel. Komisjon peaks 
projektide valiku menetluse eri etappides 
tagama riikidele tehtavatest eraldistest 
kinnipidamise põhimõtte tegeliku 
kohaldamise.

Or. en

Muudatusettepanek 38
Victor Boştinaru

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Praegu kehtiva finantsraamistiku 
rakendamisel saadud kogemused näitavad, 
et paljudel liikmesriikidel, kellel on õigus 
saada toetust Ühtekuuluvusfondist, on 
tõsiseid raskusi selliste komplekssete 
piiriüleste ja liidule lisandväärtust andvate 

(13) Praegu kehtiva finantsraamistiku 
rakendamisel saadud kogemused näitavad, 
et mõnedel liikmesriikidel, kellel on õigus 
saada toetust Ühtekuuluvusfondist, on 
tõsiseid raskusi selliste komplekssete 
piiriüleste ja liidule lisandväärtust andvate 
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transporditaristuprojektide õigeaegse 
lõpuleviimisega. Seepärast tuleks 
transpordiprojektide, eelkõige piiriüleste 
ning liidu jaoks suure lisandväärtusega 
projektide paremaks elluviimiseks 
paigutada üks osa Ühtekuuluvusfondi 
eraldistest (10 miljardit eurot) ümber
selleks, et rahastada Ühtekuuluvusfondist 
toetuse saamise tingimustele vastavates 
liikmesriikides rakendatavaid 
transpordipõhivõrgu projekte Euroopa 
Ühendamise Rahastust. Komisjon peaks 
toetama Ühtekuuluvusfondist toetuse 
saamise tingimustele vastavaid liikmesriike 
projektide nõuetekohasel
ettevalmistamisel, et muuta 
Ühtekuuluvusfondist riikidele tehtavad 
eraldised võimalikult prioriteetseks.

transporditaristuprojektide õigeaegse 
lõpuleviimisega. Seepärast tuleks 
transpordiprojektide, eelkõige piiriüleste 
ning liidu jaoks suure lisandväärtusega 
projektide paremaks elluviimiseks 
eraldada üks osa Ühtekuuluvusfondi 
rahast komisjoni ja asjaomaste 
liikmesriikide vahelisel eelneval 
kokkuleppel selleks, et rahastada 
Ühtekuuluvusfondist toetuse saamise 
tingimustele vastavates liikmesriikides 
rakendatavaid transpordipõhivõrgu 
projekte Euroopa Ühendamise Rahastust. 
Komisjon peaks toetama 
Ühtekuuluvusfondist toetuse saamise 
tingimustele vastavaid liikmesriike 
kokkulepitud projektide ettevalmistamisel 
ja rakendamisel.

Or. en

Selgitus

Viiakse kooskõlla regionaalarengukomisjonis juulis 2012 hääletatud ühissätete määruse 
sättega [artikli 84 lõige 4].

Muudatusettepanek 39
Jan Olbrycht

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Praegu kehtiva finantsraamistiku 
rakendamisel saadud kogemused näitavad, 
et paljudel liikmesriikidel, kellel on õigus 
saada toetust Ühtekuuluvusfondist, on 
tõsiseid raskusi selliste komplekssete 
piiriüleste ja liidule lisandväärtust andvate 
transporditaristuprojektide õigeaegse 
lõpuleviimisega. Seepärast tuleks 
transpordiprojektide, eelkõige piiriüleste 
ning liidu jaoks suure lisandväärtusega 
projektide paremaks elluviimiseks 
paigutada üks osa Ühtekuuluvusfondi 

(13) Praegu kehtiva finantsraamistiku 
rakendamisel saadud kogemused näitavad, 
et paljudel liikmesriikidel, kellel on õigus 
saada toetust Ühtekuuluvusfondist, on 
tõsiseid raskusi selliste komplekssete 
piiriüleste ja liidule lisandväärtust andvate 
transporditaristuprojektide õigeaegse 
lõpuleviimisega. Seepärast tuleks 
transpordiprojektide, eelkõige piiriüleste 
ning liidu jaoks suure lisandväärtusega 
projektide paremaks elluviimiseks 
paigutada üks osa Ühtekuuluvusfondi 
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eraldistest (10 miljardit eurot) ümber 
selleks, et rahastada Ühtekuuluvusfondist 
toetuse saamise tingimustele vastavates 
liikmesriikides rakendatavaid 
transpordipõhivõrgu projekte Euroopa 
Ühendamise Rahastust. Komisjon peaks 
toetama Ühtekuuluvusfondist toetuse 
saamise tingimustele vastavaid liikmesriike 
projektide nõuetekohasel 
ettevalmistamisel, et muuta 
Ühtekuuluvusfondist riikidele tehtavad 
eraldised võimalikult prioriteetseks.

eraldistest (XXX miljardit eurot) ümber 
selleks, et rahastada Ühtekuuluvusfondist 
toetuse saamise tingimustele vastavates 
liikmesriikides rakendatavaid 
transpordipõhivõrgu projekte Euroopa 
Ühendamise Rahastust. Komisjon peaks 
toetama Ühtekuuluvusfondist toetuse 
saamise tingimustele vastavaid liikmesriike 
projektide nõuetekohasel 
ettevalmistamisel, et muuta 
Ühtekuuluvusfondist riikidele tehtavad 
eraldised võimalikult prioriteetseks.

Or. pl

Muudatusettepanek 40
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Praegu kehtiva finantsraamistiku 
rakendamisel saadud kogemused näitavad, 
et paljudel liikmesriikidel, kellel on õigus 
saada toetust Ühtekuuluvusfondist, on 
tõsiseid raskusi selliste komplekssete 
piiriüleste ja liidule lisandväärtust andvate 
transporditaristuprojektide õigeaegse 
lõpuleviimisega. Seepärast tuleks 
transpordiprojektide, eelkõige piiriüleste
ning liidu jaoks suure lisandväärtusega 
projektide paremaks elluviimiseks 
paigutada üks osa Ühtekuuluvusfondi 
eraldistest (10 miljardit eurot) ümber 
selleks, et rahastada Ühtekuuluvusfondist 
toetuse saamise tingimustele vastavates 
liikmesriikides rakendatavaid 
transpordipõhivõrgu projekte Euroopa 
Ühendamise Rahastust. Komisjon peaks 
toetama Ühtekuuluvusfondist toetuse 
saamise tingimustele vastavaid liikmesriike 
projektide nõuetekohasel 
ettevalmistamisel, et muuta
Ühtekuuluvusfondist riikidele tehtavad 

(13) Praegu kehtiva finantsraamistiku 
rakendamisel saadud kogemused näitavad, 
et paljudel liikmesriikidel, kellel on õigus 
saada toetust Ühtekuuluvusfondist, on 
tõsiseid raskusi selliste komplekssete 
piiriüleste ja liidule lisandväärtust andvate 
transporditaristuprojektide õigeaegse 
lõpuleviimisega. Seepärast tuleks 
transpordiprojektide, eelkõige piiriüleste 
ning liidu jaoks suure lisandväärtusega 
projektide paremaks elluviimiseks 
paigutada üks osa Ühtekuuluvusfondi 
eraldistest (10 miljardit eurot) ümber 
selleks, et rahastada Ühtekuuluvusfondist 
toetuse saamise tingimustele vastavates 
liikmesriikides rakendatavaid 
transpordipõhivõrgu projekte Euroopa 
Ühendamise Rahastust. Komisjon peaks 
toetama Ühtekuuluvusfondist toetuse 
saamise tingimustele vastavaid liikmesriike 
projektide nõuetekohasel 
ettevalmistamisel, et pidada kinni
Ühtekuuluvusfondist riikidele tehtavatest 
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eraldised võimalikult prioriteetseks. eraldistest.

Or. en

Muudatusettepanek 41
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Jan Olbrycht, Piotr 
Borys, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Andrzej 
Grzyb, Lena Kolarska-Bobińska, Małgorzata Handzlik, Jacek Protasiewicz, Tadeusz 
Zwiefka, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Krzysztof Lisek, Jerzy Buzek, Jolanta 
Emilia Hibner, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Czesław Adam Siekierski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska, Bogusław Sonik, Rafał Trzaskowski, Jarosław Leszek Wałęsa, Paweł 
Zalewski, Artur Zasada, Seán Kelly, Petru Constantin Luhan, Wojciech Michał 
Olejniczak, Iosif Matula, Krišjānis Kariņš, Andrey Kovatchev, Rosa Estaràs Ferragut, 
Mojca Kleva, Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Praegu kehtiva finantsraamistiku 
rakendamisel saadud kogemused näitavad, 
et paljudel liikmesriikidel, kellel on õigus 
saada toetust Ühtekuuluvusfondist, on 
tõsiseid raskusi selliste komplekssete 
piiriüleste ja liidule lisandväärtust andvate 
transporditaristuprojektide õigeaegse 
lõpuleviimisega. Seepärast tuleks 
transpordiprojektide, eelkõige piiriüleste 
ning liidu jaoks suure lisandväärtusega 
projektide paremaks elluviimiseks 
paigutada üks osa Ühtekuuluvusfondi 
eraldistest (10 miljardit eurot) ümber 
selleks, et rahastada Ühtekuuluvusfondist 
toetuse saamise tingimustele vastavates 
liikmesriikides rakendatavaid 
transpordipõhivõrgu projekte Euroopa 
Ühendamise Rahastust. Komisjon peaks 
toetama Ühtekuuluvusfondist toetuse 
saamise tingimustele vastavaid liikmesriike 
projektide nõuetekohasel 
ettevalmistamisel, et muuta 
Ühtekuuluvusfondist riikidele tehtavad 
eraldised võimalikult prioriteetseks.

(13) Praegu kehtiva finantsraamistiku 
rakendamisel saadud kogemused näitavad, 
et paljudel liikmesriikidel, kellel on õigus 
saada toetust Ühtekuuluvusfondist, on 
tõsiseid raskusi selliste komplekssete 
piiriüleste ja liidule lisandväärtust andvate 
transporditaristuprojektide õigeaegse 
lõpuleviimisega. Seepärast tuleks 
transpordiprojektide, eelkõige piiriüleste 
ning liidu jaoks suure lisandväärtusega 
projektide paremaks elluviimiseks 
paigutada üks osa Ühtekuuluvusfondi 
eraldistest (10 miljardit eurot) ümber 
selleks, et rahastada Ühtekuuluvusfondist 
toetuse saamise tingimustele vastavates 
liikmesriikides rakendatavaid 
transpordipõhivõrgu projekte, pidades 
kinni käesoleva määruse lisas loetletud 
projektide jaoks riikidele tehtavatest 
eraldistest. Komisjon peaks toetama 
Ühtekuuluvusfondist toetuse saamise 
tingimustele vastavaid liikmesriike 
projektide nõuetekohasel 
ettevalmistamisel, et muuta 
Ühtekuuluvusfondist riikidele tehtavad 
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eraldised võimalikult prioriteetseks.

Or. en

Muudatusettepanek 42
Victor Boştinaru

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Euroopa Ühendamise Rahastu 
eesmärkide tulemusliku saavutamise 
olulised eeltingimused on 
institutsiooniline ja haldussuutlikkus. 
Komisjon peaks tagama, et need on 
projektide koostamiseks või 
rakendamiseks alati piisaval tasemel, ning 
peaks asjaomasele liikmesriigile pakkuma 
vastavaid vahendeid alati, kui on vaja.

Or. en

Muudatusettepanek 43
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Telekommunikatsioonisüsteem 
muutub üha enam internetipõhiseks 
taristuks ning lairibavõrgud ja 
digitaalteenused on omavahel tihedalt 
seotud. Internet on muutumas valdavaks 
sidepidamisvahendiks teenuste pakkumisel 
ja äritegevuses. Seepärast on 
üleeuroopaline juurdepääs kiirele 
internetiühendusele ja digitaalteenustele 
majanduskasvu ja ühtse turu seisukohast 
äärmiselt oluline.

