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Muudatusettepanek 1
Joachim Zeller
Kompromissmuudatusettepanek

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Tuleks märkida, et ETKRidel võib 
olla potentsiaali tõhustada Euroopa Liidu 
kui terviku ühtse arengu edendamist ja 
saavutamist ning eeskätt selle piirkondade 
majanduslikku, sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust ning aidata 
kaasa strateegia „Euroopa 2020” 
eesmärkide täitmisele. Need võivad aidata 
tulemuslikult vähendada ka tõkkeid 
territoriaalsele koostööle piirkondade 
vahel, kus valitsevad rasked ja püsivad 
looduslikud või demograafilised 
tingimused, sh äärepoolseimate 
piirkondade eriolukorra puhul, ning need 
võivad aidata kaasa kolmandate riikide, 
ülemeremaade ja -territooriumide ning 
ELi piirialade vahelise koostöö 
tugevdamisele, sh ELi väliskoostöö 
programmide kasutamise kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 2
Joachim Zeller
Kompromissmuudatusettepanek

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Seni asutatud ETKRide kogemus 
näitab, et uut õiguslikku vahendit 
kasutatakse ka muude Euroopa 
poliitikavaldkondade rakendamiseks 
tehtavas koostöös. ETKRide tõhusust ja 

(5) Seni asutatud ETKRide kogemus 
näitab, et uut õiguslikku vahendit 
kasutatakse ka muude liidu 
poliitikavaldkondade rakendamiseks 
tehtavas koostöös, sealhulgas rakendades 
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tulemuslikkust tuleks edendada, laiendades 
nende rühmituste olemust.

programme või programmiosi, milles 
kasutatakse muud ELi finantstoetust kui 
ühtekuuluvuspoliitika vahendeid. 
ETKRide tõhusust ja tulemuslikkust tuleks 
edendada, laiendades nende rühmituste 
olemust, kaotades püsivad tõkked ja 
hõlbustades ETKRide asutamist ja 
projekte, säilitades samas liikmesriikide 
võimaluse piirata tegevust, mida ETKR 
võib teostada ilma ELi finantstoetuseta. 
Tuletatakse meelde, et määruse (EÜ) 
nr 1083/2006 alusel on ETKRidel igas 
liikmesriigis kõige laialdasem õigusvõime, 
sh ka võimalus sõlmida kokkuleppeid 
teiste ETKRide või muude juriidiliste 
isikutega, et teostada ühiseid 
koostööprojekte eesmärgiga tagada muu 
hulgas makropiirkondlike strateegiate 
tõhusam toimimine.

Or. en

Muudatusettepanek 3
Joachim Zeller
Kompromissmuudatusettepanek

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Oma olemuse kohaselt tegutseb ETKR 
rohkem kui ühes liikmesriigis. Kehtiva
ETKRi määruse artikli 2 lõikes 1 on 
sätestatud, et kokkuleppes ja põhikirjas
võidakse kindlaks määrata, millist õigust 
teatavates küsimustes kohaldatakse ning
nende sätete kohaselt eelistatakse –
kõnealuse artikli kohases õigusnormide 
järjestuses selle liikmesriigi õigusnorme, 
kus on ETKRi registrijärgne asukoht; seda 
sätet tuleks täpsustada. Kohaldatavat 
õigust käsitlevaid sätteid tuleks laiendada 
ETKRi meetmetele ja tegevusele.

(6) Oma olemuse kohaselt tegutseb ETKR 
rohkem kui ühes liikmesriigis. ETKRi 
määruses on sätestatud kokkuleppe ja 
põhikirja võimalus määrata kindlaks, 
millist õigust teatavates küsimustes 
kohaldatakse. Täpsustada tuleks, 
missugusel juhul nende sätete kohaselt 
kindlaks määratut eelistatakse – kõnealuse 
artikli kohases õigusnormide järjestuses 
selle liikmesriigi õigusnorme, kus on 
ETKRi registrijärgne asukoht. 
Kohaldatavat õigust käsitlevaid sätteid 
tuleks laiendada ETKRi meetmetele ja 
tegevusele sõltuvalt liikmesriikide 
õiguslikust kontrollist igal üksikul juhul.
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Or. en

Muudatusettepanek 4
Joachim Zeller
Kompromissmuudatusettepanek

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Kuigi ETKRi määruse artikli 3 lõike 1 
punkti d kohaselt võivad eraõiguslikud 
asutused ETKRi liikmeks saada juhul, kui 
neid käsitatakse avalik-õiguslike isikutena 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 
2004. aasta direktiivi 2004/18/EÜ 
(ehitustööde riigihankelepingute, asjade 
riigihankelepingute ja teenuste 
riigihankelepingute sõlmimise korra 
kooskõlastamise kohta) artikli 1 lõike 9 
tähenduses, on võimalik, et tulevikus 
haldavad ETKRid ühiselt üldist 
majandushuvi pakkuvaid avalikke
teenuseid või infrastruktuure. Seega 
võivad ETKRi liikmeks saada ka muud 
era- või avalik-õiguslikud asutused. 
Seepärast tuleks nende hulka kaasata ka 
riigi osalusega äriühingud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. 
aasta direktiivi 2004/17/EÜ (millega 
kooskõlastatakse vee-, energeetika-, 
transpordi- ja postiteenuste sektoris 
tegutsevate ostjate hankemenetlused) 
artikli 2 lõike 1 punkti b tähenduses.

