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Muudatusettepanek 389
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Aluslepingu artiklis 174 on sätestatud, 
et majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse tugevdamiseks taotleb liit 
eri regioonide arengutaseme ühtlustamist 
ning mahajäämuse vähendamist kõige 
ebasoodsamates piirkondades või saartel, 
eriti maapiirkondades, tööstuslikust 
üleminekust mõjutatud piirkondades ja 
regioonides, kus valitsevad rasked ja 
püsivad ebasoodsad looduslikud või 
demograafilised tingimused. Aluslepingu 
artiklis 175 on nõutud, et liit toetaks nende 
eesmärkide saavutamist Euroopa 
Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi 
arendusrahastu, Euroopa Sotsiaalfondi, 
Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Investeerimispanga ja teiste olemasolevate 
rahastamisvahendite kaudu võetavate 
meetmetega.

(1) Aluslepingu artiklis 174 on sätestatud, 
et majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse tugevdamiseks taotleb liit 
eri regioonide arengutaseme ühtlustamist 
ning mahajäämuse vähendamist kõige 
ebasoodsamates piirkondades või saartel, 
erilist tähelepanu pööratakse 
maapiirkondades, tööstuslikust 
üleminekust mõjutatud piirkondades ja 
regioonides, kus valitsevad rasked ja 
püsivad ebasoodsad looduslikud või 
demograafilised tingimused, muu hulgas 
äärepoolseimad piirkonnad, väga väikese 
asustustihedusega põhjapoolseimad 
piirkonnad ning saared, piiriülesed ja 
mägipiirkonnad. Aluslepingu artiklis 175 
on nõutud, et liit toetaks nende eesmärkide 
saavutamist Euroopa Põllumajanduse 
Arendus- ja Tagatisfondi arendusrahastu, 
Euroopa Sotsiaalfondi, Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Investeerimispanga ja teiste olemasolevate 
rahastamisvahendite kaudu võetavate 
meetmetega.

Or. en

Muudatusettepanek 390
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus nr [...]/2012, mis käsitleb liidu 
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aastaeelarvele kohaldatavaid 
finantseeskirju, millega kehtestatakse 
liidu aastaeelarve rakendamise 
üldpõhimõtted. Vaja on tagada kooskõla 
nimetatud määruse ja käesolevat määrust 
reguleerivate sätete vahel.
___________
1 ELT L...

Or. en

Muudatusettepanek 391
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Euroopa Ülemkogu 17. juuni 
2010. aasta järeldused, millega võeti vastu 
liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia, näevad ette, et 
liit ja liikmesriigid peaksid viima ellu 
arukat, jätkusuutlikku ja kaasavat 
majanduskasvu, edendades samal ajal liidu 
harmoonilist arengut ja vähendades 
piirkondade ebavõrdsust.

(2) Euroopa Ülemkogu 17. juuni 
2010. aasta järeldused, millega võeti vastu 
liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia, näevad ette, et 
liit ja liikmesriigid peaksid viima ellu 
arukat, jätkusuutlikku ja kaasavat 
majanduskasvu, edendades samal ajal liidu 
harmoonilist arengut ja vähendades 
piirkondade ebavõrdsust. 
Ühtekuuluvuspoliitikal on oluline osa ELi 
2020. aasta eesmärkide saavutamisel ja 
usaldusväärne iseseisev 
ühtekuuluvuspoliitika on selle strateegia 
rakendamise edukuse eelduseks.

Or. en

Muudatusettepanek 392
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Äärepoolseimatele piirkondadele tuleks 
kehtestada erimeetmed ja täiendav 
rahastus, et tasakaalustada aluslepingu 
artiklis 349 osutatud teguritest tulenevat 
ebasoodsamat olukorda.

(5) Äärepoolseimatele piirkondadele tuleks 
kehtestada tõhusad erimeetmed ja ka 
piisav täiendav rahastus, et arvestada 
kaugust, eraldatust, sotsiaal- ja 
majandusstruktuuride tingimusi ning et 
tasakaalustada aluslepingu artiklis 349 
osutatud teguritest tulenevat ebasoodsamat 
olukorda.

Or. en

Muudatusettepanek 393
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Partnerluslepingu ja iga programmi 
jaoks peaks liikmesriik korraldama 
partnerluse pädeva piirkondliku, kohaliku, 
linna- ja muude avaliku võimu 
esindajatega, majandus- ja 
sotsiaalpartnerite ning kodanikuühiskonda 
esindavate asutustega, sealhulgas 
keskkonnaorganisatsioonide, 
valitsusväliste organisatsioonide ning 
võrdõiguslikkuse edendamise ja 
diskrimineerimise vastu võitlemise eest 
vastutavate organitega. Sellise partnerluse 
eesmärk on järgida mitmetasandilise 
valitsemise põhimõtet, tagada 
kavandatavate sekkumiste heakskiit 
sidusrühmade hulgas ja lähtuda vastavate 
osaliste kogemustest ja erialateadmistest. 
Komisjonil peaks olema volitus vastu võtta 
delegeeritud õigusakte, milles sätestatakse 
käitumisjuhis, tagamaks, et partnerid 
osaleksid järjepidevalt 
partnerluslepingute ja programmide 
ettevalmistamisel, rakendamisel, 
järelevalves ja hindamisel.

(9) Partnerluslepingu ja iga programmi 
jaoks peaks liikmesriik korraldama 
partnerluse pädeva piirkondliku, kohaliku, 
linna- ja muude avaliku võimu 
esindajatega, majandus- ja 
sotsiaalpartnerite ning muude
kodanikuühiskonda esindavate asutustega, 
sealhulgas keskkonnaorganisatsioonide, 
valitsusväliste organisatsioonide ning 
võrdõiguslikkuse edendamise ja 
diskrimineerimise vastu võitlemise eest 
vastutavate organitega, sealhulgas 
vajaduse korral nende asutuste ja 
organisatsioonide 
„katusorganisatsioonidega”. Sellise 
partnerluse eesmärk on järgida 
mitmetasandilise valitsemise põhimõtet, 
kuid ka subsidiaarsuse ja 
proportsionaaluse põhimõtet ning 
liikmesriikide erinevate õigus- ja 
institutsiooniliste raamistike eripärasid, 
samuti tagada kavandatavate sekkumiste 
heakskiit sidusrühmade hulgas ja lähtuda 
vastavate osaliste kogemustest ja 
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erialateadmistest. Liikmesriigid peaksid 
kindlaks määrama kõige olulisemad 
asjaomased partnerid, hõlmates asutusi, 
organisatsioone ja rühmasid, kes saavad 
mõjutada programmi ettevalmistamist või 
keda programmi ettevalmistamine või 
rakendamine mõjutavad. Seda arvesse 
võttes võivad liikmesriigid asjaomaste 
partneritena vajaduse korral kindlaks 
määrata ka „katusorganisatsioonid”, 
milleks on asjaomaste kohalike, 
piirkondlike ja linnaastutuste või muude 
asutuste ühingud, föderatsioonid ja 
konföderatsioonid kooskõlas 
kohaldatavate riiklike õiguste ja tavadega. 
Komisjonil on volitus vastu võtta 
delegeeritud õigusakt, milles sätestatakse 
käitumisjuhis, et hõlbustada 
liikmesriikidel partnerluse rakendamist, 
tagamaks asjaomaste partnerite järjepidev
osalemine partnerluslepete ja 
programmide ettevalmistamisel, 
rakendamisel, järelevalves ja hindamisel 
Vastu võetud delegeeritud õigusakt ei tohi 
olla mingil juhul või mingil viisil 
tõlgendatav tagasiulatuva mõjuga või 
aluseks finantskorrektsioonideni viivate 
eeskirjadest kõrvalekaldumiste loomisel. 
Vastu võetud delegeeritud õigusakt ei 
tohiks jõustuda enne selle vastuvõtmist 
pärast käesoleva määruse jõustumist.
Vastu võetud delegeeritud õigusakt peaks 
võimaldama liikmesriikidel kindlaks 
määrata kõige asjakohasemad meetodid 
partnerluse rakendamiseks kooskõlas 
nende institutsionaalse ja õigusliku 
raamistikuga, samuti nende riikliku ja 
kohaliku pädevusega, eeldusel et 
käesolevas määruses sätestatud eesmärgid 
on saavutatud. 

Or. en

Muudatusettepanek 394
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Püüdes suurendada majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, 
peaks liit ÜSRi fondide kasutamise igas 
etapis püüdma kõrvaldada ebavõrdsust, 
edendada meeste ja naiste 
võrdõiguslikkust ning võidelda
diskrimineerimisega soo, rassi või rahvuse, 
religiooni või usu, puude, vanuse või 
seksuaalse sättumuse alusel.

(11) Püüdes suurendada majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, 
peaks liit Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide kasutamise igas 
etapis püüdma kõrvaldada ebavõrdsust, 
tagades naiste ja meeste võrdõiguslikkust
nii sooliste aspektide süsteemse 
integreerimise teel programmitöös ja selle 
rakendusprotsessis kui ka erimeetmeted, 
kooskõlas ELi naiste ja meeste 
võrdõiguslikkuse strateegiaga. Selle 
rakendamisel peaks liit võitlema ka 
diskrimineerimisega soo, rassi või rahvuse, 
religiooni või usu, puude, vanuse või 
seksuaalse sättumuse alusel, vastavalt
Euroopa Liidu lepingu artikli 2, Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikli 10 ja 
põhiõiguste harta artikli 21 sätetele.

Or. en

Muudatusettepanek 395
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) ÜSRi fondide eesmärke tuleks ellu 
viia säästva arengu raames ning seejuures 
peaks liit edendama keskkonnakaitse ja 
keskkonna kvaliteedi parandamise 
eesmärke, nagu on sätestatud aluslepingu 
artiklites 11 ja 19, võttes arvesse 
põhimõtet, et saastaja maksab. 
Liikmesriigid peaksid andma teavet 
kliimamuutuse eesmärgi raames antavate 
toetuste kohta, lähtudes kaugeleulatuvast 
eesmärgist pühendada selleks otstarbeks 
vähemalt 20 % liidu eelarvest ning 

(12) Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide eesmärke tuleks ellu 
viia säästva arengu raames ning seejuures 
peaks liit edendama keskkonnakaitse ja 
keskkonna kvaliteedi säilitamise ja
parandamise eesmärke, nagu on sätestatud 
aluslepingu artiklis 11 ja artikli 191 lõikes 
1, võttes arvesse põhimõtet, et saastaja 
maksab. Liikmesriigid peaksid andma 
teavet kliimamuutuse eesmärgi raames 
antavate toetuste kohta, lähtudes 
kaugeleulatuvast eesmärgist pühendada 
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kasutades komisjoni poolt rakendusaktiga 
vastu võetud metoodikat.

vähemalt 20 % liidu eelarvest selleks 
otstarbeks ning kasutades komisjoni poolt 
rakendusaktiga vastu võetud metoodikat,
tuginedes sekkumise või meetmete 
kategooriatele.

Or. en

Muudatusettepanek 396
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu sihtide ja eesmärkide 
saavutamiseks peaksid ÜSRi fondid
keskendama oma abi piiratud arvule 
ühistele temaatilistele eesmärkidele. Iga 
ÜSRi fondi täpne reguleerimisala tuleks 
sätestada fondispetsiifilistes eeskirjades ja 
see võib piirduda üksnes mõne käesolevas 
määruses piiritletud temaatilise 
eesmärgiga.

(13) Liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu sihtide ja eesmärkide 
saavutamiseks peaksid Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondid
keskendama oma abi piiratud arvule 
ühistele temaatilistele eesmärkidele, mis on 
piisavalt paindlikud, et kohanduda 
regioonide erivajadustega ja anda neile 
piisavaid vastuseid. Iga Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondi täpne 
reguleerimisala tuleks sätestada 
fondispetsiifilistes eeskirjades ja see võib 
piirduda üksnes mõne käesolevas määruses 
piiritletud temaatilise eesmärgiga.

Or. en

Muudatusettepanek 397
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Et maksimeerida ÜSRi fondide osa 
ning anda liikmesriikide ja piirkondade 
tasandil tehtavale programmitööle selge

(14) Et maksimeerida Euroopa struktuuri-
ja investeerimisfondide osa ning anda 
liikmesriikide ja piirkondade tasandil 
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strateegiline suund, tuleks kehtestada 
ühine strateegiline raamistik. Ühine 
strateegiline raamistik peaks hõlbustama 
liidu sekkumiste valdkondlikku ja 
territoriaalset koordineerimist ÜSRi 
fondide vahel ning samuti muude 
asjakohaste liidu poliitikavaldkondade ja 
vahenditega.

tehtavale programmitööle lihtsustavad 
strateegilised juhtpõhimõtted, tuleks 
kehtestada ühine strateegiline raamistik. 
Ühine strateegiline raamistik peaks 
hõlbustama samuti liidu sekkumiste 
valdkondlikku ja territoriaalset 
koordineerimist Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide vahel ning samuti 
muude asjakohaste liidu 
poliitikavaldkondade ja vahenditega,
lähtudes aluslepingus määratletud 
eesmärkidest ning liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia sihtidest, võttes arvesse põhilisi 
territoriaalseid probleeme. Ühine 
strateegiline raamistik tuleks sätestata 
käesoleva määruse lisana.

Or. en

Muudatusettepanek 398
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Seetõttu peaksid ühises strateegilises 
raamistikus olema sätestatud abinõud 
järjepidevuse ja sidususe saavutamiseks 
liikmesriikide ja liidu 
majanduspoliitikaga, mehhanismid, mille 
abil toimub koordineerimine ÜSRi 
fondide vahel ja muude asjaomaste liidu 
poliitikavaldkondade ja vahenditega,
horisontaalpõhimõtted ja valdkonnaülesed 
poliitikaeesmärgid, territoriaalsete 
probleemide lahendamise kord, 
soovituslikud kõrge Euroopa 
lisaväärtusega meetmed ja neile vastavad 
teostamispõhimõtted ning koostöö 
prioriteedid.

(15) Seetõttu peaksid ühises strateegilises 
raamistikus olema sätestatud mehhanismid, 
kuidas Euroopa struktuuri- ja
investeerimisfondid saavad panustada 
liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia eesmärkidesse 
ja sihtidesse, põhiliste territoriaalsete 
probleemidega tegelemise kord, Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondide 
edendamise kord, horisontaalpõhimõtted ja 
valdkonnaülesed poliitikaeesmärgid ning 
koordineerimismeetmed muude 
asjakohaste liidu poliitikasuundadega ja
koostöötegevused.

Or. en
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Muudatusettepanek 399
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Liikmesriigid ja piirkonnad 
puutuvad üha enam kokku raskustega, 
mis on seotud globaliseerumise, 
keskkonna- ja energia mõjude, rahvastiku 
vananemise ja demograafiliste muutuste, 
tehnoloogiate ümberkujundamise ja 
innovatsiooni nõudmiste ning sotsiaalse 
ebavõrdsusega. Nende raskuste 
keerulisuse ja vastastikuse seotuse tõttu 
peaksid Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondidest toetust saavad 
lahendused olema integreeritud, 
mitmesektorilised ja mitmemõõtmelised. 
Sellega seoses ning poliitika 
tulemuslikkuse ja tõhususe 
suurendamiseks peaks olema võimalik 
ühendada Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfonde integreeritud paketiks, 
mis on spetsiaalselt koostatud 
territoriaalsete vajaduste järgi.

Or. en

Muudatusettepanek 400
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 b) Vähenev tööealiste ja suurenev 
pensioniealiste kombinatsioon 
elanikkonnas, samuti elanikkonna 
hajutatusega seotud probleemid 
kahjustavad jätkuvalt muu hulgas 
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liikmesriikide haridus- ja sotsiaaltoetuste 
struktuure ja seega ka liidu 
majanduslikku konkurentsivõimet. 
Selliste demograafiliste muutustega 
kohanemine on liikmesriikide ja 
regioonide keskseks probleemiks 
lähiaastatel ning sellele tuleks pöörata 
erilist tähelepanu piirkondades, mis on 
kõige rohkem mõjutatud demograafilistest 
muutustest.

Or. en

Muudatusettepanek 401
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Ühise strateegilise raamistiku põhjal 
peaks iga liikmesriik koostöös oma 
partneritega ja dialoogis komisjoniga 
valmistama ette partnerluslepingu. 
Partnerlusleping peaks asetama ühises 
strateegilises raamistikus sätestatud 
elemendid siseriiklikusse konteksti ja 
kehtestama vankumatu kohustuse 
saavutada liidu eesmärgid ÜSRi fondide 
programmitöö kaudu.