(19) Telekommunikatsioonisüsteem 
muutub üha enam internetipõhiseks 
taristuks ning lairibavõrgud ja 
digitaalteenused on omavahel tihedalt 
seotud. Internet on muutumas valdavaks 
sidepidamisvahendiks teenuste pakkumisel 
ja äritegevuses. Seepärast on 
üleeuroopaline juurdepääs kiirele 
internetiühendusele ja digitaalteenustele 
majanduskasvu, territoriaalse 
ühtekuuluvuse ja tarbijakaitse ning ühtse 
turu seisukohast äärmiselt oluline.
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Or. es

Muudatusettepanek 44
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Telekommunikatsioonisüsteem 
muutub üha enam internetipõhiseks 
taristuks ning lairibavõrgud ja 
digitaalteenused on omavahel tihedalt 
seotud. Internet on muutumas valdavaks 
sidepidamisvahendiks teenuste pakkumisel 
ja äritegevuses. Seepärast on 
üleeuroopaline juurdepääs kiirele 
internetiühendusele ja digitaalteenustele 
majanduskasvu ja ühtse turu seisukohast 
äärmiselt oluline.

(19) Telekommunikatsioonisüsteem 
muutub üha enam internetipõhiseks 
taristuks ning lairibavõrgud ja 
digitaalteenused on omavahel tihedalt 
seotud. Internet on muutumas valdavaks 
sidepidamisvahendiks teenuste pakkumisel 
ja äritegevuses. Seepärast on 
üleeuroopaline juurdepääs kiirele 
internetiühendusele ja digitaalteenustele 
majanduskasvu, territoriaalse 
ühtekuuluvuse ja ühtse turu seisukohast 
äärmiselt oluline.

Or. en

Muudatusettepanek 45
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Avalike hüviste digitaalseks 
pakkumiseks on ELis vaja välja arendada 
tugevad ja ühtsed võrgud ning kaasata nii 
avaliku sektori kui ka kodanikuühiskonna 
esindajad riigi ja piirkonna tasandil, 
mistõttu on oluline tagada süsteemi kulude 
ja tarkvaraarenduse struktureeritud 
rahastamine ELi poolt ning kõnealuste 
võrkude usaldusväärsete sõlmpunktide 
hooldamine, jättes üksnes riigisisesed 
kulud riigi operaatorite kanda.

(24) Avalike hüviste digitaalseks 
pakkumiseks on ELis vaja välja arendada 
tugevad ja ühtsed võrgud ning kaasata nii 
avaliku sektori kui ka kodanikuühiskonna 
esindajad riigi, piirkonna ja kohalikul
tasandil, mistõttu on oluline tagada 
süsteemi kulude ja tarkvaraarenduse 
struktureeritud rahastamine ELi poolt ning 
kõnealuste võrkude usaldusväärsete 
sõlmpunktide hooldamine, jättes üksnes 
riigisisesed kulud riigi operaatorite kanda.
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Muudatusettepanek 46
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Euroopa Ühendamise Rahastu peaks 
pakkuma finantsinstrumente, millega 
soodustatakse erasektori investorite ja 
finantseerimisasutuste olulist osalemist 
taristuinvesteeringutes. Selleks et 
finantsinstrumendid oleksid erasektori 
jaoks piisavalt atraktiivsed, tuleks nende 
kavandamisel ja rakendamisel võtta 
vajalikul määral arvesse halduskoormuse 
lihtsustamist ja vähendamist ning silmas 
pidada ka paindlikkust, et 
kindlaksmääratud rahastamisvajadustele 
suudetaks paindlikult reageerida. 
Kõnealuste instrumentide kavandamisel 
tuleks lähtuda 2007.–2013. aasta 
mitmeaastases finantsraamistikus 
sätestatud finantsinstrumentide, näiteks 
TEN-T projektide laenutagamisvahendi
(LGTT), riskijagamisrahastu (RSFF) ning 
2020. aasta Euroopa energeetika, 
kliimamuutuste ja infrastruktuuride fondi 
ehk nn Marguerite’i fondi rakendamisel 
saadud kogemustest.

(37) Euroopa Ühendamise Rahastu peaks 
pakkuma finantsinstrumente, millega 
soodustatakse erasektori investorite ja 
finantseerimisasutuste olulist osalemist 
taristuinvesteeringutes. Selleks et 
finantsinstrumendid oleksid erasektori 
jaoks piisavalt atraktiivsed, tuleks nende 
kavandamisel ja rakendamisel võtta 
vajalikul määral arvesse halduskoormuse 
lihtsustamist ja vähendamist ning silmas 
pidada ka paindlikkust, et 
kindlaksmääratud rahastamisvajadustele 
suudetaks paindlikult reageerida. 
Vastutavad korraldusasutused töötavad 
välja erainvestorite huvi äratamiseks 
vajalikud stiimulid. Kõnealuste 
instrumentide kavandamisel tuleks lähtuda 
2007.–2013. aasta mitmeaastases 
finantsraamistikus sätestatud 
finantsinstrumentide, näiteks TEN-T 
projektide laenutagamisvahendi (LGTT), 
riskijagamisrahastu (RSFF) ning 2020. 
aasta Euroopa energeetika, kliimamuutuste 
ja infrastruktuuride fondi ehk nn 
Marguerite’i fondi rakendamisel saadud 
kogemustest.

Or. en

Muudatusettepanek 47
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 40
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Finantsinstrumente käsitlevate 
tingimustega seoses võib olla vaja lisada 
tööprogrammidesse täiendavad nõuded, 
näiteks tagada konkurentsivõimelised 
turud, pidades silmas liidu poliitika 
arengusuundi, tehnika arengut ja muid 
asjakohaseks osutuda võivaid tegureid.

(40) Finantsinstrumente käsitlevate 
tingimustega seoses võib olla vaja lisada 
tööprogrammidesse täiendavad nõuded, 
näiteks tagada konkurentsivõimeline ja 
õiglane siseturg, pidades silmas liidu 
poliitika arengusuundi, tehnika arengut ja 
muid asjakohaseks osutuda võivaid 
tegureid.

Or. fi

Muudatusettepanek 48
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Rahastust toetuse saamist käsitlev 
mitmeaastane programmitöö peaks olema 
suunatud liidu prioriteetide toetamisele, 
tagades vajalike rahaliste vahendite 
olemasolu ning liidu ja liikmesriikide 
ühismeetmete ühtsuse ja järjepidevuse.
Pärast transpordisektori mitmeaastase 
tööprogrammi rakendamist esitatud 
taotlustega seotud kulusid tuleks hakata 
käsitama abikõlblikuna alates 1. jaanuarist 
2014, et tagada nende projektide 
jätkumine, mis on juba hõlmatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2007. 
aasta määrusega (EÜ) nr 680/2007, millega 
kehtestatakse ühenduse rahalise abi 
andmise üldeeskirjad üleeuroopaliste 
transpordi- ja energiavõrkude valdkonnas.

(41) Rahastust toetuse saamist käsitlev 
mitmeaastane programmitöö peaks olema 
suunatud liidu prioriteetide toetamisele, 
tagades vajalike rahaliste vahendite 
olemasolu ning liidu ja liikmesriikide 
ühismeetmete ühtsuse, õigluse ja 
järjepidevuse. Pärast transpordisektori 
mitmeaastase tööprogrammi rakendamist 
esitatud taotlustega seotud kulusid tuleks 
hakata käsitama abikõlblikuna alates 1. 
jaanuarist 2014, et tagada nende projektide 
jätkumine, mis on juba hõlmatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2007. 
aasta määrusega (EÜ) nr 680/2007, millega 
kehtestatakse ühenduse rahalise abi 
andmise üldeeskirjad üleeuroopaliste 
transpordi- ja energiavõrkude valdkonnas.

Or. fi

Muudatusettepanek 49
Victor Boştinaru
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44) Eri määrustega kavandatud 
sektorispetsiifilistele suunistele tuginedes 
on koostatud selliste prioriteetsete 
valdkondade loetelu, mille suhtes 
kohaldatakse käesolevat määrust, ning 
kõnealune loetelu tuleks esitada lisas. 
Selleks et võtta arvesse poliitiliste 
prioriteetide, tehniliste võimaluste ja 
liiklusvoogude võimalikku muutumist, 
tuleks komisjonile anda õigus võtta 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
290 alusel vastu delegeeritud õigusakte lisa 
muutmise kohta. Seega on eriti tähtis, et 
komisjon korraldaks ettevalmistustöö 
tegemise ajal asjakohase arutelu, sh 
eksperditasandil. Komisjon peaks 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise 
ja koostamise ajal tagama asjaomaste 
dokumentide sama- ja õigeaegse ning 
asjakohase edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

(44) Eri määrustega kavandatud 
sektorispetsiifilistele suunistele tuginedes 
on koostatud selliste prioriteetsete 
valdkondade loetelu, mille suhtes 
kohaldatakse käesolevat määrust, ning 
kõnealune loetelu tuleks esitada lisas. 
Selleks et võtta arvesse poliitiliste 
prioriteetide, tehniliste võimaluste ja 
liiklusvoogude võimalikku muutumist, 
tuleks komisjonile anda õigus võtta 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
290 alusel vastu delegeeritud õigusakte lisa 
muutmise kohta. Komisjon peaks 
korraldama oma ettevalmistava töö käigus 
asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 
ekspertide tasandil. Delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamisel ja 
koostamisel peaks komisjon tagama 
asjaomaste dokumentide sama- ja 
õigeaegse ning asjakohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Or. en

Muudatusettepanek 50
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 48

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(48) Mõned liidule huvi pakkuvad 
taristuprojektid võiksid ühendada ja 
hõlmata ka naaberriike, ühinemiseks 
valmistuvaid riike ja muid kolmandaid 
riike. Euroopa Ühendamise Rahastu peaks 
olema kõnealuste taristute ühendamise ja 
rahastamise lihtsustatud vahend, mille abil 
tagada liidu eelarve sise- ja välisvahendite 

(48) Mõned liidule huvi pakkuvad 
taristuprojektid võiksid ühendada ja 
hõlmata ka naaberriike, ühinemiseks 
valmistuvaid riike ja muid kolmandaid 
riike, eriti liidule olulisi 
kaubanduspartnereid, nagu Venemaad. 
Euroopa Ühendamise Rahastu peaks olema 
kõnealuste taristute ühendamise ja 
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sidusus. rahastamise lihtsustatud vahend, mille abil 
tagada liidu eelarve sise- ja välisvahendite 
sidusus.

Or. fi

Muudatusettepanek 51
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) „piiriülene lõik” – lõik, mis tagab 
ühishuviprojekti jätkumise vähemalt kahes 
liikmesriigis või ühes liikmesriigis ja selle 
naaberriigis;

(2) „piiriülene lõik” – lõik, mis tagab 
ühishuviprojekti jätkumise vähemalt kahes 
liikmesriigis või piiriäärses piirkonnas, 
või ühes liikmesriigis või piirkonnas ja 
selle naaberriigis või -piirkonnas;

Or. es

Muudatusettepanek 52
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) „kõikehõlmav võrk” –
üleeuroopaline transpordivõrk, mis 
sätestatakse määruse (EÜ) nr XXXX/2012 
[üleeuroopalise transpordivõrgu 
suunised] II peatükis ning mis tagab kõigi 
liidu piirkondade, kaasa arvatud 
äärepoolsete, äärepoolseimate ja väga 
hõredalt asustatud piirkondade 
ühendamise ning juurdepääsu siseturule, 
suurendades piirkondadevahelist 
majanduslikku, sotsiaalset ja 
piirkondlikku ühtekuuluvust 
liikmesriikide vahel, nende sees ning 
liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel.
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Or. fi

Muudatusettepanek 53
Tomasz Piotr Poręba, Oldřich Vlasák

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) „kitsaskoht” – füüsiline tõke, mille 
tõttu süsteem katkeb ja pikamaa-
liiklusvoog ei saa jätkuda. Selliseid tõkkeid 
on võimalik kõrvaldada uue taristu, nt 
sildade või tunnelite abil, millega 
lahendatakse sellised probleemid nagu 
langused, kurviraadiused, rööpmelaius. 
Olemasoleva taristu ajakohastamise 
vajadust ei käsitata kitsaskohana;

(12) „kitsaskoht” – füüsiline tõke, mille 
tõttu süsteem katkeb ja pikamaa-
liiklusvoog ei saa jätkuda. Selliseid tõkkeid 
on võimalik kõrvaldada uue taristu, nt 
sildade või tunnelite abil, millega 
lahendatakse sellised probleemid nagu 
langused, kurviraadiused, rööpmelaius.

