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Muudatusettepanek 74
Jan Olbrycht

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Aluslepingu artiklis 176 sätestatakse, et 
Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) on 
ette nähtud selleks, et olla abiks põhiliste 
regionaalsete ebavõrdsuste korvamisel 
liidus. Sellest tulenevalt panustab ERF eri 
piirkondade arengutasemete erinevuse ja
ebasoodsate piirkondade, sealhulgas maa-
ja linnapiirkondade, taandarenevate 
tööstuspiirkondade, raskete ja püsivalt 
ebasoodsate loodusliku või 
demograafiliste tingimustega piirkondade, 
näiteks saared, mägipiirkonnad, hõredalt 
asustatud piirkonnad ja piirialad, 
mahajäämuse vähendamisse.

(1) Euroopa Liidu toimimise lepingu
artiklis 176 sätestatakse, et Euroopa 
Regionaalarengu Fond (ERF) on ette 
nähtud selleks, et olla abiks põhiliste 
regionaalsete ebavõrdsuste korvamisel 
liidus. Kooskõlas nimetatud artikli ja ELi 
toimimise lepingu artikli 174 teise ja 
kolmanda lõiguga on ERFi eesmärk 
sellest tulenevalt aidata kaasa eri 
piirkondade arengutasemete 
ühtlustamisele ja mahajäämuse 
vähendamisele kõige ebasoodsamates 
piirkondades, mille seas tuleks erilist 
tähelepanu pöörata piirkondadele, kus 
valitsevad rasked ja püsivad ebasoodsad 
looduslikud või demograafilised 
probleemid ja tingimused, näiteks väga 
väikese rahvastikutihedusega 
põhjapoolseimatele piirkondadele, 
saartele, piiriülestele ja mäestikualadele.

Or. en

Muudatusettepanek 75
Jan Olbrycht

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Tuleks kehtestada erisätted 
tegevusliikide kohta, mida ERF võib 
nimetatud määruses kindlaks määratud 
temaatiliste eesmärkide kohaselt 
rahastada. Samal ajal tuleks kindlaks 
määrata ja selgemaks muuta ERFi 

(3) Tuleks kehtestada erisätted 
tegevusliikide kohta, mida ERF võib 
rahastada, et aidata kaasa nimetatud 
määruses kindlaks määratud temaatiliste 
eesmärkide kohastele 
investeerimisprioriteetidele. Samal ajal 



PE514.646v01-00 4/32 AM\940882ET.doc

ET

pädevusalast väljapoole jäävad kulud, 
sealhulgas käitistest pärit
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine, mida käsitletakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 2003. aasta 13. 
oktoobri direktiivis 2003/87/EÜ, millega 
loodi ühenduses kasvuhoonegaaside 
saastekvootidega kauplemise süsteem ja 
muudeti nõukogu direktiivi 96/61/EÜ.

tuleks kindlaks määrata ja selgemaks 
muuta ERFi pädevusalast väljapoole 
jäävad kulud, sealhulgas investeeringud 
eesmärgiga vähendada
kasvuhoonegaaside heitkoguseid, mis 
lähtuvad Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
2003. aasta 13. oktoobri direktiivi
2003/87/EÜ (millega loodi ühenduses 
kasvuhoonegaaside saastekvootidega 
kauplemise süsteem ja muudeti nõukogu 
direktiivi 96/61/EÜ) I lisas loetletud 
tegevusvaldkondadest.

Or. en

Muudatusettepanek 76
Jan Olbrycht

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Ülemäärase rahastamise vältimiseks 
ei tohiks need investeeringud olla 
rahastamiskõlblikud, et saada ERFist 
toetust, sest need investeeringud saavad 
rahalist kasu juba direktiivi 2003/87/EÜ 
kohaldamisest. Selline välistamine ei 
tohiks piirata võimalust kasutada ERFi 
direktiivi 2003/87/EÜ I lisaga hõlmamata 
tegevusalade toetamiseks, isegi kui neid 
viivad ellu samad ettevõtjad, näiteks 
energiatõhususe eesmärgil tehtavad 
investeeringud kaugküttevõrkudesse, 
arukatesse energia jaotus-, salvestus- ja 
ülekandmissüsteemidesse, meetmed 
õhusaaste vähendamiseks, isegi kui üks 
nende kaudsetest mõjudest on 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine või kui need on loetletud 
direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10c lõikes 1 
osutatud riiklikus kavas.

Or. en
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Muudatusettepanek 77
Jan Olbrycht

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 c) Oluline on tagada, et edendades 
riskijuhtimisse investeerimist, tuleks 
arvesse võtta eriomaseid riske
piirkondlikul, piiriülesel ja 
riikidevahelisel tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 78
Jan Olbrycht

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) ERF peaks aitama kaasa Euroopa 2020. 
aasta strateegiale ja tagama seeläbi ERFi 
abi suurema kontsenteerituse liidu 
prioriteetidele. Toetust saavate piirkondade 
kategooria kohaselt suunatakse ERFi toetus 
innovatsioonile ja teadusuuringutele, 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtetele ning kliimamuutuste 
leevendamisele. Kontsentratsiooniastme 
puhul tuleks võtta arvesse nii piirkonna 
arengutaset kui ka nende piirkondade 
erivajadusi, mille SKP elaniku kohta 
ajavahemikul 2007−2013 oli väiksem kui 
75 % EL 25 keskmisest SKPst 
võrdlusperioodil.

(5) ERF peaks aitama kaasa Euroopa 2020. 
aasta aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegiale ja tagama 
seeläbi ERFi abi suurema kontsentreerituse
liidu prioriteetidele. Toetust saavate 
piirkondade kategooria kohaselt suunatakse 
ERFi toetus majanduskasvu ja tööhõivesse 
investeerimise eesmärgi raames
innovatsioonile ja teadusuuringutele, info-
ja kommunikatsioonitehnoloogiale (IKT)
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtetele (VKEd) ning vähese CO2-
heitega majanduse edendamisele. Sellise 
suunamiseni tuleks jõuda riigi tasandil, 
mis võimaldab paindlikkust 
rakendusprogrammide tasandil ja eri 
piirkonnakategooriates, ning seda tuleks 
vajaduse korral kohandada nii, et arvesse 
võetaks Ühtekuuluvusfondi vahendeid, 
mis on eraldatud määruse (EL) nr 
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[…]/2013 [ühtekuuluvusfondi määrus] 
artikli 3 punktis a viidatud 
investeerimisprioriteetide toetamiseks.
Kontsentratsiooniastme puhul tuleks võtta 
arvesse nii piirkonna arengutaset, vajaduse 
korral Ühtekuuluvusfondi vahendeid kui 
ka nende piirkondade erivajadusi, mille 
SKP elaniku kohta ajavahemikul 
2007−2013 oli väiksem kui 75 % EL 25 
keskmisest SKPst võrdlusperioodil, 
piirkondi, millele abiandmine on 
lõpetatakse ajavahemikul 2007−2013 
järk-järgult, ning NUTS 2. tasandi 
teatavaid piirkondi, mis koosnevad üksnes 
saareliikmesriikidest või saartest.

