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Muudatusettepanek 1
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et aidata kaasa liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegiale, toetab iga ÜSRi fond vastavalt 
oma missioonile järgmisi temaatilisi 
eesmärke:

Selleks et aidata kaasa liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegiale ning samuti 
fondispetsiifilistele ülesannetele kooskõlas 
nende aluslepingupõhiste eesmärkidega, 
mis hõlmavad ka majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset 
ühtekuuluvust, toetab iga Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfond järgmisi 
temaatilisi eesmärke:

(1) teaduse, tehnoloogilise arendustegevuse 
ja innovatsiooni edendamine

(1) teaduse, tehnoloogilise arendustegevuse 
ja innovatsiooni edendamine

(2) info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiale 
juurdepääsu, selle tehnoloogia kasutamise 
ning kvaliteedi parandamine;

(2) info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiale 
juurdepääsu, selle tehnoloogia kasutamise 
ning kvaliteedi parandamine;

(3) väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtete ning põllumajandussektori 
(EAFRD puhul) ning kalandus- ja 
vesiviljelussektori (EMKFi puhul) 
konkurentsivõime suurendamine;

(3) väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtete ning põllumajandussektori 
(EAFRD puhul) ning kalandus- ja 
vesiviljelussektori (EMKFi puhul) 
konkurentsivõime suurendamine;

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

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

(5) kliimamuutustega kohanemise, 
riskiennetamise ja -juhtimise edendamine;

(5) kliimamuutustega kohanemise, 
riskiennetamise ja -juhtimise edendamine;

(6) keskkonnakaitse ja ressursitõhususe 
edendamine;

(6) keskkonnakaitse ja keskkonnahoid 
ning ressursitõhususe edendamine;

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

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

(8) tööhõive edendamine ja tööjõu
liikuvuse toetamine;

(8) jätkusuutliku ja kvaliteetse tööhõive 
edendamine ja tööjõu liikuvuse toetamine;

(9) sotsiaalse kaasatuse edendamine ja (9) sotsiaalse kaasatuse edendamine ja 
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vaesuse vastu võitlemine; vaesuse ning mis tahes diskrimineerimise
vastu võitlemine;

(10) investeerimine haridusse, oskustesse 
ja pidevõppesse;

(10) investeerimine haridusse, koolitusse 
ning oskuste omandamiseks 
kutsekoolitusse ja pidevõppesse;

(11) institutsioonilise suutlikkuse ja tõhusa 
avaliku halduse tugevdamine.

(11) riigiasutuste ja sidusrühmade
institutsioonilise suutlikkuse ja tõhusa 
avaliku halduse tugevdamine.

Temaatilised eesmärgid kantakse üle ÜSRi
iga fondi konkreetsetesse prioriteetidesse 
ja sätestatakse fondispetsiifilistes 
eeskirjades.

Temaatilised eesmärgid kantakse üle iga
Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondi
konkreetsetesse prioriteetidesse ja 
sätestatakse fondispetsiifilistes eeskirjades.

Or. en

Muudatusettepanek 2
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) territoriaalsete probleemide lahendamise 
kord ning sammud, mis tuleb astuda, et 
ergutada integreeritud lähenemisviisi, mis 
peegeldab linnade, maapiirkondade ja 
rannikualade ning kalastuspiirkondade 
rolli, samuti aluslepingu artiklites 174 ja 
349 osutatud iseloomulike joontega alade
eriprobleemide lahendamise kord;

d) peamiste territoriaalsete probleemide 
lahendamise kord linnade, maapiirkondade 
ja rannikualade ning kalastuspiirkondade 
puhul, demograafiliste probleemidega või 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 
174 osutatud raskete ja püsivate 
ebasoodsate looduslike või 
demograafiliste tingimustega 
geograafiliste alade erivajaduste ning 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 
349 osutatud äärepoolseimate piirkondade 
eriprobleemide lahendamise kord;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Eeltingimused iga ÜSRi fondi tarbeks 
sätestatakse fondispetsiifilistes 
eeskirjades.

välja jäetud

2. Liikmesriigid hindavad, kas 
kohaldatavad eeltingimused on täidetud.

2. Liikmesriigid hindavad oma 
institutsioonilise ja õigusraamistiku 
kohaselt partnerluslepingute või nende 
programmide kehtestamise raames, kas 
fondispetsiifilistes eeskirjades sätestatud 
eeltingimused ja V lisas ette nähtud 
üldised eeltingimused on kohaldatavad  
konkreetsete eesmärkide suhtes, mida 
taotletakse oma programmide 
prioriteetidega, ning kas kohaldatavad 
eeltingimused on täidetud

Eeltingimusi kohaldatakse ainult juhul 
kui ja tingimusel, et peetakse kinni artiklis 
2 sätestatud määratlusest seoses 
programmi prioriteetide raames 
taotletavate konkreetsete eesmärkidega. 
Vastavuse hindamine piirdub 
fondispetsiifilistes eeskirjades sätestatud 
kriteeriumidega.

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. Partnerluslepingus esitatakse riigi või 
piirkonna tasandil kohaldatavate 
eeltingimuste täitmise hinnangu 
kokkuvõte ning nende eeltingimuste 
kohta, mis lõikes 2 osutatut hinnangu 
kohaselt ei ole partnerluslepingu 
edastamise päeval täidetud, esitatakse 
mõjutatud prioriteedid, vastutavad 
asutused ja eeltingimuste täitmiseks 
võetavad meetmed ning nende ajakava. Iga 
programmi puhul näidatakse vastavalt 
fondispetsiifilistele eeskirjadele ära need 
kohaldatavad eeltingimused, mis lõikes 2 
osutatud hinnangu kohaselt ei ole 
partnerluslepingu edastamise päeval 
täidetud. Nimetatud eeltingimused tuleb 
liikmesriikidel täita hiljemalt 31. 
detsembriks 2016 ning neil tuleb 
eeltingimuste täitmisest aru anda 
hiljemalt rakendamise aastaaruandes 
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2017 või 2017. aasta eduaruandes.
4. Liikmesriigid määravad vastavates 
programmides kindlaks eeltingimuste 
täitmisega seotud üksikasjalikud 
meetmed, sealhulgas nende elluviimise 
ajakava.

välja jäetud

5. Komisjon hindab eeltingimuste täitmise 
kohta esitatud teavet partnerluslepingu ja 
programmide hindamise raames.

5. Komisjon hindab kohaldatavate
eeltingimuste täitmise kohta liikmesriigi 
poolt esitatud teabe järjepidavust ja 
piisavust partnerluslepingu ja/või
programmide hindamise raames.

Täitmise hindamine piirdub 
fondispetsiifilistes eeskirjades sätestatud 
kriteeriumidega ning selles austatakse 
riikide ja piirkondade pädevust otsustada 
konkreetsete ja asjakohaste 
poliitikameetmete, sealhulgas strateegiate 
sisu üle.

