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Muudatusettepanek 1
Jan Olbrycht

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 j (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 j) Selleks et ühise rakendamisega 
suurendada paindlikkust ja vähendada 
halduskoormust, tuleks ühtlustada ERFi 
ja Ühtekuuluvusfondi 
investeerimisprioriteedid vastavalt 
temaatilistele eesmärkidele.

Or. en

Muudatusettepanek 2
Jan Olbrycht
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 36, 54, 55, 56, 
57, 121

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Konkreetseid lisaeraldisi
äärepoolseimatele piirkondadele 
kasutatakse aluslepingu artiklis 349 
kindlaks määratud äärepoolseimate 
piirkondade raskustega seotud täiendavate 
kulude hüvitamiseks, toetades:

1. Äärepoolseimatele piirkondadele 
tehtavate konkreetsete lisaeraldiste suhtes
ei kohaldata artiklit 4 ja neid kasutatakse 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 
349 kindlaks määratud äärepoolseimate 
piirkondade eripära ja piirangutega seotud 
täiendavate kulude hüvitamiseks, toetades:

(a) määruse (EL) nr […]/2012 artiklis 9 
sätestatud temaatilisi eesmärke;

(a) määruse (EL) nr […]/2012 artiklis 9 
sätestatud temaatilisi eesmärke;

(b) kaubaveoteenuseid ja tegevuse 
alustamise abi veoteenuste puhul;

(b) kaubaveoteenuseid ja tegevuse 
alustamise abi veoteenuste puhul;

(c) tootmisvahendite 
ladustamispiirangutega, nende ülemääraste 
mõõtmete ja hooldusega ning kohalikul 
tööturul inimkapitali puudusega seotud 

(c) tootmisvahendite 
ladustamispiirangutega, nende ülemääraste 
mõõtmete ja hooldusega ning kohalikul 
tööturul inimkapitali puudusega seotud 
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tegevusi. tegevusi.

Vähemalt 50 % konkreetsetest 
lisaeraldistest tuleb eraldada meetmetele, 
millega aidatakse kaasa äärepoolseimate 
piirkondade majanduste 
mitmekesistamisele ja kaasajastamisele, 
keskendudes eelkõige määruse (EL) nr 
[…]/2012 artikli 9 punktides 1, 2 ja 3 
sätestatud temaatilistele eesmärkidele.
2. Lisaks kasutatakse konkreetseid 
lisaeraldisi äärepoolseimates piirkondades 
tegevusabi ning avaliku teenindamise 
kohustuse ja lepingutega seotud kulutuste 
rahastamise toetamiseks.

2. Lisaks kasutatakse konkreetseid 
lisaeraldisi äärepoolseimates piirkondades 
tegevusabi ning avaliku teenindamise 
kohustuse ja lepingutega seotud kulutuste 
rahastamise toetamiseks.

3. Summa, mille suhtes kaasrahastamise 
määra kohaldatakse, on proportsionaalne 
üksnes lõikes 1 mainitud toetusesaaja 
lisakuludega tegevusabile ning avaliku 
teenindamise kohustuse ja lepingutega 
seotud kulutustega ning võib 
investeerimiskulutuste korral hõlmata kõiki 
abikõlblikke kulusid.

3. Summa, mille suhtes kaasrahastamise 
määra kohaldatakse, on proportsionaalne 
üksnes lõikes 1 mainitud toetusesaaja 
lisakuludega tegevusabile ning avaliku 
teenindamise kohustuse ja lepingutega 
seotud kulutustega ning võib 
investeerimiskulutuste korral hõlmata kõiki 
abikõlblikke kulusid. 

4. Käesoleva artikli alusel toimuva 
rahastamisega ei või toetada:

4. Käesoleva artikli alusel toimuva 
rahastamisega ei või toetada:

(a) tegevusi, mis on seotud aluslepingu I 
lisas käsitletud toodetega;

(a) tegevusi, mis on seotud Euroopa Liidu 
toimimise lepingu I lisas käsitletud 
toodetega;

(b) aluslepingu artikli 107 lõike 2 punktis 
a lubatud abi reisijateveoks;

(b) Euroopa Liidu toimimise lepingu
artikli 107 lõike 2 punktis a lubatud abi 
reisijateveoks;

(c) maksuvabastusi ja vabastust 
sotsiaalmaksudest.

(c) maksuvabastusi ja vabastust 
sotsiaalmaksudest.

4 a. Erandina artikli 3 lõike 1 punktidest 
a, a a ja b võib ERF toetada tootlikke 
investeeringuid äärepoolseimate 
piirkondade ettevõtetesse olenemata 
nende suurusest.
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 
[ühissätete määrus] artikli 9 punktides 1, 
2, 3, 4 ja 6 sätestatud temaatilistele 
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eesmärkidele.