Or. en

Muudatusettepanek 79
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) ERF peaks aitama kaasa Euroopa 2020. 
aasta strateegiale ja tagama seeläbi ERFi 
abi suurema kontsenteerituse liidu 
prioriteetidele. Toetust saavate piirkondade 
kategooria kohaselt suunatakse ERFi toetus 
innovatsioonile ja teadusuuringutele, 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtetele ning kliimamuutuste 
leevendamisele. Kontsentratsiooniastme 
puhul tuleks võtta arvesse nii piirkonna 
arengutaset kui ka nende piirkondade 
erivajadusi, mille SKP elaniku kohta 
ajavahemikul 2007−2013 oli väiksem kui 
75 % EL 25 keskmisest SKPst 
võrdlusperioodil.

(5) ERF peaks aitama kaasa Euroopa 2020. 
aasta aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegiale ja tagama 
seeläbi ERFi abi suurema kontsentreerituse
liidu prioriteetidele. Toetust saavate 
piirkondade kategooria kohaselt suunatakse 
ERFi toetus majanduskasvu ja tööhõivesse 
investeerimise eesmärgi raames
innovatsioonile ja teadusuuringutele, info-
ja kommunikatsioonitehnoloogiale (IKT)
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtetele (VKEd) ning vähese CO2-
heitega majanduse edendamisele. Sellise 
suunamiseni tuleks jõuda riigi tasandil, 
mis võimaldab paindlikkust 
rakendusprogrammide tasandil ja eri 
piirkonnakategooriates, ning seda tuleks 
vajaduse korral kohandada nii, et arvesse 
võetaks Ühtekuuluvusfondi vahendeid, 
mis on eraldatud määruse (EL) nr 



AM\940882ET.doc 7/32 PE514.646v01-00

ET

[…]/2013 [ühtekuuluvusfondi määrus] 
artikli 3 punktis a viidatud 
investeerimisprioriteetide toetamiseks.
Kontsentratsiooniastme puhul tuleks võtta 
arvesse nii piirkonna arengutaset, vajaduse 
korral Ühtekuuluvusfondi vahendeid kui 
ka nende piirkondade erivajadusi, mille 
SKP elaniku kohta ajavahemikul 
2007−2013 oli väiksem kui 75 % EL 25 
keskmisest SKPst võrdlusperioodil, 
piirkondi, millele abi andmine lõpetatakse 
ajavahemikul 2007−2013 järk-järgult, 
ning NUTS 2. tasandi piirkondi, mis 
koosnevad üksnes saartest, mis asuvad 
Ühtekuuluvusfondist abi saavates 
liikmesriikides või mis on äärepoolseimad 
piirkonnad.

Or. en

Muudatusettepanek 80
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) ERF peaks aitama kaasa Euroopa 2020. 
aasta strateegiale ja tagama seeläbi ERFi 
abi suurema kontsenteerituse liidu 
prioriteetidele. Toetust saavate piirkondade 
kategooria kohaselt suunatakse ERFi toetus 
innovatsioonile ja teadusuuringutele, 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtetele ning kliimamuutuste
leevendamisele. Kontsentratsiooniastme 
puhul tuleks võtta arvesse nii piirkonna 
arengutaset kui ka nende piirkondade 
erivajadusi, mille SKP elaniku kohta 
ajavahemikul 2007−2013 oli väiksem kui 
75 % EL 25 keskmisest SKPst 
võrdlusperioodil.

(5) ERF peaks aitama kaasa Euroopa 2020. 
aasta strateegiale ja tagama seeläbi ERFi 
abi suurema kontsentreerituse liidu 
prioriteetidele. Toetust saavate piirkondade 
kategooria kohaselt suunatakse ERFi toetus 
innovatsioonile ja teadusuuringutele, 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtetele ning kliimamuutuste ja veega 
seotud meetmetele. Kontsentratsiooniastme 
puhul tuleks võtta arvesse nii piirkonna 
arengutaset kui ka nende piirkondade 
erivajadusi, mille SKP elaniku kohta 
ajavahemikul 2007−2013 oli väiksem kui 
75 % EL 25 keskmisest SKPst 
võrdlusperioodil.

Or. en
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Muudatusettepanek 81
Jan Olbrycht

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 b) Kooskõlas määrusega (EL) 
nr […]/2013 (üldsätete määrus) püütakse 
selleks, et optimeerida täielikult või 
osaliselt liidu eelarvest rahastatud ning 
teadus- ja uuendustegevuse valdkonnas 
tehtud investeeringute lisaväärtust, 
saavutada koostoime eeskätt ERFi 
tegevuse ja programmi Horisont 2020 
vahel, austades samas nende erisuguseid 
eesmärke.

Or. en

Muudatusettepanek 82
Jan Olbrycht

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 d) Jätkusuutliku piirkondliku või 
kohaliku liikuvuse edendamiseks või õhu-
ja mürasaaste vähendamiseks on vaja 
edendada tervislikke, jätkusuutlikke ja 
ohutuid transpordiliike. ERFist toetatava 
lennujaamade infrastruktuuri 
investeerimisega tuleks edendada 
keskkonnasäästlikku lennutransporti, 
muu hulgas siis, kui piirkondlikku ja 
kohalikku liikuvust tõhustatakse teise ja 
kolmanda astme sõlmede ühendamisega 
üleeuroopalise transpordivõrgu 
infrastruktuuri, sh mitmeliigilise 
transpordi sõlmede kaudu.
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Or. en