(8) Kuigi ETKRi määruse artikli 3 lõike 1 
punkti d kohaselt võivad eraõiguslikud 
asutused ETKRi liikmeks saada juhul, kui 
neid käsitatakse avalik-õiguslike isikutena 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 
2004. aasta direktiivi 2004/18/EÜ 
(ehitustööde riigihankelepingute, asjade 
riigihankelepingute ja teenuste 
riigihankelepingute sõlmimise korra 
kooskõlastamise kohta) artikli 1 lõike 9 
tähenduses, on võimalik, et tulevikus 
haldavad ETKRid ühiselt avalikke 
teenuseid, mille keskmes on eriti üldist 
majandushuvi pakkuvad teenused või 
infrastruktuurid. Seega võivad ETKRi 
liikmeks saada ka muud era- või avalik-
õiguslikud asutused. Seepärast tuleks 
nende hulka kaasata ka riigi osalusega 
äriühingud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiivi 
2004/17/EÜ (millega kooskõlastatakse vee-
, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste 
sektoris tegutsevate ostjate 
hankemenetlused) artikli 2 lõike 1 punkti b 
tähenduses ning äriühingud, kellele on 
usaldatud üldist majandushuvi pakkuvate 
teenuste osutamine sellistes valdkondades 
nagu haridus ja koolitus, arstiabi teenuste 
osutamine, tervishoidu ja pikaajalist 
hooldust, lapsehooldust, tööturule 
juurdepääsu ja naasmist, sotsiaalmajutust 
ning hooldusteenuseid ja ebasoodsas 
olukorras olevate rühmade sotsiaalset 
kaasatust hõlmavate sotsiaalsete 
vajadustega seotud teenuste osutamine.
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Or. en

Muudatusettepanek 5
Joachim Zeller
Kompromissmuudatusettepanek

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) ELi toimimise lepingu artikli 175 
kolmanda lõiguga ei ole ette nähtud 
võimalust kaasata nimetatud sättel 
põhinevatesse õigusaktidesse kolmandate 
riikide asutusi. ETKRi määrusega ei 
välistata otseselt kolmanda riigi asutuste 
osalemist selle määruse alusel asutatud 
ETKRis, kui kolmanda riigi õigusaktid või 
liikmesriikide ja kolmandate riikide
vahelised lepingud seda lubavad.

(9) Määrus (EÜ) nr 1082/2006 ei sisalda 
üksikasjalikke eeskirju kolmandate riikide 
asutuste osalemise kohta käesoleva 
määruse alusel asutatud, st vähemalt 
kahest liikmesriigist pärit liiget hõlmavas 
ETKRis. Võttes arvesse ühe või mitme 
liikmesriigi ja ühe või mitme kolmanda 
riigi vahelist koostööd reguleerivate 
eeskirjade edasist ühtlustamist –
enamjaolt Euroopa naabruspoliitika 
rahastamisvahendi ja ühinemiseelse abi 
rahastamisvahendi (IPA II) raames 
toimuva piiriülese koostöö kontekstis, 
kuid ka Euroopa Arengufondi täiendava 
rahastamise ja Euroopa territoriaalse 
koostöö eesmärgi raames toimuva 
riikidevahelise koostöö kontekstis, mille 
puhul eraldised Euroopa naabruspoliitika 
rahastamisvahendist ja IPA II-st kantakse 
üle eesmärgiga ühendada need eraldised 
ühiste koostööprogrammide raames 
Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF) 
lähtuvate eraldistega – , tuleks 
liikmesriigi, sh selle äärepoolseimate 
piirkondade naabruses asuvate 
kolmandate riikide osalemine vähemalt 
kahe liikmesriigi loodud ETKRis 
sõnaselgelt ette näha. See peaks olema 
võimalik, kui kolmanda riigi õigusaktid või 
vähemalt ühe osaleva liikmesriigi ja 
kolmanda riigi vahel sõlmitud lepingud 
seda lubavad.

Or. en
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Muudatusettepanek 6
Joachim Zeller
Kompromissmuudatusettepanek

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Kogemus on näidanud, et 
kolmandate riikide selliste ametiasutuste 
ja muude organite osalemine, mis on 
samaväärsed liikmesriikide vastavate 
asutustega, on teinud rakendamise 
keeruliseks. Selline osalemine ETKRides, 
mille liikmed on pärit kahest või enamast 
liikmesriigist, on siiski vaid liidusisese ja 
liikmesriikide vahelise koostöö 
kõrvalelement. Seepärast tuleks sellist 
osalemist selgitada, kasutamata seejuures 
eri õiguslikku alust ELi toimimise
lepingus.

(10) Et tugevdada liidu majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust 
ning suurendada eelkõige territoriaalse 
koostöö tulemuslikkust, sh üht või mitut 
piiriülest, riikide- ja piirkondadevahelist 
koostööd ETKRi liikmete vahel, tuleks 
liikmesriigi (sh selle äärepoolseimate 
piirkondade) naabruses asuvatel 
kolmandatel riikidel lubada ETKRis 
osaleda. Seepärast peaksid Euroopa 
territoriaalse koostöö programmide 
raames toimuvad projektid – kui EL on
nende kaasrahastaja – taotlema jätkuvalt 
ühtekuuluvuse eesmärke, isegi kui neid 
rakendatakse osaliselt või tervenisti 
väljaspool liidu territooriumi ning ETKRi 
tegevus toimub seega vähemalt mõningal 
määral väljaspool liidu territooriumi. 
Selle taustal ning juhul, kui see on 
asjakohane, jääb niisuguste ETKRide 
tegevuse panus, millel on liikmeid ka 
vähemalt ühe liikmesriigi (sh selle 
äärepoolseimate piirkondade) naabruses 
asuvatest kolmandatest riikidest, ELi 
välistegevuse poliitika eesmärkidesse (nt 
arengukoostöö või majandus-, finants- ja 
tehnilise koostöö eesmärgid) üksnes 
juhuslikuks, sest temaatiliste 
koostööprogrammide raskuskese ja seega 
ETKRide tegevus (isegi vähemalt ühe 
liikmesriigi (sh selle äärepoolseimate 
piirkondade) naabruses asuvate 
kolmandate riikide osalemisel) peaks 
keskenduma peamiselt ELi 
ühtekuuluvuspoliitika eesmärkidele.
Seepärast on üksnes ühe liikmesriigi (sh 
selle äärepoolseimate piirkondade) ning 
ühe või mitme kolmanda riigi vahelise 
võimaliku arengukoostöö või majandus-, 
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finants- ja tehnilise koostöö eesmärgid 
vaid liikmesriikide (sh äärepoolseimate 
piirkondade) vahelise 
ühtekuuluvuspoliitikal põhineva 
territoriaalse koostöö eesmärkide 
kõrvalelement. Seepärast on ELi toimimise
lepingu artikli 175 kolmas lõik määruse 
vastuvõtmise jaoks piisav õiguslik alus.

