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Muudatusettepanek 54
Victor Boştinaru

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Aluslepingu artiklis 174 on sätestatud, 
et edendamaks oma igakülgset 
harmoonilist arengut, töötab liit välja ja
rakendab meetmeid majandusliku, 
sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse 
tugevdamiseks. Ühtekuuluvusfond peaks 
seega andma rahalist abi 
keskkonnaprojektidele ning üleeuroopaliste 
võrkude projektidele transpordi 
infrastruktuuri valdkonnas.

(1) Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi 
toimimise lepingu) artiklis 174 on 
sätestatud, et liit peab töötama välja ja
rakendama meetmeid majandusliku, 
sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse 
tugevdamiseks. Käesoleva määrusega 
loodud Ühtekuuluvusfond peaks seega 
andma rahalist abi keskkonnaprojektidele 
ning üleeuroopaliste võrkude projektidele 
transpordi infrastruktuuri valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 55
Victor Boştinaru

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Selleks et kiirendada transpordi 
infrastruktuuri arengut kogu liidus, peaks 
Ühtekuuluvusfond toetama Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 
[…]/2013 […], millega asutatakse 
Euroopa Ühendamise Rahastu, (edaspidi 
„Euroopa Ühendamise Rahastu määrus”) 
ette nähtud Euroopa lisandväärtusega 
transpordi infrastruktuuri projekte kokku 
XXX euro ulatuses. Ühtekuuluvusfondist 
eraldatud toetus peab vastama määruse 
(EL) nr [...]/2013 (ühissätete määrus) 
[artikli 84 lõikes 4] kehtestatud 
eeskirjadele. Euroopa Ühendamise 
Rahastu määruse alusel peaksid abi 
saama vaid need liikmesriigid, kes 
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vastavad Ühtekuuluvusfondist abi 
saamise tingimustele, ja vastavalt 
Ühtekuuluvusfondi suhtes kohaldatavale 
kaasrahastamise määrale.

Or. en

Muudatusettepanek 56
Victor Boştinaru

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Investeeringud, mille eesmärk on 
vähendada nendest tegevusaladest 
tulenevate kasvuhoonegaaside
heitkoguseid, mis on loetletud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 2003. 
aasta direktiivi 2003/87/EÜ (millega 
luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside 
saastekvootidega kauplemise süsteem ja 
muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ) 
I lisas, ei tohiks olla abikõlblikud 
Ühtekuuluvusfondist toetuse saamiseks, 
kuna need saavad juba rahaliselt kasu 
kõnealuse direktiivi kohaldamisest. See 
väljajätt ei peaks piirama võimalust 
kasutada Ühtekuuluvusfondi direktiivi 
2003/87/EÜ I lisas loetlemata tegevuste 
toetamiseks, isegi kui neid viivad ellu 
samad ettevõtjad, näiteks energiatõhususe 
suurendamise investeeringud soojuse ja 
elektri koostootmisesse ning 
kaugküttevõrkudesse, arukad 
energiajaotus-, ladustus- ja salvestus-
ning ülekandesüsteemid, õhusaaste 
vähendamise meetmed jne, 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 57
Victor Boştinaru

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Programmide rakendamisel tehtavate
edusammude hindamiseks tuleks panna 
paika ühiste näitajate kogum enne, kui 
liikmesriigid koostavad oma 
rakenduskavad. Neid näitajaid tuleks 
täiendada programmispetsiifiliste
näitajatega.

(7) Käesolevas määruses tuleks 
kehtestada ühised väljundnäitajad liidu 
tasandil programmide rakendamise üldiste
edusammude hindamiseks. Need peaksid 
vastama käesoleva määruse ja määruse 
(EL) nr [...]/2013 (ühissätete määrus) 
asjakohaste sätetega kooskõlas toetatavale 
investeerimisprioriteedile ja tegevuse 
liigile. Neid näitajaid tuleks täiendada 
programmispetsiifiliste tulemusnäitajatega 
ja vajaduse korral programmispetsiifiliste 
väljundnäitajatega.