Muudatusettepanek 83
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 d) Jätkusuutliku piirkondliku või 
kohaliku liikuvuse edendamiseks või õhu-
ja mürasaaste vähendamiseks on vaja 
edendada tervislikke, jätkusuutlikke ja 
ohutuid transpordiliike. Vaja on tagada, 
et ERFist toetatava lennujaamade 
infrastruktuuri investeerimisega 
edendatakse keskkonnakasu, muu hulgas 
siis, kui piirkondlikku ja kohalikku 
liikuvust tõhustatakse teise ja kolmanda 
astme sõlmede ühendamisega 
üleeuroopalise transpordivõrgu 
infrastruktuuri, sh mitmeliigilise 
transpordi sõlmede kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 84
Jan Olbrycht

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 e) Et edendada energia- ja 
kliimaeesmärke, mis liit on seadnud oma 
aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia raames, tuleks 
ERFist toetada investeerimist 
energiatõhususe ja varustuskindluse 
edendamisse liikmesriikides, muu hulgas 
arukate energia jaotus-, salvestus- ja 
ülekandesüsteemide arendamise kaudu, 
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kaasa arvatud taastuvatest 
energiaallikatest lähtuva hajatootmise 
integreerimise teel. Liikmesriigid peaksid 
saama investeerida valitud energiaallikate 
jaotusega kooskõlas olevatesse 
energiainfrastruktuuridesse, et vastata 
oma varustuskindluse nõuetele, ning liidu 
aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia raames seatud 
eesmärkidega kooskõlas olevatesse 
infrastruktuuridesse.

Or. en

Muudatusettepanek 85
Jan Olbrycht

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 i) Vaja on täpsustada, mida Euroopa 
territoriaalse koostöö eesmärgi raames 
ERFist veel võib toetada.

Or. en

Muudatusettepanek 86
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Linnade säästva arengu raames 
peetakse vajalikuks toetada integreeritud 
meetmeid linnapiirkondade majanduslike, 
keskkonnaalaste, kliima- ja sotsiaalsete 
probleemide lahendamiseks ning määrata 
kindlaks kord, millega koostatakse 
kõnealustest meetmetest abi saavate 
linnade nimekiri ning meetmete jaoks 
eraldatud rahasumma.

(7) Linnade säästva arengu raames 
peetakse vajalikuks toetada integreeritud 
meetmeid linnapiirkondade majanduslike, 
keskkonnaalaste, kliima- vee- ja 
sotsiaalsete probleemide lahendamiseks 
ning määrata kindlaks kord, millega 
koostatakse kõnealustest meetmetest abi 
saavate linnade nimekiri ning meetmete 
jaoks eraldatud rahasumma.
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Or. en

Muudatusettepanek 87
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Kriteeriume, mille alusel valida 
linnapiirkonnad, kus rakendada 
jätkusuutliku linnaarengu integreeritud 
meetmeid, ning nende meetmete 
soovituslikud summad, tuleks sätestada 
partnerluslepingus, mille järgi 
eraldatakse nimetatud eesmärgil ERFi 
ressurssidest riiklikul tasandil vähemalt 
5 %. Linna ametiasutustele delegeerimise 
ulatus peaks hõlmama vähemalt 
toimingute valimist või kui see on 
asjakohane, üldist toetust, ning selle 
peaks otsustama korraldusasutus tihedas 
koostöös linna ametiasutustega.

Or. en

Muudatusettepanek 88
Jan Olbrycht

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Eraldi tuleks pöörata tähelepanu 
äärepoolseimatele piirkondadele, 
laiendades erandkorras ERFi rakendusala 
selliste konkreetsest majanduslikust ja 
sotsiaalsest olukorrast tulenevate 
lisakulude hüvitamisega seotud tegevusabi 
rahastamisele, mida tingivad aluslepingu
artiklis 349 loetletud tegurid, nimelt nende 
piirkondade kaugus, isoleeritus, väike 

(11) Eraldi tuleks pöörata tähelepanu 
äärepoolseimatele piirkondadele, võttes 
vastu ELi toimimise lepingu artikli 349 
kohased meetmed, millega laiendatakse
erandkorras ERFi rakendusala selliste 
konkreetsest majanduslikust ja sotsiaalsest 
olukorrast tulenevate lisakulude 
hüvitamisega seotud tegevusabi 
rahastamisele, mida tingivad Euroopa 
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pindala, rasked loodusolud ja kliima ning 
majanduslik sõltuvus mõnedest toodetest. 
Nimetatud tegurite püsivus ja koosmõju 
piiravad oluliselt nende piirkondade 
arengut. Et toetada praeguse ja tulevase 
majandustegevuse arengut, tuleks 
vähemalt 50 % konkreetsetest 
lisaeraldistest eraldada äärepoolseimate 
piirkondade majanduste mitmekesistamise 
ja kaasajastamise meetmete jaoks.

Liidu toimimise lepingu artiklis 349 
loetletud tegurid, nimelt nende piirkondade 
kaugus, isoleeritus, väike pindala, rasked 
loodusolud ja kliima ning majanduslik 
sõltuvus mõnedest toodetest. Nimetatud 
tegurite püsivus ja koosmõju piiravad 
oluliselt nende piirkondade arengut. 
Liikmesriikide antav tegevusabi on 
vabastatud ELi toimimise lepingu 
artikli 108 lõikes 3 sätestatud 
teavitamiskohustusest, kui abi andmise 
ajal vastab see tingimustele, mis on 
sätestatud määruses, mille kohaselt 
sobivad teatavad abi liigid vastavalt 
määruse (EÜ) nr 994/98 artiklile 1 vastu 
võetud ELi toimimise lepingu artiklite 107 
ja 108 alusel siseturuga kokku.

Or. en

Muudatusettepanek 89
Jan Olbrycht

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Uuenduslike meetmete valiku ja 
rakendamise korra kindlaksmääramiseks
tuleks õigusaktide vastuvõtmise volitused 
aluslepingu artikli 290 kohaselt delegeerida 
komisjonile artiklis 9 sätestatud sisu ja
ulatuse suhtes. On äärmiselt oluline, et 
komisjon viib ettevalmistustöö ajal läbi 
asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 
ekspertide tasandil. Komisjon peaks 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel 
ja koostamisel tagama asjaomaste 
dokumentide samaaegse, õigeaegse ja 
kohase edastamise Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule.