(16) Ühise strateegilise raamistiku põhjal 
peaks iga liikmesriik koostöös oma 
käesoleva määruse artiklis 5 osutatud
partneritega ja dialoogis komisjoniga 
valmistama ette partnerlusleppe. 
Partnerluslepe peaks asetama ühises 
strateegilises raamistikus sätestatud 
elemendid siseriiklikusse konteksti ja 
kehtestama vankumatu kohustuse 
saavutada liidu eesmärgid Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondide
programmitöö kaudu. Partnerluslepingud 
peaksid sätestama kokkulepped kooskõlas 
liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasav 
majanduskasvu strateegiaga ja konkreetse 
fondi ülesannetega vastavalt aluslepingul 
põhinevatele eesmärkidele, tagamaks 
tõhusa rakendamise, partnerluse 
põhimõtted ja integreeritud lähenemisviisi 
territoriaalsele arengule.

Or. en
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Muudatusettepanek 402
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Liikmesriigid peaksid keskendama 
toetuse eesmärgile anda oluline panus liidu 
eesmärkide saavutamisse kooskõlas oma 
vastavate riiklike ja piirkondlike 
arenguvajadustega. Tuleks kindlaks 
määrata eeltingimused, tagamaks, et liidu 
toetuse tulemuslikuks kasutamiseks oleksid 
olemas vajalikud raamtingimused. Seda, 
kas need eeltingimused on täidetud, peaks
hindama komisjon partnerluslepingute ja 
programmide hindamise raames. Juhtudel, 
kui eeltingimusi ei ole täidetud, peaks 
komisjonil olema volitus peatada 
programmile tehtavad maksed.

(17) Liikmesriigid peaksid keskendama 
toetuse eesmärgile anda oluline panus liidu 
eesmärkide saavutamisse kooskõlas oma 
vastavate riiklike ja piirkondlike 
jätkusuutlike arenguvajadustega. Tuleks 
kindlaks määrata eeltingimused, tagamaks, 
et liidu toetuse tulemuslikuks kasutamiseks 
oleksid olemas vajalikud raamtingimused. 
Eeltingimuste täitmist peaks kohaldama 
ainult juhu, kui sellel on otsene seos ja 
mõju Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide tõhusa 
rakendamisega. Komisjon peaks hindama 
liikmesriikide esitatud teavet eeltingimuste 
täitmise osas partnerluslepete ja 
programmide hindamise raames. Juhtudel, 
kui eeltingimusi ei ole täidetud, peaks 
komisjonil olema volitus peatada 
programmile tehtavad maksed vastavalt 
fondispetsiifilistele eeskirjadele.

Or. en

Muudatusettepanek 403
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Iga programmi jaoks tuleks kindlaks 
määrata tulemusraamistik, et teostada 
järelevalvet iga programmi jaoks 
programmiperioodil ette nähtud 
eesmärkide ja sihtide poole liikumise üle. 
Komisjon peaks aastatel 2017 ja 2019 
koostöös liikmesriikidega tegema 

(18) Iga programmi jaoks tuleks kindlaks 
määrata tulemusraamistik, et teostada 
järelevalvet iga programmi jaoks 
programmiperioodil ette nähtud 
eesmärkide ja sihtide poole liikumise üle. 
Komisjon peaks aastatel 2017 ja 2019 
koostöös liikmesriikidega tegema 
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tulemuslikkuse analüüsi. Tuleks ette näha 
tulemusreserv, mis eraldataks aastal 2019, 
kui tulemusraamistiku vahe-eesmärgid on 
täidetud. Et Euroopa territoriaalse 
koostöö programmid on mitmekesised ja 
mitut riiki hõlmavad, ei peaks nendeks 
olema mingit tulemusreservi. Kui vahe-
eesmärkide ja sihtide saavutamise 
puudujäägid on märkimisväärsed, peaks 
komisjonil olema võimalik peatada
programmile tehtavad maksed või 
kohaldada programmiperioodi lõpus 
finantskorrektsioone, tagamaks, et liidu 
eelarvet ei raisataks ega kasutataks 
ebatõhusalt.

tulemuslikkuse analüüsi. Juhtudel, kui 
tulemuslikkuse analüüs annab tõendeid, 
et prioriteetidega ei ole saavutatud 
tulemusraamistiku vahe-eesmärke, peaks
komisjon paluma liikmesriiki teha 
vastavas programmis muudatused ja kui 
liikmesriik ei vasta palvele rahuldavalt 
kolme kuu jooksul, peaks komisjonil 
olema võimalik peatada kõik prioriteetse 
valdkonna programmile tehtavad
vahemaksed või osa vahemaksetest,
tagamaks, et liidu eelarvet ei raisataks ega 
kasutataks ebatõhusalt. Kui liikmesriik 
võtab kasutusele vajalikud meetmed, 
tuleks peatamine kohe lõpetada.

Or. en

Muudatusettepanek 404
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Järgides Euroopa Nõukogu 28. ja 
29. juuni 2012. aasta otsuseid 
liikmesriikidele määratud Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondidest 
finantseeritud programmide 
kaasrahastamise kohta, ei peaks neid 
kulusid arvestama asjaomase liikmesriigi 
puudujäägi arvutamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 405
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Tihedama sideme loomine 
ühtekuuluvuspoliitika ja liidu majandusliku 
juhtimise vahel tagab, et ÜSRi fondide
raames tehtavate kulutuste tulemuslikkust 
võimendab usaldusväärne 
majanduspoliitika ning et ÜSRi fonde võib 
vajadusel ümber suunata, et lahendada riigi 
ees seisvaid majandusprobleeme. See 
protsess peab olema järkjärguline, alates 
muudatustest, mis tehakse 
partnerluslepingutesse ja 
programmidesse, et toetada nõukogu 
soovitusi makromajandusliku 
tasakaalustamatuse korrigeerimise ning 
sotsiaalsete ja majanduslike raskuste 
lahendamise kohta. Kui vaatamata ÜSRi 
fondide ulatuslikumale kasutamisele ei 
võta liikmesriik majanduse juhtimise 
protsessis tulemuslikke meetmeid, peaks 
komisjonil olema õigus peatada kõik 
maksed ja kohustused või osa neist. 
Otsused ja peatamised peaksid olema 
proportsionaalsed ja mõjusad, võttes 
arvesse individuaalsete programmide 
mõju asjaomaste liikmesriikide 
majandusliku ja sotsiaalse olukorra 
lahendamisele ning varem 
partnerluslepingus tehtud muudatusi. 
Peatamisotsust tehes peaks komisjon 
järgima ka liikmesriikide võrdse 
kohtlemise põhimõtet, võttes eelkõige 
arvesse peatamise mõju asjaomase 
liikmesriigi majandusele. Peatamine 
tuleks tühistada ja vahendid asjaomasele 
liikmesriigile uuesti kättesaadavaks teha 
niipea, kui liikmesriik võtab vajalikud 
meetmed.

(19) Tihedama sideme loomine 
ühtekuuluvuspoliitika ja liidu majandusliku 
juhtimise vahel tagab, et Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondide raames 
tehtavate kulutuste tulemuslikkust 
võimendab usaldusväärne 
majanduspoliitika ning et Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfonde võib 
vajadusel ümber suunata, et lahendada riigi 
ees seisvaid majandusprobleeme. Kasvu ja
stabiilsuse paktist tulenevaid tingimusi 
käsitlevaid õigusnorme tuleks kohaldada 
Ühtekuuluvusfondile majandusliku 
juhtimise tingimuste täitmisel. See 
protsess peab olema järkjärguline, alates 
partnerluslepingutesse ja programmidesse 
tehtavatest muudatustest, et toetada 
nõukogu soovitusi makromajandusliku 
tasakaalustamatuse ning sotsiaalsete ja
majanduslike raskustega tegelemiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 406
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Et tagada keskendumine liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia eesmärkide saavutamisele, 
tuleks määrata kindlaks kõikide 
programmide jaoks ühised elemendid. Et
tagada ÜSRi fondide programmide 
koostamise järjepidevus, tuleks 
programmide vastuvõtmise ja muutmise 
kord ühtlustada. Programmitöö peaks 
tagama kooskõla ühise strateegilise 
raamistiku ja partnerluslepinguga, ÜSRi 
fondide omavahelise koordineerimise ning 
koordineerimise teiste olemasolevate 
rahastamisvahendite ja Euroopa 
Investeerimispangaga.

(20) Euroopa struktuuri- ja
investeerimisfonde peaks rakendama 
programmidega programmitöö ajakava 
jooksul vastavalt partnerluslepetele. 
Liikmesriigid peaksid koostama 
programmid, järgides läbipaistvaid 
menetlusi vastavalt iga liikmesriigi 
institutsionaalsele ja õiguslikule 
raamistikule. Liikmesriigid ja komisjon 
peaksid tegema koostööd, et tagada
Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde 
jaoks programmide koostamise
kooskõlastamine ja järjepidevus. Kuna 
programmide sisu on tihedalt seotud 
partnerluslepingute sisuga, tuleks 
programmid esitada hiljemalt kolme kuu 
jooksul pärast partnerluslepingu 
esitamist. Pikem tähtaeg tuleks ette näha 
Euroopa territoriaalse koostöö 
programmide esitamisel, et võtta arvesse
nende programmide mitut riiki hõlmavat 
iseloomu. Eeskätt peaks eristama nende 
partnerluslepete ja programmide 
põhielemente, mis kuuluvad komisjoni 
pädevusse, ja teisi elemente, mis ei ole 
seotud komisjoni otsusega ning mida võib 
muuta liikmesriigi pädevuse tasandil.
Programmitöö peaks tagama kooskõla 
ühise strateegilise raamistiku ja 
partnerlusleppega, Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide vahelise 
koordineerimise ning koordineerimise 
teiste olemasolevate rahastamisvahendite ja 
Euroopa Investeerimispanga panusega, 
kui on asjakohane.

Or. en

Muudatusettepanek 407
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl



PE514.636v02-00 16/75 AM\941563ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) Täielikult või osaliselt liidu 
eelarvest läbi viidud teadusuuringute ja 
innovatsiooniga seotud investeeringute 
lisaväärtuste optimeerimiseks on vajalik 
Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide ja programmi 
Horisont 2020 vahelise koostoimimise 
suuremat tulemuslikkust, tunnustades 
samal ajal nende erinevaid eesmärke. 
Koostoimimise suurema tulemuslikkuse 
saavutamise peamisteks mehhanismideks 
on Horisont 2020 abikõlblike kulude 
ühtse määra tunnustamine sarnaste 
toimingute ja toetusesaajate puhul ning 
võimalus ühitada toetusi liidu erinevatest 
vahenditest, sealhulgas Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondidest ja 
programmist Horisont 2020, sama 
toimingu puhul, vältides kahekordset 
rahastamist. Riiklike ja piirkondlike 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
võimaluste tugevdamiseks ja et saavutada 
eesmärk jõuda tipptasemeni vähem 
arenenud piirkondades, tuleks Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondide ja 
programmi Horisont 2020 vahel välja 
töötada tihe sünergia kõikides programmi 
asjakohastes prioriteetides.

Or. en

Muudatusettepanek 408
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Aluslepinguga on majandusliku ja 
sotsiaalse ühtekuuluvuse eesmärkide hulka 

(21) Aluslepinguga on majandusliku ja 
sotsiaalse ühtekuuluvuse eesmärkide hulka 
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lisatud territoriaalne ühtekuuluvus ning on 
tarvis tegeleda linnade rolliga, samuti 
funktsionaalsete geograafiliste üksuste ja 
allpiirkondadega, mis seisavad silmitsi 
eriliste geograafiliste või demograafiliste 
probleemidega. Sel eesmärgil ning selleks, 
et paremini kaasata kohaliku tasandi 
võimalusi, on vaja tugevdada ja hõlbustada 
kogukonna juhitud kohalikku arengut, 
sätestades ühised eeskirjad ja tihedalt 
koordineerides kõiki ÜSRi fonde. Kohalike 
arengustrateegiate rakendamise eest 
peaksid üldpõhimõttena vastutama 
kohalikud algatusrühmad, mis esindavad 
kogukonna huve.

lisatud territoriaalne ühtekuuluvus ning on 
tarvis tegeleda linnade rolliga, samuti 
funktsionaalsete geograafiliste üksuste ja 
allpiirkondadega, mis seisavad silmitsi 
eriliste geograafiliste või demograafiliste 
probleemidega. Sel eesmärgil ning selleks, 
et paremini kaasata kohaliku tasandi 
võimalusi, on vaja tugevdada ja hõlbustada 
kogukonna juhitud kohalikku arengut, 
sätestades ühised eeskirjad ja tihedalt 
koordineerides kõiki Euroopa struktuuri-
ja investeerimisfonde. Kogukonna juhitud 
kohalik areng peaks võtma arvesse 
kohalikke vajadusi ja võimalusi, samuti 
ka asjakohaseid sotsiaalkultuurilisi 
tunnuseid. Kohalike arengustrateegiate 
rakendamise eest peaksid üldpõhimõttena 
vastutama kohalikud algatusrühmad, mis 
esindavad kogukonna huve.

Or. en

Muudatusettepanek 409
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Üksikasjalikud piirkonna ja 
elanikkonna määratlemisega seotud 
strateegilised meetmed tuleks sätestada 
asjakohastes programmides 
fondispetsiifiliste eeskirjade kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 410
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Rahastamisvahendid on omandamas 
üha suuremat tähtsust, sest nad avaldavad 
ÜSRi fondidele võimendavat mõju, nende 
puhul on võimalik kombineerida eri liiki 
avalikke ja erasektori vahendeid, et toetada 
avaliku poliitika eesmärke, ning 
ringrahastamisvormid muudavad 
niisuguse toetuse pikemas perspektiivis 
jätkusuutlikumaks.

(22) Rahastamisvahendid on omandamas 
üha suuremat tähtsust, sest nad avaldavad 
Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondidele võimendavat mõju, 
nende puhul on võimalik kombineerida eri 
liiki avalikke ja erasektori vahendeid, et 
toetada avaliku poliitika eesmärke, ning
nende võime tagada ringrahastamisvood 
strateegilistele investeeringutele, toetades 
pikemas perspektiivis jätkusuutlikke 
investeeringuid ja tõstes liidu 
majanduskasvu potentsiaali. Toetused 
tuleb alati säilitada võimalusena ja seotud 
asjaosaliste kohustus peab olema 
kasutada erinevaid rahastamisallikaid 
piirkonna vajaduste järgi.

Or. en

Muudatusettepanek 411
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) ÜSRi fondidest toetatavaid 
rahastamisvahendeid tuleks kasutada nii, et 
rahuldatakse konkreetsed turuvajadused 
kulutõhusal viisil kooskõlas programmide 
eesmärkidega, ning need ei tohiks tõrjuda 
välja erasektorist tulevat rahastamist. Otsus 
rahastada abimeetmeid 
rahastamisvahenditest tuleb seega teha 
eelanalüüsi põhjal.

(23) Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondidest toetatavaid 
rahastamisvahendeid tuleks kasutada nii, et 
rahuldatakse konkreetsed turuvajadused 
ning eriti reageerides turutõrgetele ja 
ebaoptimaalsetele 
investeerimisolukordadele kulutõhusal 
viisil kooskõlas programmide 
eesmärkidega, ning need ei tohiks tõrjuda 
välja erasektorist tulevat rahastamist. Otsus 
rahastada abimeetmeid 
rahastamisvahenditest tuleb seega teha 
eelhindamise põhjal.

Or. en
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Muudatusettepanek 412
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Rahastamisvahendid tuleb välja 
töötada ja neid kasutada nii, et edendatakse 
erasektori investorite ja rahandusasutuste 
olulist osalemist sobiva riskijagamisega. Et 
rahastamisvahendid oleksid erasektorile 
piisavalt atraktiivsed, tuleb need välja 
töötada ja neid kasutada paindlikult. 
Korraldusasutused peavad seega leidma 
kõige sobivamad viisid, kuidas 
rahastamisvahendeid kasutada, et 
sihtpiirkondade konkreetseid vajadusi 
rahuldada, ning seda kooskõlas vastava 
programmi eesmärkidega.

(24) Rahastamisvahendid tuleb välja 
töötada ja neid kasutada nii, et edendatakse 
erasektori investorite ja rahandusasutuste 
olulist osalemist sobiva riskijagamisega. Et 
rahastamisvahendid oleksid erasektorile 
piisavalt atraktiivsed, tuleb need välja 
töötada lihtsaks, kiireks, uuendatavaks ja 
neid kasutada paindlikult. 
Korraldusasutused peavad seega leidma 
kõige sobivamad viisid, kuidas 
rahastamisvahendeid kasutada, et 
sihtpiirkondade konkreetseid vajadusi 
rahuldada, ning seda kooskõlas vastava 
programmi eesmärkidega.