Or. en

Muudatusettepanek 58
Victor Boştinaru

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
Ühtekuuluvusfondi ülesanded ja tema 
antava toetuse ulatus seoses määruse (EL) 
nr [...]/2012 (ühissätete määrus) artiklis 81 
osutatud eemärgiga investeerida 
majanduskasvu ja tööhõive suurendamisse.

1. Ühtekuuluvusfond luuakse eesmärgiga 
tugevdada liidu majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust 
säästva arengu edendamise huvides. 
Käesoleva määrusega kehtestatakse 
Ühtekuuluvusfondi ülesanded ja tema 
antava toetuse ulatus seoses määruse (EL) 
nr [...]/2013 (ühissätete määrus) artiklis 81 
osutatud eemärgiga investeerida 
majanduskasvu ja tööhõive suurendamisse.

Or. en
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Muudatusettepanek 59
Victor Boştinaru

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Ühtekuuluvusfondi tegevust 
reguleeritakse määrusega (EL) nr 
[...]/2013 (ühissätete määrus) ning 
käesoleva määrusega.

Or. en

Muudatusettepanek 60
Victor Boştinaru

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2 a
Ühtekuuluvusfondi toetus 

transpordiinfrastruktuurile Euroopa 
Ühendamise Rahastu raames

Ühtekuuluvusfondist toetatakse määruses 
(EL) nr […]/2013 [millega asutatakse 
Euroopa Ühendamise Rahastu] sätestatud 
Euroopa lisandväärtusega transpordi 
infrastruktuuri projekte kokku XXX euro 
ulatuses, vastavalt määruse (EL) nr 
[...]/2013 (ühissätete määrus) [artikli 84 
lõikele 4].

Or. en

Muudatusettepanek 61
Victor Boştinaru
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) investeeringuid 
lennujaamainfrastruktuuri, kui see ei ole 
seotud keskkonnakaitsega või seda ei 
toetata investeeringutega, mis on 
vajalikud selle ebasoodsa keskkonnamõju 
leevendamiseks või vähendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 62
Victor Boştinaru

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastavalt määruse (EL) nr [...]/2012 
(ühissätete määrus) artiklile 16 toetatakse 
ühtekuuluvusfondist sama määruse artiklis 
9 sätestatud temaatiliste eesmärkide raames 
järgmisi investeerimisprioriteete:

Vastavalt määruse (EL) nr [...]/2013 
(ühissätete määrus) artiklile 16 toetatakse 
ühtekuuluvusfondist sama määruse artiklis 
9 sätestatud temaatiliste eesmärkide raames
ja arvestades eelnimetatud määruse artikli 
14 lõike 1 punkti a alapunktis i osutatud 
partnerluslepingus määratletud vajaduste 
ja võimalustega järgmisi 
investeerimisprioriteete:

Or. en

Muudatusettepanek 63
Victor Boştinaru

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) energiatõhususe ja taastuvenergia 
kasutamise edendamine väikestes ja 

ii) energiatõhususe ja taastuvenergia 
kasutamise edendamine ettevõtetes;
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keskmise suurusega ettevõtetes;

Or. en

Muudatusettepanek 64
Dimitar Stoyanov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) energiatõhususe ja taastuvenergia 
kasutamise edendamine väikestes ja 
keskmise suurusega ettevõtetes;

ii) energiatõhususe ja taastuvenergia 
kasutamise edendamine mikroettevõtetes 
ning väikestes ja keskmise suurusega 
ettevõtetes;

Or. bg

Selgitus

Energiatõhususe ja taastuvenergia kasutamise edendamine ei peaks piirduma üksnes väikeste 
ja keskmise suurusega ettevõtetega, vaid seda tuleks laiendada ka mikroettevõtetele, millel on 
õige finantskliima tingimustes suur kasvupotentsiaal, avades uusi töövõimalusi, millel on 
omakorda positiivne mõju eelkõige vähemarenenud piirkondadele.