(12) Käesoleva määruse täiendamiseks 
teatavate vähem tähtsate sätetega tuleks 
õigusaktide vastuvõtmise volitused 
aluslepingu artikli 290 kohaselt delegeerida 
komisjonile uuenduslike meetmete 
valikukriteeriumide ja haldamise 
üksikasjalike eeskirjade suhtes.
Komisjonil peaks olema ka volitused 
muuta käesoleva määruse lisa, kui see on 
põhjendatud, et tagada programmi 
rakendamise edusammude tõhus 
hindamine. On äärmiselt oluline, et 
komisjon viib ettevalmistustöö ajal läbi 
asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 
ekspertide tasandil. Komisjon peaks 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel 
ja koostamisel tagama asjaomaste 
dokumentide samaaegse, õigeaegse ja 
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kohase edastamise Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule.

Or. en

Muudatusettepanek 90
Jan Olbrycht

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – pealkiri ja jaotis – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 Artikkel 3

ERFi toetuste kohaldamisala Toetuste kohaldamisala
1. ERF toetab: 1. ERF toetab artiklis 5 sätestatud 

investeerimisprioriteetidele 
kaasaaitamiseks järgmisi tegevusi:

(a) tootlikku investeerimist, mis aitab kaasa 
püsivate töökohtade loomisele ja 
säilitamisele, eelkõige otsese abi kaudu 
väikestesse ja keskmise suurusega 
ettevõtetesse (VKEdesse) investeerimiseks;

(a) tootlikku investeerimist, mis aitab kaasa 
püsivate töökohtade loomisele ja 
säilitamisele, eelkõige otsese abi kaudu 
väikestesse ja keskmise suurusega 
ettevõtetesse (VKEdesse) investeerimiseks;

(a a) tootlikku investeerimist – sõltumata 
ettevõtte suurusest –, millega aidatakse 
kaasa artikli 5 punktides 1 ja 4 sätestatud 
investeerimisprioriteetidele ning juhul, 
kui see hõlmab VKEde koostööd, artikli 5 
punktis 2 sätestatud prioriteetidele;

(b) investeeringuid infrastruktuuridesse, 
mille kaudu osutatakse kodanikele energia-
, keskkonna-, transpordi- ja IKT-alaseid 
põhiteenuseid;

(b) investeeringuid infrastruktuuridesse, 
mille kaudu osutatakse kodanikele energia-
, keskkonna-, transpordi- ja IKT-alaseid 
põhiteenuseid;

(c) investeeringuid sotsiaal-, tervishoiu- ja 
hariduse infrastruktuuri;

(c) investeeringuid ettevõtluse, sotsiaal-, 
tervishoiu-, teadus- ja uuendustegevuse ja 
hariduse infrastruktuuri;

(d) piirkondade sisemise potentsiaali 
arendamist piirkondliku ja kohaliku 
arengu ning teadus- ja arendustegevuse 
toetamise abil. Kõnealused meetmed 
hõlmavad:

(d) investeerimist piirkondade sisemise 
potentsiaali arendamisse
püsiinvesteeringute kaudu seadmetesse ja 
väikesemahulistesse infrastruktuuridesse;
nende hulka kuuluvad väikesemahulised 
kultuuri- ning jätkusuutliku turismi 
infrastruktuurid, ettevõtetele osutatavad 
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teenused, teadus- ja innovatsiooniasutuste
toetamine ning investeerimine 
tehnoloogiasse ja ettevõtete 
rakendusuuringutesse;

i) püsiinvesteeringuid seadmetesse ja 
väikesemahulistesse infrastruktuuridesse;

ii) ettevõtete, eelkõige VKEde, toetamist ja 
neile teenuste osutamist;
iii) riiklike teadus- ja innovatsiooniasutuste
toetamist ning investeerimist 
tehnoloogiasse ja ettevõtete 
rakendusuuringutesse;

iv) koostöövõrkude loomist, koostöö ja 
kogemuste vahetust piirkondade, linnade 
ja asjaomaste sotsiaalses, majanduslikus 
ja keskkonnavaldkonnas tegutsejate 
vahel;

(e) koostöövõrkude loomist, koostöö ja 
kogemuste vahetust pädevate piirkondlike, 
kohalike, linna- ja muude riiklike 
ametiasutuste, majandus- ja
sotsiaalpartnerite ning üldsätete määruse 
artiklis 5 viidatud kodanikuühiskonda
esindavate asutuste vahel, õpinguid, 
ettevalmistustööd ja suutlikkuse 
suurendamist.

(e) tehnilist abi.
ERF ei toeta investeeringuid 
infrastruktuuridesse, mis pakuvad 
rohkemarenenud piirkondade kodanikele 
keskkonna-, transpordi- ja IKT-alaseid 
põhiteenuseid.

Or. en

Muudatusettepanek 91
Catherine Bearder

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) tootlikku investeerimist, eeskätt 
VKEdesse, millega aidatakse kaasa 
artikli 5 punktides 1 ja 4 sätestatud 
investeerimisprioriteetidele ning juhul, 
kui see hõlmab suurte, väikeste ja 
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keskmise suurusega ettevõtjate koostööd, 
artikli 5 punktis 2 sätestatud 
prioriteetidele;

Or. en

Muudatusettepanek 92
Michael Theurer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1 – punkt d – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) piirkondade sisemise potentsiaali 
arendamist piirkondliku ja kohaliku 
arengu ning teadus- ja arendustegevuse 
toetamise abil. Kõnealused meetmed 
hõlmavad:

(d) investeerimist piirkondade sisemise 
potentsiaali arendamisse
püsiinvesteeringute kaudu seadmetesse ja
infrastruktuuridesse; nende hulka 
kuuluvad kultuuri- ning jätkusuutliku 
turismi infrastruktuurid, ettevõtetele 
osutatavad teenused, teadus- ja
innovatsiooniasutuste toetamine ning 
ettevõtete rakendusuuringud;

Or. en

Muudatusettepanek 93
Jan Olbrycht

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. ERF ei toeta: 2. ERF ei toeta:
(a) tuumajõujaamade tegevuse lõpetamist; (a) tuumajõujaamade tegevuse lõpetamist 

ja nende rajamist;
(b) kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamist direktiivi 2003/87/EÜ 
reguleerimisalasse kuuluvates rajatistes;

(b) investeerimist eesmärgiga vähendada 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid, mis 
lähtuvad direktiivi 2003/87/EÜ I lisa 
reguleerimisalasse kuuluvatest 
tegevusaladest;

(c) tubaka ja tubakatoodete valmistamist, (c) tubaka ja tubakatoodete valmistamist, 
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töötlemist ja turustamist; töötlemist ja turustamist;
(d) raskustes olevaid ettevõtteid, mis on 
sellisena määratletud liidu riigiabi 
eeskirjades.