Or. en

Muudatusettepanek 54
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Ühendamise Rahastu võimaldab 
üleeuroopaliste võrkude poliitika raames 
ette valmistada ja rakendada energia-, 
transpordi- ja telekommunikatsioonisektori 
ühishuviprojekte. Eelkõige toetatakse 
Euroopa Ühendamise Rahastu kaudu 
selliste projektide rakendamist, mille 
eesmärk on arendada välja ja ehitada uus 
või ajakohastada olemasolev transpordi-, 
energia- ja telekommunikatsioonitaristu. 
Selleks on Euroopa Ühendamise Rahastule 
seatud järgmised eesmärgid:

Euroopa Ühendamise Rahastu võimaldab 
üleeuroopaliste võrkude poliitika raames 
ette valmistada ja rakendada energia-, 
transpordi- ja telekommunikatsioonisektori 
ühishuviprojekte. Eelkõige toetatakse 
Euroopa Ühendamise Rahastu kaudu 
selliste projektide rakendamist, mille 
eesmärk on arendada välja ja ehitada uus 
või ajakohastada olemasolev transpordi-, 
energia- ja telekommunikatsioonitaristu 
ning milles seatakse prioriteediks puuduv 
infrastruktuur. Selleks on Euroopa 
Ühendamise Rahastule seatud järgmised 
eesmärgid:
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Or. en

Muudatusettepanek 55
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) aidata kaasa aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu tagamisele, 
arendades välja nüüdisaegsed ja hästi
toimivad üleeuroopalised võrgud, mis 
ühtse turu konkurentsivõime ning 
majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse seisukohast oleksid 
kasulikud kogu Euroopa Liidu jaoks ning 
tänu millele luuakse soodsamad tingimused 
erasektori ja riiklikele investeeringutele, 
ühendades finantsinstrumendid ja liidu 
otsetoetuse ning kasutades ära sektorite 
omavahelist koostoimet. Kõnealuse 
eesmärgi saavutamise mõõtmisel 
lähtutakse sellest, kui palju on avalik ja 
erasektor investeerinud 
ühishuviprojektidesse, eelkõige käesoleva 
määruse kohaste finantsinstrumentide 
kaudu rakendatud ühishuviprojektidesse;

(a) aidata kaasa aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu tagamisele, 
arendades välja nüüdisaegsed ja hästi 
toimivad üleeuroopalised võrgud, mis 
ühtse turu konkurentsivõime ning 
majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse seisukohast oleksid 
kasulikud kogu Euroopa Liidu jaoks ning 
tänu millele luuakse soodsamad tingimused 
erasektori ja riiklikele investeeringutele, 
ühendades finantsinstrumendid ja liidu 
otsetoetuse ning kasutades ära sektorite 
omavahelist koostoimet. Kõnealuse 
eesmärgi saavutamise mõõtmisel 
lähtutakse sellest, kui palju on avalik ja 
erasektor investeerinud 
ühishuviprojektidesse, eelkõige käesoleva 
määruse kohaste finantsinstrumentide 
kaudu rakendatud ühishuviprojektidesse; 
kõik ELi kaasrahastatavad 
transpordiinfrastruktuurid tuleb 
kavandada kui keskkonnahoidlikud ja 
jätkusuutlikud mitmeliigilise transpordi 
infrastruktuuri võrgud, tugeva rõhuga 
Euroopale lisandväärtust pakkuvate 
puuduvate raudteeühenduste lisamisel 
ning jätkusuutlikel projektidel uutes 
liikmesriikides ja nende vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 56
Nuno Teixeira
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) aidata kaasa aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu tagamisele, 
arendades välja nüüdisaegsed ja hästi 
toimivad üleeuroopalised võrgud, mis 
ühtse turu konkurentsivõime ning 
majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse seisukohast oleksid 
kasulikud kogu Euroopa Liidu jaoks ning 
tänu millele luuakse soodsamad tingimused 
erasektori ja riiklikele investeeringutele, 
ühendades finantsinstrumendid ja liidu 
otsetoetuse ning kasutades ära sektorite 
omavahelist koostoimet. Kõnealuse 
eesmärgi saavutamise mõõtmisel 
lähtutakse sellest, kui palju on avalik ja 
erasektor investeerinud 
ühishuviprojektidesse, eelkõige käesoleva 
määruse kohaste finantsinstrumentide 
kaudu rakendatud ühishuviprojektidesse;

(a) aidata kaasa aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu tagamisele, 
arendades välja nüüdisaegsed ja hästi 
toimivad üleeuroopalised võrgud, mis 
ühtse turu konkurentsivõime ning 
majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse seisukohast oleksid 
kasulikud kogu Euroopa Liidu jaoks ning 
tänu millele luuakse soodsamad tingimused 
erasektori ja riiklikele investeeringutele, 
ühendades finantsinstrumendid ja liidu
otsetoetuse ning kasutades ära sektorite 
omavahelist koostoimet. Kõnealuse 
eesmärgi saavutamise mõõtmisel 
lähtutakse sellest, kui palju on avalik ja 
erasektor investeerinud 
ühishuviprojektidesse, eelkõige käesoleva 
määruse kohaste finantsinstrumentide 
kaudu rakendatud ühishuviprojektidesse. 
Selle eesmärgi juures tuleb erilist 
tähelepanu pöörata looduslikest ja 
rahvastiku tingimustest tingitud 
raskustega piirkondades, nagu 
äärepoolseimad piirkonnad;

Or. pt

Selgitus

Strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide saavutamine aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu edendamisel peab hõlmama kõiki ELi piirkondi tasakaalustatud ja õiglase 
arengu nimel.

Muudatusettepanek 57
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) aidata kaasa aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu tagamisele, 
arendades välja nüüdisaegsed ja hästi 
toimivad üleeuroopalised võrgud, mis 
ühtse turu konkurentsivõime ning 
majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse seisukohast oleksid 
kasulikud kogu Euroopa Liidu jaoks ning 
tänu millele luuakse soodsamad tingimused 
erasektori ja riiklikele investeeringutele, 
ühendades finantsinstrumendid ja liidu 
otsetoetuse ning kasutades ära sektorite 
omavahelist koostoimet. Kõnealuse 
eesmärgi saavutamise mõõtmisel 
lähtutakse sellest, kui palju on avalik ja 
erasektor investeerinud 
ühishuviprojektidesse, eelkõige käesoleva 
määruse kohaste finantsinstrumentide 
kaudu rakendatud ühishuviprojektidesse;

(a) aidata kaasa aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu tagamisele, 
arendades välja nüüdisaegsed ja hästi 
toimivad ja tuleviku liiklusvooge 
arvestavad üleeuroopalised võrgud, mis 
ühtse turu konkurentsivõime ning 
majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse seisukohast oleksid 
kasulikud kogu Euroopa Liidu jaoks ning 
tänu millele luuakse soodsamad tingimused 
erasektori ja riiklikele investeeringutele, 
ühendades finantsinstrumendid ja liidu 
otsetoetuse ning kasutades ära sektorite 
omavahelist koostoimet. Kõnealuse 
eesmärgi saavutamise mõõtmisel 
lähtutakse sellest, kui palju on avalik ja 
erasektor investeerinud 
ühishuviprojektidesse, eelkõige käesoleva 
määruse kohaste finantsinstrumentide 
kaudu rakendatud ühishuviprojektidesse;

Or. fi

Muudatusettepanek 58
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) aidata kaasa aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu tagamisele, 
arendades välja nüüdisaegsed ja hästi 
toimivad üleeuroopalised võrgud, mis 
ühtse turu konkurentsivõime ning 
majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse seisukohast oleksid 
kasulikud kogu Euroopa Liidu jaoks ning 
tänu millele luuakse soodsamad tingimused 
erasektori ja riiklikele investeeringutele, 
ühendades finantsinstrumendid ja liidu 
otsetoetuse ning kasutades ära sektorite 

(a) aidata kaasa aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu tagamisele, 
arendades välja nüüdisaegsed, 
mitmekesised, konkurentsivõimelised ja 
hästi toimivad üleeuroopalised võrgud, mis 
ühtse turu konkurentsivõime ning 
majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse seisukohast oleksid 
kasulikud kogu Euroopa Liidu jaoks ning 
tänu millele luuakse soodsamad tingimused 
erasektori ja riiklikele investeeringutele, 
ühendades finantsinstrumendid ja liidu 
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omavahelist koostoimet. Kõnealuse 
eesmärgi saavutamise mõõtmisel 
lähtutakse sellest, kui palju on avalik ja 
erasektor investeerinud 
ühishuviprojektidesse, eelkõige käesoleva 
määruse kohaste finantsinstrumentide 
kaudu rakendatud ühishuviprojektidesse;

otsetoetuse ning kasutades ära sektorite 
omavahelist koostoimet. Kõnealuse 
eesmärgi saavutamise mõõtmisel 
lähtutakse sellest, kui palju on avalik ja 
erasektor investeerinud 
ühishuviprojektidesse, eelkõige käesoleva 
määruse kohaste finantsinstrumentide 
kaudu rakendatud ühishuviprojektidesse, 
ning koordineerimisest muude rahaliste 
vahenditega;

Or. fr

Muudatusettepanek 59
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) võimaldada liidul saavutada eesmärk 
vähendada 2020. aastaks 
kasvuhoonegaaside heidet 20 %, 
suurendada energiatõhusust 20 % ja 
taastuvenergia osakaalu 20 %-le ning 
samal ajal tagada liikmesriikide suurem 
solidaarsus.

(b) aidata liidul saavutada eesmärk 
vähendada 2020. aastaks 
kasvuhoonegaaside heidet 20 %, 
suurendada energiatõhusust 20 % ja 
taastuvenergia osakaalu 20 %-le ning 
samal ajal tagada liikmesriikide suurem 
solidaarsus.

Or. en

Muudatusettepanek 60
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) ühendada linna- ja maapiirkonnad 
Euroopa Ühendamise Rahastu koridoride 
piiriüleste haruliinide abil.

Or. en
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Muudatusettepanek 61
Victor Boştinaru

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) kitsaskohtade kõrvaldamine ja puuduvate 
ühenduslülide loomine, mõõdetuna 
Euroopa Ühendamise Rahastust toetust 
saavatel transpordimarsruutidel rajatud 
uute ja täiustatud piiriüleste ühenduste ning 
kõrvaldatud kitsaskohtade arvuga;

i) kitsaskohtade kõrvaldamine ja puuduvate 
ühenduslülide loomine nii 
transporditaristus kui ka piiriülese 
tasandi ühenduspunktides, mõõdetuna 
Euroopa Ühendamise Rahastust toetust 
saavatel transpordimarsruutidel rajatud 
uute ja täiustatud piiriüleste ühenduste ning 
kõrvaldatud kitsaskohtade arvuga;

Or. en

Muudatusettepanek 62
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) kitsaskohtade kõrvaldamine ja puuduvate 
ühenduslülide loomine, mõõdetuna 
Euroopa Ühendamise Rahastust toetust 
saavatel transpordimarsruutidel rajatud 
uute ja täiustatud piiriüleste ühenduste ning 
kõrvaldatud kitsaskohtade arvuga;

i) kitsaskohtade kõrvaldamine ja puuduvate 
ühenduslülide loomine eelkõige selleks, et 
teenindada mägiseid piirkondi, saari ja 
hõreda asustusega piirkondi, mõõdetuna 
Euroopa Ühendamise Rahastust toetust 
saavatel transpordimarsruutidel rajatud 
uute ja täiustatud piiriüleste ühenduste ning 
kõrvaldatud kitsaskohtade arvuga;

Or. fr

Muudatusettepanek 63
Oldřich Vlasák
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) kitsaskohtade kõrvaldamine ja puuduvate 
ühenduslülide loomine, mõõdetuna 
Euroopa Ühendamise Rahastust toetust 
saavatel transpordimarsruutidel rajatud 
uute ja täiustatud piiriüleste ühenduste ning 
kõrvaldatud kitsaskohtade arvuga;

i) kitsaskohtade kõrvaldamine ja puuduvate 
ühenduslülide loomine, mõõdetuna 
Euroopa Ühendamise Rahastust toetust 
saavatel transpordimarsruutidel rajatud 
uute ja täiustatud riigisiseste ja piiriüleste 
ühenduste ning kõrvaldatud kitsaskohtade 
arvuga;