Or. en

Muudatusettepanek 7
Joachim Zeller
Kompromissmuudatusettepanek

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Alates 1990. aastast on Euroopa 
territoriaalset koostööd toetatud 
ühtekuuluvuspoliitika finantsvahenditest 
ning sel taustal on piiratud arvul juhtudel 
alati olnud võimalik ühe liikmesriigi ja 
kolmanda riigi vaheline koostöö. 
Seepärast peaks ETKRi õiguslik vahend 
olema avatud ka seda tüüpi koostöö jaoks.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 8
Joachim Zeller
Kompromissmuudatusettepanek

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Arvestades seda, et 2014.−2020. 
aastaks on ette nähtud spetsiaalne 
täiendav eraldis liidu äärepoolseimate 
piirkondade koostöö jaoks, peaksid 
kolmandate riikide asutuste ja organite 

(12) Lähtuvalt sellest, et nõukogu otsuse 
(EL) nr .../2013 (ülemeremaade ja -
territooriumide Euroopa Liiduga 
assotsieerimise kohta (edaspidi „ÜMTde 
assotsieerimise otsus”) artikliga [...]1
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kõrval osalema ka ELi toimimise lepingu 
II lisas loetletud ülemeremaade ja -
territooriumide (edaspidi 
„ülemereterritooriumid”) asutused ja
organid. Selline koostöö on lubatud ELi 
toimimise lepingu artikliga 203.

lubatakse ülemeremaa ja -territooriumi 
(edaspidi „ÜMT”) riiklikel, piirkondlikel, 
allpiirkondlikel ja kohalikel asutustel ja 
organisatsioonidel ning vajaduse korral 
muudel avaliku sektori asutustel ja 
institutsioonidel (sh avalike teenuste 
pakkujatel) ETKRis osaleda, ning võttes 
arvesse eesmärki, mille kohaselt tugevdab 
programmitöö perioodiks 2014−2020 ette 
nähtud spetsiaalne täiendav rahaline
eraldis liidu äärepoolseimate piirkondade 
koostööd naabruses asuvate kolmandate 
riikide ja mõne ELi toimimise lepingu II 
lisas loetletud naabruses asuva ÜMTga, 
tuleks ETKRi õiguslik vahend teha 
kättesaadavaks ka ÜMTdest pärit 
liikmetele. Õiguskindluse ja läbipaistvuse 
huvides tuleks ÜMTdest pärit liikmete 
ETKRiga liitumiseks kehtestada 
konkreetsed heakskiitmismenetlused, mis 
hõlmavad vajaduse korral erieeskirju 
õiguse kohta, mida kohaldatakse 
asjaomase, ka ÜMTst pärit liikmeid 
hõlmava ETKRi suhtes.
__________________
1 ÜMTde assotsieerimise otsuse üle 
peetavate läbirääkimiste kulgu arvesse 
võttes tuleb täpne viide teha kindlaks 
hilisemas etapis.

Or. en

Muudatusettepanek 9
Joachim Zeller
Kompromissmuudatusettepanek

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) ETKRi määruses tehti vahet 
kokkuleppel, milles määrati kindlaks 
tulevase ETKRi põhielemendid, ja 
põhikirjal, milles sätestati 
rakenduspõhimõtted. Põhikiri pidi siiski

(13) ETKRi määruses tehakse vahet 
kokkuleppel, milles määrati kindlaks 
tulevase ETKRi põhielemendid, ja 
põhikirjal, milles sätestati 
rakenduspõhimõtted. Põhikiri peab
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sisaldama kokkuleppe kõiki sätteid. 
Seepärast tuleks täpsustada, et kokkulepe 
ja põhikiri on eraldiseisvad dokumendid 
ning kuigi liikmesriikidele tuleb saata 
mõlemad, kohaldatakse 
heakskiidumenetlust üksnes kokkuleppe 
suhtes. Peale selle peaksid mõned 
elemendid, mis praegu kajastuvad 
põhikirjas, sisalduma hoopis kokkuleppes.

sisaldama kokkuleppe kõiki sätteid. 
Täpsustada tuleks, et kokkulepe ja põhikiri 
on eraldiseisvad dokumendid ning kuigi 
liikmesriikidele tuleb saata mõlemad, 
kohaldatakse heakskiidumenetlust üksnes 
kokkuleppe suhtes. Peale selle peaksid 
mõned elemendid, mis praegu kajastuvad 
põhikirjas, sisalduma hoopis kokkuleppes.

Or. en

Muudatusettepanek 10
Joachim Zeller
Kompromissmuudatusettepanek

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) ETKRide asutamise kogemus näitab, 
et liikmesriigid on kolmekuulisest 
heakskiidutähtajast harva kinni pidanud. 
Sellepärast tuleks tähtaega pikendada kuue 
kuuni. Seejärel tuleks kokkulepe lugeda 
vaikimisi heakskiidetuks, et tagada selle 
tähtaja järgne õiguskindlus. Kuigi 
liikmesriigid võivad heakskiidumenetluse 
suhtes kohaldada riiklikke eeskirju või 
koostada ETKRi määruse riiklike 
rakenduseeskirjade raames spetsiaalseid 
eeskirju, tuleks pärast kuuekuulist tähtaega 
välistada erandite kasutamine vaikiva 
nõusoleku sätte suhtes.

(14) ETKRide asutamise kogemus näitab, 
et liikmesriigid on kolmekuulisest 
heakskiidutähtajast harva kinni pidanud. 
Sellepärast tuleks tähtaega pikendada kuue 
kuuni. Seejärel tuleks kokkulepe lugeda 
vajaduse korral kooskõlas asjaomaste 
liikmesriikide siseriiklike õigusaktidega 
(sh nende vastavate põhiseaduslike 
nõuetega) vaikimisi heakskiidetuks, et 
tagada selle tähtaja järgne õiguskindlus.
Siiski peaks liikmesriik, kuhu tuleb 
ETKRi kavandatud registrijärgne 
asukoht, kokkuleppe ametlikult heaks 
kiitma. Kuigi liikmesriigid võivad 
heakskiidumenetluse suhtes kohaldada 
riiklikke eeskirju või koostada ETKRi 
määruse riiklike rakenduseeskirjade raames 
spetsiaalseid eeskirju, tuleks pärast 
kuuekuulist tähtaega välistada erandite 
kasutamine vaikiva nõusoleku sätte suhtes, 
välja arvatud käesolevas määruses 
sätestatud juhtudel.