(d) raskustes olevaid ettevõtteid, mis on 
sellisena määratletud liidu riigiabi 
eeskirjades;

(d a) investeeringuid 
lennujaamainfrastruktuuri, välja arvatud 
juhul, kui need on seotud 
keskkonnakaitsega või kui neid toetavad 
investeeringud, mis on vajalikud selle 
ebasoodsa keskkonnamõju 
leevendamiseks või vähendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 94
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) investeeringuid muudesse kui 
keskkonnale tõestatavat kasu toovatesse 
lennujaamainfrastruktuuridesse.

Or. en

Muudatusettepanek 95
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) investeeringuid muudesse kui 
keskkonnale tõestatavat kasu toovatesse 
lennujaamainfrastruktuuridesse.

Or. en
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Muudatusettepanek 96
Jan Olbrycht

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 Artikkel 4

Temaatiline suunitlus Temaatiline suunitlus
Määruse (EL) nr […]/2012 artiklis 9 
sätestatud temaatilised eesmärgid ning 
käesoleva määruse artiklis 5 sätestatud 
vastavad investeerimisprioriteedid, mida 
ERF võib toetada, suunitletakse järgmiselt:

1. Määruse (EL) nr […]/2012 artiklis 9 
sätestatud temaatilised eesmärgid ning 
käesoleva määruse artiklis 5 sätestatud 
vastavad investeerimisprioriteedid, mida 
ERF võib toetada majanduskasvu ja 
tööhõivesse investeerimise eesmärgi 
raames, suunitletakse järgmiselt:

(a) rohkemarenenud piirkondades ja 
üleminekupiirkondades:

(a) rohkemarenenud piirkondades:

i) vähemalt 80 % ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 
punktides 1, 3 ja 4 sätestatud temaatilistele 
eesmärkidele; ning

i) vähemalt 80 % ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 
punktides 1, 2, 3 ja 4 sätestatud kahele või 
enamale temaatilisele eesmärgile, ning

ii) vähemalt 20% ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 punktis 
4 sätestatud temaatilisele eesmärgile.

ii) vähemalt 20 % ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 punktis 
4 sätestatud temaatilisele eesmärgile;
(a a) üleminekupiirkondades:
i) vähemalt 60 % ERFi vahendite 
kogusummast riiklikul tasandil 
eraldatakse määruse (EL) nr […]/2013 
[üldsätete määrus] artikli 9 punktides 1, 2, 
3 ja 4 sätestatud kahele või enamale 
temaatilisele eesmärgile ning
ii) vähemalt 15 % ERFi vahendite 
kogusummast riiklikul tasandil 
eraldatakse määruse (EL) nr […]/2013 
[üldsätete määrus] artikli 9 punktis 4 
sätestatud temaatilisele eesmärgile;

(b) vähemarenenud piirkondades: (b) vähemarenenud piirkondades:

i) vähemalt 50 % ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 

i) vähemalt 50% ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 
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punktides 1, 3 ja 4 sätestatud temaatilisele 
eesmärgile;

punktides 1, 2, 3 ja 4 sätestatud kahele või 
enamale temaatilisele eesmärgile.

ii) vähemalt 6 % ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 punktis 
4 sätestatud temaatilisele eesmärgile.

ii) vähemalt 12 % ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 punktis 
4 sätestatud temaatilisele eesmärgile.

Erandina punkti a alapunktist i 
eraldatakse vähemalt 60 % ERFi 
ressursside kogusummast riiklikul 
tasandil määruse (EL) nr […]/2012 artikli 
9 punktides 1, 3 ja 4 sätestatud 
temaatilistele eesmärkidele piirkondades, 
mille SKP elaniku kohta oli ajavahemikul 
2007−2013 alla 75 % EL 25 keskmisest 
SKPst võrdlusperioodil, kuid mis on 
kõlblikud üleminekukategooria või
rohkemarenenud piirkondade kategooriate 
kohaselt ajavahemikul 2014−2020 
vastavalt määruse (EL) nr [ ]/2012 artikli 
82 lõike 2 punktidele b ja c.

Erandina punktist a käsitletakse käesoleva 
artikli kohaldamiseks 
üleminekupiirkondadena piirkondi, mille 
SKP elaniku kohta oli ajavahemikul 
2007−2013 alla 75 % EL 25 keskmisest 
SKPst võrdlusperioodil, ning piirkondi, 
millele abiandmine lõpetatakse 
ajavahemikul 2007−2013 järk-järgult, 
kuid mis on kõlblikud rohkemarenenud 
piirkondade kategooriate kohaselt 
ajavahemikul 2014−2020 vastavalt 
määruse (EL) nr [ ]/2012 artikli 82 lõike 2 
punktile c.

Erandina punktist a ja a a käsitletakse 
käesoleva artikli kohaldamiseks kõiki 
NUTS 2. tasandi piirkondi, mis koosnevad 
üksnes saareliikmesriikidest või saartest, 
mis asuvad Ühtekuuluvusfondist abi 
saavates liikmesriikides või mis on 
äärepoolseimad piirkonnad, 
vähemarenenud piirkondadena.

Or. en

Muudatusettepanek 97
Catherine Bearder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt a – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) vähemalt 20 % ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 punktis 
4 sätestatud temaatilisele eesmärgile.

ii) vähemalt 22 % ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 punktis 
4 sätestatud temaatilisele eesmärgile.
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Or. en

Muudatusettepanek 98
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt a – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) vähemalt 20 % ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 punktis 
4 sätestatud temaatilisele eesmärgile.

ii) vähemalt 22 % ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 punktis 
4 sätestatud temaatilisele eesmärgile.