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.

Komisjon võib programmi vastuvõtmisel 
otsustada peatada kõik programmi 
asjaomasele prioriteedile tehtavad 
vahemaksed või osa vahemaksetest kuni 
lõikes 3 nimetatud meetmete nõuetekohase 
rakendamiseni, et vältida asjaomase 
prioriteedi konkreetsete eesmärkide 
saavutamise tulemuslikkuse ja tõhususe 
märkimisväärset kahjustamist. Suutmatus 
viia lõikes 3 sätestatud tähtajaks lõpule 
meetmed, mida on vaja kohaldatavate
eeltingimuste täitmiseks ja mis ei ole 
täidetud asjaomase programmi esitamise 
kuupäevaks, annab komisjonile alust 
maksed peatada

5 a. Komisjon tühistab viivitamata 
prioriteedile tehtavate osamaksete 
peatamise, kui liikmesriik on viinud 
lõpule meetmed, mis on seotud kõnealuse 
programmi suhtes kohaldatavate 
eeltingimuste täitmisega ja mis ei olnud 
peatamist käsitleva komisjoni otsuse 
tegemise ajal täidetud. Komisjon tühistab 
samuti viivitamata peatamise, kui 
eeltingimus ei ole enam asjaomase 
prioriteediga seotud programmi muutmise 
tõttu kohaldatav.
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6. Lõikeid 1–5 ei kohaldata Euroopa 
territoriaalse koostöö eesmärgi alla 
kuuluvate programmide suhtes.

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

Or. en

Muudatusettepanek 4
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rahastamisvahendid Rahastamisvahendid
1. ÜSRi fonde võib kasutada 
rahastamisvahendite toetamiseks 
programmi raames, sealhulgas ka siis, kui 
see on korraldatud fondifondide kaudu, et 
aidata kaasa eesmärkide saavutamisele, mis 
on sätestatud prioriteedi raames, lähtuvalt 
eelhindamisest, mille käigus on tuvastatud 
turutõrkeid ja mitteoptimaalseid 
investeerimisolukordi, ning lähtuvalt 
investeerimisvajadustest.

1. Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfonde võib kasutada 
rahastamisvahendite toetamiseks ühe või 
mitme programmi raames, sealhulgas ka 
siis, kui see on korraldatud fondifondide 
kaudu, et aidata kaasa eesmärkide 
saavutamisele, mis on sätestatud prioriteedi 
raames.

Rahastamisvahendeid võib kombineerida 
toetuste, intressitoetuste ja garantiitasude 
toetustega. Sel juhul tuleb pidada eraldi 
arvet iga rahastamisviisi üle.

Rahastamisvahendeid kasutatakse selliste 
investeeringute toetamiseks, mida 
peetakse rahaliselt elujõuliseks ja mis ei 
leia turult piisavaid rahastamisallikaid. 
Käesoleva jaotise kohaldamisel järgivad 
korraldusasutus, fondifond ja 
rahastamisvahendit rakendavad asutused 
kohaldatavaid liidu ja liikmesriikide 
õigusakte, eelkõige riigiabi ja riigihankeid 
käsitlevaid õigusakte.

Komisjonile antakse volitus võtta artikli 
142 kohaselt vastu delegeeritud akte, 
milles sätestatakse üksikasjalikud 
eeskirjad rahastamisvahendite 
eelhindamise kohta, lõppsaajatele 
toetuste, intressitoetuste, garantiitasu 
toetuste ja rahastamisvahendite kaudu 
antava kombineeritud toetuse kohta, 
kulutuste abikõlblikkuse täiendavate 

välja jäetud
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erieeskirjade kohta ning reeglite kohta, 
millega täpsustatakse tegevusliigid, mida
rahastamisvahendite kaudu ei toetata.

Märkus: See lõik on viidud artikli 32 lõikesse 3 h (uus); sõnastust on muudetud.

Or. en

Muudatusettepanek 5
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Rahastamisvahenditele antav toetus 
lähtub eelhindamisest, mille käigus on 
leitud tõendeid turutõrgetest ja 
mitteoptimaalsetest 
investeerimisolukordadest, ning avaliku 
sektori investeerimisvajaduste 
hinnangulisest tasemest ja ulatusest, 
sealhulgas toetatavate 
rahastamisvahendite liigist. Selline 
eelhindamine sisaldab järgmist:
a) turutõrgete, mitteoptimaalsete 
investeerimisolukordade ning 
poliitikavaldkondade ja temaatiliste 
eesmärkide investeerimisvajaduste või 
käsitletavate investeerimisprioriteetide 
analüüs, eesmärgiga aidata kaasa sellise 
prioriteedi või meetme puhul kehtestatud 
konkreetsete eesmärkide saavutamisele, 
mida toetatakse rahastamisvahenditest. 
Analüüs tugineb olemasolevale heade 
tavade metoodikale;
b) Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondidest toetatavate 



PE514.702v03-00 10/55 AM\942530ET.doc

ET

rahastamisvahendite hinnanguline 
lisaväärtus, kooskõla sama turgu 
käsitlevate muude avaliku sektori 
sekkumisvormidega, võimalikud riigiabi 
tagajärjed, kavandatud sekkumise 
proportsionaalsus ja turumoonutuste 
minimeerimise meetmed;
c) rahastamisvahendi abil potentsiaalselt 
kaasatavate täiendavate avaliku ja 
erasektori vahendite hinnanguline suurus 
toetuse lõppsaaja tasandil (eeldatav 
võimendav mõju), sealhulgas vajaduse 
korral hinnanguline vajadus 
erainvestorite vahendite kaasamiseks 
makstava soodustasu järele ja selle suurus 
ning/või mehhanismide kirjeldus, mida 
kasutatakse sellise soodustasu vajaduse ja 
suuruse kindlakstegemiseks, näiteks 
konkureeriv või nõuetekohaselt sõltumatu 
hindamisprotsess;
d) hinnang samalaadsete vahendite ja 
liikmesriikide poolt teostatud varasematest 
eelhindamistest saadud kogemustele ja 
sellele, kuidas neid kogemusi edaspidi 
kasutada;
e) kavandatud investeerimisstrateegia, 
sealhulgas artikli 33 tähenduses 
rakendamiskorra valikute analüüs, 
pakutavad finantstooted, lõppsaajate 
sihtrühm, vajaduse korral kavandatud 
kombineerimine toetuse vormis 
rahastamisega;
f) eeldatavad tulemused ja kuidas 
asjaomane rahastamisvahend panustab 
asjaomase prioriteedi või meetme 
konkreetsete eesmärkide ja tulemuste 
saavutamisesse, sealhulgas sellise 
panustamise näitajad;
g) sätted, mis võimaldavad eelhindamist 
vajaduse korral muuta ja ajakohastada 
sellise eelhindamise alusel rakendatava 
rahastamisvahendi rakendamise käigus, 
kui korraldusasutus leiab 
rakendamisetapi ajal, et eelhindamine ei 
pruugi enam täpselt kajastada 
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rakendamise ajal kehtivaid turutingimusi.