Or. en
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Muudatusettepanek 11
Joachim Zeller
Kompromissmuudatusettepanek

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Tuleks selgitada, et liikmesriik peab 
kokkuleppe heaks kiitma, v.a juhul, kui ta 
leiab, et kavandatava liikme osalemine ei 
ole kooskõlas ETKRi määrusega, muude 
ETKRi tegevust (nii nagu see on ette 
nähtud esialgses kokkuleppes) käsitlevate 
liidu õigusaktidega või kavandatava liikme 
pädevust käsitleva siseriikliku 
materiaalõigusega, või et selline osalemine 
ei ole asjaomase liikmesriigi avaliku huvi 
või avaliku korra seisukohast põhjendatud; 
samal ajal tuleks kontrollimenetluses 
välistada mis tahes siseriiklike õigusaktide 
kohaldamine, mille alusel nõutakse muid 
või karmimaid eeskirju kui need, mis on 
ette nähtud ETKRi määrusega.

(15) Tuleks selgitada, et liikmesriik peab 
kokkuleppe heaks kiitma, v.a juhul, kui ta 
leiab, et kavandatava liikme osalemine ei 
ole kooskõlas ETKRi määrusega, muude 
ETKRi tegevust (nii nagu see on ette 
nähtud esialgses kokkuleppes) käsitlevate 
liidu õigusaktidega või kavandatava liikme 
volituste ja pädevusega seotud siseriikliku 
materiaalõigusega; on seisukohal, et 
selline osalemine ei ole asjaomase 
liikmesriigi avaliku huvi või avaliku korra 
seisukohast põhjendatud, või on 
seisukohal, et põhikiri ei ole 
kokkuleppega kooskõlas; samal ajal tuleks 
kontrollimenetluses välistada mis tahes 
siseriiklike õigusaktide kohaldamine, mille 
alusel nõutakse muid või karmimaid 
eeskirju kui need, mis on ette nähtud 
ETKRi määrusega.

Or. en

Muudatusettepanek 12
Joachim Zeller
Kompromissmuudatusettepanek

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Kuna ETKRi määrus ei kehti 
kolmandates riikides või 
ülemereterritooriumidel, tuleks täpsustada, 
et liikmesriik, kelle territooriumil on 
kavandatud ETKRi registrijärgne asukoht, 
peaks kolmanda riigi või 
ülemereterritooriumi õiguse alusel asutatud 

(16) Kuna ETKRi määrus ei kehti 
kolmandates riikides, tuleks täpsustada, et 
liikmesriik, kelle territooriumil on 
kavandatud ETKRi registrijärgne asukoht, 
peaks kolmanda riigi õiguse alusel asutatud 
kavandatud liikme osalemist heaks kiites 
teiste liikmesriikidega (liikmesriigid, kelle 
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kavandatud liikme osalemist heaks kiites 
tagama, et need kolmandad riigid või 
ülemereterritooriumid on kohaldanud 
ETKRi määrusega samaväärseid tingimusi 
ja korda või rahvusvahelisi kokkuleppeid, 
eelkõige Euroopa Nõukogu õigustikku. 
Lisaks tuleks täpsustada, et juhul, kui 
osaleb mitu liikmesriiki ja üks kolmas riik 
või ülemereterritoorium või mitu 
kolmandat riiki või ülemereterritooriumi,
on piisav, kui selline kokkulepe sõlmitakse 
asjaomase kolmanda riigi või 
ülemereterritooriumi ja ühe osaleva 
liikmesriigi vahel.

õiguse alusel kavandatud liikmed on 
moodustatud) konsulteerides veenduma, 
et need kolmandad riigid on kohaldanud 
ETKRi määrusega samaväärseid tingimusi 
ja korda või rahvusvahelisi kahe- või 
mitmepoolseid kokkuleppeid, mille on 
sõlminud Euroopa Nõukogu liikmesriigid, 
– sõltumata sellest, kas need riigid 
kuuluvad ka liidu liikmesriikide hulka –
Madridi raamkonventsiooni ja seejärel 
vastuvõetud lisaprotokollide alusel. Lisaks 
tuleks täpsustada, et juhul, kui osaleb mitu 
liikmesriiki ja üks kolmas riik või mitu 
kolmandat riiki, on piisav, kui selline 
kokkulepe sõlmitakse asjaomase kolmanda 
riigi ja ühe osaleva liikmesriigi vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 13
Joachim Zeller
Kompromissmuudatusettepanek

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) ÜMTdest pärit kavandatavate
liikmete osalemise 
heakskiitmismenetlused peaksid ÜMTde 
ja liidu liikmesriikide vahelisi sidemeid 
arvesse võttes hõlmama neid liikmesriike. 
Kooskõlas liikmesriigi ja ÜMT vahelise 
konkreetse haldussuhtega peaks 
liikmesriik kas kavandatava liikme 
osalemise heaks kiitma või esitama 
liikmesriigile, kus on ETKRi 
registrijärgne asukoht, kirjaliku kinnituse 
selle kohta, et ÜMT pädevad asutused on 
kiitnud kavandatava liikme osalemise 
heaks vastavalt tingimustele ja 
menetlustele, mis on samaväärsed 
käesolevas määruses sätestatuga. Sama 
menetlust tuleks kohaldada, kui ÜMTst 
pärit kavandatav liige soovib ühineda 
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olemasoleva ETKRiga.

Or. en

Muudatusettepanek 14
Joachim Zeller
Kompromissmuudatusettepanek

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Selleks et julgustada täiendavaid 
liikmeid olemasoleva ETKRiga liituma, 
tuleks sellistel juhtudel lihtsustada 
kokkulepete muutmise korda. Seega ei 
peaks sellistest muudatustest teavitama 
kõiki osalevaid liikmesriike, vaid ainult 
seda liikmesriiki, kelle õiguse alusel 
kavandatav liige on asutatud. Selline 
lihtsustamine ei peaks siiski kehtima juhul, 
kui kavandatav uus liige on pärit 
kolmandast riigist või 
ülemereterritooriumilt, et anda kõikidele 
osalevatele liikmesriikidele võimalus 
kontrollida, kas selline liitumine on 
kooskõlas nende avaliku huvi või korraga.