Or. en

Muudatusettepanek 99
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) üleminekupiirkondades:
i) vähemalt 60 % ERFi vahendite 
kogusummast riiklikul tasandil 
eraldatakse määruse (EL) nr […]/2013 
[üldsätete määrus] artikli 9 punktides 1, 2, 
3 ja 4 sätestatud kahele või enamale 
temaatilisele eesmärgile ning
ii) vähemalt 17 % ERFi vahendite 
kogusummast riiklikul tasandil 
eraldatakse määruse (EL) nr […]/2013 
[üldsätete määrus] artikli 9 punktis 4 
sätestatud temaatilisele eesmärgile;

Or. en
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Muudatusettepanek 100
Catherine Bearder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) üleminekupiirkondades:
i) vähemalt 60 % ERFi vahendite 
kogusummast riiklikul tasandil 
eraldatakse määruse (EL) nr […]/2013 
[üldsätete määrus] artikli 9 punktides 1, 2, 
3 ja 4 sätestatud kahele või enamale 
temaatilisele eesmärgile ning
ii) vähemalt 22 % ERFi vahendite 
kogusummast riiklikul tasandil 
eraldatakse määruse (EL) nr […]/2013 
[üldsätete määrus] artikli 9 punktis 4 
sätestatud temaatilisele eesmärgile;

Or. en

Muudatusettepanek 101
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) üleminekupiirkondades:
i) vähemalt 60 % ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil 
eraldatakse määruse (EL) nr […]/2013 
(üldsätete määrus) artikli 9 punktides 1, 2, 
3 ja 4 sätestatud kahele või enamale 
temaatilisele eesmärgile ning
ii) vähemalt 20 % ERFi vahendite 
kogusummast riiklikul tasandil 
eraldatakse määruse (EL) nr […]/2013 
(üldsätete määrus) artikli 9 punktis 4 
sätestatud temaatilisele eesmärgile;
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Or. en

Muudatusettepanek 102
Andrey Kovatchev

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt b – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) vähemalt 6 % ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 punktis 
4 sätestatud temaatilisele eesmärgile.

ii) vähemalt 10 % ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 punktis 
4 sätestatud temaatilisele eesmärgile.

Or. en

Muudatusettepanek 103
Rosa Estaràs Ferragut, François Alfonsi, Francesca Barracciu, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina punktist a ja a a käsitletakse 
käesoleva artikli kohaldamiseks kõiki 
NUTS 2. tasandi või NUTS 3. tasandi 
piirkondi, mis koosnevad üksnes saartest 
või mis on äärepoolseimad piirkonnad, 
vähemarenenud piirkondadena.

Or. en

Selgitus

Nõukogu kavatseb vähendada saarepiirkondi hõlmavat ELi vahendite kasutamisega seotud 
paindlikkust, piirates selle erandi vaid nende saarepiirkondadega, mis kuuluvad 
Ühtekuuluvusfondist abi saamiseks kõlblike liikmesriikide hulka. See jätaks Baleaari saared, 
Korsika, Sardiinia ja Põhja-Euroopa saared ilma ELi vahendite kasutamisega seotud 
vajalikust paindlikkusvõimalusest. Niisugune meede peaks hõlmama kõiki ELi saari, 
sõltumata sellest, kas nende liikmesriik on Ühtekuuluvusfondist abi saamiseks kõlblik või 
mitte.
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Muudatusettepanek 104
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina punktist a ja a a käsitletakse 
käesoleva artikli kohaldamiseks kõiki 
NUTS 2. tasandi või NUTS 3. tasandi 
piirkondi, mis koosnevad üksnes ühest või 
mitmest saarest, vähemarenenud 
piirkondadena.

Or. it

Muudatusettepanek 105
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina punktist a ja a a käsitletakse 
käesoleva artikli kohaldamiseks kõiki 
NUTS 2. tasandi piirkondi, mis koosnevad 
üksnes saartest, mis asuvad 
Ühtekuuluvusfondist abi saavates 
liikmesriikides või mis on äärepoolseimad 
piirkonnad, vähemarenenud 
piirkondadena.

Or. en

Muudatusettepanek 106
Francesca Barracciu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina punktist a käsitletakse 
käesoleva artikli kohaldamiseks kõiki 
NUTS 2. tasandi piirkondi, mis koosnevad 
üksnes ühest või mitmest saarest, 
vähemarenenud piirkondadena.

Or. it

Muudatusettepanek 107
Andrey Kovatchev

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 1 – alapunkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) Et panus tööhõivesõbraliku 
majanduskasvu toetamise eesmärki oleks 
maksimaalne, peaks jätkusuutlikku 
turismi, kultuuri ja riigi pärandit toetavad 
tegevusvaldkonnad olema osa iga 
piirkonna territoriaalsest strateegiast, mis 
hõlmaks ka taandarenevate 
tööstuspiirkondade ümberkorraldamist. 
Selliste tegevusvaldkondade toetamine 
peaks aitama kaasa ka innovatsiooni ja 
IKT kasutamise, VKEde, keskkonna- ja 
ressursitõhususe suurendamisele või 
sotsiaalse kaasatuse edendamisele; 

Or. en

Muudatusettepanek 108
Michael Theurer, Catherine Bearder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) vähese CO2-heitega majandusele 
ülemineku toetamine kõikides sektorites:

(4) vähese CO2-heitega majandusele 
ülemineku ja ressursitõhususe 
suurendamise toetamine kõikides 
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sektorites:

Or. en

Muudatusettepanek 109
Michael Theurer, Catherine Bearder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 4 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) energiatõhususe ja taastuvenergia 
kasutamise edendamine VKEdes;

(b) energiatõhususe ja taastuvenergia 
kasutamise edendamine ettevõtetes, 
peamiselt VKEdes;

Or. en

Muudatusettepanek 110
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 5 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) eriliste ohtude käsitlemiseks, 
õnnetustele vastupidamise tagamiseks ning 
katastroofide ohjamise süsteemide 
arendamiseks suunatud investeeringute 
soodustamine;

(b) eriliste ohtude käsitlemiseks, 
äärmuslikele nähtustele ja õnnetustele 
vastupidamise tagamiseks ning 
katastroofide ohjamise süsteemide 
arendamiseks suunatud ühise 
infrastruktuuri ja investeeringute 
soodustamine;

Or. pt

Muudatusettepanek 111
Jan Olbrycht
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) keskkonnakaitse ja ressursitõhususe 
edendamine:

(6) keskkonna säilitamine ja kaitse ja 
ressursitõhususe edendamine järgmiste 
meetmete kaudu:

(a) tähelepanu pööramine 
investeerimisvajadusele jäätmesektoris
vastavalt keskkonnaalase õigustiku 
nõuetele;

(a) jäätmesektorisse investeerimine
vastavalt liidu keskkonnaalase õigustiku 
nõuetele ning liikmesriikide poolt 
tuvastatud neid vajadusi ületavate 
investeerimisvajaduste rahuldamiseks;

(b) tähelepanu pööramine 
investeerimisvajadusele veesektoris 
vastavalt keskkonnaalase õigustiku 
nõuetele;