Or. en

Muudatusettepanek 64
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c – alapunkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) enam kui ühe liikmesriigi osalusega 
või kahe või enama liikmesriigi 
seadusandlike volitustega kohalike 
omavalitsuste osalusega infrastruktuuride 
juhtimis- ja omandusasutuste loomise 
edendamine, mõõdetuna selle järgi, kui 
palju on kahe või enama liikmesriigi 
osalusega raudteeinfrastruktuuride 
juhtimis- või omandusasutusi, mida on 
kaasrahastatud Euroopa Ühendamise 
Rahastust;

Or. es

Muudatusettepanek 65
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c – alapunkt i a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) juurdepääsuühenduste edendamine ja 
parandamine, millel on keskne tähtsus 
piirkondade, sealhulgas äärepoolseimate 
piirkondade, saarte, piiriüleste ja 
mägipiirkondade, piiratud liikumis- ja 
ligipääsuvõimalustega piirkondade 
arengus, aidates sellega kaasa 
majandusele ja ühiskonnale negatiivsete 
tagajärgede kõrvaldamisele;

Or. pt

Muudatusettepanek 66
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) säästva ja tõhusa transpordi tagamine 
pikas perspektiivis, mõõdetuna tava- ja 
kiirraudteevõrgu pikkusega EL 27 riikides;

ii) säästva ja tõhusa transpordi tagamine 
pikas perspektiivis, milles võetakse arvesse 
transpordi sotsiaalmajanduslikku mõju, 
territooriumi planeerimist, demograafilist 
olukorda ja asustuse hajutatust, mitte 
ainult transpordi tasuvust, ja mõõdetuna 
tava- ja kiirraudteevõrgu pikkusega EL 27 
riikides;

Or. es

Muudatusettepanek 67
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c – alampunkt iii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii a) ollakse valmis tuleviku 
liiklusvoogudeks arvestades muu hulgas 
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ka uute toorainevedude marsruutide 
pikkust;

Or. fi

Muudatusettepanek 68
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt d – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) energiasiseturu tõhusam integreerimine 
ning elektri- ja gaasivõrkude piiriülese 
koostalitlusvõime suurendamine, sh selle 
tagamine, et ükski liikmesriik ei jääks 
Euroopa võrgust eraldatuks, mõõdetuna 
liikmesriikide võrke tõhusalt ühendavate ja 
sisemisi kitsaskohti tõhusalt kõrvaldavate 
projektide arvuga;

i) energiasiseturu tõhusam integreerimine 
ning elektri- ja gaasivõrkude piiriülese 
koostalitlusvõime suurendamine, sh selle 
tagamine, et ükski liikmesriik ei jääks 
Euroopa võrgust eraldatuks, mõõdetuna 
liikmesriikide võrke tõhusalt ühendavate ja 
sisemisi kitsaskohti tõhusalt kõrvaldavate 
projektide arvuga, võttes arvesse ka 
tulevikus liikmesriikides saadaolevaid 
energiaallikaid;

Or. en

Muudatusettepanek 69
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt d – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) liidu varustuskindluse tagamine, 
mõõdetuna süsteemi vastupidavuse ja 
süsteemi talitluskindluse paranemisega 
ning tarneallikate, tarnijate ja tarneteede 
mitmekesistamist võimaldavate projektide 
arvuga;

ii) liidu varustuskindluse ja -tõhususe
tagamine infrastruktuuride 
moderniseerimise teel, mõõdetuna 
süsteemi vastupidavuse ja süsteemi 
talitluskindluse paranemisega ning 
tarneallikate, tarnijate ja tarneteede 
mitmekesistamist võimaldavate projektide 
arvuga;

Or. es
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Muudatusettepanek 70
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt d – alampunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) säästva arengu ja keskkonnakaitse 
edendamine, soodustades eelkõige 
taastuvatest energiaallikatest pärit energia 
integreerimist ülekandevõrku ja arendades 
välja CO2-võrgud, mõõdetuna toodetud 
ning põhilistesse tarbimiskeskustesse ja 
salvestuskohtadesse üle kantud 
taastuvenergiahulgaga ning selliste CO2-
heitkoguste summaga, mis on ära hoitud 
tänu Euroopa Ühendamise Rahastust 
toetust saanud projektide väljaehitamisele;

iii) säästva arengu ja keskkonnakaitse 
edendamine, soodustades eelkõige 
taastuvatest energiaallikatest pärit energia 
integreerimist ülekandevõrku, arendades 
välja CO2-võrgud ning panustades 
säästvasse transporti, mõõdetuna toodetud 
ning põhilistesse tarbimiskeskustesse ja 
salvestuskohtadesse üle kantud 
taastuvenergiahulgaga ning selliste CO2-
heitkoguste summaga, mis on ära hoitud 
tänu Euroopa Ühendamise Rahastust 
toetust saanud projektide väljaehitamisele;

Or. fi

Muudatusettepanek 71
Wojciech Michał Olejniczak

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt e – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) kiire ja ülikiire lairibaühenduse võrkude 
kiirem kasutuselevõtt, sh väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) 
seas, ja nende võrkude kiirem 
ajakohastamine, mõõdetuna 
lairibaühenduse ja ülikiire lairibaühenduse 
katvusmääraga ning selliste majapidamiste 
arvuga, kes on sõlminud lepingu kiirema 
kui 100 Mbp/s lairibaühenduse saamiseks;

i) kiire ja ülikiire lairibaühenduse võrkude 
kiirem kasutuselevõtt, sh väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) 
seas ning maapiirkondades, ja nende 
võrkude kiirem ajakohastamine, 
mõõdetuna lairibaühenduse ja ülikiire 
lairibaühenduse katvusmääraga ning 
selliste majapidamiste arvuga, kes on 
sõlminud lepingu kiirema kui 100 Mbp/s 
lairibaühenduse saamiseks;

Or. pl
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Selgitus

Praegu täheldatav maapiirkondade inimtühjaks muutumine on suurel määral seotud madala 
elatustasemega. Selle näiteks on kas või maapiirkondade elanike ebapiisav juurdepääs 
lairibainternetile ja avalikele elektroonilistele teenustele.

Muudatusettepanek 72
Ana Miranda, Karima Delli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt e – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) kiire ja ülikiire lairibaühenduse võrkude 
kiirem kasutuselevõtt, sh väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) 
seas, ja nende võrkude kiirem 
ajakohastamine, mõõdetuna 
lairibaühenduse ja ülikiire lairibaühenduse 
katvusmääraga ning selliste majapidamiste 
arvuga, kes on sõlminud lepingu kiirema 
kui 100 Mbp/s lairibaühenduse saamiseks;

i) kiire ja ülikiire lairibaühenduse võrkude 
kiirem kasutuselevõtt, sh väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) 
seas ja kodudes, ja nende võrkude kiirem 
ajakohastamine, mõõdetuna 
lairibaühenduse ja ülikiire lairibaühenduse 
katvusmääraga ning selliste majapidamiste 
arvuga, kes on sõlminud lepingu kiirema 
kui 100 Mbp/s lairibaühenduse saamiseks;

Or. es

Muudatusettepanek 73
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt e – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) kiire ja ülikiire lairibaühenduse võrkude 
kiirem kasutuselevõtt, sh väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) 
seas, ja nende võrkude kiirem 
ajakohastamine, mõõdetuna 
lairibaühenduse ja ülikiire lairibaühenduse 
katvusmääraga ning selliste majapidamiste 
arvuga, kes on sõlminud lepingu kiirema 
kui 100 Mbp/s lairibaühenduse saamiseks;

i) kiire ja ülikiire lairibaühenduse võrkude 
kiirem kasutuselevõtt kõikides ELi 
piirkondades ja nende vahel, sh väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) 
seas, ja nende võrkude kiirem 
ajakohastamine, mõõdetuna 
lairibaühenduse ja ülikiire lairibaühenduse 
katvusmääraga ning selliste majapidamiste 
arvuga, kes on sõlminud lepingu kiirema 
kui 100 Mbp/s lairibaühenduse saamiseks;
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Or. fr

Muudatusettepanek 74
Wojciech Michał Olejniczak

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt e – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) avalike elektrooniliste teenuste 
omavahelise ühendamise ja koostalitluse 
ning sellistele võrkudele juurdepääsu 
tagamine, mõõdetuna avalikke 
elektroonilisi teenuseid kasutavate 
kodanike ja ettevõtjate ning selliste 
teenuste piiriülese kättesaadavuse 
protsendimääraga.

ii) avalike elektrooniliste teenuste 
omavahelise ühendamise ja koostalitluse 
ning sellistele võrkudele juurdepääsu 
tagamine, sealhulgas ka maapiirkondades,
mõõdetuna avalikke elektroonilisi 
teenuseid kasutavate kodanike ja 
ettevõtjate ning selliste teenuste piiriülese 
kättesaadavuse protsendimääraga.

Or. pl

Selgitus

Praegu täheldatav maapiirkondade inimtühjaks muutumine on suurel määral seotud madala 
elatustasemega. Selle näiteks on kas või maapiirkondade elanike ebapiisav juurdepääs 
lairibainternetile ja avalikele elektroonilistele teenustele.

Muudatusettepanek 75
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt e – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) avalike elektrooniliste teenuste 
omavahelise ühendamise ja koostalitluse 
ning sellistele võrkudele juurdepääsu 
tagamine, mõõdetuna avalikke 
elektroonilisi teenuseid kasutavate 
kodanike ja ettevõtjate ning selliste 
teenuste piiriülese kättesaadavuse 

ii) avalike elektrooniliste teenuste 
omavahelise ühendamise ja koostalitluse 
ning sellistele võrkudele juurdepääsu 
tagamine elektroonilise halduse 
pakutavate võimaluste kaudu, mõõdetuna 
avalikke elektroonilisi teenuseid kasutavate 
kodanike ja ettevõtjate ning selliste 



AM\913372ET.doc 33/69 PE496.462v01-00

ET

protsendimääraga. teenuste piiriülese kättesaadavuse 
protsendimääraga.

Or. es

Muudatusettepanek 76
Victor Boştinaru

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa Ühendamise Rahastu 
rakendamiseks vajalik rahastamispakett 
ajavahemikuks 2014–2020 on 
50 000 000 000 eurot. Kõnealune summa 
jaotatakse artiklis 3 osutatud sektorite 
vahel järgmiselt:

1. Euroopa Ühendamise Rahastu 
rakendamiseks vajalik rahastamispakett 
ajavahemikuks 2014–2020 on XXX eurot. 
Kõnealune summa jaotatakse artiklis 3 
osutatud sektorite vahel järgmiselt:

Or. en

Selgitus

Kuni läbirääkimised järgmise mitmeaastase finantsraamistiku üle ei ole lõppenud, ei saa 
konkreetseid arve kindlaks määrata.

Muudatusettepanek 77
Victor Boştinaru

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) transport: 31 694 000 000 eurot, millest 
10 000 000 000 eurot paigutatakse
kooskõlas käesoleva määrusega ümber
Ühtekuuluvusfondist kasutamiseks 
kõnealusest fondist abi saamise 
tingimustele vastavates liikmesriikides;

a) transport: XXX eurot, millest XXX eurot
tehakse kooskõlas käesoleva määrusega, 
määrusega (EL) nr [...]/2012 [ühissätete 
määrus] ja määrusega (EL) nr [...]/2012 
[Ühtekuuluvusfond] kättesaadavaks
Ühtekuuluvusfondist kasutamiseks 
kõnealusest fondist abi saamise 
tingimustele vastavates liikmesriikides;
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Or. en

Selgitus

Kuni läbirääkimised järgmise mitmeaastase finantsraamistiku üle ei ole lõppenud, ei saa 
konkreetseid arve kindlaks määrata.