(17) Selleks et julgustada täiendavaid 
liikmeid olemasoleva ETKRiga liituma, 
tuleks sellistel juhtudel lihtsustada 
kokkulepete muutmise korda. Seega ei 
peaks juhul, kui uus liige on 
liikmesriigist, kes on kokkuleppe juba 
heaks kiitnud, sellistest muudatustest
teavitama kõiki osalevaid liikmesriike, vaid 
ainult seda liikmesriiki, kelle õiguse alusel 
kavandatav liige on asutatud ning 
liikmesriiki, kus on ETKRi registrijärgne 
asukoht. Kokkuleppe hilisematest 
muudatustest tuleks teavitada kõiki 
asjaomaseid liikmesriike. Selline 
lihtsustamine ei peaks siiski kehtima juhul, 
kui kavandatav uus liige on pärit 
liikmesriigist, kes ei ole veel kokkulepet 
heaks kiitnud, või kolmandast riigist või 
ülemereterritooriumilt, et anda kõikidele 
osalevatele liikmesriikidele võimalus 
kontrollida, kas selline liitumine on 
kooskõlas nende avaliku huvi või korraga.

Or. en

Muudatusettepanek 15
Joachim Zeller
Kompromissmuudatusettepanek
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) ETKRi eesmärki tuleks laiendada nii, 
et see hõlmaks territoriaalse koostöö 
hõlbustamist ja edendamist üldiselt, sh ka 
strateegilist planeerimist ja piirkondlike ja 
kohalike probleemide lahendamist 
kooskõlas liidu ühtekuuluvuspoliitika ja 
muude poliitikatega, ning aitaks seega 
kaasa Euroopa 2020. aasta strateegia 
elluviimisele ja makropiirkondlike 
strateegiate rakendamisele. Lisaks tuleks 
selgitada, et ETKRi tõhusaks 
rakendamiseks vajalik pädevus peab olema 
vähemalt ühel liikmel igast osalevast 
liikmesriigist.

(19) ETKRi eesmärki tuleks laiendada nii, 
et see hõlmaks territoriaalse koostöö 
hõlbustamist ja edendamist üldiselt, sh ka 
strateegilist planeerimist ja piirkondlike ja 
kohalike probleemide lahendamist 
kooskõlas liidu ühtekuuluvuspoliitika ja 
muude poliitikatega, ning aitaks seega 
kaasa Euroopa 2020. aasta strateegia 
elluviimisele ja makropiirkondlike 
strateegiate rakendamisele. ETKR peaks 
seepärast saama viia projekte ellu muu 
kui liidu ühtekuuluvuspoliitika pakutava 
finantstoetusega. Lisaks tuleks selgitada, 
et ETKRi tõhusaks rakendamiseks vajalik 
pädevus peab olema igal liikmel igast 
osalevast liikmesriigist, välja arvatud 
juhul, kui liikmesriik või kolmas riik 
kiidab heaks osalemise olukorras, kui 
liige ei ole pädev kõikides kokkuleppes 
määratletud ülesannetes.

Or. en

Muudatusettepanek 16
Joachim Zeller
Kompromissmuudatusettepanek

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Kuigi on sätestatud, et ülesanded ei 
ole muu hulgas seotud volitustega, millel 
on eri liikmesriikides erinevad õiguslikud 
tagajärjed, tuleks siiski täpsustada, et 
ETKRi kogu võib kindlaks määrata ETKRi 
hallatava infrastruktuuriüksuse kasutuse 
tingimused, sh kasutajate makstavad tasud.

(22) Kuigi on sätestatud, et ülesanded ei 
ole muu hulgas seotud volitustega, millel 
on eri liikmesriikides erinevad õiguslikud 
tagajärjed, tuleks siiski täpsustada, et 
ETKRi kogu võib, kui ETKRi 
kokkuleppes nähakse nii konkreetselt ette 
ning kooskõlas liikmesriikide ja liidu 
õigusega, kindlaks määrata ETKRi 
hallatava infrastruktuuriüksuse kasutuse 
tingimused või tingimused, mille kohaselt 
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võib osutada üldist majandushuvi 
pakkuvaid teenuseid, sh kasutajate 
makstavad tasud.

Or. en

Muudatusettepanek 17
Joachim Zeller
Kompromissmuudatusettepanek

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Tuleks täpsustada, et kokkuleppes ei 
tuleks üksnes korrata viiteid 
kohaldatavatele õigusaktidele üldiselt (mis 
on juba sätestatud artiklis 2), vaid selles 
tuleks loetleda konkreetsed liidu ja 
siseriiklikud eeskirjad, mida kohaldatakse 
ETKRi kui juriidilise isiku ja tema 
tegevuse suhtes. Lisaks tuleks täpsustada, 
et sellised siseriiklikud õigusaktid või 
eeskirjad võivad olla selle liikmesriigi 
õigusnormid, kus põhikirjajärgsed organid 
oma volitusi kasutavad, eriti juhul, kui 
direktori alluvuses töötav personal ei asu 
samas liikmesriigis, kus on ETKRi 
registrijärgne asukoht või kus ETKR
tegutseb, sh haldab üldist majandushuvi 
pakkuvaid avalikke teenuseid või 
infrastruktuure.

(24) Tuleks täpsustada, et kokkuleppes ei 
tuleks üksnes korrata viiteid 
kohaldatavatele õigusaktidele üldiselt (mis 
on juba sätestatud artiklis 2), vaid selles 
tuleks loetleda liidu ja siseriiklikud 
eeskirjad, mida kohaldatakse ETKRi kui 
juriidilise isiku ja tema tegevuse suhtes. 
Lisaks tuleks täpsustada, et sellised 
siseriiklikud õigusaktid või eeskirjad 
võivad olla selle liikmesriigi õigusnormid, 
kus põhikirjajärgsed organid oma volitusi 
kasutavad, eriti juhul, kui direktori 
alluvuses töötav personal ei asu samas 
liikmesriigis, kus on ETKRi registrijärgne 
asukoht või kokkuleppes kindlaks 
määratud ülesannete raames toimuva 
ETKRi tegevusega otseselt seotud 
kohaldatavad liidu ja selle liikmesriigi 
õigusaktid, sh kui ETKR haldab üldist 
huvi pakkuvaid avalikke teenuseid või 
infrastruktuure.