(b) veesektorisse investeerimine vastavalt 
liidu keskkonnaalase õigustiku nõuetele 
ning liikmesriikide poolt tuvastatud neid 
vajadusi ületavate investeerimisvajaduste 
rahuldamiseks;

(c) kultuuripärandi kaitse, edendamine ja 
arendamine;

(c) loodus- ja kultuuripärandi säilitamine,
kaitse, edendamine ja arendamine;

(d) bioloogilise mitmekesisuse kaitse, 
pinnase kaitse ning ökosüsteemi teenuste, 
sealhulgas NATURA 2000 ja nn roheliste 
infrastruktuuride, edendamine;

(d) bioloogilise mitmekesisuse kaitse ja 
taastamine, pinnase kaitse ja taastamine 
ning ökosüsteemi teenuste, sealhulgas 
NATURA 2000 ja nn roheliste 
infrastruktuuride, edendamine;

(e) linnakeskkonna parandamine, 
sealhulgas mahajäetud tööstusobjektide 
taaselustamine ja õhusaaste vähendamine;

(e) linnakeskkonna parandamine, linnade 
taaselustamine, mahajäetud 
tööstusobjektide (sh ümberkorraldatavad 
piirkonnad) taaselustamine ja saastatusest 
puhastamine, õhusaaste vähendamine ja 
müra vähendamise meetmete 
edendamine;

(e a) uuenduslike tehnoloogiate 
edendamine, millega parandada 
keskkonnakaitset ja ressursitõhusust 
jäätme- ja veesektoris, pinnasekaitset või 
vähendada õhusaastet;
(e b) ressursitõhusale majandusele 
tööstusliku ülemineku toetamine, 
keskkonnasäästliku majanduskasvu 
edendamine, ökoinnovatsioon ja 
keskkonnatoime avalikus ja erasektoris;

Or. en
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Muudatusettepanek 112
Dimitar Stoyanov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 6 – alapunkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) linnakeskkonna parandamine, 
sealhulgas mahajäetud tööstusobjektide 
taaselustamine ja õhusaaste vähendamine;

(e) linnakeskkonna parandamine, 
sealhulgas mahajäetud tööstusobjektide 
taaselustamine, korterelamute vaheliste 
puhkealade haldamise toetamine, 
kultuuriinfrastruktuuride taastamine ja 
õhusaaste vähendamine;

Or. bg

Muudatusettepanek 113
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesca Barracciu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 7 – alapunkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) piirkondliku ja kohaliku liikuvuse 
tõhustamine investeeringutega 
olemasoleva maanteeinfrastruktuuri 
paremaks muutmisse, et tagada tõhus ja 
tulemuslik teedevõrgu ohutuse 
korraldamine;

Or. en

Muudatusettepanek 114
Jan Olbrycht

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 8
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) tööhõive edendamine ja tööjõu 
liikuvuse toetamine:

(8) jätkusuutliku ja kvaliteetse tööhõive 
edendamine ja tööjõu liikuvuse toetamine 
järgmiste meetmete kaudu:

(a) ettevõtlusinkubaatorite arendamine
ning investeeringute toetamine füüsilisest 
isikust ettevõtjana tegutsemisele ja 
ettevõtete asutamisele;

(a) ettevõtlusinkubaatorite arendamise 
ning investeeringute toetamine füüsilisest 
isikust ettevõtjana tegutsemisele, 
mikroettevõtlusele ja ettevõtete 
asutamisele;

(a a) tööhõivesõbraliku majanduskasvu 
toetamine sisemise potentsiaali 
arendamise kaudu osana kindlate 
piirkondade territoriaalsest strateegiast, 
mis hõlmab taandarenevate 
tööstuspiirkondade ümberkorraldamist 
ning konkreetsetele loodus- ja 
kultuurivaradele juurdepääsu ja nende 
arengu parandamist;

(b) kohalikud arengualgatused ning abi 
lähikonnas teenuseid osutavatele 
struktuuridele, mis loovad uusi töökohti, 
kui sellised meetmed on väljaspool 
määruse (EL) nr […]/2012 [ESF] 
kohaldamisala;

(b) kohalike arengualgatuste ning abi 
lähikonnas teenuseid osutavatele 
struktuuridele, mis loovad uusi töökohti, 
kui sellised meetmed on väljaspool 
määruse (EL) nr […]/2012 [ESF] 
kohaldamisala, toetamine;

(c) riiklike tööturuasutuste 
infrastruktuuridesse investeerimine.

(c) tööturuasutuste infrastruktuuridesse 
investeerimine.

Or. en

Muudatusettepanek 115
Jan Olbrycht

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) sotsiaalse kaasatuse edendamine ja 
vaesuse vastu võitlemine:

(9) sotsiaalse kaasatuse edendamine ja 
vaesuse ning diskrimineerimise vastu 
võitlemine järgmiste meetmete kaudu:

(a) investeeringud tervishoidu ja 
sotsiaalsesse infrastruktuuri, mis 

(a) investeeringud tervishoidu ja 
sotsiaalsesse infrastruktuuri, mis 
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panustavad piirkondlikku ja kohalikku 
arengusse, vähendades tervisealast 
ebavõrdsust, ning üleminek 
hooldeasutustes pakutavatelt 
hoolekandeteenustelt kohalikule 
hoolekandestruktuurile;

panustavad piirkondlikku ja kohalikku 
arengusse, vähendades tervisealast 
ebavõrdsust, edendades sotsiaalset 
kaasatust parandatud juurdepääsu kaudu 
sotsiaal-, kultuuri- ja 
meelelahutusteenustele, ning üleminek 
hooldeasutustes pakutavatelt 
hoolekandeteenustelt kohalikule 
hoolekandestruktuurile;

(b) mahajäänud linna- ja maakogukondade
füüsilise ja majandusliku taaselustamise 
toetamine;

(b) mahajäänud linna- ja maapiirkondade
kogukondade füüsilise, majandusliku ja 
sotsiaalse taaselustamise toetamine;

(c) sotsiaalsete ettevõtete toetamine; (c) sotsiaalsete ettevõtete toetamine;

(c a) ühenduse juhitavate kohaliku 
arengu strateegiate raames tehtavad 
investeeringud;

Or. en

Muudatusettepanek 116
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 9 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) investeeringud tervishoidu ja 
sotsiaalsesse infrastruktuuri, mis 
panustavad piirkondlikku ja kohalikku 
arengusse, vähendades tervisealast 
ebavõrdsust, ning üleminek 
hooldeasutustes pakutavatelt 
hoolekandeteenustelt kohalikule 
hoolekandestruktuurile;