Or. en

Muudatusettepanek 413
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24 a) Selleks et võtta arvesse 
rahastamisvahenditest makstud rahalise 
toetuse tagastatavat laadi ja kooskõlas 
turutavadega, võivad Euroopa struktuuri 
ja investeerimisfondide rahalised toetused 
lõppsaaja omakapitali või 
kvaasiomakapitali investeeringute, 
laenude või tagatiste vormid, või muud 
riskijagamise vahendid katta kogu 
lõppsaaja investeeringu, ilma 
käibemaksuga seotud kulude eristamiseta. 
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Seega on see nii ainult juhtudel, kui 
finantsvahendid on kombineeritud 
toetustega selliselt, et käibemaks on 
lõppsaaja tasandil arvesse võetud ning on 
vajalik toetusega seotud kulutuse 
abikõlblikkuse asjakohasuse määramise 
eesmärgil.

Or. en

Muudatusettepanek 414
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Liikmesriigid peaksid jälgima 
programme, et vaadata läbi programmi 
rakendamine ja edusammud, mida on 
tehtud selle eesmärkide saavutamisel. 
Selleks tuleks moodustada ÜSRi fondide
järelevalvekomisjonid ning määrata 
kindlaks nende koosseis ja ülesanded. 
ÜSRi fondide omavaheliseks 
koordineerimiseks võiks moodustada 
ühised järelevalvekomisjonid. 
Tulemuslikkuse tagamiseks peaks 
järelevalvekomisjonidel olema võimalik 
esitada korraldusasutustele soovitusi 
programmide elluviimise kohta ning nad 
peaksid jälgima meetmeid, mis soovituste 
tulemusena võetakse.

(28) Liikmesriigid peaksid jälgima 
programme, et vaadata läbi programmi 
rakendamine ja edusammud, mida on 
tehtud selle eesmärkide saavutamisel. 
Selleks tuleks moodustada Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondide
järelevalvekomisjonid ning määrata 
kindlaks nende koosseis ja ülesanded. 
Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide omavaheliseks 
koordineerimiseks võiks moodustada 
ühised järelevalvekomisjonid. 
Tulemuslikkuse tagamiseks peaks 
järelevalvekomisjonidel olema võimalik 
esitada korraldusasutustele soovitusi 
programmide elluviimise kohta, samuti 
toetusesaajate halduskoormuse 
vähendamise viiside kohta ning nad 
peaksid jälgima meetmeid, mis soovituste 
tulemusena võetakse.

Or. en

Muudatusettepanek 415
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Et komisjon saaks jälgida liidu 
eesmärkide saavutamise alal tehtud 
edusamme, peaksid liikmesriigid esitama 
eduaruandeid oma partnerluslepingute
rakendamise kohta. Nende aruannete 
põhjal peaks komisjon aastatel 2017 ja 
2019 koostama strateegilise eduaruande.

(31) Et komisjon saaks jälgida liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu
eesmärkide saavutamise ja ka erinevuste 
vähendamise alal tehtud edusamme, 
peaksid liikmesriigid esitama eduaruandeid 
oma partnerluslepete rakendamise kohta. 
Nende aruannete põhjal peaks komisjon 
aastatel 2017 ja 2019 koostama 
strateegilise eduaruande.

Or. en

Muudatusettepanek 416
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Et parandada programmide 
rakendamise ja väljatöötamise kvaliteeti, 
on vaja hinnata ÜSRi fondidest antava abi 
tulemuslikkust, tõhusust ja mõju ning 
määrata kindlaks programmide mõju 
seoses liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu eesmärkide saavutamisega 
ning vajaduse korral seoses SKP ja töötuse 
määraga. Tuleb täpsustada kohustusi, mis 
liikmesriikidel ja komisjonil selles osas on.

(32) Et parandada programmide 
rakendamise ja väljatöötamise kvaliteeti, 
on vaja hinnata Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondidest antava abi 
tulemuslikkust, tõhusust ja mõju ning 
määrata kindlaks programmide mõju 
seoses liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu eesmärkide saavutamisega 
ning vajaduse korral seoses SKP,
piirkondlike ja kohalike vajadustega, 
kliimaeesmärkide ning töötuse ja soolise 
võrdõiguslikkuse määraga. Tuleb 
täpsustada kohustusi, mis liikmesriikidel ja 
komisjonil selles osas on.

Or. en

Muudatusettepanek 417
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Programmi ettevalmistamise eest 
vastutav ametiasutus peaks koostama 
hindamiskava. Programmiperioodi jooksul 
peaksid korraldusasutused hindama
programmide tulemuslikkust ja mõju. 
Hindamistulemustest tuleks teatada 
järelevalvekomisjonile ja Euroopa 
Komisjonile, et hõlbustada juhtimisotsuste 
tegemist.

(34) Programmi ettevalmistamise eest 
vastutav ametiasutus peaks koostama 
hindamiskava. Programmiperioodi jooksul 
peaksid korraldusasutused tagama
programmide tulemuslikkuse ja mõju 
hindamise. Hindamistulemustest tuleks 
teatada järelevalvekomisjonile ja Euroopa 
Komisjonile, et hõlbustada juhtimisotsuste 
tegemist.

Or. en

Muudatusettepanek 418
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Tuleks teha järelhindamisi, et hinnata 
ÜSRi fondide tulemuslikkust ja tõhusust 
ning nende mõju ÜSRi fondide ja liidu 
aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu üldeesmärkidele.

(35) Tuleks teha järelhindamisi, et hinnata 
Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide tulemuslikkust ja 
tõhusust ning nende mõju Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondide ja liidu 
aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu üldeesmärkidele, koosõlas 
asjakohaste juhtalgatuste eesmärkidega 
ning samuti fondispetsiifilistes eeskirjades 
kehtestatud erinõuetega, panusega 
piirkondlike ja kohalike vajaduste 
lahendamisse. Komisjon peaks igale 
Euroopa struktuuri-ja investeerimsfondile 
koostama kokkuvõtva aruande, milles 
esitatakse peamised järelhindamise 
järeldused.

Or. en
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Muudatusettepanek 419
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) ÜSRi fondide tegevuse 
tulemuslikkuse, õigluse ja püsiva mõju 
kindlustamiseks tuleks näha ette sätted, mis 
tagaksid äriühingutesse ja 
infrastruktuuridesse tehtavate 
investeeringute pikaajalisuse ja hoiaksid 
ära ÜSRi fondide kasutamise 
põhjendamatute eeliste saamiseks. 
Kogemused on näidanud, et viis aastat on 
sobiv minimaalne periood, välja arvatud 
juhul, kui riigiabi eeskirjades on ette 
nähtud teistsugune ajavahemik. 
Asjakohane on toimingute kestvuse 
üldnõude alt välja jätta ESFi toetatavad 
meetmed ning meetmed, mis ei hõlma 
tootlikke investeeringuid või 
infrastruktuuri-investeeringuid, välja 
arvatud juhul, kui selline nõue tuleneb 
kehtivatest riigiabi eeskirjadest, ning 
samuti jätta selle nõude alt välja 
rahastamisvahenditest või neisse 
vahenditesse tehtud maksed.

(41) Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide tegevuse 
tulemuslikkuse, õigluse ja püsiva mõju 
kindlustamiseks tuleks näha ette sätted, mis 
tagaksid äriühingutesse ja 
infrastruktuuridesse tehtavate 
investeeringute pikaajalisuse ja hoiaksid 
ära Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide kasutamise 
põhjendamatute eeliste saamiseks. 
Peetakse asjakohuseks, et viis aastat on 
sobiv periood, välja arvatud juhul, kui 
riigiabi eeskirjades on ette nähtud 
teistsugune ajavahemik. Samuti ollakse 
seisukohal, et juhul kui toiming sisaldab 
investeeringut infrastruktuuri või 
tootmisinvesteeringut, peaks Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondidelt 
saadud toetuse tagasi maksma, kui 10 
aasta jooksul alates toetusesaajale 
lõppmakse tegemisest paigutatakse 
tootmistegevus ümber väljapoole liitu.
Asjakohane on toimingute kestvuse 
üldnõude alt välja jätta ESFi toetatavad 
meetmed ning meetmed, mis ei hõlma 
tootlikke investeeringuid või 
infrastruktuuri-investeeringuid, välja 
arvatud juhul, kui selline nõue tuleneb 
kehtivatest riigiabi eeskirjadest, ning 
samuti jätta selle nõude alt välja 
rahastamisvahenditest või neisse 
vahenditesse tehtud maksed.

Or. en
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41 a) Tähtsate tootmisinvesteeringute 
projektide hindamisel peaks komisjonil 
olema kogu vajalik teave, et kaaluda, kas 
fondidelt saadud finantstoetus ei põhjusta 
märkimisväärset töökohtade vähenemist 
Euroopa Liidus paiknevates asukohtades, 
tagamaks, et ühenduse toetused ei toeta 
ümberpaigutamist Euroopa Liidu piires.

Or. en

Muudatusettepanek 421
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) Lähtudes liikmesriikidega koostöös 
toimuva eelarve täitmise põhimõtetest, 
peaksid liikmesriigid kandma oma 
juhtimis- ja kontrollisüsteemide kaudu 
esmavastutust programmides sisalduvate 
toimingute rakendamise ja kontrolli eest. 
Et tugevdada toimingute väljavalimise ja 
rakendamise ning juhtimis- ja 
kontrollisüsteemi üle toimuva kontrolli 
tõhusust, tuleks kindlaks määrata 
korraldusasutuse ülesanded.

(43) Lähtudes liikmesriikidega koostöös 
toimuva eelarve täitmise põhimõtetest, 
peaksid liikmesriigid asjaomasel 
territoriaalsel tasandil, säilitades oma 
institutsionaalset, õiguslikku ja 
finantsraamistiku ning järgides 
käesolevat määrust ja fondispetsiifilisi 
eeskirju, kandma oma juhtimis- ja 
kontrollisüsteemide kaudu esmavastutust 
programmides sisalduvate toimingute 
rakendamise ja kontrolli eest Et tugevdada 
toimingute väljavalimise ja rakendamise 
ning juhtimis- ja kontrollisüsteemi üle 
toimuva kontrolli tõhusust, tuleks kindlaks 
määrata korraldusasutuse ülesanded.

Or. en

Muudatusettepanek 422
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44) Et tagada nõuetekohane eelkinnitus 
peamiste juhtimis- ja kontrollisüsteemide 
olemasolu ja struktuuri kohta, peaksid 
liikmesriigid määrama 
akrediteerimisasutuse, mis vastutab 
juhtimis- ja kontrolliorganite 
akrediteerimise ja akrediteeringu 
tühistamise eest.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 423
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) Programmi alguses tehtava 
eelmaksega tagatakse, et liikmesriigil on 
vahendeid, et toetada toetusesaajaid
programmi rakendamisel juba alates 
programmi vastuvõtmisest. Seepärast 
tuleks ette näha ÜSRi fondidest tehtavad 
algsed eelmaksesummad. Algne eelmakse 
peaks olema programmi lõpetamise ajaks 
täielikult raamatupidamisarvestusest välja 
kantud.

(47) Programmi alguses tehtava 
eelmaksega tagatakse, et liikmesriigil on 
samuti vahendeid, et maksta eeltoetust
toetusesaajatele alates programmi 
rakendamisest, tagamaks toetusesaajatele 
finantsiline jätkusuutlikkus määratud 
investeeringute tegemiseks. Seepärast 
tuleks ette näha Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondidest tehtavad algsed 
eelmaksesummad. Algne eelmakse peaks 
olema programmi lõpetamise ajaks 
täielikult raamatupidamisarvestusest välja 
kantud.

Or. en

Muudatusettepanek 424
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 48

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(48) Liidu finantshuvide kaitseks tuleks 
kehtestada ajaliselt piiratud meetmed, mis 
võimaldaksid volitatud eelarvevahendite 
käsutajal katkestada maksed, kui on 
tõendeid, mis võimaldavad väita, et 
juhtimis- ja kontrollisüsteemi toimimises 
on märkimisväärseid puudusi, tõendeid 
eeskirjade ränga rikkumise kohta seoses 
maksetaotlusega või kui on jäänud 
esitamata dokumendid 
raamatupidamisarvestuse kontrollimiseks.

(48) Liidu finantshuvide kaitseks tuleks 
kehtestada ajaliselt piiratud meetmed, mis 
võimaldaksid volitatud eelarvevahendite 
käsutajal katkestada maksed, kui on 
tõendeid, mis võimaldavad väita, et 
juhtimis- ja kontrollisüsteemi toimimises 
on märkimisväärseid puudusi, tõendeid 
eeskirjade ränga rikkumise kohta seoses 
maksetaotlusega või kui on jäänud 
esitamata dokumendid 
raamatupidamisarvestuse kontrollimiseks 
ja heakskiitmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 425
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 48 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(48 a) Komisjon, liikmesriigid ja 
regionaalsed asutused tagavad Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondidest 
toetust saavate projektide ausa 
konkurentsi.

Or. en

Muudatusettepanek 426
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 49
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(49) Et tagada, et liidu eelarvest 
kaasrahastatavaid kulutusi kasutataks igal 
konkreetsel majandusaastal kooskõlas 
kohaldatavate eeskirjadega, tuleks luua 
sobiv raamistik raamatupidamisarvestuse 
iga-aastaseks kontrolliks ja 
heakskiitmiseks. Selle raamistiku alusel 
peaksid akrediteeritud asutused esitama 
komisjonile iga programmi kohta 
juhtkonna kinnitava avalduse koos 
kinnitatud majandusaasta aruande, 
kokkuvõtliku kontrolliaruande, sõltumatu 
audiitori järeldusotsuse ja 
kontrolliaruandega.

(49) Et tagada, et liidu eelarvest 
kaasrahastatavaid kulutusi kasutataks igal 
konkreetsel majandusaastal kooskõlas 
kohaldatavate eeskirjadega, tuleks luua 
sobiv raamistik raamatupidamisarvestuse 
kontrolliks ja heakskiitmiseks. Selle 
raamistiku alusel peaksid määratud
asutused esitama komisjonile iga 
programmi kohta juhtkonna kinnitava 
avalduse koos kinnitatud aruande, 
kokkuvõtliku kontrolliaruande, sõltumatu 
audiitori järeldusotsuse ja 
kontrolliaruandega.

Or. en

Muudatusettepanek 427
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 52

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(52) Täiendavad üldsätted on vajalikud 
seoses fondide spetsiifilise toimimisega. 
Eelkõige selleks, et suurendada nende 
lisaväärtust ja võimendada nende osa liidu 
aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu prioriteetide saavutamises, 
tuleks nende fondide toimimist lihtsustada 
ja keskendada see majanduskasvu ja 
tööhõive investeeringute ning Euroopa 
territoriaalse koostöö eesmärkidele.

(52) Täiendavad üldsätted on vajalikud 
seoses fondide spetsiifilise toimimisega. 
Eelkõige selleks, et suurendada nende 
lisaväärtust ja võimendada nende osa 
majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse ning liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
prioriteetide saavutamises, tuleks nende 
fondide toimimist lihtsustada ja 
keskendada see majanduskasvu ja tööhõive 
investeeringute ning Euroopa territoriaalse 
koostöö eesmärkidele.

Or. en
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Muudatusettepanek 428
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 54

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(54) Aluslepingus sätestatud majandusliku, 
sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse 
eesmärkide edendamiseks tuleks eesmärgi 
„Investeerimine majanduskasvu ja 
tööhõivesse” alusel toetada kõiki piirkondi. 
Et anda tasakaalustatud ja järkjärgulist abi 
vastavalt majandusliku ja ühiskondliku 
arengu tasemele, tuleks ERFist ja ESFist 
sellele eesmärgile eraldatavad vahendid 
jaotada liidu vähem arenenud piirkondade, 
üleminekupiirkondade ja enam arenenud 
piirkondade vahel vastavalt nende 
sisemajanduse koguproduktile (SKP) ühe 
elaniku kohta, võrrelduna ELi keskmisega. 
Et tagada struktuurifondidest tehtavate 
investeeringute jätkusuutlikkus pikas 
perspektiivis, peaksid piirkonnad, mille 
SKP elaniku kohta aastail 2007–2013 oli 
alla 75 % EL-25 keskmisest 
vaatlusperioodil, kuid mille SKP ühe 
elaniku kohta on kasvanud nii, et ületab 
75 % EL-27 keskmisest, saama vähemalt 
kaks kolmandikku neile aastail 2007–2013 
eraldatud summadest. Liikmesriigid, mille 
kogurahvatulu elaniku kohta on alla 90 % 
liidu keskmisest, peaksid saama 
majanduskasvu ja tööhõivesse 
investeerimise eesmärgi raames 
Ühtekuuluvusfondist abi.