Or. en

Muudatusettepanek 18
Joachim Zeller
Kompromissmuudatusettepanek
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Tuleks täpsustada, et kokkuleppes 
(mitte põhikirjas, arvestades küsimuse 
olulisust) peaksid kajastuma ETKRi 
töötajate suhtes kohaldatavad eeskirjad 
ning personalihalduse ja 
värbamismenetluse korra põhimõtted. 
ETKRide käsutuses peaks olema mitmeid 
võimalusi. Personalihalduse ja 
värbamismenetluste konkreetset korda 
tuleks siiski käsitleda põhikirjas.

(26) Tuleks täpsustada, et kokkuleppes 
(mitte põhikirjas) peaksid kajastuma 
ETKRi töötajate suhtes kohaldatavad 
eeskirjad ning personalihalduse ja 
värbamismenetluse korra põhimõtted, 
arvestades nende olulisust. Peaks olema
võimalik ette näha, et kokkuleppes võib 
eeskirjade valikuna olla sätestatud eri 
võimalused. Personalihalduse ja 
värbamismenetluste konkreetset korda 
tuleks käsitleda põhikirjas.

Or. en

Muudatusettepanek 19
Joachim Zeller
Kompromissmuudatusettepanek

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Liikmesriigid peaksid täiendavalt 
kasutama Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
29. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 
883/2004 (sotsiaalkindlustussüsteemide 
kooskõlastamise kohta) artikliga 16 antud 
võimalusi, et jõuda ühisele seisukohale 
selle määruse artiklite 11–15 erandite osas 
(kohaldatavate õigusaktide 
kindlaksmääramine) teatavate isikute või 
isikute kategooriate huvides ning käsitada 
ETKRi töötajaid kui selliste isikute 
kategooriat.

(27) Liikmesriigid peaksid täiendavalt 
kasutama Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
29. aprilli 2004. aasta määrusega (EÜ) nr 
883/2004 (sotsiaalkindlustussüsteemide 
kooskõlastamise kohta) antud võimalusi, et 
jõuda ühisele seisukohale selle määruse
kohase õigusaktide kindlaksmääramise 
erandite osas teatavate isikute või isikute 
kategooriate huvides ning käsitada ETKRi 
töötajaid kui selliste isikute kategooriat.

Or. en

Muudatusettepanek 20
Joachim Zeller



AM\941555ET.doc 17/24 PE514.743v01-00

ET

Kompromissmuudatusettepanek

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Tuleks täpsustada, et piiratud 
vastutusega ETKRi puhul peaks kokkulepe 
(mitte põhikiri, arvestades küsimuse 
olulisust) sisaldama liikmete vastutuse 
korda.

(28) Tuleks täpsustada, et piiratud 
vastutusega ETKRi puhul peaks kokkulepe 
(mitte põhikiri) sisaldama liikmete 
vastutuse korda, arvestades selle olulisust.

Or. en

Muudatusettepanek 21
Joachim Zeller
Kompromissmuudatusettepanek

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Tuleks teha selgem vahe piiratud 
vastutusega liikmetega ETKRide ja nende 
ETKRide vahel, mille liikmetel on 
piiramatu vastutus. Selleks et piiratud 
vastutusega liikmetega ETKRid saaksid 
tegeleda tegevusega, millega võivad 
kaasneda võlad, tuleks liikmesriikidele 
anda luba nõuda, et ETKRid sõlmivad 
asjakohase kindlustuslepingu, mis katab 
nende tegevusega seotud riskid.

(31) Tuleks teha selgem vahe piiratud 
vastutusega liikmetega ETKRide ja nende 
ETKRide vahel, mille liikmetel on 
piiramatu vastutus. Selleks et piiratud 
vastutusega liikmetega ETKRid saaksid 
tegeleda tegevusega, millega võivad 
kaasneda võlad, tuleks liikmesriikidele 
anda luba nõuda, et ETKRid sõlmivad 
asjakohase kindlustuslepingu või et nende 
suhtes kehtiks asjakohane finantstagatis, 
mis katab nende tegevusega seotud riskid.

Or. en

Muudatusettepanek 22
Joachim Zeller
Kompromissmuudatusettepanek
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Tuleks kindlaks määrata järgmise 
aruande tähtaeg. Kooskõlas komisjoni 
tõenditel põhineva poliitikakujundamise 
põhimõttega tuleks kõnealuses aruandes 
eelkõige hinnata tulemuslikkust, tõhusust, 
Euroopa lisaväärtust, asjakohasust ja 
jätkusuutlikkust. Peale selle tuleks 
täpsustada, et ELi toimimise lepingu artikli 
307 esimest lõiku arvesse võttes tuleks 
aruanne edastada ka Regioonide 
Komiteele.

(33) Tuleks kindlaks määrata järgmise 
aruande tähtaeg. Kooskõlas komisjoni 
tõenditel põhineva poliitikakujundamise 
põhimõttega tuleks kõnealuses aruandes 
eelkõige hinnata tulemuslikkust, tõhusust, 
Euroopa lisaväärtust, asjakohasust ja 
jätkusuutlikkust. Tulemuslikkuse mõiste 
hõlmab ka komisjoni eri talituste siseseid 
ning komisjoni ja muude asutuste, näiteks 
Euroopa välisteenistuse vahelisi püüdeid 
levitada ETKRi vahendi kohta teavet.
Peale selle tuleks täpsustada, et ELi 
toimimise lepingu artikli 307 esimest lõiku 
arvesse võttes tuleks aruanne edastada ka 
Regioonide Komiteele.

Or. en

Muudatusettepanek 23
Joachim Zeller
Kompromissmuudatusettepanek

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Tuleks selgitada, et olemasolevad 
ETKRid ei pea oma kokkulepet ja 
põhikirja vastavalt ETKRi määruse 
muudatustele kohandama.

(34) Tuleks selgitada, et olemasolevad 
ETKRid ei tohi oma kokkulepet ja 
põhikirja vastavalt ETKRi määruse 
muudatustele kohandada.

Or. en

Muudatusettepanek 24
Joachim Zeller
Kompromissmuudatusettepanek
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Selleks et kohandada olemasolevaid 
siseriiklikke eeskirju käesoleva määruse 
rakendamiseks enne Euroopa territoriaalse 
koostöö eesmärgi kohaste programmide 
esitamist komisjonile, peaks määruse 
kohaldamise alguskuupäev olema 6 kuud 
pärast jõustumise kuupäeva.