Or. en

Muudatusettepanek 6
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Eelhindamise võib läbi viia etapiviisi. 
Igal juhul tuleb see lõpule viia enne, kui 
korraldusasutus otsustab teha 
programmist makseid 
rahastamisvahendisse.
Rahastamisvahendeid käsitlevate 
eelhindamiste tulemuste ja järelduste 
kokkuvõte avaldatakse kolme kuu jooksul 
pärast nende lõplikku kinnitamist.
Vastavalt fondispetsiifilistele eeskirjadele 
esitatakse eelhinnang teavitamise 
eesmärgil järelevalvekomisjonile.

Or. en

Muudatusettepanek 7
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Rahastamisvahendi toetuse lõppsaajad 
võivad saada toetust või muud abi ka 
programmi raames või muust vahendist, 
mida toetatakse liidu eelarvest. Sel juhul 
tuleb pidada eraldi arvet iga 
rahastamisallika kohta.

välja jäetud
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Märkus: See lõik on viidud artikli 32 lõikesse 3 c (uus); sõnastust on muudetud.

Or. en

Muudatusettepanek 8
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Mitterahalised sissemaksed ei kuulu 
rahastamisvahendite puhul abikõlblike 
kulutuste hulka, välja arvatud juhul, kui 
sissemakseks on maa või kinnisvara 
seoses investeeringutega, mille eesmärk 
on toetada linna arengut või linna 
taaselustamist ning kui maa või 
kinnisvara moodustab osa 
investeeringust. Sellised sissemaksed maa 
või kinnisvara näol on abikõlblikud, juhul 
kui artiklis 59 sätestatud tingimused on 
täidetud.

välja jäetud

Märkus: See lõik on viidud artikli 32 lõikesse 3 c (uus); tehtud on mõned muudatused (lisatud 
sõnad „maaelu areng” ja artikkel 59 on muudetud artikli 59 lõikeks 1).

Or. en

Muudatusettepanek 9
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui rahastamisvahenditest toetakse 
ettevõtete, sealhulgas VKEde rahastamist, 
siis on sellise toetuse eesmärk eelkõige 
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uute ettevõtete asutamine, varajase 
kasvuetapi kapitali (st seemne- ja 
stardikapitali, arengukapitali või ettevõtte 
üldise tegevuse tugevdamiseks kapitali 
andmine või uute projektide elluviimine, 
uutele turgudele sisenemine või 
olemasolevate ettevõtete uusarendused, 
ilma et see mõjutaks kehtivate ELi riigiabi 
eeskirjade kohaldamist ning kooskõlas 
fondispetsiifiliste eeskirjadega. Toetus 
võib sisaldada investeeringuid nii 
materiaalsetesse ja immateriaalsetesse 
varadesse kui ka käibekapitali kehtivate 
ELi riigiabi eeskirjade piires ning 
eesmärgiga pakkuda stiimuleid 
erasektorile kui ettevõtete rahastajale. See 
võib sisaldada ka ettevõtete omandiõiguste 
üleandmise kulusid, tingimusel et selline 
üleandmine toimub sõltumatute 
investorite vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 10
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Rahastamisvahendeid võib 
kombineerida toetuste, intressitoetuste ja 
garantiitasude toetustega. Kui Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondidest 
antakse toetust rahastamisvahendite abil 
ja kombineerituna üheks toiminguks, 
kusjuures muud toetusvormid on vahetult 
seotud rahastamisvahenditega, mis on 
suunatud samadele lõppsaajatele, 
sealhulgas tehniline abi, intressitoetused 
ja garantiitasude toetused, siis 
kohaldatakse rahastamisvahendite suhtes 
kehtivaid sätteid nimetatud toimingu kõigi 
toetusvormide suhtes. Sellisel juhul 
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järgitakse kehtivaid ELi riigiabi eeskirju 
ja iga toetusvormi kohta peetakse eraldi 
arvet.

Or. en

Muudatusettepanek 11
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 c. Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide rahastamisvahendi 
toetuse lõppsaajad võivad saada abi ka 
teistest Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide prioriteetide või 
programmide raamas või muust 
vahendist, mida toetatakse liidu eelarvest 
kooskõlas kohaldatavate ELi riigiabi 
eeskirjadega. Sel juhul tuleb pidada arvet 
iga abi üle eraldi ning Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondide 
rahastamisvahendist antav toetus peab 
olema osa toimingust, mille abikõlblikud 
kulud hoitakse eraldi teistest abiallikatest.

Or. en

Muudatusettepanek 12
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 3 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 d. Lõigetes 5 ja 6 osutatud toetuste ja 
rahastamisvahendite kaudu antav 
kombineeritud toetus võib hõlmata sama 
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kuluartiklit tingimusel, et kõigi 
kombineeritud toetuse vormide summa ei 
ole suurem asjaomase kuluartikli 
kogusummast ja selle suhtes kohaldatakse 
kehtivaid ELi riigiabi eeskirju. Toetusi ei 
kasutata rahastamisvahenditest saadud 
abi hüvitamiseks. Rahastamisvahendeid ei 
kasutata toetuste eelrahastamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 13
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 3 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 e. Mitterahalised sissemaksed ei kuulu 
rahastamisvahendite puhul abikõlblike 
kulutuste hulka, välja arvatud juhul, kui 
sissemakseks on maa või kinnisvara 
seoses investeeringutega, mille eesmärk 
on toetada maaelu arengut, linna arengut 
või linna taaselustamist ning kui maa või 
kinnisvara moodustab osa 
investeeringust. Sellised sissemaksed maa 
või kinnisvara näol on abikõlblikud, juhul 
kui artikli 59 lõikes 1 sätestatud 
tingimused on täidetud.

Or. en

Muudatusettepanek 14
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 3 f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 f. Käibemaks ei ole toimingu abikõlblik 
kulu, välja arvatud juhul, kui käibemaks 
ei ole riigi käibemaksuõiguse alusel tagasi 
nõutav. Lõppsaajate tehtavate 
investeeringute puhul ei võeta 
käibemaksukäsitlust arvesse 
rahastamisvahendist abikõlblike kulude 
kindlaksmääramisel. Kui 
rahastamisvahendeid kombineeritakse 
toetustega vastavalt lõikele 5 ja lõikele 6, 
kohaldatakse toetuse suhtes artikli 59 
lõiget 3.

Or. en

Muudatusettepanek 15
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 3 g (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 g. Käesoleva artikli kohaldamisel 
loetakse kohaldatavateks riigiabi 
eeskirjadeks need eeskirjad, mis on jõus 
ajal, kui korraldav asutus või fondifond 
teeb lepingu kohaselt programmist 
makseid rahastamisvahendisse või kui 
rahastamisvahendist määratakse 
lepinguga lõppsaajatele programmist 
tehtavad maksed.