Muudatusettepanek 78
Jan Olbrycht

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) transport: 31 694 000 000 eurot, millest 
10 000 000 000 eurot paigutatakse 
kooskõlas käesoleva määrusega ümber 
Ühtekuuluvusfondist kasutamiseks 
kõnealusest fondist abi saamise 
tingimustele vastavates liikmesriikides;

a) transport: 31 694 000 000 eurot, millest 
XXX eurot paigutatakse kooskõlas 
käesoleva määrusega ümber 
Ühtekuuluvusfondist kasutamiseks 
kõnealusest fondist abi saamise 
tingimustele vastavates liikmesriikides;

Or. pl

Muudatusettepanek 79
Tamás Deutsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) transport: 31 694 000 000 eurot, millest 
10 000 000 000 eurot paigutatakse 
kooskõlas käesoleva määrusega ümber 
Ühtekuuluvusfondist kasutamiseks 
kõnealusest fondist abi saamise 
tingimustele vastavates liikmesriikides;

a) transport: 31 694 000 000 eurot, millest 
10 000 000 000 eurot nähakse ette 
transpordipõhivõrkude 
transpordiprojektide rahastamiseks
Ühtekuuluvusfondist abi saamise 
tingimustele vastavates liikmesriikides;

Or. en

Muudatusettepanek 80
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Piotr Borys, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jerzy
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Buzek, Andrzej Grzyb, Małgorzata Handzlik, Jolanta Emilia Hibner, Danuta 
Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Lena Kolarska-Bobińska, Jan Kozłowski, Krzysztof Lisek, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Jan Olbrycht, Jacek Protasiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Czesław 
Adam Siekierski, Bogusław Sonik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Joanna 
Katarzyna Skrzydlewska, Rafał Trzaskowski, Jarosław Leszek Wałęsa, Paweł Zalewski, 
Artur Zasada, Tadeusz Zwiefka, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Wojciech 
Michał Olejniczak, Seán Kelly, Krišjānis Kariņš, Andrey Kovatchev, Rosa Estaràs 
Ferragut, Mojca KlevaSławomir Witold Nitras

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) transport: 31 694 000 000 eurot, millest 
10 000 000 000 eurot paigutatakse 
kooskõlas käesoleva määrusega ümber
Ühtekuuluvusfondist kasutamiseks 
kõnealusest fondist abi saamise 
tingimustele vastavates liikmesriikides;

a) transport: 31 694 000 000 eurot, millest 
10 000 000 000 eurot paigutatakse 
Ühtekuuluvusfondist ümber kasutamiseks 
käesoleva määruse lisas loetletud 
projektides, järgides riikidele tehtavaid 
eraldisi;

Or. en

Muudatusettepanek 81
Victor Boştinaru

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) energia: 9 121 000 000 eurot; b) energia: XXX eurot;

Or. en

Selgitus

Kuni läbirääkimised järgmise mitmeaastase finantsraamistiku üle ei ole lõppenud, ei saa 
konkreetseid arve kindlaks määrata.

Muudatusettepanek 82
Victor Boştinaru
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) telekommunikatsioon: 9 185 000 000
eurot.

c) telekommunikatsioon: XXX eurot.

Or. en

Selgitus

Kuni läbirääkimised järgmise mitmeaastase finantsraamistiku üle ei ole lõppenud, ei saa 
konkreetseid arve kindlaks määrata.

Muudatusettepanek 83
Victor Boştinaru

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Pärast artikli 26 lõike 1 kohast 
vahehindamist võib komisjon paigutada 
lõikes 1 esitatud eelarveeraldise 
assigneeringuid ümber sektorite vahel, v.a 
Ühtekuuluvusfondist ümber paigutatud 10 
000 000 000 eurot, mis on ette nähtud 
kõnealusest fondist abi saamise 
tingimustele vastavate liikmesriikide 
transpordisektoriprojektide jaoks.

3. Pärast artikli 26 lõike 1 kohast 
vahehindamist võib komisjon paigutada 
lõikes 1 esitatud eelarveeraldise 
assigneeringuid ümber sektorite vahel kuni 
10 % sektori kohta, v.a 
Ühtekuuluvusfondist kättesaadavaks 
tehtud XXX eurot, mis on ette nähtud 
kõnealusest fondist abi saamise 
tingimustele vastavate liikmesriikide 
transpordisektoriprojektide jaoks.

Or. en

Selgitus

Paindlikkust on teataval määral vaja, aga selle piirid tuleb kindlaks määrata.

Muudatusettepanek 84
Jan Olbrycht

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Pärast artikli 26 lõike 1 kohast 
vahehindamist võib komisjon paigutada 
lõikes 1 esitatud eelarveeraldise 
assigneeringuid ümber sektorite vahel, v.a 
Ühtekuuluvusfondist ümber paigutatud 10 
000 000 000 eurot, mis on ette nähtud 
kõnealusest fondist abi saamise 
tingimustele vastavate liikmesriikide 
transpordisektoriprojektide jaoks.

3. Pärast artikli 26 lõike 1 kohast 
vahehindamist võib komisjon paigutada 
lõikes 1 esitatud eelarveeraldise 
assigneeringuid ümber sektorite vahel, v.a 
Ühtekuuluvusfondist ümber paigutatud 
XXX eurot, mis on ette nähtud kõnealusest 
fondist abi saamise tingimustele vastavate 
liikmesriikide transpordisektoriprojektide 
jaoks.

Or. pl

Muudatusettepanek 85
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Pärast artikli 26 lõike 1 kohast 
vahehindamist võib komisjon paigutada 
lõikes 1 esitatud eelarveeraldise
assigneeringuid ümber sektorite vahel, v.a 
Ühtekuuluvusfondist ümber paigutatud 10 
000 000 000 eurot, mis on ette nähtud 
kõnealusest fondist abi saamise 
tingimustele vastavate liikmesriikide 
transpordisektoriprojektide jaoks.

3. Pärast artikli 26 lõike 1 kohast 
vahehindamist võib komisjon paigutada 
lõikes 1 esitatud eelarveeraldise 
assigneeringuid ümber sektorite vahel, v.a 
Ühtekuuluvusfondist ümber paigutatud 10 
000 000 000 eurot.

Or. en

Muudatusettepanek 86
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) meetmed, millega rakendatakse (a) meetmed, millega rakendatakse 
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põhivõrk vastavalt määruse (EL) nr 
XXXX/2012 [TEN-T suunised] III 
peatükile, sh määruse (EL) nr XXXX/2012 
[TEN-T suunised] artikli 39 kohaste uute 
tehnoloogialahenduste ja uuenduste 
kasutuselevõtmine;

põhivõrk vastavalt määruse (EL) nr 
XXXX/2012 [TEN-T suunised] III 
peatükile, sh määruse (EL) nr XXXX/2012 
[TEN-T suunised] artikli 39 kohaste uute 
tehnoloogialahenduste ja uuenduste 
kasutuselevõtmine, ning nende 
eesmärkide rakendamise ja väljaehitamise 
võimaliku sotsiaalmajandusliku mõju 
uuringud;

Or. es

Muudatusettepanek 87
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) meetmed, millega rakendatakse 
põhivõrk vastavalt määruse (EL) nr 
XXXX/2012 [TEN-T suunised] III 
peatükile, sh määruse (EL) nr XXXX/2012 
[TEN-T suunised] artikli 39 kohaste uute 
tehnoloogialahenduste ja uuenduste 
kasutuselevõtmine;

(a) meetmed, millega rakendatakse üksnes 
põhivõrk vastavalt määruse (EL) nr 
XXXX/2012 [TEN-T suunised] III 
peatükile, sh määruse (EL) nr XXXX/2012 
[TEN-T suunised] artikli 39 kohaste uute 
tehnoloogialahenduste ja uuenduste 
kasutuselevõtmine;

Or. en

Muudatusettepanek 88
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) meetmed, millega täiustatakse ja 
ajakohastatakse olemasolevat raudtee-
taristut;

Or. en
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Muudatusettepanek 89
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) meetmed, millega rakendatakse 
üldvõrku kooskõlas üleeuroopaliste 
transpordivõrkude ELi suuniste määruse 
II peatükiga, kui need aitavad kaasa ELi 
kõikide piirkondade, kaasa arvatud 
äärepoolseimate piirkondade omavahel 
ühendamisele ja oma põhivõrgu 
väljaarendamisele; 

Or. pt

Selgitus

Ei tohi täielikult välistada toetust üldvõrgule, kui projektidele antaval toetusel on 
lisandväärtus põhivõrgu enda jaoks ja see edendab samal ajal territoriaalset ühtekuuluvust.

Muudatusettepanek 90
Tomasz Piotr Poręba

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) meetmed, millega vähendatakse 
raudtee-kaubaveoga kaasnevat müra, 
moderniseerides olemasolevat veeremit;

(f) meetmed, mis on suunatud 
raudteemüra vähendamisele, muu hulgas 
moderniseerides olemasolevat veeremit;

Or. en

Muudatusettepanek 91
Ana Miranda
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) meetmed, millega vähendatakse 
raudtee-kaubaveoga kaasnevat müra, 
moderniseerides olemasolevat veeremit;

(f) meetmed, millega vähendatakse 
raudtee-kaubaveoga kaasnevat müra, 
kohandades ja moderniseerides 
olemasolevat veeremit;

Or. es

Muudatusettepanek 92
Victor Boştinaru

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon ergutab ja hõlbustab eelmises 
lõigus osutatud lepingu sõlmimist ning 
esitab parlamendile igal aastal aruande 
juhtude kohta, kui on ilmnenud 
probleeme, ning probleemide laadi kohta.

Or. en

Selgitus

On oluline, et komisjon hõlbustab kontakte eri asjaomaste liikmesriikide vahel, tagamaks 
projektide rakendamise tulemuslikkus. Euroopa Parlamenti tuleks teavitada mis tahes 
ilmneda võivatest probleemidest ning nende laadist, kuna need võivad takistada käesoleva 
määrusega ette nähtud projektide elluviimist.

Muudatusettepanek 93
Oldřich Vlasák

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Maa ostmisega seotud kulud ei ole välja jäetud
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abikõlblikud.

Or. en

Muudatusettepanek 94
Victor Boştinaru

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Käibemaks ei ole abikõlblik kulu. 7. Tagastamatu käibemaks on abikõlblik 
kulu.

Or. en

Muudatusettepanek 95
Tomasz Piotr Poręba, Oldřich Vlasák

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Käibemaks ei ole abikõlblik kulu. 7. Käibemaks ei ole abikõlblik kulu, välja 
arvatud juhul, kui lõplik abisaaja võib 
selle riiklike käibemaksualaste 
õigusaktide kohaselt tagastada.

Or. en

Muudatusettepanek 96
Tamás Deutsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Käibemaks ei ole abikõlblik kulu. 7. Tagastamatu käibemaks on abikõlblik 
kulu.
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Or. en

Muudatusettepanek 97
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Käibemaks ei ole abikõlblik kulu. 7. Käibemaks on abikõlblik kulu.

Or. en

Muudatusettepanek 98
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Taotlusi võivad esitada üks või mitu 
liikmesriiki, rahvusvahelist 
organisatsiooni, ühisettevõtet või 
liikmesriikides asutatud avalik-õiguslikku 
või eraettevõtjat või asutust.

1. Taotlusi võivad esitada üks või mitu 
liikmesriiki, seadusandlike volitustega 
omavalitsusasutust, rahvusvahelist 
organisatsiooni, ühisettevõtet või 
liikmesriikides asutatud avalik-õiguslikku 
või eraettevõtjat või asutust.