(36) Selleks et kohandada olemasolevaid 
siseriiklikke eeskirju käesoleva määruse 
rakendamiseks enne Euroopa territoriaalse 
koostöö eesmärgi kohaste programmide 
esitamist komisjonile, peaks käesoleva 
määruse kohaldamise alguskuupäev olema 
kuus kuud pärast jõustumise kuupäeva. 
Oma kehtivate siseriiklike eeskirjade 
kohandamisel peaksid liikmesriigid 
tagama, et ETKRide heakskiitmise eest 
vastutavad pädevad asutused on määratud 
ning et kooskõlas nende õigus- ja 
halduskorraga peaksid need olema samad 
organid, kes vastutavad teadete saamise 
eest vastavalt käesoleva määruse 
artiklile 4. 

Or. en

Muudatusettepanek 25
Joachim Zeller
Kompromissmuudatusettepanek

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36 a) Et võtta arvesse käesoleva määruse 
tulemusi, tõhusust, asjakohasust,
Euroopa lisandväärtust ja edasise 
lihtsustamise võimalusi, peaks komisjon 
hiljemalt 1. augustiks 2018 koostama 
Euroopa Parlamendile, nõukogule ja 
Regioonide Komiteele aruande käesoleva 
määruse kohaldamise kohta. Selle 
aruande koostamisel tuleks võtta aluseks 
asjakohased konsultatsioonid, sh eksperdi 
tasandil. Komisjonile tuleks anda 
volitused võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, millega kehtestatakse 
käesoleva määruse kohaldamise 
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hindamiseks kasutatavate näitajate 
loetelu.

Or. en

Muudatusettepanek 26
Joachim Zeller
Kompromissmuudatusettepanek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1 - alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 1082/2006
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. ETKRi eesmärk on hõlbustada ja 
edendada artikli 3 lõikes 1 nimetatud 
liikmete vahelist territoriaalset koostööd, 
sh üht või mitut liiki piiriülest, riikide- ja 
piirkondadevahelist koostööd, mille 
eesmärk on tugevdada majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust.”

2. ETKRi eesmärk on hõlbustada ja 
edendada eelkõige artikli 3 lõikes 1 
nimetatud liikmete vahelist territoriaalset 
koostööd, sh üht või mitut liiki piiriülest, 
riikide- ja piirkondadevahelist koostööd, 
mille eesmärk on tugevdada liidu 
majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset 
ühtekuuluvust.”

Or. en

Muudatusettepanek 27
Joachim Zeller
Kompromissmuudatusettepanek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 1082/2006
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) äriühingud, kellele on usaldatud 
üldist majandushuvi pakkuvate teenuste 
osutamine vastavalt kohaldatavale 
liikmesriigi või liidu õigusele.”

Or. en
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Muudatusettepanek 28
Joachim Zeller
Kompromissmuudatusettepanek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 1082/2006
Artikkel 4 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„3. Pärast seda, kui kavandatav liige on 
esitanud liikmesriigile lõike 2 kohase teate, 
kiidab asjaomane liikmesriik kokkuleppe 
heaks, võttes arvesse riigi põhiseaduse 
järgset ülesehitust, ja nõustub kavandatava 
liikme osalemisega ETKRis, välja arvatud 
juhul, kui liikmesriik leiab, et selline 
osalemine ei ole kooskõlas käesoleva 
määrusega, muude ETKRi tegevust 
käsitlevate liidu õigusaktidega või 
kavandatava liikme pädevust käsitlevate
siseriiklike õigusaktidega, või et selline 
osalemine ei ole nimetatud liikmesriigi 
avaliku huvi või avaliku korra seisukohalt 
põhjendatud. Sellisel juhul esitab 
liikmesriik põhjenduse, miks ta hoidub 
nõusoleku andmisest või teeb ettepaneku 
vajalike muudatuste tegemiseks 
kokkuleppesse, et võimaldada 
kavandatava liikme osalemist.

„3. Pärast seda, kui kavandatav liige on 
esitanud liikmesriigile lõike 2 kohase teate, 
nõustub teate saanud liikmesriik, võttes 
arvesse riigi põhiseaduse järgset 
ülesehitust, kavandatava liikme 
osalemisega ETKRis ja kiidab kokkuleppe 
heaks, välja arvatud järgmisel juhul:

(a) liikmesriik leiab, et selline osalemine 
või kokkulepe ei ole kooskõlas 
i) käesoleva määrusega;
ii) muude ETKRi meetmeid ja tegevust 
käsitlevate liidu õigusaktidega või
iii) kavandatava liikme volituste ja 
pädevusega seotud siseriiklike 
õigusaktidega;
(b) liikmesriik on seisukohal, et selline 
osalemine ei ole nimetatud liikmesriigi 
avaliku huvi või avaliku korra seisukohalt 
põhjendatud, või
(c) liikmesriik on seisukohal, et põhikiri ei 
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ole kokkuleppega kooskõlas.
Heakskiitmata jätmise korral esitab 
liikmesriik põhjenduse, miks ta hoidub 
heakskiidu andmisest ja teeb vajaduse 
korral ettepaneku vajalike muudatuste 
tegemiseks kokkuleppesse.

Liikmesriik teeb oma otsuse kuue kuu 
jooksul alates avalduse kättesaamisest 
kooskõlas lõikega 2. Kui asjaomane
liikmesriik ei vasta ettenähtud tähtaja 
jooksul, loetakse kokkulepe 
heakskiidetuks.

Liikmesriik teeb oma otsuse kuue kuu 
jooksul alates teate kättesaamisest 
kooskõlas lõikega 2. Kui teate saanud
liikmesriik ei esita ettenähtud tähtaja 
jooksul vastuväiteid, loetakse kokkulepe 
heakskiidetuks. Enne kui ETKRi võib 
asutada, peab liikmesriik, kus on ETKRi 
kavandatav registrijärgne asukoht, 
kokkuleppe siiski ametlikult heaks kiitma.
Tähtaeg katkeb, kui liikmesriik esitab 
täiendava teabe nõude. Katkestusperiood 
algab järgmisel päeval pärast kuupäeva, 
mil liikmesriik on saatnud kavandatavale 
liikmele oma tähelepanekud, ning kestab 
seni, kuni kavandatav liige on 
tähelepanekutele vastanud. Tähtaja 
katkestamist ei toimu aga juhul, kui 
kavandatav liige on vastanud liikmesriigi 
tähelepanekutele kümne tööpäeva jooksul 
pärast katkestusperioodi algust.