Or. en

Muudatusettepanek 3
Jan Olbrycht
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – Teadusuuringud ja innovatsioon

Komisjoni ettepanek

ÜHIK NIMETUS
Teadusuuringud ja innovatsioon

füüsilised 
isikud

Uutes või uute seadmetega 
varustatud 
teadusuuringute 
infrastruktuurides 
töötavate uurimis- ja 
arendustöötajate arv

ettevõtted Toetust saavate 
teadusasutustega koostööd 
tegevate ettevõtete arv

täistööaja 
ekvivalendid

Uurimis- ja 
arendustöötajate jaoks 
loodud töökohtade arv 
toetust saavates üksustes

EUR Erainvesteeringud 
kooskõlas riigi toetustega 
innovatsiooni või teadus- ja 
arendustegevuse alastele 
projektidele

ettevõtted Nende ettevõtete arv, kes 
tutvustasid uusi või 
oluliselt täiustatud tooteid, 
mis tulid turule tänu 
toetust saavatele 
innovatsiooni- või teadus-
ja arendustegevuse 
alastele projektidele

ettevõtted Nende ettevõtete arv, kes 
tutvustasid uusi või 
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oluliselt täiustatud tooteid, 
mis loodi tänu toetust 
saavatele innovatsiooni-
või teadus- ja 
arendustegevuse alastele 
projektidele

Muudatusettepanek

ÜHIK NIMETUS

Teadusuuringud ja innovatsioon

välja jäetud
välja jäetud
täistööaja 
ekvivalendid

Uute uurimistöötajate arv 
toetust saavates üksustes

täistööaja 
ekvivalendid

Parandatud 
teadusuuringute 
infrastruktuurides 
töötavate uurimistöötajate 
arv

ettevõtted Teadusasutustega 
koostööd tegevate 
ettevõtete arv

EUR Erainvesteeringud 
kooskõlas riigi toetustega 
innovatsiooni või teadus- ja 
arendustegevuse alastele 
projektidele

ettevõtted Nende ettevõtete arv, kes 
saavad toetust, et nad 
hakkaksid tootma turu
jaoks uusi tooteid

ettevõtted Nende ettevõtete arv, kes 
saavad toetust, et nad 
hakkaksid tootma ettevõtte 
jaoks uusi tooteid

Or. en

Muudatusettepanek 4
Jan Olbrycht
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 71
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Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – Energeetika ja kliimamuutused

Komisjoni ettepanek

ÜHIK NIMETUS
Energeetika ja kliimamuutused

Taastuvad energiaallikad MW Taastuva energia tootmise 
täiendav võimsus

Energiatõhusus kodumajapi-
damised

Tõhustatud 
energiatarbimise 
klassifikatsiooniga 
majapidamiste arv

kWh/aastas Primaarenergia tarbimise 
vähenemine 
üldkasutatavates hoonetes

kasutajad Arukatesse 
energiavõrkudesse 
ühendatud täiendavate 
energiatarbijate arv

Kasvuhoonegaaside vähendamine CO2
ekvivalent-
tonnides

Kasvuhoonegaaside 
hinnanguline vähenemine 
CO2 ekvivalendina

Muudatusettepanek

ÜHIK NIMETUS

Energeetika ja kliimamuutused
Taastuvad energiaallikad MW Taastuva energia tootmise 

täiendav võimsus
Energiatõhusus kodumajapi-

damised
Tõhustatud 
energiatarbimise 
klassifikatsiooniga 
majapidamiste arv

kWh/aastas Primaarenergia aastase
tarbimise vähenemine 
üldkasutatavates hoonetes

kasutajad Arukatesse 
energiavõrkudesse 
ühendatud täiendavate 
energiatarbijate arv

Kasvuhoonegaaside vähendamine CO2
ekvivalent-

Kasvuhoonegaaside 
hinnanguline vähenemine 
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tonnides aastas

Or. en

Muudatusettepanek 5
Jan Olbrycht
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – Sotsiaalne infrastruktuur

Komisjoni ettepanek

ÜHIK NIMETUS
Sotsiaalne infrastruktuur

Lastehoid ja haridus füüsilised 
isikud

Toetust saavate 
lapsehoiuteenuste või 
hariduse infrastruktuuri 
teenindusmaht

Tervishoid füüsilised 
isikud

Toetust saavate
tervishoiuteenuste maht

Eluase kodumajapi-
damised

Eluasemega seotud 
paranenud tingimustest 
kasu saavate 
kodumajapidamiste arv

Kultuuripärand külastused Külastuste arv toetust 
saavate vaatamisväärsuste 
juurde

Muudatusettepanek

ÜHIK NIMETUS
Sotsiaalne infrastruktuur

Lastehoid ja haridus füüsilised 
isikud

Toetust saavate 
lapsehoiuteenuste või 
hariduse infrastruktuuri 
maht

Tervishoid füüsilised 
isikud

Parandatud 
tervishoiuteenuseid saavad 
elanikud

välja jäetud
välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 6
Jan Olbrycht
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – Linnade areng

Komisjoni ettepanek

ÜHIK NIMETUS

Linnade areng
füüsilised 
isikud

Linnade integreeritud 
arengustrateegiatega aladel 
elavad inimesed

ruutmeetrid Uued avatud platsid 
linnapiirkondades

ruutmeetrid Uued avalikud või 
ärihooned 
linnapiirkondades

ruutmeetrid Uued elamud 
linnapiirkondades

Muudatusettepanek

ÜHIK NIMETUS
Linnade arengu konkreetsed näitajad

füüsilised 
isikud

Linnade integreeritud 
arengustrateegiatega aladel 
elavad inimesed

ruutmeetrid Avatud platsid, mis on 
loodud või taastatud
linnapiirkondades

ruutmeetrid Linnapiirkondades 
ehitatud või renoveeritud
avalikud või ärihooned

elamud Taastatud elamud 
linnapiirkondades

Or. en