Or. en

Muudatusettepanek 16
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 3 h (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 h. Komisjonile antakse õigus võtta 
artikli 142 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, millega sätestatakse täiendavad 
konkreetsed eeskirjad maa ostmise kohta 
ning tehnilise abi kombineerimise kohta 
rahastamisvahenditega.

Or. en

Muudatusettepanek 17
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rahastamisvahendite rakendamine Rahastamisvahendite rakendamine

1. Artiklit 32 rakendades võivad 
korraldusasutused anda rahalist toetust 
järgmistele rahastamisvahenditele:

1. Artiklit 32 rakendades võivad 
korraldusasutused anda rahalist toetust 
järgmistele rahastamisvahenditele:

(a) liidu tasandil loodud 
rahastamisvahendid, mida komisjon juhib 
otse või kaudselt;

(a) liidu tasandil loodud 
rahastamisvahendid, mida komisjon juhib 
otse või kaudselt;

(b) riiklikul, piirkondlikul, riikidevahelisel 
või piiriülesel tasandil loodud 
rahastamisvahendid, mida juhib 
korraldusasutus või mida juhitakse tema 
alluvuses.

(b) riiklikul, piirkondlikul, riikidevahelisel 
või piiriülesel tasandil loodud 
rahastamisvahendid, mida juhib 
korraldusasutus või mida juhitakse tema 
alluvuses.

2. Lõike 1 punktis a osutatud 
rahastamisvahendite suhtes kohaldatakse 
finantsmääruse [VIII] jaotist. ÜSRi 
fondide toetuse osamaksed 
rahastamisvahenditele lõike 1 punkti a 
alusel paigutatakse eraldi kontodele ning 
neid kasutatakse vastava ÜSRi fondi
eesmärkide kohaselt, et toetada meetmeid 
ja lõppsaajaid vastavalt programmile või 

2. Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide toetuse osamaksed 
rahastamisvahenditele lõike 1 punkti a 
alusel paigutatakse eraldi kontodele ning 
neid kasutatakse vastava Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondide
eesmärkide kohaselt, et toetada meetmeid 
ja lõppsaajaid vastavalt programmi või 
programmidega, millest taolisi toetuse 
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programmidele, millest taolisi toetuse 
osamakseid tehakse.

osamakseid tehakse. Nendesse 
rahastamisvahenditesse tehtavate 
sissemaksete suhtes kohaldatakse 
käesolevat määrust, kui nende suhtes ei 
kehti sõnaselgelt sätestatud erandid. See 
ei mõjuta eeskirju, mis käsitlevad 
finantsinstrumentide loomist ja toimimist 
kooskõlas finantsmäärusega, välja 
arvatud juhul, kui need on vastuolus 
ühissätete määrusega – sel juhul kehtivad 
viimatinimetatud ühissätted.

3. Lõike 1 punktist b lähtuvate 
rahastamisvahendite puhul võib 
korraldusasutus anda rahalist toetust 
järgmistele rahastamisvahenditele:

3. Lõike 1 punktist b lähtuvate 
rahastamisvahendite puhul võib 
korraldusasutus anda rahalist toetust 
järgmistele rahastamisvahenditele:

(a) rahastamisvahendid, mis vastavad 
standardtingimustele, mille komisjon 
kehtestab rakendusaktidega artikli 143 
lõikes 3 osutatud kontrollimenetluse 
kohaselt;

(a) rahastamisvahendid, mis vastavad 
standardtingimustele, mille komisjon 
kehtestab rakendusaktidega artikli 143 
lõikes 3 osutatud kontrollimenetluse 
kohaselt;

(b) olemasolevad või äsja loodud 
rahastamisvahendid, mis on kavandatud 
konkreetselt taotletava tulemuse
saavutamiseks ning mis on kooskõlas 
kohaldatavate liidu ja riiklike 
eeskirjadega.

(b) olemasolevad või äsja loodud 
rahastamisvahendid, mis on kavandatud 
konkreetselt asjaomase prioriteediga 
seonduvate kindlate eesmärkide
saavutamiseks.

Komisjon võtab artikli 142 kohaselt vastu 
delegeeritud õigusaktid, milles 
sätestatakse erieeskirjad punktis b
osutatud rahastamisvahendite teatavate 
liikide kohta ja toodete kohta, mida võib 
selliste vahendite abil tarnida.

välja jäetud

4. Lõike 1 punktis b osutatud 
rahastamisvahendeid toetades võib 
korraldusasutus teha järgmist:

4. Lõike 1 punktis b osutatud 
rahastamisvahendeid toetades võib 
korraldusasutus teha järgmist:

(a) investeerida selliste olemasolevate või 
äsja loodud õigussubjektide (kaasa arvatud 
õigussubjektid, mida rahastatakse ÜSRi 
fondidest) kapitali, kes on pühendunud 
rahastamisvahendite rakendamisele 
kooskõlas vastavate ÜSRi fondi
eesmärkidega ning täidavad rakendamisega 
seotud ülesandeid; toetus taolistele 
investeeringutele piirdub summadega, 
mida on vaja käesoleva määruse 

(a) investeerida selliste olemasolevate või 
äsja loodud õigussubjektide (kaasa arvatud 
õigussubjektid, mida rahastatakse Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondidest) 
kapitali, kes on pühendunud 
rahastamisvahendite rakendamisele 
kooskõlas vastavate Euroopa struktuuri-
ja investeerimisfondide eesmärkidega ning 
täidavad rakendamisega seotud ülesandeid; 
toetus taolistele õigussubjektidele piirdub 
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eesmärkidele vastavate uute 
rahastamisvahendite rakendamiseks; või 

summadega, mida on vaja käesoleva 
määruse eesmärkidele vastavate uute 
investeeringute rakendamiseks kooskõlas 
artikliga 32, või

(b) delegeerida rakendusülesanded: (b) delegeerida rakendusülesanded:
i) Euroopa Investeerimispangale; i) Euroopa Investeerimispangale;

ii) rahvusvahelistele 
finantsinstitutsioonidele, milles 
liikmesriigil on osalus, või liikmesriigis 
asutatud finantsinstitutsioonidele, mille 
eesmärk on saavutada avalike huvidega 
seotud sihid kohaldatavate liidu ja riiklike 
eeskirjade kohaselt valitud avaliku sektori 
asutuse järelevalve all;

ii) rahvusvahelistele 
finantsinstitutsioonidele, milles 
liikmesriigil on osalus, või liikmesriigis 
asutatud finantsinstitutsioonidele, mille 
eesmärk on saavutada avalike huvidega 
seotud sihid avaliku sektori asutuse 
järelevalve all;

iii) avalik-õiguslikule või eraõiguslikule 
asutusele kooskõlas kohaldatavate liidu ja 
riiklike eeskirjadega;

iii) avalik-õiguslikule või eraõiguslikule 
asutusele;

(c) võtta rakendusülesandeid enda peale, 
juhul kui rahastamisvahendid koosnevad 
ainult laenudest või tagatistest.