(54) Aluslepingus sätestatud majandusliku, 
sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse 
eesmärkide edendamiseks tuleks eesmärgi 
„Investeerimine majanduskasvu ja 
tööhõivesse” alusel toetada kõiki piirkondi. 
Et anda tasakaalustatud ja järkjärgulist abi 
vastavalt majandusliku ja ühiskondliku 
arengu tasemele, tuleks ERFist ja ESFist 
sellele eesmärgile eraldatavad vahendid 
jaotada liidu vähem arenenud piirkondade, 
üleminekupiirkondade ja enam arenenud 
piirkondade vahel vastavalt nende 
sisemajanduse koguproduktile (SKP) ühe 
elaniku kohta, võrrelduna ELi keskmisega. 
Et tagada struktuurifondidest tehtavate 
investeeringute jätkusuutlikkus pikas 
perspektiivis, et kooskõlastada saavutatud 
arengut ning ergutada majanduskasvu ja 
Euroopa piirkondade sotsiaalset 
ühtekuuluvust peaksid piirkonnad, mille 
SKP elaniku kohta aastail 2007–2013 oli 
alla 75 % EL-25 keskmisest 
vaatlusperioodil, kuid mille SKP ühe 
elaniku kohta on kasvanud nii, et ületab 
75 % EL-27 keskmisest ja ajavahemikul 
2007–2013 järkjärgulise ülemineku 
staatuses piirkonnad, saama vähemalt 
kaks kolmandikku neile aastail 2007–2013 
eraldatud summadest. Liikmesriigid, mille 
kogurahvatulu elaniku kohta on alla 90 % 
liidu keskmisest, peaksid saama 
majanduskasvu ja tööhõivesse 
investeerimise eesmärgi raames 
Ühtekuuluvusfondist abi. 
Ühtekuuluvusfondi 2013. aasta toetuse 
abikõlblikud üksikud saareriikide 
piirkonnad ja äärepoolseimad 
üleminekukategooriasse kuuluvad 
piirkonnad ja arenenumad piirkonnad 
peaksid saama vähemalt neli viiendikku 
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neile aastatel 2007–2013 artikli 1 alusel 
määratud fondide eraldistest.

Or. en

Muudatusettepanek 429
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 55

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(55) Tuleks kehtestada objektiivsed 
kriteeriumid, et valida välja abikõlblikud 
piirkonnad ja alad, mis võivad saada 
fondidelt toetust. Selleks peaks liidu 
tasandil piirkondade ja alade 
kindlakstegemine põhinema ühisel 
piirkondade klassifitseerimise süsteemil, 
mis on loodud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 26. mai 2003. aasta määrusega 
(EÜ) nr 1059/2003, millega kehtestatakse 
ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus 
(NUTS).

(55) Tuleks kehtestada objektiivsed 
kriteeriumid, et valida välja abikõlblikud 
piirkonnad ja alad, mis võivad saada 
fondidelt toetust. Selleks peaks liidu 
tasandil piirkondade ja alade 
kindlakstegemine põhinema ühisel 
piirkondade klassifitseerimise süsteemil, 
mis on loodud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 26. mai 2003. aasta määrusega 
(EÜ) nr 1059/2003, millega kehtestatakse 
ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus 
(NUTS). Erilist tähelepanu peaks 
pöörama piirkondadele, kus valitsevad 
rasked ja püsivad looduslikult või 
demograafiliselt ebasoodsad tingimused, 
näiteks väga väikese rahvastikutihedusega 
piirkondadele, piiriülestele ja 
mäestikualadele, võttes arvesse asjaolu, et 
need territoriaalsed omadused ei vasta 
tingimata NUTSis välja pakutud 
jaotustele.

Or. en
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 57
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(57) Tuleb kindlaks määrata piirid, mille 
ulatuses kasutatakse neid ressursse 
„majanduskasvu ja tööhõive 
investeeringute” eesmärgi raames, ning 
vastu tuleb võtta objektiivsed kriteeriumid 
nende eraldamiseks piirkondadele ja 
liikmesriikidele. Et õhutada transpordi ja 
energeetika infrastruktuuri ning info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia kiiremat 
arengut kogu liidus, tuleks luua Euroopa 
Ühendamise Rahastu. Iga-aastased 
assigneeringud fondidest ning summad, 
mis kantakse Ühtekuuluvusfondist
Euroopa Ühendamise Rahastusse ja sealt 
liikmesriigile, peaksid olema piiratud 
ülemmääraga, mis määratakse kindlaks, 
võttes arvesse konkreetse liikmesriigi 
võimet neid assigneeringuid ära kasutada. 
Lisaks on vaesuse vähendamise 
peaeesmärgi alusel vaja enim puudust 
kannatavatele isikutele mõeldud 
toidutoetuse skeem ümber orienteerida, et 
edendada sotsiaalset kaasatust ja liidu 
harmoonilist arengut. Kavandatud on 
mehhanism, millega ressursid kantakse üle 
sellesse vahendisse ja tagatakse, et need 
koosnevad ESFist tehtavatest eraldistest 
ning et see tingib ka igas riigis 
struktuurifondidest ESFile eraldatava 
miinimumprotsendi vastava vähendamise.

(57) Tuleb kindlaks määrata piirid, mille 
ulatuses kasutatakse neid ressursse 
„majanduskasvu ja tööhõive 
investeeringute” eesmärgi raames, ning 
vastu tuleb võtta objektiivsed kriteeriumid 
nende eraldamiseks piirkondadele ja 
liikmesriikidele. Et õhutada transpordi ja 
energeetika infrastruktuuri ning info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia kiiremat 
arengut kogu liidus, luuakse Euroopa 
Ühendamise Rahastu. Ühtekuuluvusfondist 
peaks toetama määruse (EL) [...]/2012, 
millega luuakse Euroopa Ühendamise
Rahastu, I lisas eelmääratud projektide 
hulka kuuluvaid Euroopa lisaväärtusega 
Euroopa transpordi infrastruktuuride 
projekte, mis viiakse lõpuni igas 
liikmesriigis vastavalt käesoleva määruse 
artikli 84 lõikele 4. Ühtekuuluvusfondist 
tehtavaid riiklike eraldisi tuleks täielikult 
aktsepteerida kuni 31. detsember 2016.
Lisaks on vaesuse vähendamise 
peaeesmärgi alusel vaja enim puudust 
kannatavatele isikutele mõeldud 
toidutoetuse skeem ümber orienteerida, et 
edendada sotsiaalset kaasatust ja liidu 
harmoonilist arengut. Kavandatud on 
mehhanism, millega ressursid kantakse üle 
sellesse vahendisse ja tagatakse, et need 
koosnevad ESFist tehtavatest eraldistest 
ning et see tingib ka igas riigis 
struktuurifondidest ESFile eraldatava 
miinimumprotsendi vastava vähendamise.

Or. en

Muudatusettepanek 431
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 58
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(58) Et tegevus oleks rohkem keskendatud 
tulemustele ning strateegia „Euroopa 
2020” eesmärkide ja sihtide 
saavutamisele, tuleks iga fondi ja iga 
piirkonnakategooria puhul igas 
liikmesriigis majanduskasvu ja 
tööhõivesse investeerimise vahenditest viis 
protsenti tulemusreservina kõrvale panna.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 432
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 59

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(59) Et tagada asjakohane vahendite 
eraldamine igale piirkonnakategooriale, ei 
tohiks vähem arenenud, ülemineku- ja 
enam arenenud piirkonnad fondide 
vahendeid üksteisele üle kanda, välja 
arvatud nõuetekohaselt põhjendatud 
olukordades, mis on seotud ühe või mitme 
temaatilise eesmärgi saavutamisega, ning 
mitte rohkem kui 2 % ulatuses sellele 
piirkonnakategooriale eraldatud 
vahenditest.

(59) Et tagada asjakohane vahendite 
eraldamine igale piirkonnakategooriale, ei 
tohiks vähem arenenud, ülemineku- ja 
enam arenenud piirkonnad fondide 
vahendeid üksteisele üle kanda, välja 
arvatud nõuetekohaselt põhjendatud 
olukordades, mis on seotud ühe või mitme 
temaatilise eesmärgi saavutamisega, ning 
mitte rohkem kui 4 % ulatuses sellele 
piirkonnakategooriale eraldatud 
vahenditest.

Or. en

Muudatusettepanek 433
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 61
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(61) On vaja kehtestada täiendavad 
normid, mis käsitlevad fondidelt toetust 
saavate rakenduskavade väljatöötamist, 
juhtimist, järelevalvet ja kontrolli. 
Rakenduskavades tuleks sätestada
prioriteetsed suunad, mis vastavad 
temaatilistele eesmärkidele, töötada välja 
järjekindel sekkumisloogika, et täita 
tuvastatud arenguvajadused, ning näha 
ette raamistik tulemuslikkuse hindamiseks. 
Samuti peaks neis sisalduma muud 
elemendid, mis on vajalikud nende 
fondide tulemusliku ja tõhusa 
rakendamise toetamiseks.

(61) On vaja kehtestada täiendavad 
normid, mis käsitlevad fondidelt toetust 
saavate rakenduskavade väljatöötamist, 
juhtimist, järelevalvet ja kontrolli, et 
tugevdada keskendumist tulemustele. Eriti 
oluline on sätestada üksikasjalikud 
nõuded rakenduskava sisule. See peaks 
hõlbustama järjekindla sekkumisloogika 
esitamist, et täita tuvastatud 
arenguvajadused, sätestades raamistiku
tulemuslikkuse hindamiseks ja toetades 
tõhusalt ja tulemuslikult fondide 
rakendamist. Üldpõhimõttena peaks
prioriteetne suund katma ühe temaatilise 
eesmärgi, ühe fondi ja ühe 
piirkonnakategooria. Vajaduse korral ja 
selleks, et suurendada temaatiliselt ühtse 
integreeritud lähenemisviisi tõhusust, võib 
prioriteetne suund hõlmata rohkem kui 
ühte piirkonnakategooriat ning 
kombineerida ühe või enama ERFi, ESFi 
ja Ühtekuuluvusfondi täiendava 
investeerimisprioriteediga ühe või enama 
temaatilise eesmärgi raames.

Or. en

Muudatusettepanek 434
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 61 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(61 a) Kui liikmesriik valmistab ette ainult 
ühe programmi fondi kohta, mis toob 
kaasa olukorra, kus programmid ja 
partnerluslepingud on mõlemad ette 
valmistatud riiklikul tasandil, tuleks 
sätestada erimeetmed, et tagada nende 
dokumentide täiendavus.
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Or. en

Muudatusettepanek 435
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 61 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(61 b) Selleks et ühildada vajadus sisukate 
rakenduskavade järele, sätestades selged 
kohustused liikmesriikidele, ja vajadus 
võimaldada paindlikkust muutuvate 
tingimustega kohandamiseks, tuleks 
tagada menetlused, mis võimaldavad 
rakenduskavade teatud vähemoluliste 
sätete muutmist riiklikul tasandil ilma 
komisjoni otsuseta.

Or. en

Muudatusettepanek 436
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 62

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(62) Vastastikuse täiendavuse 
parandamiseks ja rakendamise 
lihtsustamiseks peaks majanduskasvu ja 
tööhõive eesmärgi raames olema võimalik 
kombineerida ühistes rakenduskavades 
Ühtekuuluvusfondist ja ERFist saadavaid 
toetusi ESFist saadavate toetustega.

(62) Vastastikuse täiendavuse 
parandamiseks ja rakendamise 
lihtsustamiseks peaks investeerimine
majanduskasvu ja tööhõive eesmärgi 
raames olema võimalik kombineerida 
ühistes rakenduskavades 
Ühtekuuluvusfondist ja ERFist saadavaid 
toetusi ESFist saadavate toetustega.

Or. en
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Muudatusettepanek 437
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 63

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(63) Suurprojektid moodustavad olulise 
osa liidu kulutustest ning on sageli liidu 
aruka, jätkusuutliku ja kasvu strateegia 
eesmärkide saavutamise seisukohast 
strateegilise tähtsusega. Seepärast on 
õigustatud, et suure ulatusega toimingute 
suhtes kehtiks käesoleva määruse alusel 
jätkuvalt komisjoni heakskiidu nõue. 
Selguse huvides oleks vaja sel juhul 
kindlaks määrata suurprojekti sisu. Samuti 
peaks komisjonil olema võimalik keelduda 
suurprojekti toetamast, kui sellise toetuse 
andmine ei ole põhjendatud.

(63) Suurprojektid moodustavad olulise 
osa liidu kulutustest ning on sageli liidu 
aruka, jätkusuutliku ja kasvu strateegia 
eesmärkide saavutamise seisukohast 
strateegilise tähtsusega. Seepärast on 
õigustatud, et suure ulatusega toimingute 
suhtes kehtiks käesoleva määruse alusel 
jätkuvalt komisjoni heakskiidu nõue. 
Selguse huvides oleks vaja sel juhul 
kindlaks määrata suurprojekti sisu. Samuti 
peaks komisjonil olema võimalik keelduda 
suurprojekti toetamast, kui sellise toetuse 
andmine ei ole põhjendatud. Ka avaliku ja 
erasektori partnerluse struktuuride 
raames rakendatavatele kavadele tuleks 
määrata eritingimused.

Or. en

Muudatusettepanek 438
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 64

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(64) Et anda liikmesriikidele võimalus 
rakendada osa rakenduskavast 
tulemuspõhist lähenemisviisi kasutades, on 
kasulik näha ette ühine tegevuskava, mis 
koosneb reast meetmetest, mida 
toetusesaaja viib ellu, et aidata kaasa 
rakenduskava eesmärkide saavutamisele. 
Et lihtsustada ja tugevdada fondide 
orienteeritust tulemustele, peaks ühise 
tegevuskava juhtimine põhinema ainult 
ühiselt kokku lepitud vahe-eesmärkidel, 

(64) Et anda liikmesriikidele võimalus 
rakendada osa rakenduskavast 
tulemuspõhist lähenemisviisi kasutades, on 
kasulik näha ette ühine projekti või 
projektide rühma tegevuskava, mis 
koosneb reast meetmetest, mida 
toetusesaaja viib ellu, et aidata kaasa 
rakenduskava eesmärkide saavutamisele. 
Et lihtsustada ja tugevdada fondide 
orienteeritust tulemustele, peaks ühise 
tegevuskava juhtimine põhinema ainult 
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väljunditel ja tulemustel, nagu on kindlaks 
määratud komisjoni otsuses, millega ühine 
tegevuskava vastu võetakse. Ühise 
tegevuskava kontrollimine ja audit peaksid 
samuti piirduma nende vahe-eesmärkide, 
väljundite ja tulemuste saavutamise 
kontrolliga. Seega on tarvis kehtestada 
reeglid ühiste tegevuskavade 
väljatöötamise, sisu, vastuvõtmise, 
finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

ühiselt kokku lepitud vahe-eesmärkidel, 
väljunditel ja tulemustel, nagu on kindlaks 
määratud komisjoni otsuses, millega ühine 
tegevuskava vastu võetakse. Ühise 
tegevuskava kontrollimine ja audit peaksid 
samuti piirduma nende vahe-eesmärkide, 
väljundite ja tulemuste saavutamise 
kontrolliga. Seega on tarvis kehtestada 
reeglid ühiste tegevuskavade 
väljatöötamise, sisu, vastuvõtmise, 
finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 439
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 65

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(65) Kui linna arengu või territoriaalarengu 
strateegia nõuab integreeritud 
lähenemisviisi, sest see hõlmab ühe või 
mitme rakenduskava enam kui ühe 
prioriteetse suuna investeeringuid, tuleks
fondidelt toetust saavad meetmed ellu viia 
integreeritud territoriaalse investeeringuna 
ühe rakenduskava raames.

(65) Kui linna arengu või territoriaalarengu 
strateegia nõuab integreeritud 
lähenemisviisi, sest see hõlmab ühe või 
mitme rakenduskava enam kui ühe 
prioriteetse suuna investeeringuid, võib
fondidelt toetust saavad meetmed, mida 
võib täiendada EAFRD või EMKFi 
finantstoetustega, ellu viia integreeritud 
territoriaalse investeeringuna ühe 
rakenduskava raames.

Or. en

Muudatusettepanek 440
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 67

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(67) Et tagada programmi käsitleva olulise (67) Et tagada programmi käsitleva olulise 
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ja ajakohase teabe kättesaadavus, on vaja, 
et liikmesriigid esitaksid komisjonile 
regulaarselt olulisemaid andmeid. Et 
vältida liikmesriikidele tekkivat täiendavat 
halduskoormust, peaks see piirduma 
pidevalt kogutavate andmetega ning 
andmeedastus peaks toimuma 
elektroonilise andmevahetuse kaudu.

ja ajakohase teabe kättesaadavus, on vaja, 
et liikmesriigid esitaksid komisjonile 
regulaarselt olulisemaid andmeid. Et 
vältida liikmesriikidele tekkivat täiendavat 
halduskoormust, peaks see piirduma 
pidevalt kogutavate andmetega ning 
andmeedastus peaks toimuma 
elektroonilise andmevahetuse kaudu. Kui 
andmeedastused sisaldavad isikuandmeid, 
tuleks kohaldada direktiivi 96/46/EÜ ja 
määruse (EÜ) nr 45/2001 sätteid.