Or. es

Muudatusettepanek 99
Victor Boştinaru

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt i – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) raudtee ja siseveeteed: liidu rahaline abi 
ei ületa 20 % abikõlblikest kuludest; 
rahastamismäära võib suurendada 30 % 

i) raudtee ja siseveeteed: liidu rahaline abi 
ei ületa 20 % abikõlblikest kuludest; 
rahastamismäära võib suurendada 30 % 
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kitsaskohtade kõrvaldamise meetmete 
puhul; rahastamismäära võib suurendada 
40 % piiriüleste lõikudega seotud 
meetmete puhul;

kitsaskohtade kõrvaldamise meetmete 
puhul; rahastamismäära võib suurendada 
40 % piiriüleste lõikudega seotud 
meetmete puhul; 20 % Euroopa 
Ühendamise Rahastu vahenditest on ette 
nähtud piiriületuskohtade 
programmidele;

Or. en

Muudatusettepanek 100
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt i – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) raudtee ja siseveeteed: liidu rahaline abi 
ei ületa 20 % abikõlblikest kuludest; 
rahastamismäära võib suurendada 30 % 
kitsaskohtade kõrvaldamise meetmete 
puhul; rahastamismäära võib suurendada 
40 % piiriüleste lõikudega seotud 
meetmete puhul;

i) raudteed, siseveeteed ja merekiirteed: 
liidu rahaline abi ei ületa 20 % 
abikõlblikest kuludest; rahastamismäära 
võib suurendada 30 % kitsaskohtade 
kõrvaldamise meetmete puhul; 
rahastamismäära võib suurendada 40 % 
piiriüleste lõikudega seotud meetmete 
puhul;

Or. pt

Muudatusettepanek 101
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt i – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) raudtee ja siseveeteed: liidu rahaline abi 
ei ületa 20 % abikõlblikest kuludest; 
rahastamismäära võib suurendada 30 %
kitsaskohtade kõrvaldamise meetmete 
puhul; rahastamismäära võib suurendada 
40 % piiriüleste lõikudega seotud 
meetmete puhul;

i) raudtee ja siseveeteed: liidu rahaline abi 
ei ületa 30 % abikõlblikest kuludest; 
rahastamismäära võib suurendada 40 %
kitsaskohtade kõrvaldamise meetmete 
puhul; rahastamismäära võib suurendada 
50 % piiriüleste lõikudega seotud 
meetmete puhul;
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Or. en

Muudatusettepanek 102
Ana Miranda, Karima Delli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt i – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) siseveeteeühendused sadamate ja 
lennuväljadega, raudtee-kaubaveoga 
kaasneva müra vähendamise meetmed, 
millega moderniseeritakse olemasolev 
veerem, ning sadamate ja mitmeliigilise 
transpordi platvormide väljaarendamine: 
liidu rahaline abi ei ületa 20 % 
abikõlblikest kuludest;

ii) siseveeteeühendused sadamate ja 
lennuväljadega, raudtee-kaubaveoga 
kaasneva müra vähendamise meetmed, 
millega moderniseeritakse olemasolev 
veerem, hõlbustades selle 
moderniseerimist, eesmärgiga vähendada 
kõiki saastavaid heiteid, ning sadamate ja 
mitmeliigilise transpordi platvormide 
väljaarendamine: liidu rahaline abi ei ületa 
20 % abikõlblikest kuludest;

Or. es

Muudatusettepanek 103
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt i – alampunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) siseveeteeühendused sadamate ja 
lennuväljadega, raudtee-kaubaveoga 
kaasneva müra vähendamise meetmed, 
millega moderniseeritakse olemasolev 
veerem, ning sadamate ja mitmeliigilise 
transpordi platvormide väljaarendamine: 
liidu rahaline abi ei ületa 20 %
abikõlblikest kuludest;

ii) siseveeteeühendused sadamate ja 
lennuväljadega, raudtee-kaubaveoga 
kaasneva müra vähendamise meetmed, 
millega moderniseeritakse olemasolev 
veerem, ning sadamate ja mitmeliigilise 
transpordi platvormide väljaarendamine: 
liidu rahaline abi ei ületa 30 %
abikõlblikest kuludest;

Or. fi
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Muudatusettepanek 104
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt i – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) siseveeteeühendused sadamate ja 
lennuväljadega, raudtee-kaubaveoga 
kaasneva müra vähendamise meetmed, 
millega moderniseeritakse olemasolev 
veerem, ning sadamate ja mitmeliigilise 
transpordi platvormide väljaarendamine: 
liidu rahaline abi ei ületa 20 % 
abikõlblikest kuludest.

ii) siseveeteeühendused sadamate ja 
lennuväljadega, raudtee-kaubaveoga 
kaasneva müra vähendamise meetmed, 
millega moderniseeritakse olemasolev 
veerem, ning sadamate ja mitmeliigilise 
transpordi platvormide väljaarendamine 
kõikides piirkondades: liidu rahaline abi ei 
ületa 20 % abikõlblikest kuludest.

Or. fr

Muudatusettepanek 105
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt i – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) siseveeteeühendused sadamate ja 
lennuväljadega, raudtee-kaubaveoga 
kaasneva müra vähendamise meetmed, 
millega moderniseeritakse olemasolev 
veerem, ning sadamate ja mitmeliigilise 
transpordi platvormide väljaarendamine: 
liidu rahaline abi ei ületa 20 %
abikõlblikest kuludest.

ii) siseveeteeühendused sadamate ja 
lennuväljadega, raudtee-kaubaveoga 
kaasneva müra vähendamise meetmed, 
millega moderniseeritakse olemasolev 
veerem, ning sadamate ja mitmeliigilise 
transpordi platvormide väljaarendamine: 
liidu rahaline abi ei ületa 30 %
abikõlblikest kuludest.

Or. en

Muudatusettepanek 106
Rosa Estaràs Ferragut

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt i – alapunkt ii
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) siseveeteeühendused sadamate ja 
lennuväljadega, raudtee-kaubaveoga 
kaasneva müra vähendamise meetmed, 
millega moderniseeritakse olemasolev 
veerem, ning sadamate ja mitmeliigilise 
transpordi platvormide väljaarendamine: 
liidu rahaline abi ei ületa 20 % 
abikõlblikest kuludest;

ii) siseveeteeühendused sadamate ja 
lennuväljadega, raudtee-kaubaveoga 
kaasneva müra vähendamise meetmed, 
millega moderniseeritakse olemasolev 
veerem, ning sadamate ja mitmeliigilise 
transpordi platvormide väljaarendamine: 
liidu rahaline abi ei ületa 20 % 
abikõlblikest kuludest; spetsiaalselt 
uuritakse meetmeid, mida saaks 
rakendada saarepiirkondade sadamates ja 
lennujaamades; 

Or. es

Muudatusettepanek 107
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i a) liidu kogu rahaline abi 
teeprojektidele ei ületa 30 % raudtee-, 
kõndimis- ja jalgrattasõiduprojektidele 
kulutatud kogusummadest;

Or. en

Muudatusettepanek 108
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt j – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteem 
(ERTMS): liidu rahaline abi ei ületa 50 % 
abikõlblikest kuludest;

i) Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteem 
(ERTMS) ja raudtee-kaubavedude müra 
vähendamine tekkekohal: liidu rahaline 
abi ei ületa 50 % abikõlblikest kuludest;
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Or. en

Muudatusettepanek 109
Oldřich Vlasák

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt i – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteem 
(ERTMS): liidu rahaline abi ei ületa 50 % 
abikõlblikest kuludest;

i) Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteem 
(ERTMS) ja jõeteabesüsteemid: liidu 
rahaline abi ei ületa 50 % abikõlblikest 
kuludest;

Or. en

Selgitus

Jõeteabesüsteem on keskkonnahoidlik liikluskorralduse vorm ning seetõttu peaksid sellele 
kehtima raudteeliikluse korralduse tingimustega võrdsed tingimused.

Muudatusettepanek 110
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Eespool nimetatud 
kaasrahastamismäärasid või suurendada 
kuni kümne protsendipunkti võrra selliste 
meetmete puhul, mis mõjutavad mitme 
sektori koostoimet või millega 
saavutatakse kliimamuutuste leevendamise 
eesmärgid, suurendatakse vastupidavust 
kliimatingimustele või vähendatakse 
kasvuhoonegaaside heidet. Suurendada ei 
tohiks artiklis 11 osutatud 
kaasrahastamismäärasid.

5. Eespool nimetatud 
kaasrahastamismäärasid või suurendada 
kuni kümne protsendipunkti võrra selliste 
meetmete puhul, mis mõjutavad mitme 
sektori koostoimet või millega 
saavutatakse kliimamuutuste leevendamise 
eesmärgid, suurendatakse vastupidavust 
kliimatingimustele või vähendatakse 
kasvuhoonegaaside heidet, ning 
investeeringute puhul ebasoodsate 
looduslike tingimustega piirkondadesse, 
nimelt äärepoolseimatesse piirkondadesse 
vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklitele 355 ja 375. Suurendada 
ei tohiks artiklis 11 osutatud 
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kaasrahastamismäärasid.

Or. pt

Selgitus

Kui valitakse välja äärepoolseimate piirkondade jaoks ühise huviga projekt, tuleb nendele 
piirkondadele Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklites 355 ja 375 sätestatud omaduste 
tõttu võimaldada suuremat kaasrahastamismäära.

Muudatusettepanek 111
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 112
Victor Boştinaru

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Konkreetsed projektikonkursid
Ühtekuuluvusfondist ümberpaigutatud 
toetussummade saamiseks
transpordivaldkonnas

Ühtekuuluvusfondi vahenditest 
rahastatavad transpordivaldkonna
projektid

Or. en

Muudatusettepanek 113
Victor Boştinaru

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Seoses Ühtekuuluvusfondist ümber 
paigutatud 10 000 000 000 euro suuruse 
summaga [määruse (EL) nr XXX artikkel 
XX], mis on ette nähtud kasutamiseks 
kõnealusest fondist abi saamise 
tingimustele vastavates liikmesriikides, 
käivitatakse konkreetsed põhivõrgu
rakendamise projektide konkursid üksnes
nendes liikmesriikides, mis vastavad 
Ühekuuluvusfondist abi saamise 
tingimustele.

1. Seoses Ühtekuuluvusfondist 
kättesaadavaks tehtud XXX euro suuruse 
summaga, mis on ette nähtud kasutamiseks 
põhivõrgu rakendamise projektides
kõnealusest fondist abi saamise 
tingimustele vastavates liikmesriikides, 
võtab komisjon pärast asjaomase 
liikmesriigiga kokkuleppele jõudmist 
rakendusaktiga vastu otsuse, milles 
sätestatakse eraldatav summa ning 
Euroopale lisandväärtust pakkuvad 
taristuprojektid, mille iga liikmesriik ellu 
viib.

Or. en

Selgitus

Viiakse kooskõlla regionaalarengukomisjonis juulis 2012 hääletatud ühissätete määruse 
sättega [artikli 84 lõige 4].

Muudatusettepanek 114
Jan Olbrycht

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Seoses Ühtekuuluvusfondist ümber 
paigutatud 10 000 000 000 euro suuruse 
summaga [määruse (EL) nr XXX artikkel 
XX], mis on ette nähtud kasutamiseks 
kõnealusest fondist abi saamise 
tingimustele vastavates liikmesriikides, 
käivitatakse konkreetsed põhivõrgu 
rakendamise projektide konkursid üksnes 
nendes liikmesriikides, mis vastavad 
Ühekuuluvusfondist abi saamise 
tingimustele.

1. Seoses Ühtekuuluvusfondist ümber 
paigutatud XXX euro suuruse summaga 
[määruse (EL) nr XXX artikkel XX], mis 
on ette nähtud kasutamiseks kõnealusest 
fondist abi saamise tingimustele vastavates 
liikmesriikides, käivitatakse konkreetsed 
põhivõrgu rakendamise projektide 
konkursid üksnes nendes liikmesriikides, 
mis vastavad Ühekuuluvusfondist abi 
saamise tingimustele.

Or. pl
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Muudatusettepanek 115
Victor Boştinaru

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Selliste konkreetsete 
projektikonkursside suhtes kohaldatakse 
käesoleva määruse alusel 
transpordisektori suhtes kohaldatavaid 
eeskirju. Kõnealuste projektikonkursside 
rakendamisel käsitatakse võimaluse 
korral kõige prioriteetsemana neid 
projekte, mille puhul peetakse kinni 
Ühtekuuluvusfondist riikidele tehtavatest 
eraldistest.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 116
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Selliste konkreetsete projektikonkursside 
suhtes kohaldatakse käesoleva määruse 
alusel transpordisektori suhtes 
kohaldatavaid eeskirju. Kõnealuste 
projektikonkursside rakendamisel 
käsitatakse võimaluse korral kõige 
prioriteetsemana neid projekte, mille 
puhul peetakse kinni 
Ühtekuuluvusfondist riikidele tehtavatest 
eraldistest.

2. Selliste konkreetsete projektikonkursside 
suhtes kohaldatakse käesoleva määruse 
alusel transpordisektori suhtes 
kohaldatavaid eeskirju. Kõnealuste 
projektikonkursside rakendamisel 
käsitatakse tagatakse riikidele tehtavatest 
eraldistest kinnipidamise põhimõtte tegelik 
kohaldamine.

Or. en
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Muudatusettepanek 117
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Selliste konkreetsete projektikonkursside 
suhtes kohaldatakse käesoleva määruse 
alusel transpordisektori suhtes 
kohaldatavaid eeskirju. Kõnealuste 
projektikonkursside rakendamisel 
käsitatakse võimaluse korral kõige 
prioriteetsemana neid projekte, mille puhul 
peetakse kinni Ühtekuuluvusfondist 
riikidele tehtavatest eraldistest.