(c) võtta rakendusülesandeid enda peale, 
juhul kui rahastamisvahendid koosnevad 
ainult laenudest või tagatistest. Sellisel 
juhul loetakse korraldusasutus 
toetusesaajaks artikli 2 lõike 8 
tähenduses.
Rahastamisvahendi rakendamisel tagavad 
punktides a, b ja c osutatud asutused 
kohaldatavate ELi ja siseriiklike 
õigusnormide järgimise, sealhulgas 
Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide, riigiabi ja 
riigihangete suhtes kohaldatavate 
eeskirjade ning rahapesu tõkestamist, 
terrorismivastast võitlust ja 
maksupettustevastast võitlust käsitlevate 
standardite ning kohaldatavate 
õigusaktide järgimise. Nad ei tohi asuda 
territooriumidel, kus ei tehta liiduga 
koostööd rahvusvaheliselt kokkulepitud 
maksustandardite rakendamise 
valdkonnas, neil ei tohi olla ärisuhteid 
sellistel territooriumidel asuvate 
üksustega ning nad sätestavad sellised 
nõuded valitud finantsvahendajatega 
sõlmitavates lepingutes.
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Komisjonile antakse volitus võtta artikli 
142 kohaselt vastu delegeeritud akte, 
millega kehtestatakse eeskirjad 
rahastamiskokkulepete kohta, nende 
üksuste rolli ja vastutuse kohta, kellele on 
usaldatud rakendusülesannete täitmine, 
ning halduskulude ja -tasude kohta.

välja jäetud

Märkus: See lõik on viidud artikli 33 lõike 4 viimasesse lõiku; sõnastust on muudetud.

4.1. a. Kui rahastamisvahendit 
rakendatakse vastavalt lõike 4 punktidele 
a ja b, sõltuvalt rahastamisvahendi 
rakendamise struktuurist, kehtestatakse 
programmidest rahastamisvahenditesse 
tehtavate osamaksete tingimused 
rahastamislepingutes kooskõlas X 
LISAGA järgmistel tasanditel:
a) korraldusasutuse nõuetekohaselt 
volitatud esindajate ja fondifondi 
rakendava asutuse vahel, kui see on 
asjakohane, ning
b) korraldusasutuse nõuetekohaselt 
volitatud esindajate või fondifondi 
rakendava asutuse vahel, kui see on 
asjakohane, ning rahastamisvahendit 
rakendava asutuse vahel.
4.1. b. Lõike 4 punkti c kohaselt 
rakendatavate rahastamisvahendite puhul 
kehtestatakse programmidest 
rahastamisvahenditesse tehtavate 
osamaksete tingimused vastavalt X 
LISALE strateegiadokumendis, mille 
vaatab läbi järelevalvekomisjon.
Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas 
artikliga 142 vastu delegeeritud õigusakte, 
millega kehtestatakse täiendavad 
erieeskirjad rahastamisvahendeid 
rakendavate asutuste rolli, kohustuste ja 
vastutuse kohta, mis on seotud 
valikukriteeriumide ja toodetega, mida 
võib rahastamisvahendite abil toota 
vastavalt artiklile 32. Komisjon teavitab 
artikli 142 kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusaktidest samaaegselt 
Euroopa Parlamenti ja nõukogu nelja 
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kuu jooksul alates käesoleva määruse 
vastuvõtmisest.

5. Lõike 4 punkti b alapunktides i ja ii
osutatud isikud võivad fondifondide kaudu
rahastamisvahendite rakendamisel 
delegeerida rakendamise osaliselt edasi 
finantsvahendajatele tingimusel, et need 
isikud tagavad oma vastutusel, et 
finantsvahendajad vastavad finantsmääruse 
[artiklis 57 ja artikli 131 lõigetes 1, 1a 
ning 3] kehtestatud kriteeriumidele. 
Finantsvahendajad valitakse avatud, 
läbipaistva, proportsionaalse ja 
mittediskrimineeriva menetluse alusel, 
vältides huvide konflikte.

5. Lõike 4 punktides a ja b osutatud 
asutused võivad fondifondide 
rakendamisel delegeerida rakendamise 
osaliselt edasi finantsvahendajatele, 
tingimusel, et need isikud tagavad oma 
vastutusel, et finantsvahendajad vastavad 
finantsmääruse artikli 140 lõigetes 1, 2 ja 4
kehtestatud kriteeriumidele. 
Finantsvahendajad valitakse avatud, 
läbipaistva, proportsionaalse ja 
mittediskrimineeriva menetluse alusel, 
vältides huvide konflikte.

6. Lõike 4 punktis b osutatud isikud, 
kellele rakendusülesanded on usaldatud, 
peaksid avama enda ja korraldusasutuse 
nimel usalduskontosid. Sellistel kontodel
hoitavaid varasid hallatakse kooskõlas 
usaldusväärse finantsjuhtimise 
põhimõttega, järgides asjakohaseid 
usaldatavusnormatiive, ja neil peab olema 
asjakohane likviidsus.

6. Lõike 4 punktis b osutatud asutused, 
kellele rakendusülesanded on usaldatud, 
peaksid avama enda ja korraldusasutuse 
nimel usalduskontod või looma 
finantseerimisasutuses eraldiseisva 
rahastamisblokina rahastamisvahendi.
Eraldi rahastamisbloki puhul peetakse 
programmist rahastamisvahendisse 
investeeritud vahendite üle eraldi 
arvestust, et eristada neid 
finantseerimisasutuse muudest 
olemasolevatest vahenditest.
Usalduskontodel hoitavaid varasid ja 
selliseid eraldi rahastamisblokke
hallatakse kooskõlas usaldusväärse 
finantsjuhtimise põhimõttega, järgides 
asjakohaseid usaldatavusnormatiive, ja neil 
peab olema asjakohane likviidsus.

6 a. Riikide avaliku ja erasektori makseid, 
sealhulgas artikli 32 lõikes 8 osutatud 
mitterahalisi sissemakseid, võib teha 
fondifondi, rahastamisvahendi või 
lõppsaajate tasandil kooskõlas 
fondispetsiifiliste eeskirjadega.