Kavandatava liikme ETKRis osalemise üle 
otsustades võib liikmesriik kohaldada oma 
siseriiklikke eeskirju.”

Kavandatava liikme ETKRis osalemise üle 
otsustades võib liikmesriik kohaldada oma 
siseriiklikke eeskirju.”

Or. en

Muudatusettepanek 29
Joachim Zeller
Kompromissmuudatusettepanek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 8 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 1082/2006
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Artikli 10 lõike 1 punktis a osutatud 
ETKRi kogu võib siiski kindlaks määrata 
ETKRi hallatava infrastruktuuriüksuse 

„Artikli 10 lõike 1 punktis a osutatud 
ETKRi kogu võib vastavalt kohaldatavale 
liikmesriigi või liidu õigusele siiski 
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kasutuse tingimused, sh kasutajate 
makstavad tasud.”

kindlaks määrata ETKRi hallatava 
infrastruktuuriüksuse kasutuse tingimused 
või tingimused, mille kohaselt osutatakse 
üldist majandushuvi pakkuvat teenust, sh 
kasutajate makstavad tasud.”

Or. en

Muudatusettepanek 30
Joachim Zeller
Kompromissmuudatusettepanek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 9
Määrus (EÜ) nr 1082/2006
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„2. Kokkuleppes täpsustatakse järgmine: „2. Kokkuleppes täpsustatakse järgmine:
(a) ETKRi nimi ja registrijärgne asukoht; (a) ETKRi nimi ja registrijärgne asukoht;
(b) territoorium, mille ulatuses ETKR võib 
oma ülesandeid täita;

(b) territoorium, mille ulatuses ETKR võib 
oma ülesandeid täita;

(c) ETKRi eesmärk ja ülesanded; (c) ETKRi eesmärk ja ülesanded;
(d) ETKRi kestus ja lõpetamise 
tingimused;

(d) ETKRi kestus ja lõpetamise 
tingimused;

(e) liikmete nimekiri; (e) ETKRi liikmete nimekiri;
(e a) ETKRi organite nimekiri ja nende 
vastav pädevus;

(f) kokkuleppe tõlgendamisel ja 
rakendamisel kohaldatavad konkreetsed
liidu või liikmesriigi õigusaktid;

(f) kokkuleppe tõlgendamisel ja
rakendamisel kohaldatav liidu ja selle
liikmesriigi õigus, kus on ETKRi 
registrijärgne asukoht;
(f a) kohaldatav liidu ja selle liikmesriigi 
või nende liikmesriikide õigus, kus 
tegutsevad ETKRi põhikirjajärgsed 
organid;

(g) vajaduse korral kolmandatest riikidest 
või ülemereterritooriumitelt pärit liikmete 
osalemise kord;

(g) vajaduse korral kolmandatest riikidest 
või ÜMTdest pärit liikmete osalemise 
kord, sealhulgas kohaldatav õigus juhul, 
kui ETKR täidab ülesandeid kolmandates 
riikides või ÜMTdes;

(h) ETKRi tegevuse suhtes kohaldatavad 
konkreetsed liidu või liikmesriigi 
õigusaktid, kusjuures viimati nimetatud 

(h) kokkuleppes määratud ülesannete 
raames toimuva ETKRi tegevusega 
otseselt seotud kohaldatavad liidu ja selle 
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võivad olla selle liikmesriigi õigusnormid, 
kus põhikirjajärgsed organid oma volitusi 
kasutavad või kus ETKR tegutseb;

liikmesriigi õigusaktid;

(i) ETKRi töötajate suhtes kohaldatavad 
eeskirjad ning personalihalduse ja 
värbamismenetluse korra põhimõtted;

(i) ETKRi töötajate suhtes kohaldatavad 
eeskirjad ning personalihalduse ja 
värbamismenetluse korra põhimõtted;

(j) piiratud vastutusega ETKRi puhul
liikmete vastutusega seotud meetmed 
kooskõlas artikli 12 lõikega 3;

(j) ETKRi ja selle liikmete vastutust 
käsitlev kord vastavalt artiklile 12;

(k) asjakohane kord vastastikuseks 
tunnustamiseks, sealhulgas avalike fondide 
haldamise finantskontrolliks ning

(k) asjakohane kord vastastikuseks 
tunnustamiseks, sealhulgas avalike fondide 
haldamise finantskontrolliks ning

(l) kokkuleppe muutmise kord, sh vastavus 
artiklites 4 ja 5 sätestatud kohustustele.

(l) põhikirja vastuvõtmise ning
kokkuleppe muutmise kord, sh vastavus 
artiklites 4 ja 5 sätestatud kohustustele.

Punktis b nimetatud teave ei ole vajalik, 
kui ETKR üksnes haldab Euroopa Liidu 
ühtekuuluvuspoliitika alla kuuluvat
koostööprogrammi või selle osa või kui 
ETKR on seotud piirkondadevahelise 
koostöö või võrgustikuga.

 Lõike 2 punktis b nimetatud teave ei ole 
vajalik, kui ETKRi ülesanded seisnevad
üksnes koostööprogrammi või selle osa
juhtimises vastavalt määrusele nr …
[ETK] või kui ETKR on seotud 
piirkondadevahelise koostöö või 
võrgustikuga.

Punktis i nimetatud ETKRi töötajate 
suhtes kohaldatakse järgmisi eeskirju:

välja jäetud

(a) selle liikmesriigi eeskirjad, kus on 
ETKRi registrijärgne asukoht;
(b) selle liikmesriigi eeskirjad, kus ETKRi 
töötajad tegelikult töötavad või
(c) selle liikmesriigi eeskirjad, mille 
kodanik ETKRi töötaja on.
Selleks et tagada ühes asukohas töötavate 
kõigi töötajate võrdne kohtlemine, võib 
ETKR siseriiklike õigusnormide (nii 
avalik-õiguslike kui ka eraõiguslike) 
suhtes kehtestada täiendavaid ajutisi 
eeskirju.

Or. en