2. Selliste konkreetsete projektikonkursside 
suhtes kohaldatakse käesoleva määruse 
alusel transpordisektori suhtes 
kohaldatavaid eeskirju. Kõnealuste 
projektikonkursside rakendamisel 
käsitatakse võimaluse korral kõige 
prioriteetsemana piiriüleste lõikudega 
seonduvaid ja neid projekte, mille puhul 
peetakse kinni Ühtekuuluvusfondist 
riikidele tehtavatest eraldistest.

Or. es

Muudatusettepanek 118
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Selliste konkreetsete projektikonkursside 
suhtes kohaldatakse käesoleva määruse 
alusel transpordisektori suhtes 
kohaldatavaid eeskirju. Kõnealuste 
projektikonkursside rakendamisel 
käsitatakse võimaluse korral kõige 
prioriteetsemana neid projekte, mille puhul 
peetakse kinni Ühtekuuluvusfondist 
riikidele tehtavatest eraldistest.

2. Selliste konkreetsete projektikonkursside 
suhtes kohaldatakse käesoleva määruse 
alusel transpordisektori suhtes 
kohaldatavaid eeskirju. Kõnealuste 
projektikonkursside rakendamisel 
käsitatakse võimaluse korral kõige 
prioriteetsemana neid projekte, mille puhul 
peetakse kinni Ühtekuuluvusfondist 
riikidele tehtavatest eraldistest, eesmärgiga 
kõrvaldada liikumistakistused, kaasa 
arvatud kaugeimates piirkondades, 
ääremaadel ja äärepoolseimates 
piirkondades.

Or. pt
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Muudatusettepanek 119
Markus Pieper

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Selliste konkreetsete projektikonkursside 
suhtes kohaldatakse käesoleva määruse 
alusel transpordisektori suhtes 
kohaldatavaid eeskirju. Kõnealuste 
projektikonkursside rakendamisel 
käsitatakse võimaluse korral kõige 
prioriteetsemana neid projekte, mille 
puhul peetakse kinni Ühtekuuluvusfondist 
riikidele tehtavatest eraldistest.

2. Selliste konkreetsete projektikonkursside 
suhtes kohaldatakse käesoleva määruse 
alusel transpordisektori suhtes 
kohaldatavaid eeskirju.

Kuni 31. detsembrini 2016 peetakse 
rahastamiskõlblike projektide valimisel
kinni Ühtekuuluvusfondist riikidele 
tehtavatest eraldistest. 
Alates 1. jaanuarist 2017 tehakse kõigile 
liikmesriikidele, kes vastavad 
Ühtekuuluvusfondist abi saamise 
tingimustele, käesoleva määruse kohaselt 
transporditaristuprojektide rahastamiseks 
kättesaadavaks Euroopa Ühendamise 
Rahastusse ümberpaigutatud vahendid, 
mis ei olnud ette nähtud 
transporditaristuprojektile.

Or. en

Muudatusettepanek 120
Jan Olbrycht

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Erandina artiklist 10 ning seoses 
Ühtekuuluvusfondist ümber paigutatud 10 
000 000 000 euro suuruse summaga
[määruse (EL) nr XXX artikkel XX], mis 

3. Erandina artiklist 10 ning seoses
Ühtekuuluvusfondist ümber paigutatud 
XXX euro suuruse summaga [määruse 
(EL) nr XXX artikkel XX], mis on ette 
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on ette nähtud kasutamiseks kõnealusest 
fondist abi saamise tingimustele vastavates 
liikmesriikides, kohaldatakse määruse (EL) 
nr XXX/2012 [millega kehtestatakse 
ühissätted ühise strateegilise raamistikuga 
hõlmatud kuuluvate fondide – Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Maaelu 
Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ja 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi –
kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta 
ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) 
nr 1083/2006] artikli 22 ja artikli 110 lõike 
3 kohaseid Ühtekuuluvusfondi kohta 
kehtivaid maksimaalseid 
rahastamismäärasid järgmiste meetmete 
suhtes: 

nähtud kasutamiseks kõnealusest fondist 
abi saamise tingimustele vastavates 
liikmesriikides, kohaldatakse määruse (EL) 
nr XXX/2012 [millega kehtestatakse 
ühissätted ühise strateegilise raamistikuga 
hõlmatud kuuluvate fondide – Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Maaelu 
Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ja 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi –
kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta 
ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) 
nr 1083/2006] artikli 22 ja artikli 110 lõike 
3 kohaseid Ühtekuuluvusfondi kohta 
kehtivaid maksimaalseid 
rahastamismäärasid järgmiste meetmete 
suhtes: 

Or. pl

Muudatusettepanek 121
Victor Boştinaru

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Erandina artiklist 10 ning seoses 
Ühtekuuluvusfondist ümber paigutatud 10 
000 000 000 euro suuruse summaga 
[määruse (EL) nr XXX artikkel XX], mis 
on ette nähtud kasutamiseks kõnealusest 
fondist abi saamise tingimustele vastavates 
liikmesriikides, kohaldatakse määruse (EL) 
nr XXX/2012 [millega kehtestatakse 
ühissätted ühise strateegilise raamistikuga 
hõlmatud kuuluvate fondide – Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Maaelu 
Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ja 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi –
kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa 

3. Erandina artiklist 10 ning seoses 
Ühtekuuluvusfondist kättesaadavaks 
tehtud XXX euro suuruse summaga 
[määruse (EL) nr XXX artikkel XX], mis 
on ette nähtud kasutamiseks kõnealusest 
fondist abi saamise tingimustele vastavates 
liikmesriikides, kohaldatakse määruse (EL) 
nr XXX/2012 [millega kehtestatakse 
ühissätted ühise strateegilise raamistikuga 
hõlmatud kuuluvate fondide – Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Maaelu 
Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ja 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi –
kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
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Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta 
ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) 
nr 1083/2006] artikli 22 ja artikli 110 lõike 
3 kohaseid Ühtekuuluvusfondi kohta 
kehtivaid maksimaalseid 
rahastamismäärasid järgmiste meetmete 
suhtes:

Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta 
ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) 
nr 1083/2006] artikli 22 ja artikli 110 lõike 
3 kohaseid Ühtekuuluvusfondi kohta 
kehtivaid maksimaalseid 
rahastamismäärasid järgmiste meetmete 
suhtes:

Or. en

Selgitus

Kuni läbirääkimised järgmise mitmeaastase finantsraamistiku üle ei ole lõppenud, ei saa 
konkreetseid arve kindlaks määrata.

Muudatusettepanek 122
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 – punkt r – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) raudtee ja siseveeteed; i) raudteed ja siseveeteed ning 
merekiirteed;

Or. pt

Muudatusettepanek 123
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 – punkt r – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) siseveeteeühendused sadamate ja 
lennuväljadega, sadamate ja mitmeliigilise 
transpordi platvormide väljaarendamine;

iii) siseveeteeühendused sadamate ja 
lennuväljadega, sadamate ja mitmeliigilise 
transpordi platvormide ning säästlike 
mereühenduste väljaarendamine;

Or. es
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Muudatusettepanek 124
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 – punkt r – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) siseveeteeühendused sadamate ja 
lennuväljadega, sadamate ja mitmeliigilise 
transpordi platvormide väljaarendamine;

iii) siseveeteeühendused sadamate ja 
lennuväljadega, sadamate ja mitmeliigilise 
transpordi platvormide väljaarendamine, 
samuti meetmed, mis toetavad uusi 
tehnoloogiaid ja innovatsiooni kõikide 
transpordiliikide jaoks;

Or. pt

Muudatusettepanek 125
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 – punkt r – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) siseveeteeühendused sadamate ja 
lennuväljadega, sadamate ja mitmeliigilise 
transpordi platvormide väljaarendamine;

iii) siseveeteeühendused sadamate ja 
lennuväljadega, sadamate ja mitmeliigilise 
transpordi platvormide väljaarendamine 
kõikides ELi piirkondades;

Or. fr

Muudatusettepanek 126
Tomasz Piotr Poręba

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 – punkt r – alapunkt iii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii a) meetmed, millega vähendatakse 
raudteeveoga kaasnevat müra, sealhulgas 
moderniseerides olemasolevat veeremit, et 
tagada TEN-T võrgu tasuv kasutamine 
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müratasemele kehtestatud nõudeid 
järgides;

Or. en

Muudatusettepanek 127
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 – punkt r – alapunkt iii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii a) mere- ja lennutranspordi ühendused 
Euroopa mandriga suurte 
ühenduspiirangutega kaugete ja 
saarepiirkondade jaoks;

Or. pt

Muudatusettepanek 128
Tomasz Piotr Poręba

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 – punkt s – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteem
(ERTMS);

i) Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteem
(ERTMS), jõeteabeteenused (RIS) ning 
laevaliikluse seire- ja teabesüsteem 
(VTMIS):

Or. en

Muudatusettepanek 129
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 – punkt s – alapunkt ii a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) toetusmeetmed merekiirteede 
väljaarendamiseks.

Or. pt

Muudatusettepanek 130
Victor Boştinaru

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Selleks et tagada 
Ühtekuuluvusfondist abi saamise 
tingimustele vastavatele liikmesriikidele 
sellest fondist kättesaadavaks tehtud 
vahendite võimalikult suur 
vastuvõtuvõime, tuleb eelkõige toetada 
Euroopa Ühendamise Rahastu kohaseid 
programmi rakendamise tugimeetmeid, 
mille eesmärk on tugevdada lõikes 1 
osutatud projektide väljatöötamise ja 
rakendamisega seotud haldusasutuste ja 
avalike teenistuste institutsioonilist 
suutlikkust ja tõhusust.

Or. en

Muudatusettepanek 131
Markus Pieper

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Selleks et toetada 
Ühtekuuluvusfondist abi saamise 
tingimustele vastavaid liikmesriike, millel 
võib olla tekkinud probleeme piisava 
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valmiduse, kvaliteedi ja ELi 
lisandväärtusega projektide 
väljatöötamisel, korraldab komisjon 
täiendavad projektikutsed. 
Ümberpaigutatud vahendite võimalikult 
suure vastuvõtuvõime tagamiseks kõigis 
Ühtekuuluvusfondist abi saamise 
tingimustele vastavates liikmesriikides 
pööratakse eritähelepanu Euroopa 
Ühendamise Rahastu kohastele 
programmi tugimeetmetele, mille eesmärk 
on tugevdada käesoleva määruse I lisas 
loetletud projektide väljatöötamise ja 
rakendamisega seotud haldusasutuste ja 
avalike teenistuste institutsioonilist 
suutlikkust ja tõhusust.

Or. en

Muudatusettepanek 132
Victor Boştinaru

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Ühtekuuluvusfondi vahendeid, mida 
kasutatakse transpordisektori 
rahastamiseks Ühtekuuluvusfondist abi 
saamise tingimustele vastavates 
liikmesriikides, ei arvata 
ühtekuuluvuspoliitika piirmäärade 
süsteemi.

Or. en

Selgitus

Ühtekuuluvusfondi vahendeid, mida kasutatakse ühtekuuluvuspoliitika alla mittekuuluva 
instrumendi, näiteks Euroopa Ühendamise Rahastu puhul, ei tohiks piirmäärade süsteemi 
arvata.
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Muudatusettepanek 133
Victor Boştinaru

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) pärast projekti edenemise hindamist, 
eelkõige juhul, kui meetme rakendamine 
on oluliselt viibinud.

(c) pärast projekti edenemise hindamist, 
eelkõige juhul, kui meetme rakendamine 
on abisaajate otsesel vastutusel oluliselt 
viibinud.

Or. en

Muudatusettepanek 134
Victor Boştinaru

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Finantsinstrumentide abil toetatavad 
meetmed valitakse välja põhimõttel „kes 
ees, see mees” ning vastavalt artiklitele 3 ja 
4 püütakse valida eri sektoreid hõlmavaid 
meetmeid, samuti püütakse valikut 
geograafiliselt mitmekesistada, et see 
hõlmaks kõiki liikmesriike.

1. Finantsinstrumentide abil toetatavad 
meetmed valitakse välja põhimõttel „kes 
ees, see mees” ning vastavalt artiklitele 3 ja 
4 püütakse valida eri sektoreid hõlmavaid 
meetmeid, samuti tagatakse valiku 
geograafiline mitmekesisus, et see 
hõlmaks kõiki liikmesriike.