7. Komisjonile antakse volitus võtta artikli 
142 kohaselt vastu delegeeritud akte, 
millega kehtestatakse üksikasjalikud 

7. Komisjonile antakse volitus võtta artikli 
142 kohaselt vastu delegeeritud akte, 
millega kehtestatakse üksikasjalikud 
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eeskirjad erinõuete kohta, mis kehtivad 
selliste varade ülekandmise ja halduse 
puhul, mida haldavad üksused, kellele 
rakendusülesanded on usaldatud, ning 
varade konverteerimise kohta euro ja 
riiklike vääringute vahel.

eeskirjad erinõuete kohta, mis kehtivad 
selliste varade ülekandmise ja halduse 
puhul, mida haldavad üksused, kellele 
rakendusülesanded on usaldatud, ning 
varade konverteerimise kohta euro ja 
riiklike vääringute vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 18
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 64 kohaselt akrediteeritud 
asutused ei tohi teha kohapealseid kontrolle 
toimingutele, mis hõlmavad artikli 33 
lõike 1 punkti a alusel rakendatavaid 
rahastamisvahendeid. Nad saavad 
korrapäraseid kontrolliaruandeid asutustelt, 
kellele on usaldatud rahastamisvahendite 
rakendamine.

1. Asutused, kes on ERFi, 
Ühtekuuluvusfondi, ESFi ja EMKFi 
puhul määratud artikli 113a kohaselt 
ning EAFRDi puhul maaelu arengu 
määruse artikli 72 kohaselt, ei tohi teha 
kohapealseid kontrolle toimingutele, mis 
hõlmavad artikli 33 lõike 1 punkti a alusel 
rakendatavaid rahastamisvahendeid. Nad 
saavad korrapäraseid kontrolliaruandeid 
asutustelt, kellele on usaldatud 
rahastamisvahendite rakendamine.

Or. en

Muudatusettepanek 19
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) maksed lõppsaajatele; (a) maksed lõppsaajatele ja artikli 32 
lõikes 5 osutatud juhtudel maksed 
lõppsaajate kasuks;
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Or. en

Muudatusettepanek 20
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Lõike 1 punktis d ja lõikes 2 
nimetatud halduskulud ja -tasud võib 
sisse nõuda fondifondi rakendav asutus 
või artikli 33 lõike 4 punktide a ja b 
kohased rahastamisvahendeid 
rakendavad asutused ning need ei tohi 
ületada käesolevas lõikes osutatud 
delegeeritud õigusaktis määratud 
künniseid. Halduskulud hõlmavad 
otseseid või kaudseid kuluartikleid, mis 
hüvitatakse kulusid tõendavate 
dokumentide alusel, haldustasude puhul 
viidatakse aga osutatud teenuste eest 
makstavale kokkulepitud hinnale, mis 
vajaduse korral kehtestatakse 
turukonkurentsi põhjal. Halduskulud ja -
tasud tuginevad tulemuspõhisele 
arvutusmetoodikale.
Halduskulud ja -tasud võivad sisaldada 
korraldustasusid. Kui korraldustasud või 
osa neist nõutakse sisse lõppsaajatelt, ei 
deklareerita neid abikõlblike kuludena.

Halduskulud ja -tasud, sealhulgas enne 
asjaomase rahastamislepingu 
allkirjastamist rahastamisvahendiga 
seotud ettevalmistustöö eest kantud kulud, 
on abikõlblikud alates asjaomase 
rahastamislepingu allkirjastamise 
kuupäevast.
Komisjonile antakse õigus võtta artikli 
142 kohaselt vastu delegeeritud õigusakte, 
millega kehtestatakse eeskirjad 
halduskulude ja -tasude arvestamiseks 
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ning omakapitaliinstrumentide ja 
mikrokrediidi puhul kapitaliseeritud 
halduskulude või -tasude hüvitamise 
eeskirjad. 

Or. en

Muudatusettepanek 21
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) edasised investeeringud sama või muu 
rahastamisvahendi kaudu kooskõlas 
programmi või programmide
eesmärkidega.

(c) edasised investeeringud sama või muu 
rahastamisvahendi kaudu kooskõlas 
prioriteedi raames ette nähtud 
konkreetsete eesmärkidega.

(Märkus: punkt c muutub parlamendi muudatusettepanekus artikli 1 lõike 38 alapunktiks a.)

Or. en

Muudatusettepanek 22
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Aruandlus rahastamisvahendite 
rakendamise kohta

Aruandlus rahastamisvahendite 
rakendamise kohta

1. Korraldusasutus saadab komisjonile 
rahastamisvahendi alla kuuluvaid 
toiminguid hõlmava eriaruande 
rakendamise aastaaruande lisana.

1. Korraldusasutus saadab komisjonile 
rahastamisvahendi alla kuuluvaid 
toiminguid hõlmava eriaruande 
rakendamise aastaaruande lisana.

2. Lõikes 1 osutatud aruanne sisaldab iga 
rahastamisvahendi kohta järgmist teavet:

2. Lõikes 1 osutatud aruanne sisaldab iga 
rahastamisvahendi kohta järgmist teavet:

(a) andmed programmi ja selle prioriteedi (a) andmed programmi ja selle prioriteedi 
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kohta, mille kaudu ÜSRi fondidest abi 
antakse;

või meetme kohta, mille kaudu Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondidest abi 
antakse;

(b) rahastamisvahendi ja rakenduskorra 
kirjeldus;

(b) rahastamisvahendi ja rakenduskorra 
kirjeldus;

(c) selle asutuse andmed, kellele 
rakendusülesanded on usaldatud;

(c) andmed asutuste kohta, kes 
rakendavad rahastamisvahendeid või kes 
rakendavad fondifonde artikli 33 lõike 1 
punkti a ja artikli 33 lõike 4 punktide a, b 
ja c kohaselt, ning artikli 33 lõikes 6 
osutatud finantsvahendajate kohta;

(d) rahastamisvahendile antava toetuse
kogusumma, mis on kantud komisjonile 
esitatud maksetaotlustesse, programmide 
ja prioriteetide või meetmete kaupa;

(d) programmist rahastamisvahendisse 
tehtud maksete kogusumma prioriteetide 
või meetmete kaupa;

(e) rahastamisvahendist lõppsaajatele 
makstud või tagatislepingutega määratud 
toetuse kogusumma komisjonile esitatud 
maksetaotlustes toodud programmi ja 
prioriteedi või meetme kaupa;

(e) rahastamisvahendist lõppsaajatele või 
lõppsaajate kasuks makstud või 
tagatislepingutega lõppsaajate 
investeeringuteks ja kantud 
halduskuludeks või makstud 
haldustasudeks määratud toetuse 
kogusumma programmi ja prioriteedi või 
meetme kaupa; 

(f) rahastamisvahendi tulud ja 
tagasimaksed rahastamisvahendile;

(f) rahastamisvahendi tulemuslikkus, 
sealhulgas edusammud selle loomisel 
ning rahastamisvahendeid rakendavate 
asutuste (sh fondifonde rakendava 
asutuse) valimisel;

(f a) intressid ja muud tulud, mis on 
Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide toetusega 
rahastamisvahendisse kogunenud, 
rahastamisvahenditele investeeringutest 
või tagatislepingutele määratud 
vabanenud vahenditest tagasi makstud 
programmivahendite kumulatiivsed 
summad, sealhulgas kapitali 
tagasimaksed ning tulud ja muud 
sissetulekud või kasum, nagu intress, 
garantiitasud, dividendid, kapitalikasum 
või mis tahes muu investeeringutest 
tulenev tulu;

(g) rahastamisvahendist tehtud 
investeeringute võimendav mõju ning 

(g) rahastamisvahendist tehtud 
investeeringute eeldatava võimendava
mõju saavutamisel tehtud edusammud
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investeeringute ja osaluste väärtus; ning investeeringute ja osaluste väärtus;

(g a) omakapitaliinvesteeringute väärtus 
võrreldes eelnevate aastatega;

(h) rahastamisvahendi panus asjaomase 
programmi ja prioriteedi näitajate 
saavutamisse.