Or. en

Muudatusettepanek 441
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 70

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(70) On oluline teadvustada liidu fondide 
saavutusi laiemale avalikkusele. Kodanikel 
on õigus teada, kuidas liidu rahalisi 
vahendeid investeeritakse. Põhiroll 
avalikkusele asjakohaste sõnumite 
edastamisel lasub nii korraldusasutustel kui 
ka toetusesaajatel. Et tagada laiema üldsuse 
tõhusam teavitamine ja tugevam koostoime 
komisjoni algatusel toimuvate 
teavitustoimingute vahel, tuleb käesoleva 
määruse alusel teavitusmeetmetele 
eraldatud vahenditest rahastada ka
Euroopa Liidu poliitiliste prioriteetide 
propageerimist, tingimusel, et need on 
seotud käesoleva määruse 
üldeesmärkidega.

(70) On oluline teadvustada liidu fondide 
saavutusi laiemale avalikkusele. Kodanikel 
on õigus teada, kuidas liidu rahalisi 
vahendeid investeeritakse. Põhiroll 
avalikkusele asjakohaste sõnumite 
edastamisel lasub nii korraldusasutustel kui 
ka toetusesaajatel ning liidu 
institutsioonidel ja nõuandvatel asutustel. 
Et tagada laiema üldsuse tõhusam 
teavitamine ja tugevam koostoime 
komisjoni algatusel toimuvate 
teavitustoimingute vahel, tuleb käesoleva 
määruse alusel teavitusmeetmetele 
eraldatud vahenditest rahastada ka 
teadlikkuse tõstmist ühtekuuluvuspoliitika 
eesmärkidest ja selle rollist tõeliselt tähtsa 
küsimusena ELi kodanike jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 442
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 72

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(72) Et parandada rahastamisvõimalusi ja 
projektide toetusesaajaid käsitleva teabe 
kättesaadavust ja läbipaistvust, peaks igas 
liikmesriigis olema üks veebileht või -
portaal, mille kaudu antakse teavet kõikide 
rakenduskavade kohta, sealhulgas loetelud 
toimingutest, mida iga rakenduskava 
raames toetatakse.

(72) Et parandada rahastamisvõimalusi ja 
projektide toetusesaajaid käsitleva teabe 
kättesaadavust ja läbipaistvust, peaks igas 
liikmesriigis olema üks veebileht või -
portaal, mille kaudu antakse arusaadavat 
ja kergesti kättesaadavat teavet kõikide 
rakenduskavade kohta, sealhulgas loetelud 
toimingutest, mida iga rakenduskava 
raames toetatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 443
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 73

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(73) On vaja määrata kindlaks elemendid, 
mille alusel kohandatakse fondide 
kaasfinantseerimise määra 
rakenduskavades, eelkõige ühenduse 
vahendite mitmekordse mõju 
tugevdamiseks. Samuti on vaja kehtestada 
kaasrahastamise maksimummäärad iga 
piirkonnakategooria jaoks, et tagada sobiva 
tasandi siseriikliku toetuse kaudu 
kaasfinantseerimise põhimõtte järgimine.

(73) On vaja määrata kindlaks elemendid, 
mille alusel kohandatakse fondide 
kaasfinantseerimise määra 
rakenduskavades, eelkõige ühenduse 
vahendite mitmekordse mõju 
tugevdamiseks. Samuti on vaja kehtestada 
kaasrahastamise maksimummäärad iga 
piirkonnakategooria jaoks, et tagada sobiva
nii avaliku kui ka erasektori tasandi 
siseriikliku toetuse kaudu 
kaasfinantseerimise põhimõtte järgimine.

Or. en

Muudatusettepanek 444
Sari Essayah
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 74 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(74 a) Tuleb tõsta fondide tegevuse 
läbipaistvust, et kodanikud saaksid 
jälgida, kuidas liidu fonde hetkel 
kasutatakse ja kuidas neid varem on 
kasutatud.

Or. fi

Muudatusettepanek 445
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 76

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(76) Sertifitseerimisasutus peaks koostama 
maksetaotlused ja esitama need 
komisjonile. Asutus peaks koostama 
aastaaruande, milles tõendatakse 
raamatupidamise aastaaruannete
terviklikkust, täpsust ja õigsust ning seda, 
et arvestuskannetesse kantud kulutused on 
vastavuses liidu ja siseriiklike eeskirjadega. 
Tuleks sätestada asutuse vastutus ja 
ülesanded.

(76) Sertifitseerimisasutus peaks koostama 
maksetaotlused ja esitama need 
komisjonile. Asutus peaks koostama 
aruande, milles tõendatakse 
raamatupidamise aruannete terviklikkust, 
täpsust ja õigsust ning seda, et 
arvestuskannetesse kantud kulutused on 
vastavuses liidu ja siseriiklike eeskirjadega. 
Tuleks sätestada asutuse vastutus ja 
ülesanded.

Or. en

Muudatusettepanek 446
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 77

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(77) Auditeerimisasutus peaks tagama, et 
auditeeritakse juhtimis- ja 

(77) Auditeerimisasutus peaks tagama, et 
auditeeritakse juhtimis- ja 
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kontrollisüsteeme, sobivat toiminguvalimit 
ning raamatupidamise aastaaruandeid. 
Tuleks sätestada asutuse vastutus ja 
ülesanded.

kontrollisüsteeme, sobivat toiminguvalimit 
ning raamatupidamise aruandeid. Tuleks 
sätestada asutuse vastutus ja ülesanded.

Or. en

Muudatusettepanek 447
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 78

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(78) Et võtta arvesse ERFi, ESFi, 
Ühtekuuluvusfondi ja EMKFi juhtimis- ja 
kontrollisüsteemide spetsiifilist korraldust 
ning vajadust tagada proportsionaalne 
lähenemine, on vaja erisätteid 
korraldusasutuse ja sertifitseerimisasutuse 
akrediteerimiseks ja akrediteeringu 
tühistamiseks.

(78) Kooskõlas finantsmääruse artikli 59 
lõikega 3 ja selleks, et võtta arvesse ERFi, 
ESFi, Ühtekuuluvusfondi ja EMKFi 
juhtimis- ja kontrollisüsteemide spetsiifilist 
korraldust, on vaja erisätteid 
korraldusasutuse ja sertifitseerimisasutuse 
ametissemääramiseks ja määramise 
lõpetamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 448
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 80

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(80) Lisaks finantsjuhtimise ühistele 
eeskirjadele on vaja lisasätteid ERFi, ESFi, 
Ühtekuuluvusfondi ja EMKFi kohta. 
Eelkõige selleks, et anda komisjonile enne 
raamatupidamisaruannete kontrollimist 
ja heakskiitmist piisav kindlus, tuleks 
vahemaksete taotlused rahuldada 90 % 
ulatuses summast, mis saadakse, 
kohaldades prioriteedi abikõlblike 
kulutuste suhtes iga prioriteedi 

(80) Lisaks finantsjuhtimise ühistele 
eeskirjadele on vaja lisasätteid ERFi, ESFi, 
Ühtekuuluvusfondi ja EMKFi kohta. 
Eelkõige selleks, et anda komisjonile 
piisav kindlus, tuleks vahemaksete 
taotlused rahuldada 90 % ulatuses 
summast, mis saadakse, kohaldades 
prioriteetse suuna abikõlblike kulutuste 
suhtes iga prioriteetse suuna 
kaasrahastamise määra, mis on kindlaks 
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kaasrahastamise määra, mis on kindlaks 
määratud rakenduskava vastuvõtmise 
otsuses. Tasumata summad tuleks 
liikmesriigile välja maksta 
raamatupidamisarvestuse iga-aastase 
kontrolli ja heakskiitmise järel,
tingimusel, et on saadud piisav kinnitus 
raamatupidamisarvestuse kontrolliga 
hõlmatud aasta kulutuste abikõlblikkuse 
kohta.

määratud rakenduskava vastuvõtmise 
otsuses. Tasumata summad tuleks 
liikmesriigile välja maksta tingimusel, et 
on saadud piisav kinnitus aasta kulutuste 
abikõlblikkuse kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 449
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 81

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(81) Et tagada, et toetusesaajad saaksid 
toetuse kätte niipea kui võimalik, ja 
tugevdada komisjonile antavat 
õiguspärasuse kinnitust, on kohane nõuda, 
et maksetaotlused sisaldaksid ainult 
kulutusi, mille jaoks toetus on 
toetusesaajatele välja makstud. Igal aastal 
tuleks ette näha eelmaksed, et 
liikmesriikidel oleks piisavalt vahendeid, et 
sellise korra alusel tegutseda. Eelmaksed 
tuleks igal aastal 
raamatupidamisarvestuse kontrolli ja 
heakskiitmise käigus 
raamatupidamisarvestusest välja kanda.

(81) Et tagada, et toetusesaajad saaksid 
toetuse kätte niipea kui võimalik, ja 
tugevdada komisjonile antavat 
õiguspärasuse kinnitust, on kohane nõuda, 
et maksetaotlused sisaldaksid ainult 
kulutusi, mille jaoks toetus on 
toetusesaajatele välja makstud. Igal aastal 
tuleks ette näha eelmaksed, et 
liikmesriikidel oleks piisavalt vahendeid, et 
sellise korra alusel tegutseda. Eelmaksed 
peaksid olema vastavuses käesolevas 
määruses kehtestatud menetlustega.

Or. en

Muudatusettepanek 450
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 83
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(83) On vaja täpsustada fondide suhtes 
kohaldatav raamatupidamisarvestuse iga-
aastase kontrolli ja heakskiitmise 
üksikasjalik kord, et tagada selle korra 
selge alus ja õiguskindlus. Tähtis on anda 
liikmesriigile piiratud võimalus näha oma 
aastaaruandes ette eelarvesäte, mille 
suhtes auditeerimisasutuses on veel 
menetlus pooleli.

(83) Komisjonil on vaja täpsustada fondide 
suhtes kohaldatava
raamatupidamisarvestuse kontrolli ja 
heakskiitmise üksikasjalik kord, et tagada 
selle korra selge alus ja õiguskindlus. 
Tähtis on anda liikmesriigile piiratud 
võimalus näha oma aruandes ette 
eelarvesäte, mille suhtes 
auditeerimisasutuses on veel menetlus 
pooleli.

Or. en

Muudatusettepanek 451
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 84

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(84) Raamatupidamisaruannete iga-
aastase kontrollimise ja kinnitamisega 
peaks kaasnema lõpuleviidud toimingute 
(ERFi, Ühtekuuluvusfondi ja EMKFi 
puhul) või kulutuste (ESFi puhul) iga-
aastane lõpetamine. Et vähendada 
rakenduskavade lõpetamisega seonduvaid 
kulusid, vähendada toetusesaajate 
halduskoormust ja tagada õiguskindlus, 
peaks iga-aastane lõpetamine olema 
kohustuslik – see piiraks aega, mille 
jooksul tõendavaid dokumente tuleb alles 
hoida ja mille jooksul toiminguid võib 
auditeerida ja finantskorrektsioone 
kehtestada.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 452
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 88

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(88) Selleks et täiendada või muuta 
käesoleva määruse teatavaid vähem olulisi 
sätteid, tuleks komisjonile delegeerida 
volitused võtta kooskõlas aluslepingu 
artikliga 290 vastu õigusakte seoses 
käitumisjuhistega, mis käsitlevad 
partnerluse rakendamise toetamise 
eesmärke ja kriteeriume, ühise strateegilise 
raamistiku selliste elementide 
vastuvõtmist, mis on seotud soovituslike 
kõrge Euroopa lisaväärtusega 
meetmetega ja vastavate 
teostamispõhimõtete ning koostöö 
prioriteetidega, tulemusreservi jaotamise 
lisaeeskirju, kohaliku arengu strateegiatega 
hõlmatud piirkonna ja rahvastiku 
määratlust, rahastamisvahendite 
üksikasjalikke eeskirju (eelhindamine,
toetuste kombineerimine, kulude 
abikõlblikkus, meetmete liigid, mida ei 
toetata), eeskirju teatavat tüüpi 
rahastamisvahendite kohta, mis 
moodustatakse riiklikul, piirkondlikul, 
riikide- või piiriülesel tasandil, 
rahastamisleppeid käsitlevaid eeskirju, 
varade ülekandmist ja haldust, juhtimise ja 
kontrolli korraldust, maksetaotluste 
reegleid ja iga-aastaste osamaksete 
kapitaliseerimise süsteemi kehtestamist, 
tulu tekitavate toimingute kindla 
maksemäära kindlaksmääramist, toetuste 
kaudsete kulude suhtes kohaldatava kindla 
maksemäära kindlaksmääramist 
olemasolevate meetodite alusel ja liidu 
valdkonnapoliitikas kohaldatavaid 
vastavaid määrasid, liikmesriikide 
kohustusi seoses eeskirjade rikkumisest 
teatamise menetlusega ja põhjendamatult 
makstud summade tagasinõudmisega, 
toiminguid käsitleva teabevahetuse 
üksikasju, piisava kontrolljälje tagamist, 
siseriiklike auditite tingimusi, korraldus-

(88) Selleks et täiendada või muuta 
käesoleva määruse teatavaid vähem olulisi 
sätteid, tuleks komisjonile delegeerida 
volitused võtta kooskõlas aluslepingu 
artikliga 290 vastu õigusakte seoses 
käitumisjuhistega, mis käsitlevad 
partnerluse rakendamise toetamise 
eesmärke ja kriteeriume, tagamaks 
kliimamuutustega seotud eesmärke 
puudutava teabe kasutamise metoodika,
kohaliku arengu strateegiatega hõlmatud 
piirkonna ja rahvastiku määratlemise
kriteeriume, rahastamisvahendite 
üksikasjalikke eeskirju (toetuste 
kombineerimine, kulude abikõlblikkus, 
meetmete liigid, mida ei toetata), eeskirju 
teatavat tüüpi rahastamisvahendite kohta, 
mis moodustatakse riiklikul, piirkondlikul, 
riikide- või piiriülesel tasandil, 
rahastamisleppeid ja strateegiadokumente 
hõlmavaid miinimumnõudeid käsitlevaid 
eeskirju, varade ülekandmist ja haldust, 
juhtimist ja kontrolli, maksetaotluste 
reegleid ja iga-aastaste osamaksete 
kapitaliseerimise süsteemi kehtestamist, 
tulu tekitavate toimingute kindla 
maksemäära ja puhastulu jooksva 
väärtuse arvutamise meetodi
kindlaksmääramist, toetuste kaudsete 
kulude suhtes kohaldatava kindla 
maksemäära kindlaksmääramist 
olemasolevate meetodite alusel ja liidu 
valdkonnapoliitikas kohaldatavaid 
vastavaid määrasid, suurprojektide
kulude-tulude analüüsi läbiviimise 
metoodikat, kava rakendamisel avaliku ja 
erasektori partnerluse struktuuride 
raames kohaldatava perioodi pikendamise 
otsust, liikmesriikide kohustusi seoses 
eeskirjade rikkumisest teatamise 
menetlusega ja põhjendamatult makstud 
summade tagasinõudmisega, 
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ja sertifitseerimisasutuste akrediteerimise 
kriteeriume, üldtunnustatud 
andmekandjate kindlaksmääramist ning 
kohaldatava finantskorrektsiooni taset. 
Komisjonil peaksid olema ka volitused 
muuta delegeeritud aktidega I ja VI lisa,
mis mõlemad sisaldavad käesoleva 
määruse mitteolemuslikke osi, juhuks kui 
edaspidi tekib kohandamisvajadus. Eriti 
oluline on, et komisjon viiks oma 
ettevalmistustöö käigus läbi vastavad 
konsultatsioonid, sealhulgas ekspertide 
tasandil.