(a) investeeringud tervishoidu spordi- , 
kultuuri- ja sotsiaalsesse infrastruktuuri, 
mis panustavad piirkondlikku ja kohalikku 
arengusse, vähendades tervisealast ja
sotsiaalset ebavõrdsust, edendades 
sotsiaalset kaasatust parandatud 
juurdepääsu kaudu sotsiaal-, kultuuri- ja 
meelelahutusteenustele, ning üleminek 
hooldeasutustes pakutavatelt 
hoolekandeteenustelt kohalikule 
hoolekandestruktuurile;

Or. en

Muudatusettepanek 117
Jan Olbrycht
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) investeerimine haridusse, oskustesse
ja elukestvasse õppesse haridus- ja 
koolitusinfrastruktuuri arendamise läbi;

(10) investeerimine haridusse, koolitusse ja 
kutseõppesse oskuste eesmärgil ja 
elukestvasse õppesse haridus- ja 
koolitusinfrastruktuuri arendamise läbi;

Or. en

Muudatusettepanek 118
Jan Olbrycht

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) institutsioonilise suutlikkuse ning 
tõhusa avaliku halduse parandamine 
haldusorganite institutsioonilise 
suutlikkuse ja tõhususe ning ERFi 
rakendamisega seotud avalike teenuste 
tugevdamise kaudu; sellega toetatakse ka 
ESFi toetatud meetmeid institutsioonilise 
suutlikkuse ja avaliku halduse 
tõhustamiseks.

(11) riiklike ametiasutuste ja 
sidusrühmade institutsioonilise 
suutlikkuse ning tõhusa avaliku halduse 
parandamine haldusorganite 
institutsioonilise suutlikkuse ja tõhususe 
ning ERFi rakendamisega seotud avalike 
teenuste tugevdamise kaudu; sellega 
toetatakse ka ESFi toetatud meetmeid 
institutsioonilise suutlikkuse ja avaliku 
halduse tõhustamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 119
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. ERF toetab rakenduskavade raames 
linnade säästvat arengut läbi strateegiate, 

1. ERF toetab rakenduskavade raames 
linnade säästvat arengut läbi strateegiate, 
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milles on sätestatud integreeritud meetmed 
linnapiirkondade majanduslike, 
keskkonnaalaste ja sotsiaalsete 
probleemide lahendamiseks.

milles on sätestatud integreeritud meetmed 
linnapiirkondade majanduslike, 
keskkonnaalaste, kliima ning veega seotud
ja sotsiaalsete probleemide lahendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 120
Jan Olbrycht

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 Artikkel 8
Uuenduslikud meetmed linnade säästva 

arengu valdkonnas
Uuenduslikud meetmed linnade säästva 

arengu valdkonnas

1. Komisjoni algatusel võib ERF toetada 
uuenduslikke meetmeid linnade säästva 
arengu valdkonnas 0,2 % ülemmäära 
piires ERFi kogu aastasest eraldisest. 
Meetmed hõlmavad uuringuid ja 
pilootprojekte, mille eesmärk on leida või 
katsetada uusi võimalusi liidu tasandil 
oluliste linnade säästva arengu valdkonnas.

1. Komisjoni algatusel võib ERF toetada 
uuenduslikke meetmeid linnade säästva 
arengu valdkonnas kooskõlas määruse 
(EL) nr [...]/2013 [üldsätete määrus] 
artikli 84 lõikega 7. Meetmed hõlmavad 
uuringuid ja pilootprojekte, mille eesmärk 
on leida või katsetada uusi võimalusi liidu 
tasandil oluliste linnade säästva arengu 
valdkonnas. Komisjon julgustab määruse 
(EL) nr [...]/2013 [üldsätete määrus] 
artikli 5 punktis 1 osutatud kategooriatel 
põhinevate asjakohaste partnerite 
kaasamist uuenduslike meetmete 
ettevalmistamisse ja rakendamisse.

2. Erandina eespool nimetatud artiklist 4 
võidakse uuenduslike meetmetega toetada 
kõiki tegevusi, mis on vajalikud määruse 
(EL) nr […]/2012 artiklis 9 sätestatud 
temaatiliste eesmärkide saavutamise jaoks 
ning mis vastavad 
investeerimisprioriteetidele.

2. Erandina käesoleva määruse artiklist 4 
võidakse uuenduslike meetmetega toetada 
kõiki tegevusi, mis on vajalikud määruse 
(EL) nr […]/2012 artiklis 9 sätestatud 
temaatiliste eesmärkide saavutamise jaoks 
ning mis vastavad 
investeerimisprioriteetidele.

3. Komisjon võtab vastu delegeeritud 
õigusaktid vastavalt artiklile 13, mis 
käsitleb uuenduslike meetmete valikut ja 
rakendamise korda.

3. Komisjonile antakse volitused võtta
vastu delegeeritud õigusaktid vastavalt 
artiklile 13, mis kehtestab üksikasjalikud 
eeskirjad toetatavate uuenduslike 
meetmete valiku ja haldamise põhimõtete 
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kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 121
Jan Olbrycht

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Äärepoolseimale piirkonnale 
Mayotte’ile ettenähtud eritoetuse ERFi 
osa suhtes ei kohaldata käesoleva 
määruse artiklit 4 ning vähemalt 50 % 
eraldatakse määruse (EL) nr [...]/2013 
[üldsätete määrus] artikli 9 punktides 1, 2, 
3, 4 ja 6 sätestatud temaatilistele 
eesmärkidele.

Or. en

Muudatusettepanek 122
Dimitar Stoyanov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
artikli 9 lõikes 3 osutatud delegeeritud 
õigusakte määramata ajaks alates 1. 
jaanuarist 2014.

2. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
artikli 9 lõikes 3 osutatud delegeeritud 
õigusakte kolme-aastaseks perioodiks
alates 1. jaanuarist 2014 ning hiljemalt 
üheksa kuud enne kolmeaastase perioodi 
lõppu esitab komisjon delegeeritud 
volituste kohta aruande.

Or. bg

Selgitus

Oleks asjakohane, kui volituste delegeerimisele seataks ajaline piirang ning et komisjonil 
oleks kohustus esitada aruanne selle kohta, kuidas ta delegeeritud volitusi on rakendanud, et 
selle toimimise kohta oleksid tehtud korrapärased hinnangud.
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