(h) rahastamisvahendi panus asjaomase 
prioriteedi või meetme näitajate 
saavutamisse.

Punktides g ja h nimetatud teabe võib 
esitada vaid 2017. ja 2019. aastal 
esitatavate rakendamise aastaaruannete 
lisas ning lõpparuandes. Punktides a ja h 
sätestatud järelevalvekohustusi ei 
kohaldata lõppsaajate tasandil.
2 a. Komisjon võtab artikli 143 lõikes 3 
sätestatud kontrollimenetluse kohaselt 
vastu rakendusakti, milles sätestatakse 
ühetaolised tingimused näidiste kohta, 
mida kasutatakse rahastamisvahendite
järelevalveks ja aruandluseks ning 
järelevalvet käsitleva teabe esitamiseks 
komisjonile
2 b. Alates 2016. aastast esitab komisjon 
igal aastal kuue kuu jooksul arvates 
rakendamise aastaaruande esitamise 
tähtajast, millele on osutatud ERFi, ESFi 
ja Ühtekuuluvusfondi puhul artikli 101 
lõikes 1 ning EAFRDi puhul EAFRDi 
määruse artiklis 82 ja EMKF puhul 
fondispetsiifiliste eeskirjade asjaomastes 
sätetes, kokkuvõtte korraldusasutuste 
poolt käesoleva artikli kohaselt saadetud 
andmetest rahastamisel ja 
rahastamisvahendite rakendamisel tehtud 
edusamme kohta. Nimetatud kokkuvõte 
edastatakse Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule ning see avaldatakse.

3. Komisjon kehtestab artikli 143 lõikes 3 
sätestatud kontrollimenetluse kohaselt 
vastu võetavate rakendusaktidega ühtsed 
järelevalvetingimused ja komisjonile 
järelevalveteabe esitamise tingimused, 
sealhulgas need, mis kehtivad artikli 33 
lõike 1 punktis a osutatud
rahastamisvahendite puhul.

3. Komisjon tagab käesoleva artikli 
rakendamiseks ühetaolised tingimused, 
võttes artikli 143 lõikes 3 sätestatud 
kontrollimenetluse kohaselt 
rakendusaktidega vastu näidised, mida 
kasutatakse rahastamisvahendeid 
käsitlevate aruannete koostamiseks 
komisjonile.
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Or. en

Muudatusettepanek 23
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tulu tekitavad toimingud Pärast toimingu lõpetamist puhastulu 
tekitavad toimingud
-1 a. Käesolevat artiklit kohaldatakse 
pärast toimingu lõpetamist puhastulu 
tekitavatele toimingutele. Käesolevas 
artiklis kasutatakse mõistet „puhastulu” 
rahavoo tähenduses, mis tekib toiminguga 
seotud toodete või teenuste kasutajate 
tasutud otsemaksetest, näiteks kasutajate 
poolt infrastruktuuri kasutamise eest 
vahetult tasutavad tasud, maa või hoonete 
müügi või rentimise või teenuste eest 
makstavad tasud, millest on maha arvatud 
antud perioodi vältel kantud tegevuskulud 
ja lühikese kasutusajaga varustuse 
asenduskulud. Toimingust saadud 
tegevuskulude kokkuhoid arvestatakse 
puhastulu hulka, välja arvatud juhul, kui 
kokkuhoid tasaarvestatakse 
tegevustoetuste samaväärse 
vähendamisega.
Kui kõik investeerimiskulud ei ole 
kaasrahastamiseks abikõlblikud, 
jaotatakse puhastulu võrdeliselt 
investeerimiskulude abikõlblike ja 
abikõlbmatute osadega.

1. Puhastulu, mis on saadud pärast 
toimingu lõpetamist konkreetse 
võrdlusperioodi jooksul, määratakse 
eelnevalt kindlaks ühe järgmise meetodi 
alusel:

välja jäetud

(a) asjaomase toimingutüübi jaoks ühtse 
määraga tuluprotsendi kohaldamine;

välja jäetud

(b) toimingu puhastulu jooksva väärtuse 
arvutamine, võttes arvesse põhimõtet, et 

välja jäetud
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saastaja maksab, ning vajaduse korral 
asjaomase liikmesriigi suhtelise 
jõukusega seotud õigluse kaalutlusi.
Märkus: see lõik on viidud artikli 54 lõikesse 2 a (uus); sõnastust on muudetud.

Kaasfinantseeritava toimingu 
abikõlblikud kulud ei tohi ületada 
toimingu investeerimiskulude 
jooksevväärtust, millest on lahutatud 
netotulu jooksevväärtus, mis on kindlaks 
määratud vastavalt ühele nendest 
meetoditest.

välja jäetud

Märkus: see lõik on viidud artikli 54 lõikesse 1 a (uus); sõnastust on muudetud.

Komisjonile antakse volitus võtta artikli 
142 kohaselt vastu delegeeritud akte 
punktis a osutatud ühtse määra 
kehtestamise kohta.

välja jäetud

Märkus: see lõik on viidud artikli 54 lõike 2 a (uus) punkti a; sõnastust on muudetud.
Komisjon võtab punktis b osutatud 
metoodika vastu rakendusaktidega, 
toimides artikli 143 lõikes 3 sätestatud 
kontrollimenetluse kohaselt.

välja jäetud

Märkus: see lõik on viidud artikli 54 lõike 2 a (uus) punkti b; sõnastust on muudetud.

1 a. Fondidest kaasfinantseeritava 
toimingu abikõlblikke kulusid 
vähendatakse eelnevalt, võttes arvesse 
toimingu puhastulu tekitamise võimet 
konkreetse võrdlusperioodi jooksul, mis 
hõlmab nii toimingu rakendamist kui ka 
toimingu lõpetamise järgset perioodi.

2. Kui lõikes 1 sätestatud meetodite alusel 
ei ole võimalik tulusid eelnevalt 
objektiivselt hinnata, tuleb tulu, mis 
saadakse kolme aasta jooksul pärast 
toimingu lõpetamist või 30. septembriks 
2023 – olenevalt sellest, kumb kuupäev on 
varasem – komisjonile deklareeritud 
kuludest maha arvata.

välja jäetud

Märkus: see lõige on viidud artikli 54 lõikesse 4 b (uus); sõnastust on muudetud.