Or. en

Muudatusettepanek 135
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Komisjon võtab vastu kõrvalisele 
asukohale ja saarelisele asendile 
vastavate valikmeetmete programmid 



PE496.462v01-00 60/69 AM\913372ET.doc

ET

transpordi, energia ja sideühenduste 
valdkonnas eesmärgiga saavutada 
käesoleva määruse eesmärgid 
äärepoolseimate piirkondade jaoks.

Or. pt

Muudatusettepanek 136
Victor Boştinaru

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid teostavad transpordi- ja 
energiasektori projektide puhul meetmete 
tehnilist jälgimist ja finantskontrolli tihedas 
koostöös komisjoniga ning tõendavad 
projektide või nende osadega seoses 
kaasnenud kulude õigsust ning nõuetele 
vastavust. Liikmesriigid võivad taotleda 
komisjoni osalemist kohapealsetes 
kontrollides.

Liikmesriigid teostavad transpordi-, 
energia- ja telekommunikatsioonisektori
projektide puhul meetmete tehnilist 
jälgimist ja finantskontrolli tihedas 
koostöös komisjoniga ning tõendavad 
projektide või nende osadega seoses 
kaasnenud kulude õigsust ning nõuetele 
vastavust. Liikmesriigid võivad taotleda 
komisjoni osalemist kohapealsetes 
kontrollides.

Or. en

Muudatusettepanek 137
Victor Boştinaru

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Telekommunikatsioonivaldkonnas teevad 
riikide reguleerivad asutused kõik selleks, 
et tagada vajalik õiguskindlus ja 
investeerimistingimused, mis hõlbustaksid 
liidult käesoleva määruse alusel rahalist abi 
saavate projektide rakendamist.

Telekommunikatsioonivaldkonnas teevad 
riikide reguleerivad asutused samuti kõik 
selleks, et tagada vajalik õiguskindlus ja 
investeerimistingimused, mis hõlbustaksid 
liidult käesoleva määruse alusel rahalist abi 
saavate projektide rakendamist.

Or. en
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Muudatusettepanek 138
Victor Boştinaru

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon astub vajalikke samme, 
tagamaks, et käesoleva määruse alusel 
rahastatavate meetmete rakendamisel 
kaitstakse Euroopa Liidu finantshuve 
pettuse, korruptsiooni ja muu 
ebaseadusliku tegevuse vastu 
ennetustegevusega, tõhusa kontrolliga ja 
alusetult väljamakstud summade 
sissenõudmisega ning vajaduse korral 
tõhusate, proportsionaalsete ja hoiatavate 
karistustega.

1. Komisjon astub vajalikke samme, 
tagamaks, et käesoleva määruse alusel 
rahastatavate meetmete rakendamisel 
kaitstakse Euroopa Liidu finantshuve –
tagades, et kulud ei oleks eri 
liikmesriikides sama tüüpi taristu puhul 
ebaproportsionaalsed, võttes 
nõuetekohaselt arvesse kohalikke hindu –, 
pettuse, korruptsiooni ja muu 
ebaseadusliku tegevuse vastu 
ennetustegevusega, tõhusa kontrolliga ja 
alusetult väljamakstud summade 
sissenõudmisega ning vajaduse korral 
tõhusate, proportsionaalsete ja hoiatavate 
karistustega.

Or. en

Selgitus

Võimalikult suures ulatuses tuleb tagada, et ELi rahaga rahastatavate taristuprojektide kulud 
oleksid eri liikmesriikides ühtsed, võttes aluseks kohalikud tööjõu- ja materjalikulud.

Muudatusettepanek 139
Oldřich Vlasák

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjoni abistab rahastu 
koordineerimiskomitee. Kõnealune 
komitee on komitee määruse (EL) 
182/2011 tähenduses.

1. Komisjoni abistab rahastu 
koordineerimiskomitee ning vahendi kõigi 
kolme sektori – transpordi-, energia- ja 
telekommunikatsioonitaristu – tarvis 
loodud komiteed. Kõnealused komiteed on 
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komiteed määruse (EL) nr 182/2011 
tähenduses.

Or. en

Muudatusettepanek 140
Oldřich Vlasák

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komitee tagab artiklis 17 osutatud 
tööprogrammide horisontaalse ülevaate, et 
tagada kooskõla sektorite vahel ning nende 
omavahelise koostoime väljaselgitamine ja 
ellurakendamine.

3. Koordineerimiskomitee tagab artiklis 17 
osutatud tööprogrammide horisontaalse 
ülevaate, et tagada kooskõla sektorite vahel 
ning nende omavahelise koostoime
väljaselgitamine ja ellurakendamine. 
Vastavate sektorite komiteed aitavad 
komisjonil valvata vastavate suuniste 
rakendamise järele ning osalevad nende 
läbivaatamises.

Or. en

Muudatusettepanek 141
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon rakendab Euroopa 
Ühendamise Rahastu projektide ja 
rakendamise tulemuste suhtes teavitus- ja 
teabevahetusmeetmeid. Käesoleva määruse 
alusel toimuvale teavitamisele eraldatud 
eelarvest kaetakse ka liidu poliitiliste 
prioriteetide propageerimine47.

2. Komisjon rakendab Euroopa 
Ühendamise Rahastu projektide ja 
rakendamise tulemuste suhtes teavitus- ja 
teabevahetusmeetmeid. Komisjon peab 
ühtlasi prioriteetseks, et internetis oleks 
olemas teave ja teated Euroopa 
Ühendamise Rahastu projektide ja 
tulemuste kohta. Käesoleva määruse alusel 
toimuvale teavitamisele eraldatud eelarvest 
kaetakse ka liidu poliitiliste prioriteetide 
propageerimine47.
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Or. es

Muudatusettepanek 142
Markus Pieper

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – jaotis a – punkt 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Valgevene piir – Warzsawa – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlin – Hannover –
Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Valgevene piir – Warzsawa – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlin – Hannover –
Osnabrück – Rheine-
Twente/Mittellandkanal – Enschede –
Hengelo-Utrecht – Amsterdam/Rotterdam 
– Felixstowe – Birmingham/Manchester –
Liverpool

Siseveetransport: teostatavusuuring 
ühenduse loomiseks Mittellandkanali ja 
Twentekanaali vahel

Or. en

Muudatusettepanek 143
Hans-Gert Pöttering

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – jaotis a – punkt 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Valgevene piir – Warzsawa – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlin – Hannover –
Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Valgevene piir – Warzsawa – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlin – Hannover –
Osnabrück – Münsteri/Osnabrücki 
lennujaam (FMO) – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Raudtee, lennujaam: Münsteri ja 
Osnabrücki vaheline raudteejaama-
lennujaama ühendus

Or. en
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Muudatusettepanek 144
Hans-Gert Pöttering

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – jaotis a – punkt 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Valgevene piir – Warzsawa – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlin – Hannover –
Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Valgevene piir – Warzsawa – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlin – Hannover –
Osnabrück – Hengelo/Twente – Enschede 
– Utrecht – Amsterdam/Rotterdam –
Felixstowe – Birmingham/Manchester –
Liverpool

Raudteetransport: mitme lõigu 
ajakohastamine (Hannover – Osnabrück 
– Hengelo/Twente; eeskätt Minden/Seelze 
– Hannover ja Twente ümbersõit)

Or. en

Muudatusettepanek 145
Hans-Gert Pöttering

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – jaotis a – punkt 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Valgevene piir – Warzsawa – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlin – Hannover –
Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Valgevene piir – Warzsawa – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlin – Hannover –
Lääne-Saksamaa kanalid, 
Mittellandkanal – Osnabrück – Enschede 
– Utrecht – Amsterdam/Rotterdam –
Felixstowe – Birmingham/Manchester –
Liverpool

Eelnevalt kindlaksmääratud lõigud: 
Lääne-Saksamaa kanalid, 
Mittellandkanal, Hannover – Magdeburg 
– Berlin
Transpordiliik: siseveetransport
Kirjeldus/ajakava: ajakohastamine (nt 
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sildade tõstmine, võimaldamaks kolme 
ülestikuse konteineri vedu), sh ühendused 
muude transpordiliikidega

Or. en

Muudatusettepanek 146
Hans-Gert Pöttering

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – jaotis a – punkt 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Valgevene piir – Warzsawa – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlin – Hannover –
Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Valgevene piir – Warzsawa – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlin – Hannover –
Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Eelnevalt kindlaksmääratud lõigud: 
Hannover – Osnabrück –
Hengelo/Enschede – Deventer/Zutphen –
Amsterdam
Transpordiliik: mitmeliigiline
Kirjeldus/ajakava: kogu piiriülest ala 
hõlmav uuring, et vähendada CO2-heidet 
nt liiklus- ja liikuvuskorralduse 
süsteemide rakendamise abil ning 
koormuse tasakaalustatuma jaotuse abil 
eri transpordiliikide vahel

Or. en

Muudatusettepanek 147
Hans-Gert Pöttering

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – jaotis a – punkt 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Valgevene piir – Warzsawa – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlin – Hannover –

Valgevene piir – Warzsawa – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlin – Hannover –
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Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Eelnevalt kindlaksmääratud lõigud: 
Berliin – Hannover – Madalmaad
Transpordiliik: maantee
Kirjeldus/ajakava: mitme lõigu 
ajakohastamine (Hollandi A1, Saksa A30) 
sh ühendused põhja-lõuna telgedega

Or. en

Muudatusettepanek 148
Hans-Gert Pöttering

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – jaotis a – punkt 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Valgevene piir – Warzsawa – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlin – Hannover –
Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Valgevene piir – Warzsawa – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlin – Hannover –
Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Eelnevalt kindlaksmääratud lõigud: 
Ruhri piirkond – Münster – Osnabrück –
Hamburg
Transpordiliik: maantee

Kirjeldus/ajakava: Saksamaa A1 
laiendamine kuue sõidurajani lõigul 
Kameni ristmikust kuni Lotte/Osnabrücki 
ristmikuni

Or. en

Muudatusettepanek 149
Lena Kolarska-Bobińska
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – jaotis a – punkt 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Valgevene piir – Warzsawa – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlin – Hannover –
Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Ukraina piir – Lublin – Warzsawa –
Poznań – Frankfurt/Oder – Berlin –
Hannover – Osnabrück – Enschede –
Utrecht – Amsterdam/Rotterdam –
Felixstowe – Birmingham/Manchester –
Liverpool

Or. en

Muudatusettepanek 150
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – jaotis a – punkt 2 – tabel 1 – rida 2 – veerg 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Valgevene piir – Warszawa – Poznań –
Saksamaa piir

Ukraina piir – Lublin – Warszawa –
Poznań – Saksamaa piir

Or. en

Muudatusettepanek 151
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa - jaotis a – punkt 7 – lõige 1 – rida 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisboa – Aveiro – Oporto Lisboa – Aveiro – Porto – Vigo
(See ühendus võimaldab ühendada 
Galiciat Portugali koridoriga, et tagada 
tavapärane Porto-Vigo rongiliin ja vältida 
selle kadumist ning ühendada Atlandi 
Galeegi-Portugali koridoriga.)

Or. es
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Muudatusettepanek 152
Iuliu Winkler, Petru Constantin Luhan, Iosif Matula

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – osa 1 - jagu b – rida - 1 (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Bukarestist Moldova Vabariigini − 
Piiriülene − Raudtee − uuringud käivad

Or. ro

Muudatusettepanek 153
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – jaotis b – rida 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ukraina piir – Lublin – Warzsawa
Piiriülene
Raudtee 
liini ajakohastamine

Or. en

Muudatusettepanek 154
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – tabel a – rida 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. Naftatarnekoridoride 
mitmekesistamine Ida-Euroopa keskosas:
Eesmärk
Ida-Euroopa keskosas paikneva 
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naftatorustike võrgu koostalitlusvõime 
varustuskindluse suurendamine ja 
keskkonnariskide vähendamine.
Asjaomased liikmesriigid: 
Austria, Poola, Saksamaa, Slovakkia, 
Tšehhi Vabariik, Ungari.

Or. en

Selgitus

See koridor on hõlmatud TEN-T suunistega, kuid teadmata põhjustel puudub käesolevast 
loendist.