üksikasjalikke eeskirju, et luua süsteem, 
millega kirjendatakse ja salvestatakse iga 
toimingu andmed elektrooniliselt ja 
toiminguid käsitleva teabevahetuse 
üksikasju, piisavat kontrolljälge, 
siseriiklike auditite tingimusi, 
heakskiidetud andmekandjate määramist, 
auditite käigus kogutud andmete 
kasutamise eeskirju, juhtumite, millel 
artikli 136 kohaselt on tõsiseid puudusi, 
käsitlemise üksikasjalikke eeskirju ning 
kohaldatava finantskorrektsiooni taset. 
Komisjonil peaksid olema ka volitused 
muuta V lisa, juhuks kui edaspidi tekib 
kohandamisvajadus. Eriti oluline on, et 
komisjon viiks oma ettevalmistustöö 
käigus läbi vastavad konsultatsioonid, 
sealhulgas ekspertide tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 453
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 90

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(90) Komisjonil peaks olema volitus võtta 
kõigi ÜSRi fondide puhul
rakendusaktidega vastu partnerluslepingute 
heakskiitmise otsused, tulemusreservi 
eraldamise otsused, liikmesriigi 
majanduspoliitikaga seotud maksete 
peatamise otsused ning kohustusest 
vabastamise korral programmide 
kehtestamise otsuste muutmise otsused; 
fondide puhul aga peaks tal olema volitus 
võtta vastu otsused, milles määratakse 
kindlaks „majanduskasvu ja tööhõive 
investeeringute” eesmärgile vastavad 
piirkonnad ja liikmesriigid, sätestatakse 
liikmesriikidele eraldatavate 
kulukohustuste assigneeringute aastane 
jaotus, sätestatakse summa, mis tuleb iga 

(90) Seoses kõigi Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondidega peaks komisjonil 
olema volitus võtta rakendusaktidega vastu 
partnerluslepingute heakskiitmise otsused, 
ning kohustusest vabastamise korral 
programmide kehtestamise otsuste 
muutmise otsused; fondide puhul aga peaks 
tal olema volitus võtta vastu otsused, milles 
määratakse kindlaks „majanduskasvu ja 
tööhõive investeeringute” eesmärgile 
vastavad piirkonnad ja liikmesriigid, 
sätestatakse liikmesriikidele eraldatavate 
kulukohustuste assigneeringute aastane 
jaotus, sätestatakse Ühtekuuluvusfondist 
antud toetused Euroopa lisaväärtusega 
transpordi infrastruktuuriprojektidele ja 
määruse (EL) [...]/2012 I lisas 
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liikmesriigi Ühtekuuluvusfondi eraldisest 
kanda üle Euroopa Ühendamise 
Rahastusse, sätestatakse summad, mis 
tuleb iga liikmesriigi struktuurifondide 
eraldisest kanda üle puudust kannatavatele 
isikutele mõeldud toiduabiks, samuti 
rakenduskavade vastuvõtmise ja muutmise 
otsused, suurprojektide otsused, ühiste 
tegevuskavade otsused, maksete peatamise 
otsused ja finantskorrektsioonide otsused.

eelmääratud projektidele luuakse Euroopa 
Ühendamise Rahastu, mida viiakse ellu 
kõikides liikmesriikides, sätestatakse 
summad, mis tuleb iga liikmesriigi 
struktuurifondide eraldisest kanda üle 
puudust kannatavatele isikutele mõeldud 
toiduabiks, samuti rakenduskavade 
vastuvõtmise ja muutmise otsused, 
suurprojektide otsused, ühiste 
tegevuskavade otsused, maksete peatamise 
otsused ja finantskorrektsioonide otsused, 
otsused aruandeaastal fondidele 
makstavate summade kohta ja 
liikmesriigile makstav või sisse nõutav 
aastabilanss.

Or. en

Muudatusettepanek 454
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 91

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(91) Et tagada ühetaolised tingimused 
käesoleva määruse rakendamiseks, tuleks 
rakendusvolitusi, mis on seotud
kliimamuutusealaseid eesmärke 
puudutava metoodikaga,
rahastamisvahendite järelevalve 
standardtingimustega, rahastamisvahendite 
järelevalve ühtsete tingimustega ja 
järelevalveteabe edastamisega, tulu 
tekitavate projektide puhastulu 
arvutamise metoodikaga, liikmesriikide ja 
komisjoni vahelise elektroonilise 
teabevahetussüsteemiga, fondide 
rakenduskava näidisega, 
sekkumiskategooriate nomenklatuuriga, 
suurprojektidega seotud teabe 
vorminguga ja kulude-tulude analüüsi 
tegemisel kasutatava metoodikaga, ühise 
tegevuskava standardvormiga, rakendamise 
aasta- ja lõpparuannete näidisega, 

Et tagada ühetaolised tingimused käesoleva 
määruse rakendamiseks, tuleks 
rakendusvolitusi, mis on seotud 
rahastamisvahendite järelevalve 
standardtingimustega, rahastamisvahendite 
aruannete näidisega, liikmesriikide ja 
komisjoni vahelise elektroonilise 
teabevahetussüsteemiga, fondide 
rakenduskava näidisega, 
sekkumiskategooriate nomenklatuuriga, 
ühise tegevuskava standardvormiga, 
rakendamise aasta- ja lõpparuannete 
näidisega, teavitamis- ja 
avalikustamismeetmete tehniliste omaduste 
ja vastavasisuliste juhistega, toetusesaajate 
ning korraldusasutuste, 
sertifitseerimisasutuste, 
auditeerimisasutuste ja vahendusasutuste 
vahelise teabevahetuse korraga, sõltumatu 
auditeerimisasutuse aruande ja 
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teavitamis- ja avalikustamismeetmete 
tehniliste omaduste ja vastavasisuliste 
juhistega, toetusesaajate ning 
korraldusasutuste, sertifitseerimisasutuste, 
auditeerimisasutuste ja vahendusasutuste 
vahelise teabevahetuse korraga, juhtkonna 
kinnitava avalduse näidisega, 
auditistrateegia, audiitori järeldusotsuse ja 
iga-aastase kontrolliaruande ning 
valimimoodustamise metoodika näidistega,
auditite käigus kogutud andmete 
kasutamisega ning maksetaotluste 
näidisega, teostada kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 
2011. aasta määrusega (EL) nr 182/2011, 
millega kehtestatakse eeskirjad ja 
üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendamisvolituste teostamise suhtes.

järelotsuse näidisega, juhtimis- ja 
kontrollsüsteemi kirjelduse näidisega, 
aastaaruannete näidisega, juhtkonna 
kinnitava avalduse näidisega, 
auditistrateegia, audiitori järeldusotsuse ja 
iga-aastase kontrolliaruande ning 
valimimoodustamise metoodika näidistega 
ning maksetaotluste näidisega, teostada 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
16. veebruari 2011. aasta määrusega (EL) 
nr 182/2011, millega kehtestatakse 
eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendamisvolituste teostamise suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 455
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 93

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(93) Kuna käesoleva määruse eesmärki, 
nimelt vähendada eri regioonide 
arengutaseme ebavõrdsust ja kõige 
ebasoodsamate piirkondade või saarte, 
eeskätt maapiirkondade, tööstuslikust 
üleminekust mõjutatud piirkondade ning 
püsivate raskete looduslike või 
demograafiliste tingimuste all kannatavate 
piirkondade mahajäämust, ei saa 
liikmesriigid piisaval tasemel saavutada, 
vaid see on paremini saavutatav liidu 
tasandil, võib liit kehtestada meetmed 
kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega, 
nagu on sätestatud Euroopa Liidu lepingu 
artiklis 5. Kõnealuses artiklis sätestatud 

(93) Kuna käesoleva määruse eesmärki, 
nimelt vähendada eri regioonide 
arengutaseme ebavõrdsust ja kõige 
ebasoodsamate piirkondade või saarte,
eeskätt maapiirkondade, tööstuslikust 
üleminekust mõjutatud piirkondade ning 
püsivate raskete looduslike või 
demograafiliste tingimuste all kannatavate 
piirkondade mahajäämust, muu hulgas 
väikese rahvastikutihedusega 
põhjapoolseimad piirkonnad ja ka saared, 
piiriäärsed ja äärepoolseimad piirkonnad, 
puudust kannatavad linnaalad ja kauged 
piirilinnad, ei saa liikmesriigid piisaval 
tasemel saavutada, vaid see on paremini 
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proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi 
saavutamiseks vajalikust kaugemale,

saavutatav liidu tasandil, võib liit 
kehtestada meetmed kooskõlas 
subsidiaarsuse põhimõttega, nagu on 
sätestatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 5. 
Kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi 
saavutamiseks vajalikust kaugemale,

Or. en

Muudatusettepanek 456
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) „strateegiline poliitiline raamistik” –
riigi või piirkonna tasandil dokument või 
mitu dokumenti, milles sätestatakse 
piiratud arv ühtseid eesmärke, mis 
luuakse tõendite ja rakendamise ajakava 
alusel ning milles võib sisalduda nende 
järelevalve mehhanism;

Or. en

Muudatusettepanek 457
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 b) „aruka spetsialiseerumise 
strateegia” – riiklikud ja piirkondlikud 
innovatsioonistrateegiad, millega 
sätestatakse prioriteedid 
konkurentsieeliste loomiseks, arendades 
ja sobitades teadustöö ja innovatsiooni 
enda tugevaid külgi äriliste vajadustega, 
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et tegeleda esile kerkivate võimalustega ja 
turu arengutega ühtsel viisil, vältides 
samal ajal dubleerimist ja killustumist 
ELi tasandil, ning mis võib muutuda või 
mille võib lisada riikliku või piirkondliku 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
strateegilisse poliitilisse raamistikku;

Or. en

Muudatusettepanek 458
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) „aruandeaasta” – kolmanda ja 
neljanda osa kohaldamisel tähendab see 
ajavahemikku 1. juulist 30. juunini, välja 
arvatud esimese aruandeaasta puhul, mil 
see tähendab ajavahemikku alates kulutuste 
abikõlblikkuse alguskuupäevast kuni 30. 
juunini 2015. Viimane aruandeaasta kestab 
1. juulist 2022 kuni 30. juunini 2023;

(25) „aruandeaasta” – kolmanda 
kohaldamisel tähendab see ajavahemikku 
1. juulist 30. juunini, välja arvatud esimese 
aruandeaasta puhul, mil see tähendab 
ajavahemikku alates kulutuste 
abikõlblikkuse alguskuupäevast kuni 30. 
juunini 2015. Viimane aruandeaasta kestab 
1. juulist 2023 kuni 30. juunini 2024;

Or. en

Muudatusettepanek 459
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 a) „kohaldatavad eeltingimused” –
konkreetsed ja täpsed eelmääratletud 
kriitilised tegurid, mis on eeltingimuseks 
ning millel on otsene ja tegelik seos 
investeerimisprioriteedi või liidu 
prioriteedi erieesmärgi tõhusa ja 
tulemusliku saavutamisega ja otsene mõju 
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sellele;

Or. en

Muudatusettepanek 460
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 26 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 b) „erieesmärk” – tulemus, millesse 
investeerimisprioriteedid või liidu 
prioriteedid panustavad konkreetse riigi 
või piirkonna kontekstis tegevuste või 
meetmete kaudu prioriteedi raames.

Or. en

Muudatusettepanek 461
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. ÜSRi fondid annavad toetust 
mitmeaastaste programmide kaudu, mis 
täiendavad riiklikke, piirkondlikke ja 
kohaliku tasandi meetmeid, et viia ellu
liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia, võttes arvesse 
koondsuuniseid, riigipõhiseid soovitusi 
aluslepingu artikli 121 lõike 2 kohaselt 
ning vastavaid nõukogu soovitusi, mis on 
vastu võetud aluslepingu artikli 148 lõike 
4 alusel.

1. ÜSRi fondid annavad toetust 
mitmeaastaste programmide kaudu, mis 
täiendavad riiklikke, piirkondlikke ja 
kohaliku tasandi meetmeid, et viia ellu
aluslepingu artikli 174 eesmärgid.

Or. fr
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Muudatusettepanek 462
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1 – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) säästva transpordi ja tähtsate 
võrguinfrastruktuuride kitsaskohtade 
kõrvaldamise edendamine;

(7) säästva transpordi ja tähtsate 
võrguinfrastruktuuride kitsaskohtade 
kõrvaldamise edendamine ja puuduvate 
piiriüleste ühenduste täitmine;

Or. en

Muudatusettepanek 463
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1 – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) säästva transpordi ja tähtsate 
võrguinfrastruktuuride kitsaskohtade 
kõrvaldamise edendamine;

(7) säästva transpordi, keskkonnasõbraliku 
või madala süsinikusisaldusega energiat 
tarbiva ühistranspordivahendite arengu ja 
tähtsate võrguinfrastruktuuride 
kitsaskohtade kõrvaldamise edendamine;

Or. fr

Muudatusettepanek 464
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) tööhõive edendamine ja tööjõu 
liikuvuse toetamine;

(8) tööhõive ja koolituse edendamine ning 
tööjõu liikuvuse toetamine
tööturupiirkondades või sektorites, kus see 
on vajalik;
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Or. fr

Muudatusettepanek 465
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1 – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) sotsiaalse kaasatuse edendamine ja
vaesuse vastu võitlemine;

(9) sotsiaalse kaasatuse edendamine, 
sotsiaalmajandusse investeerimine, 
vaesuse kaotamise nimel võitlemine ning 
tervishoiule ja tervisele üldise 
juurdepääsu edendamine;

Or. fr

Muudatusettepanek 466
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1 – punkt 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) institutsioonilise suutlikkuse ja tõhusa 
avaliku halduse tugevdamine.

(11) institutsioonilise suutlikkuse ja 
tõhusate avaliku halduse ja kõige 
isoleeritumates piirkondades 
territoriaalset järjepidevust tagavate 
mehhanismide tugevdamine.

Or. fr

Muudatusettepanek 467
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõik 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) vahendid, mille abil saavutatakse ÜSRi 
fondide programmitöö sidusus ja 
järjepidevus riigipõhiste soovitustega 
vastavalt aluslepingu artikli 121 lõikele 2 
ning vastavate nõukogu soovitustega, mis 
võetakse vastu aluslepingu artikli 148 
lõike 4 alusel;

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 468
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse volitus võtta artikli 
142 kohaselt vastu delegeeritud akte, 
milles sätestatakse ühise strateegilise 
raamistiku erielemendid, mis on seotud 
iga temaatilise eesmärgi ja 
koostööprioriteedi soovituslike kõrge 
Euroopa lisaväärtusega meetmete ja 
vastavate teostamispõhimõtetega.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 469
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia muutub olulisel 
määral, vaatab komisjon ühise 
strateegilise raamistiku läbi ning võtab 

välja jäetud
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vajaduse korral artikli 142 alusel 
delegeeritud aktidega vastu I lisa 
muudatused.

Or. fr

Muudatusettepanek 470
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid keskendavad 
fondispetsiifiliste eeskirjade kohaselt 
toetuse meetmetele, millega kaasneb 
suurim lisaväärtus seoses liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
prioriteetidega, mis aitavad lahendada 
probleeme, mis on esile tõstetud 
aluslepingu artikli 121 lõike 2 alusel antud 
riigipõhistes soovitustes ning vastavates 
nõukogu soovitustes, mis on vastu võetud 
aluslepingu artikli 148 lõike 4 alusel, ning 
võttes arvesse riiklikke ja piirkondlikke 
vajadusi.

Liikmesriigid keskendavad 
fondispetsiifiliste eeskirjade kohaselt 
toetuse meetmetele, millega kaasneb 
suurim lisaväärtus seoses liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
prioriteetidega, mis aitavad vastata 
eesmärkidele, mis on esile tõstetud 
aluslepingu artiklis 174.

Or. fr

Muudatusettepanek 471
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Eeltingimused iga ÜSRi fondi tarbeks 
sätestatakse fondispetsiifilistes eeskirjades.

1. Eeltingimused iga Euroopa struktuuri-
ja investeerimisfondist toetust saanud 
fondi tarbeks sätestatakse 
fondispetsiifilistes eeskirjades. 
Eeltingimuste täitmine on eeltingimus ja 
neid kohaldatakse ainult siis, kui neil on 
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otsene seos Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide tõhusa 
rakendamisega ning otsene mõju sellele.

Or. en

Muudatusettepanek 472
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Eeltingimused iga ÜSRi fondi tarbeks 
sätestatakse fondispetsiifilistes 
eeskirjades.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 473
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid hindavad, kas 
kohaldatavad eeltingimused on täidetud.

2. Kooskõlas artikli 4 lõikega 4 hindavad 
liikmesriigid, kas kohaldatavad 
fondispetsiifiliste eeskirjadega sätestatud
eeltingimused on täidetud.

Or. en

Muudatusettepanek 474
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid hindavad, kas 
kohaldatavad eeltingimused on täidetud.

2. Kooskõlas oma institutsionaalse ja 
õigusliku raamistikuga ning 
partnerluslepete ja programmide 
kehtestamise kontekstis hindavad 
liikmesriigid, kas vastava fondispetsiifilise 
eeskirjadega sätestatud eeltingimused ja 
üldised V lisa teises jaos sätestatud 
eeltingimused on kohaldatavad seatud 
erieesmärkidele nende programmide 
prioriteetide raames ja kas kohaldatavad 
eeltingimused on täidetud. Eeltingimusi 
kohaldatakse ainult teatud ulatuses ja 
eeldusel, et artiklis 2 osutatud mõisted on 
täidetud seoses programmi prioriteetide 
raames seatud eritingimustega. 
Kohaldatavuse hindamises võetakse 
kooskõlas artikli 4 lõikega 5 arvesse 
proportsionaalsuse põhimõtet, arvestades 
eraldise toetuse taset. Täitmise hindamine 
piirdub fondispetsiifilistes eeskirjades 
sätestatud kriteeriumidega.

Or. en

Muudatusettepanek 475
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui eeltingimused ei ole 
partnerluslepingu edastamise päeval 
täidetud, esitavad liikmesriigid 
partnerluslepingus kokkuvõtte 
meetmetest, mis tuleb võtta riiklikul või 
piirkondlikul tasandil, ning nende 
elluviimise ajakava, et tagada meetmete 
täitmine hiljemalt kaks aastat pärast 
partnerluslepingu vastuvõtmist või 
hiljemalt 31. detsembriks 2016, olenevalt 
sellest, kumb on varasem.

3. Partnerlusleppes sätestatakse 
kohaldatavate eeltingimuste täitmise 
hindamise kokkuvõte riiklikul tasandil ja 
vastavalt lõikes 2 osutatud hindamine 
nendele, mis ei ole partnerluslepingu
esitamise päeval täidetud, mõjutatud 
prioriteetide, vastutavate asutuste, 
võetavad meetmed eeltingimuste 
täitmiseks ja selliste meetmete ajakava.
Vastavalt fondispetsiifilistele eeskirjadele 
täpsustatakse igas programmis 
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kohaldatavad eeltingimused, mis vastavalt 
lõikes 2 osutatud hindamisele ei ole 
täidetud partnerlusleppe esitamise ajaks. 
Liikmesriigid täidavad need eeltingimused 
hiljemalt 31. detsembriks 2016 ja annavad 
aru nende täitmisest hiljemalt iga-
aastases rakendus- või eduaruandes 2017. 
aastal vastavalt artikli 44 lõikele 5.

Or. en

Muudatusettepanek 476
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid määravad vastavates 
programmides kindlaks eeltingimuste 
täitmisega seotud üksikasjalikud meetmed, 
sealhulgas nende elluviimise ajakava.

4. Liikmesriigid määravad vastavates 
programmides kindlaks eeltingimuste 
täitmisega seotud üksikasjalikud meetmed,
mis tuleb võtta kindla aja jooksul,
sealhulgas nende elluviimise ajakava.

Or. en

Muudatusettepanek 477
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid määravad vastavates 
programmides kindlaks eeltingimuste 
täitmisega seotud üksikasjalikud 
meetmed, sealhulgas nende elluviimise 
ajakava.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 478
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Komisjon hindab liikmesriikide 
eeltingimuste kohaldatavuse ja 
kohaldatavate eeltingimuste täitmise 
kohta esitatud teabe järjepidevust ja 
piisavust partnerluslepete ja/või 
programmide hindamise raames. 
Kohaldatavuse hindamises võetakse 
kooskõlas artikli 4 lõikega 5 arvesse 
proportsionaalsuse põhimõtet, arvestades 
eraldatud toetuse taset. Täitmise 
hindamine piirdub fondispetsiifilistes 
eeskirjades sätestatud kriteeriumidega 
ning tunnustab riiklikku ja piirkondlikku 
pädevust, et otsustada kindlate ja sobivate 
poliitikameetmete kaasamise üle 
strateegiatesse, sealhulgas strateegiate 
sisu üle.

Or. en

Muudatusettepanek 479
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Juhul kui komisjon ja liikmesriik ei 
saavuta kokkulepet programmi 
prioriteetide või selle täitmise 
erieesmärkidele kohaldatavates 
eeltingimustes, tõestab nii artikli 2 kohase 
kohaldatavuse kui ka mittetäitmise 
komisjon.

Or. en
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Muudatusettepanek 480
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon hindab eeltingimuste täitmise 
kohta esitatud teavet partnerluslepingu ja 
programmide hindamise raames. Komisjon 
võib programmi vastuvõtmisel otsustada 
peatada kõik programmile tehtavad 
vahemaksed või osa vahemaksetest kuni 
eeltingimuste täitmiseks võetavate 
meetmete nõuetekohase rakendamiseni. 
Suutmatus viia programmis sätestatud 
tähtajaks lõpule meetmed, mida on vaja 
eeltingimuste täitmiseks, annab 
komisjonile alust maksed peatada.

5. Komisjon hindab seoses eeltingimuste 
kohaldatavuse ja täitmise kohta esitatud 
teabe järjepidevust partnerlusleppe ja 
programmide hindamise raames. 
Kooskõlas fondispetsiifiliste eeskirjadega 
võib komisjon programmi vastuvõtmisel 
otsustada peatada kõik programmile 
tehtavad vahemaksed või mis tahes osa 
vahemaksetest kuni eeltingimuste 
täitmiseks võetavate meetmete 
nõuetekohase rakendamiseni, mis on 
vahendiks selle programmi eesmärkide 
saavutamisel. Suutmatus viia programmis 
sätestatud tähtajaks lõpule meetmed, mida 
on vaja eeltingimuste täitmiseks, annab 
komisjonile alust maksed vastavalt 
fondispetsiifilistele eeskirjadele peatada.
Maksete peatamine lõpetatakse 
viivitamatult, kui liikmesriik täidab 
programmile kohaldatavaid eeltingimusi.

Or. en

Muudatusettepanek 481
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon hindab eeltingimuste täitmise 
kohta esitatud teavet partnerluslepingu ja
programmide hindamise raames.
Komisjon võib programmi vastuvõtmisel 
otsustada peatada kõik programmile 

5. Komisjon võib programmi 
vastuvõtmisel otsustada peatada kõik 
vahemaksed või osa vahemakseid, kuni 
selle programmi asjaomase prioriteedi 
lõikes 3 osutatud tegevuste lõpetamiseni,
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tehtavad vahemaksed või osa 
vahemaksetest kuni eeltingimuste 
täitmiseks võetavate meetmete 
nõuetekohase rakendamiseni. Suutmatus 
viia programmis sätestatud tähtajaks
lõpule meetmed, mida on vaja 
eeltingimuste täitmiseks, annab 
komisjonile alust maksed peatada.

vältimaks märkimisväärseid eelarvamusi 
asjaomase prioriteedi erieesmärkide 
tõhusa ja tulemusliku saavutamise suhtes.
Suutmatus viia lõpule meetmed 
kohaldatavate eeltingimuste täitmiseks,
mis ei ole täidetud vastava programmi 
esitamise kuupäevaks lõikes 3 sätestatud 
tähtajal, annab komisjonile alust maksed 
peatada. Igal juhul peab peatamise ulatus 
olema proportsionaalne, võttes arvesse 
võetavaid meetmeid ja ohustatud fonde.

Or. en

Muudatusettepanek 482
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Lõike 5 sätteid ei kohaldata juhul, kui 
komisjoni ja liikmesriigi vahel kehtib 
eeltingimuste mittekohaldamise 
kokkulepe või kui on tõendeid, et 
kohaldatavad eeltingimused on täidetud, 
nagu on osutatud programmi ja 
partnerlusleppe heakskiitmisel, või 
komisjoni tähelepanekute puudumise 
korral 60 päeva jooksul lõikes 3 osutatud 
aruande esitamisest.

Or. en

Muudatusettepanek 483
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 b. Komisjon tühistab viivitamatult 
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prioriteedi vahemaksete peatamise, kui 
liikmesriik on võtnud meetmed seoses 
sellele programmile kohaldatavate 
eeltingimuste täitmisega ning mis ei ole 
täidetud komisjoni peatamise otsuse 
tegemise ajal. Samuti tühistab komisjon 
maksete peatamise viivitamatul siis, kui 
pärast programmi muutmist ei ole 
asjaomase prioriteediga seotud 
eeltingimused enam kohaldatavad.

Or. en

Muudatusettepanek 484
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Lõikeid 1–5 ei kohaldata Euroopa 
territoriaalse koostöö eesmärgi alla 
kuuluvate programmide suhtes.

6. Lõikeid 1–5 b ei kohaldata Euroopa 
territoriaalse koostöö eesmärgi alla 
kuuluvate programmide suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 485
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 % igale ÜSRi fondile ja igale 
liikmesriigile eraldatud vahenditest, välja 
arvatud Euroopa territoriaalse koostöö
eesmärgile, noorte tööhõive algatusele ja 
EMKFi määruse V jaotisele eraldatud 
vahendid, moodustavad tulemusreservi, 
mis eraldatakse vastavalt artikli 20
sätetele.

5 % Euroopa Regionaalarengu Fondile, 
Euroopa Sotsiaalfondile ning 
Ühtekuuluvusfondile artikli 81 lõike 2 
punktis a osutatud majanduskasvu ja 
tööhõive eesmärgi investeeringu alusel 
eraldatud vahenditest, samuti Euroopa 
Maaelu Arengu Põllumajandusfondile ja 
EMKFi V jaotisele eraldatud vahenditest, 
moodustavad tulemusreservi, mis 
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kehtestatakse partnerlusleppes ja 
programmides kooskõlas II lisas 
sätestatud raamistikuga ja eraldatakse 
konkreetsetele prioriteetidele kooskõlas
artikliga 20.

Järgmised vahendid arvatakse 
tulemusreservi arvutamisest välja:
a) noorte tööhõive algatusele eraldatud 
vahendid, nagu on määratletud 
rakenduskavas kooskõlas ESFi määruse 
(2013/....) artikliga 15 iii;
b) komisjoni algatusel tehnilisele abile 
kooskõlas fondispetsiifiliste eeskirjadega 
eraldatud vahendid;
c) Ühtekuuluvusfondist Euroopa 
ühendamise rahastule kooskõlas artikli 84 
lõikega 4 üle kantud vahendid;
d) Euroopa abifondile enim puudust 
kannatavatele isikutele kooskõlas artikli 
84 lõikega 5 üle kantud vahendid;
e) linnade säästva arengu valdkonna 
uuenduslikele meetmetele kooskõlas 
artikli 84 lõikega 7 eraldatud vahendid.

Or. en

Muudatusettepanek 486
Erminia Mazzoni, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesca Barracciu, 
Giommaria Uggias

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui komisjon teeb programmi 
rakendamise lõpparuannet kontrollides 
kindlaks olulise vajakajäämise 
tulemusraamistikus sätestatud eesmärkide 
saavutamisel, võib komisjon 
fondispetsiifilistes eeskirjades sätestatud 
korra kohaselt rakendada prioriteetide 
suhtes finantskorrektsioone. Komisjonile 

välja jäetud
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antakse volitus võtta vastu artikli 142 
kohaseid delegeeritud õigusakte, millega 
määratakse kindlaks kohaldatava 
finantskorrektsiooni taseme määramise 
kriteeriumid ja metoodika.

Or. en

Muudatusettepanek 487
Andrey Kovatchev

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui komisjon teeb programmi 
rakendamise lõpparuannet kontrollides 
kindlaks olulise vajakajäämise 
tulemusraamistikus sätestatud eesmärkide 
saavutamisel, võib komisjon 
fondispetsiifilistes eeskirjades sätestatud 
korra kohaselt rakendada prioriteetide 
suhtes finantskorrektsioone. Komisjonile
antakse volitus võtta vastu artikli 142 
kohaseid delegeeritud õigusakte, millega 
määratakse kindlaks kohaldatava 
finantskorrektsiooni taseme määramise 
kriteeriumid ja metoodika.

4. Kui komisjon teeb programmi 
rakendamise lõpparuannet kontrollides 
kindlaks olulise vajakajäämise 
tulemusraamistikus sätestatud, üksnes 
finantsnäitajate, väljundnäitajate ja 
tähtsate rakendusmeetmetega seotud
eesmärkide saavutamisel selgelt kindlaks 
tehtud rakendamise nõrkade külgede 
tõttu, millest komisjon on varasemalt, 
pärast tihedaid konsultatsioone asjaomase 
liikmesriigiga artikli 44 lõike 7 kohaselt 
teada andnud, ja liikmesriik ei ole võtnud 
vajalikke parandusmeetmeid, et tegeleda 
selliste parandusmeetmete abil nimetatud 
nõrkade külgedega, võib komisjon
olenemata artiklist 77 fondispetsiifilistes 
eeskirjades sätestatud korra kohaselt 
rakendada prioriteetide suhtes 
finantskorrektsioone.

Finantskorrektsioone kohaldades võtab 
komisjon arvesse – järgides 
nõuetekohaselt proportsionaalsuse 
põhimõtet – neeldumistaset ja 
ebaõnnestumist soodustavaid väliseid 
tegureid.
Finantskorrektsioone ei tehta, kui 
eesmärke ei saavutata 
sotsiaalmajanduslike või 
keskkonnategurite tõttu, oluliste muutuste 
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pärast liikmesriigi majandus- või 
keskkonnatingimustes või vääramatu 
jõuga seotud põhjustel, mis mõjutavad 
tugevasti asjaomaste prioriteetide 
elluviimist, mõistliku viivituse korral 
rakendamises.

Or. en

Muudatusettepanek 488
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kui asjaomane liikmesriik on võtnud 
kasutusele euro, saab ta liidult 
makromajanduslikku finantsabi nõukogu 
määruse (EL) nr 407/2010 raames;

(a) kui asjaomane liikmesriik saab liidult 
laenu nõukogu määruse (EL) nr 407/2010
raames;

Or. en

Muudatusettepanek 489
Michael Theurer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Rahastamisvahendite toetus põhineb 
eelhindamistel, mille käigus on kindlaks 
tehtud tõendid turutõrgete või 
ebaoptimaalsete olukordade kohta ning 
avaliku sektori investeeringu vajaduste 
hinnangulise taseme ja ulatuse kohta, 
sealhulgas toetatavate 
rahastamisvahendite tüübid. Sellised 
eelhindamised hõlmavad
(a) nõrkade turutingimuste, 
ebaoptimaalsete investeerimisolukordade 
ja poliitikavaldkondade 
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investeeringuvajaduste ning tegelemist 
vajavate temaatiliste eesmärkide või 
investeerimisprioriteetide analüüsi 
eesmärgiga aidata kaasa prioriteedi või 
meetme raames seatud ja 
rahastamisvahenditest toetatavate 
konkreetsete eesmärkide saavutamisele. 
Nimetatud analüüs põhineb kättesaadaval 
hea tava metodoloogial;
(b) nende rahastamisvahendite 
lisaväärtuse hindamist, mida tuleb 
arvamuse kohaselt Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondidest toetada, samale 
turule suunatud teiste avaliku sektori 
sekkumisvormide kooskõla, riigiabi 
võimaliku mõju, kavandatud sekkumise 
proportsionaalsuse ja turumoonutuste 
minimeerimise meetmete hindamist; 
(c) nende avaliku sektori ja erasektori 
lisavahendite prognoos, mida tuleb 
rahastamisvahendiga potentsiaalselt tõsta 
kuni lõppsaaja tasandini (oodatav 
finantsvõimendus), sealhulgas vajaduse 
korral vajaduse hinnang ja taseme 
hinnang, soodustingimustel tasu hinnang, 
et meelitada ligi partnervahendeid 
erainvestoritelt, ja/või selle vajaduse 
tekitamiseks kasutatavate mehhanismide 
kirjeldus ning
(d) sarnastest vahenditest ja liikmesriigi 
varem läbi viidud eelhindamistest saadud 
õppetundide hindamine ja selle 
hindamine, kuidas need õppetunde edasi 
liikudes rakendatakse; sellise 
soodustingimustel tasu, nagu 
konkureeriva või nõuetekohaselt 
sõltumatu hindamisprotsessi ulatus;
(e) välja pakutud investeerimisstrateegia, 
sealhulgas rakenduskorralduste 
võimaluste uurimine artikli 33 
tähenduses, pakutavad finantstooted, 
määratud lõppsaajad, kavandatud 
kombinatsioon toetusega, kui see on 
vajalik;
(f) oodatavate tulemuste spetsifikatsioon 
ja kuidas asjaomane rahastamisvahend 
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ootuste kohaselt asjaomase prioriteedi või 
meetme raames seatud konkreetsete 
eesmärkide saavutamisele kaasa aitab, 
sealhulgas selle panuse näitajad.

Or. en

Muudatusettepanek 490
Michael Theurer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 33 lõike 1 punktis a osutatud 
rahastamisvahendite puhul peab
maksetaotlus sisaldama
rahastamisvahendisse makstava toetuse
kogusummat ja see peab olema seal eraldi 
välja toodud.

1. Artikli 33 lõike 1 punktis a osutatud 
rahastamisvahendite ja artikli 33 lõike 1 
punktis b osutatud rahastamisvahendite 
puhul, mida rakendatakse kooskõlas 
artikli 33 lõike 4 punktidega a ja b, 
tehakse etapiviisilised vahemaksete 
taotlused programmimakseteks, mida 
makstakse rahastamisvahendisse 
abikõlblikkusperioodi jooksul kooskõlas 
järgmiste tingimustega:
(a) igas artikli 55 lõikes 2 osutatud 
abikõlblikkusperioodi jooksul esitatud 
vahemakse taotluses sisalduv 
rahastamisvahendisse makstava
programmimakse summa ei ületa 25 
protsenti asjaomase rahastamisleppe 
alusel rahastamisvahendisse määratud 
programmimaksete kogusummast, olles 
vastavuses kuludega artikli 36 lõike 1 
punktide a, b ja d tähenduses, mis 
oodatavalt makstakse artikli 55 lõikes 2 
osutatud abikõlblikkusperioodi jooksul. 
Pärast artikli 55 lõikes 2 osutatud 
abikõlblikkusperioodi esitatud vahemakse 
taotlused hõlmavad artikli 36 tähenduses 
abikõlblike kulude kogusummat;
(b) iga punktis a osutatud vahemakse 
taotlus võib sisaldada kuni 25 protsenti 
riikliku kaasrahastamise kogusummast, 
nagu on osutatud artikli 33 lõikes 8, mis 



AM\941563ET.doc 65/75 PE514.636v02-00

ET

oodatavalt makstakse 
rahastamisvahendisse või lõppsaaja 
tasandil kuludeks artikli 36 lõike 1 
punktide a, b ja d tähenduses artikli 55 
lõikes 2 osutatud abikõlblikkusperioodi 
jooksul;
(c) artikli 55 lõikes 2 osutatud 
abikõlblikkusperioodi jooksul esitatud 
korduvad vahemaksete taotlused tehakse 
ainult
i) teiseks vahemakse taotluseks, kui 
vähemalt 60 protsenti esimeses 
vahemaksete taotluses sisalduvast 
summast on kulutatud abikõlbliku kuluna 
artikli 36 lõike 1 punktide a, b ja d 
tähenduses;
ii) kolmandaks ja järgnevateks vahemakse 
taotlusteks, kui vähemalt 70 protsenti 
eelmistes vahemaksete taotlustes 
sisalduvatest summadest on kulutatud 
abikõlbliku kuluna artikli 36 lõike 1 
punktide a, b ja d tähenduses;
(d) igas vahemakse taotluses, mis sisaldab 
rahastamisvahendiga seotud kulusid,
tuuakse eraldi välja rahastamisvahendisse 
maksud programmimakse kogusumma ja 
artikli 36 lõike 1 punktide a, b ja d 
tähenduses abikõlblike kuludena makstud 
summad.

Lõpetamisel sisaldab makse ja lõppmakse 
taotlus abikõlblike kulude kogusummat, 
nagu on osutatud artiklis 36.

Or. en

Muudatusettepanek 491
Dimitar Stoyanov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kui tegemist on maa või kinnisvara (d) kui tegemist on maa või kinnisvara 
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soetamisega, tõendab selle väärtust 
sõltumatu kvalifitseeritud ekspert või 
nõuetekohaselt volitatud ametiasutus ning 
väärtus ei tohi ületada lõike 3 punktis b 
sätestatud piiri;

soetamisega, tõendatakse selle väärtust 
läbipaistva ja nõuetekohaselt läbiviidud 
uurimisega, mille teostab sõltumatu 
kvalifitseeritud ekspert või nõuetekohaselt 
volitatud ametiasutus ning väärtus ei tohi 
ületada lõike 3 punktis b sätestatud piiri;

Or. bg

Selgitus

Kui tegemist on väärtuse tõendamisega, tuleb tagada, et sõltumatu kvalifitseeritud eksperdi 
või ametiasutuse valimise kriteeriume järgitakse rangelt, et muuta valikumenetlus võimalikult 
läbipaistvaks ja vältida tahtlikku kuritarvitamist.

Muudatusettepanek 492
Rosa Estaràs Ferragut

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) enam arenenud piirkondade puhul 
abikõlbliku elanikkonna suurus, piirkonna 
jõukus, töötuse määr, tööhõive määr, 
haridustase ja rahvastikutihedus;

(b) enam arenenud piirkondade puhul 
abikõlbliku elanikkonna suurus, piirkonna 
jõukus, võttes vajaduse korral arvesse 
tõsiste või püsivate looduslike või 
demograafiliste takistustega piirkondade 
erilist olukorda, töötuse määr, tööhõive 
määr, haridustase ja rahvastikutihedus, 
korrigeeritud netotulu elaniku kohta, 
koolist väljalangevuse määr, 
piirkonnasisesed erinevused (NUTS 3) ja 
demograafilise haavatavuse indeks;

Or. es

Muudatusettepanek 493
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) „avaliku sektori või samaväärsed 
struktuurilised kulud” – valitsemissektori 
kapitali kogumahutus põhivarasse, mis on 

(1) „avaliku sektori või samaväärsed 
struktuurilised kulud” – valitsemissektori 
kapitali kogumahutus põhivarasse;
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märgitud stabiilsus- ja 
lähenemisprogrammidesse, mille 
liikmesriik koostab vastavalt nõukogu 
määrusele (EÜ) nr 1466/97, et esitada 
oma keskpika perioodi eelarvestrateegia;

Or. en

Muudatusettepanek 494
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesca Barracciu, Vincenzo Iovine

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 1 – lõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriikide riiklikud või samaväärsed 
struktuurilised kulud struktuurifondidest 
kaasrahastatavate programmide 
kaasrahastamiseks ei kuulu 
struktuuriliste, riiklike või samaväärsete 
kulude hulka, mida võetakse arvesse 
partnerluslepingusiseselt stabiilsus- ja 
kasvupaktist kinnipidamise 
kontrollimiseks, kuivõrd need kujutavad 
endast kohustust, mis tuleneb otseselt 
täiendavuse põhimõtte, mis on 
ühtekuuluvuspoliitika aluspõhimõte, 
järgimisest; seepärast tuleb liikmesriikide 
riiklikud kulutused struktuurifondidest 
kaasrahastatavate programmide 
kaasrahastamiseks jätta stabiilsus- ja 
kasvupaktis kehtestatud limiitidest välja, 
kuna need on ette nähtud 
konkurentsivõime, majanduskasvu ja 
töökohtade loomise toetamiseks.

Or. it

Muudatusettepanek 495
Eleni Theocharous

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 3 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) 85 % vähem arenenud piirkondade 
puhul liikmesriikides, mille SKP elaniku 
kohta aastatel 2007–2009 oli alla 85 % 
EL-27 keskmisest samal perioodil, ning 
äärepoolseimate piirkondade puhul;

(b) 85 % vähem arenenud piirkondade 
puhul liikmesriikides ja äärepoolseimate 
piirkondade puhul, sealhulgas täiendav 
rahastamine, ja liikmesriikide puhul, mis 
koosnevad ühest ainsast 1. jaanuaril 2014 
Ühtekuuluvusfondi üleminekurežiimi 
suhtes abikõlblikust piirkonnast;

Or. en

Muudatusettepanek 496
Michael Theurer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 113 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Liikmesriigid võivad omal algatusel 
määrata ühe koordineerimisasutuse, mille 
ülesanne on pidada sidet toetusesaajate ja 
huvitatud kodanikega ja anda neile teavet 
ning luua kontakt nende ja vastavate 
haldusasutuste vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 497
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 114 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) haldab riiklikku, liidu eri fondide 
ühist avalikku veebilehte, kus 
tutvustatakse kodanikele mõistetaval moel 
fondide varade kasutamist varasematel 
aastatel ja vastavalt võimalustele 
kavatsetavat kasutamist käesoleval aastal;
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Or. fi

Muudatusettepanek 498
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 129 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga aasta kohta, alates 2016. aastast kuni 
2022. aastani (kaasa arvatud), esitab 
liikmesriik artikli 75 lõikes 1 osutatud 
dokumendid.

Iga aasta kohta, alates 2016. aastast kuni 
2025. aastani (kaasa arvatud), esitab 
liikmesriik finantsmääruse artikli 59 
lõikes 5 osutatud ja seal sätestatud 
tähtajaks dokumendid, nimelt:

Or. en

Muudatusettepanek 499
Andrey Kovatchev

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 137 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Kokkuleppe korral võib liikmesriik 
asjaomaseid fonde uuesti kasutada 
kooskõlas artikli 135 lõikega 3.

Or. en

Muudatusettepanek 500
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 142 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevas määruses osutatud volitused 
delegeeritakse määramata ajaks alates

2. Artiklites...1 osutatud volitused 
delegeeritakse komisjonile kolmeks 
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määruse jõustumise kuupäevast. aastaks alates....2. Komisjon koostab 
volituste delegeerimise kohta aruande 
hiljemalt üheksa kuud enne kolmeaastase 
ajavahemiku lõppu. Volituste 
delegeerimist uuendatakse automaatselt 
kuni käesoleva määruse läbivaatamiseni, 
välja arvatud juhul, kui Euroopa 
Parlament või nõukogu esitab 
pikendamise suhtes vastuväite hiljemalt 
kolm kuud enne selle ajavahemiku lõppu.
______________
1 (sisestada kõikide artiklite numbrid, kus 
sätestatakse delegeeritud aktid)
2 ELT: (sisestada käesoleva määruse 
jõustumise kuupäev)

Or. en

Muudatusettepanek 501
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 142 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 5 lõikes 3, artiklis 12, artikli 20 
lõikes 4, artikli 29 lõikes 6, artikli 32 
lõikes 1, artikli 33 lõigetes 3, 4 ja 7, artikli 
34 lõikes 3, artikli 35 lõikes 5, artikli 36 
lõikes 4, artikli 54 lõikes 1, artiklis 58, 
artikli 112 lõikes 2, artikli 114 lõigetes 8 ja
9, artikli 116 lõikes 1, artikli 117 lõikes 1, 
artikli 132 lõikes 4, artikli 136 lõikes 6 ja 
artiklis 141 osutatud volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta.

Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 20 lõikes 4, artikli 33 lõikes 4, artikli 
34 lõikes 5, artikli 36 lõikes 4, artiklis 58 ja 
artikli 136 lõikes 6 osutatud volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta.

Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse selles 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See 
ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.

Otsusega tagasi võtta lõpetatakse selles 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See 
ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.
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Or. en

Muudatusettepanek 502
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 142 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Delegeeritud õigusaktid jõustuvad üksnes 
juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu 
ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti 
teatavaks tegemist Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule esitanud selle kohta 
vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja 
nõukogu mõlemad on enne selle tähtaja 
möödumist komisjonile teatanud, et nad ei 
esita vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või 
nõukogu algatusel pikendatakse seda 
tähtaega kahe kuu võrra.

Artikli 20 lõike 4, artikli 32 lõike 10, 
artikli 33 lõike 4, artikli 34 lõike 5, artikli 
36 lõike 4, artikli 58 ja artikli 136 lõike 6 
kohaselt delegeeritud õigusakt jõustub
üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast 
õigusakti teatavaks tegemist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule esitanud selle 
kohta vastuväiteid või kui Euroopa 
Parlament ja nõukogu mõlemad on enne 
selle tähtaja möödumist komisjonile 
teatanud, et nad ei esita vastuväiteid. 
Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Or. en

Muudatusettepanek 503
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 2. jagu – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liidu majandusliku juhtimise sidusus ja 
järjepidevus

2. Sidusus liidu majandusstrateegia, 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta ja
sotsiaalpoliitikaga

Or. fr
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Muudatusettepanek 504
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 3. jagu – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid pööravad erilist 
tähelepanu kasvu soodustavate kulude
eelistähtsustamisele, sealhulgas haridus-, 
teadus-, innovatsiooni- ja 
energiatõhususkulutustele ning 
kulutustele, mis tehakse selleks, et 
hõlbustada VKEde juurdepääsu 
rahastamisele, tagada 
keskkonnasäästlikkus, loodusvarade 
majandamine ja kliimameetmed, ning 
selliste kulutuste tulemuslikkuse 
tagamisele. Samuti võtavad nad arvesse 
tööturuasutuste ja aktiivse tööturupoliitika 
ulatuse ja tulemuslikkuse säilitamist või 
suurendamist, pöörates eritähelepanu
noorte töötusele.

1. Liikmesriigid julgustavad kasvu 
soodustavaid kulusid, sealhulgas haridus-, 
teadus-, innovatsiooni- ja 
energiatõhususkulutusi ning kulutusi, mis 
tehakse selleks, et hõlbustada VKEde ja
ühenduste juurdepääsu rahastamisele, 
tagada sotsiaalne ja keskkondlik 
jätkusuutlikkus, loodusvarade 
majandamine, kliimameetmed, tõrjutuse ja 
diskrimineerimise vastu võitlemise 
poliitika ning selliste kulutuste piisavuse ja 
tulemuslikkuse tagamisele koos Euroopa 
Liidu majandusstrateegia ja põhiõiguste 
hartaga. Samuti võtavad nad arvesse 
sotsiaalpoliitika, tööturuasutuste ja 
tööturupoliitika ulatuse ja tulemuslikkuse 
säilitamist või suurendamist, pöörates 
samas tähelepanu eelisjärjekorras noorte 
töötusele.

Or. fr

Muudatusettepanek 505
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 2. jagu – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Partnerluslepingute ettevalmistamisel 
kavandavad liikmesriigid ja piirkonnad 
vastavalt oma rollile ja kohustustele ÜSRi 
fondide kasutamist selliselt, et võtavad 
arvesse uusimaid asjakohaseid 
riigipõhiseid soovitusi, mille nõukogu on 
andnud ELi toimimise lepingu artikli 121 
lõike 2 ja artikli 148 lõike 4 põhjal.

2. Partnerluslepingute ettevalmistamisel 
kavandavad liikmesriigid ja piirkonnad 
vastavalt oma rollile ja kohustustele ÜSRi 
fondide kasutamist selliselt, et võtavad 
arvesse artikli 174 eesmärke. Iga 
liikmesriik sätestab käesoleva määruse 
artikli 14 punkti a alapunkti i kohaselt 
partnerluslepingus, kuidas liidu ja riigi 
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Liikmesriigid võtavad arvesse ka 
vastavaid nõukogu soovitusi, mis 
põhinevad stabiilsuse ja kasvu paktil ning 
majanduse kohandamise programmidel.
Iga liikmesriik sätestab käesoleva määruse 
artikli 14 punkti a alapunkti i kohaselt 
partnerluslepingus, kuidas liidu ja riigi 
mitmesugused rahastusvood aitavad 
lahendada probleeme, mis on esile toodud 
vastavates riigipõhistes soovitustes, ning 
saavutada eesmärke, mis on vastutavate 
piirkondlike ja kohalike ametiasutustega 
konsulteerides kantud riiklikusse 
reformiprogrammi.

mitmesugused rahastusvood aitavad 
lahendada probleeme, mis on esile toodud 
vastavates riigipõhistes soovitustes, ning 
saavutada eesmärke, mis on vastutavate 
piirkondlike ja kohalike ametiasutustega 
konsulteerides kantud riiklikusse 
reformiprogrammi.

Or. fr

Muudatusettepanek 506
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 5. jagu – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Tuleks julgustada bioloogilise 
mitmekesisuse ja ökosüsteemide säästvat 
haldamist, eriti äärepoolseimates 
piirkondades.

Or. fr

Muudatusettepanek 507
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Nõuetekohaselt põhjendatud 
juhtudel, näiteks liikmesriigi või piitkonna 
olulise majandus-, keskkonna- ja tööturu 
tingimuste muutuse korral, ja lisaks 
asjaomase prioriteedi eraldiste muutusest 
tulenevatele muudatustele võib liikmesriik 
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teha ettepaneku kooskõlas käesoleva 
määruse artikliga 26 vahe-eesmärgid ja 
eesmärgid üle vaadata.

Or. en

Muudatusettepanek 508
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – 2. jagu – punkt 2.1 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriik ja korraldusasutus 
peavad tagama, et andmed liidu fondide 
tegevuse kohta liikmesriigis oleks 
koondatult ja hästi jälgitaval kujul 
kättesaadavad ühel veebilehel, kaasa 
arvatud rakendatav strateegia, 
tegevuskava, projektide loend ning 
tegevuse ja projektide lühikirjeldused ja 
eelarved ning lingid toetusesaajate 
teavituslehtedele, kus tuleb esitada 
toetatud projektide ülevaatlik kirjeldus.

Or. fi

Muudatusettepanek 509
Andrey Kovatchev

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – 2. jagu – punkt 2.1 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Euroopa kohta teavet jagavad 
infokeskused ning ka komisjoni esindused 
liikmesriikides;

(b) Euroopa kohta teavet jagavad 
infokeskused ning ka komisjoni esindused 
liikmesriikides ja Euroopa Parlamendi 
teabebürood ning muud asjakohased 
teabevõrgustikud seal, kus need on 
kättesaadavad;

Or. en
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Muudatusettepanek 510
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – 3. jagu – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Olemasolevatele ja potentsiaalsetele 
toetusesaajatele suunatud 
teavitamismeetmed

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. fi