2 a. Toimingu võimalik puhastulu 
määratakse eelnevalt kindlaks ühe 
järgmise meetodi alusel, mille 
korraldusasutus valib sektori, allsektori 
või toimingu tüübi jaoks:
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a) ühtse määraga tuluprotsendi 
kohaldamine sektori või allsektori jaoks, 
mida kohaldatakse toimingule [XXX] lisa 
või teiste edaspidi nimetatud delegeeritud 
õigusaktide määratluse kohaselt.
Komisjonile antakse volitus võtta artikli 
142 kohaselt vastu delegeeritud õigusakte 
nõuetekohaselt põhjendatud lisa 
muutmise juhtudel, et teha muudatusi
[XXX] lisas kehtestatud ühtsetes 
määrades, võttes arvesse ajaloolisi 
andmeid ja kulude katmise võimet ning 
vajadusel põhimõtet, et saastaja maksab.
Komisjonile antakse volitus võtta artikli 
142 kohaselt vastu delegeeritud õigusakte, 
et kehtestada ühtsed määrad sektoritele 
või allsektoritele IKT, teadus- ja 
arendustegevuse, innovatsiooni ja 
energiatõhususe valdkonnas1. Komisjon 
teavitab Euroopa Parlamenti ja nõukogu 
delegeeritud õigusaktidest hiljemalt 30. 
juunil 2015.
1 Komisjoni deklaratsioon on käesoleva 
tabeli lõpus
Lisaks antakse komisjonile volitus võtta 
artikli 142 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte nõuetekohaselt põhjendatud 
juhtudel täiendavate sektorite või 
allsektorite, sh [XXX] lisas esitatud 
sektorite allsektorite jaoks, kui need 
vastavad artiklis 9 määratletud 
temaatilistele eesmärkidele ja neid 
toetatakse Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondidest.
Selle metoodika kasutamise korral 
loetakse, et kogu toimingust selle 
teostamise jooksul ja pärast toimingu 
lõpetamist saadud puhastulu on ühtse 
määra kohaldamisel arvesse võetud ja 
seetõttu ei arvutata seda maha toimingu 
abikõlblikest kuludest.

b) toimingu diskonteeritud puhastulu 
arvutamine, võttes arvesse toimingule 
kohaldatavale sektorile või allsektorile 
asjakohast võrdlusperioodi, kõnealuse 
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investeeringuliigi puhul tavaliselt 
eeldatavat kulutasuvust, põhimõtet, et 
saastaja maksab, ning vajaduse korral 
asjaomase liikmesriigi või piirkonna 
suhtelise jõukusega seotud õigluse 
kaalutlusi.
Kui ühtne määr uue sektori või allsektori 
jaoks on kehtestatud delegeeritud 
õigusaktiga, võib korraldusasutus 
kohaldada punktis a osutatud meetodit 
asjaomase sektori või allsektoriga seotud 
uutele toimingutele.
Komisjonile antakse volitus võtta artikli 
142 kohaselt vastu delegeeritud õigusakte, 
millega kehtestatakse punktis b osutatud 
meetod.
Kui kohaldatakse seda metoodikat, siis 
hiljemalt toetusesaaja esitatud lõplikus 
maksenõudes arvutatakse toimingu 
abikõlblikest kuludest maha toimingu 
teostamise jooksul saadud puhastulu, mis 
on saadud tuluallikatest, mida ei võetud 
arvesse toimingu võimaliku puhastulu 
kindlaksmääramise käigus.

3. Lõikeid 1 ja 2 kohaldatakse ainult 
toimingute suhtes, mille kogumaksumus 
ületab 1 000 000 eurot.

välja jäetud

Märkus: see lõige on viidud artikli 54 lõike 4 c (uus) punkti b; sõnastust on muudetud.

3 a. Komisjonile esitatud maksetaotluses 
sisalduvatest toimingu kuludest puhastulu 
mahaarvamise meetod määratakse 
kindlaks kooskõlas riiklike eeskirjadega.

4. Käesolevat artiklit ei kohaldata ESFi 
suhtes.

välja jäetud

Märkus: see lõige on viidud artikli 54 lõike 4 c (uus) punkti a; sõnastust on muudetud.
4 a. Alternatiivse võimalusena lõikes 3 
sätestatud meetodite kohaldamisele 
võidakse artikli 53 lõikes 1 nimetatud 
maksimaalset kaasfinantseerimismäära 
liikmesriigi taotlusel vähendada 
prioriteetse programmi või meetme 
vastuvõtmise ajal, nii et kõigile vastava 
prioriteedi või meetme alusel toetatavatele 
toimingutele oleks võimalik kohaldada 
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ühesugust kindlat määra kooskõlas lõike 
3 punktiga a. Vähendamine ei ole väiksem 
kui summa, mis saadakse 
fondispetsiifiliste eeskirjade kohaselt 
kasutatava liidu maksimaalse 
kaasfinantseerimismäära korrutamisel 
lõike 3 punktis a nimetatud asjakohase 
kindla määraga.
Selle metoodika kasutamise korral 
loetakse, et kogu toimingust selle 
teostamise jooksul ja pärast toimingu 
lõpetamist saadud puhastulu on 
vähendatud kaasfinantseerimise määra 
kohaldamisel arvesse võetud ja seetõttu ei 
arvutata seda maha toimingute 
abikõlblikest kuludest.
4 b. Kui ühe lõigetes 3 või 5 sätestatud 
meetodi alusel ei ole võimalik tulusid 
eelnevalt objektiivselt hinnata, tuleb tulu, 
mis saadakse kolme aasta jooksul pärast 
toimingu lõpetamist või 30. septembriks 
2023 – olenevalt sellest, kumb kuupäev on 
varasem – komisjonile deklareeritud 
kuludest maha arvata.
4 c. Lõikeid 1–6 ei kohaldata:
a) toimingutele või toimingute osadele, 
mida toetatakse üksnes ESFist;
b) toimingutele, mille abikõlblike kulude 
kogumaksumus enne lõigete 1–6 
kohaldamist ei ületa 1 000 000 eurot;
c) tagastatavale abile, mille suhtes kehtib 
täieliku tagasimakse kohustus, ning 
auhinnarahadele;
d) tehnilisele abile;
e) rahastamisvahenditele antavale või 
neilt saadavale toetusele;
f) toimingutele, millele avaliku sektori 
toetust antakse ühekordsete maksetena 
või ühikukulude standardastmestiku 
põhjal;
g) ühise tegevuskava alusel rakendatud 
toimingutele;
h) toimingutele, mille toetussummad või -
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määrad on määratletud EAFRD määruse 
1. lisas.
Olenemata punktist b võib liikmesriik 
lõike 5 kohaldamisel arvata asjaomase 
prioriteedi või meetme hulka toimingud, 
mille abikõlblike kulude kogumaksumus 
enne lõigete 1–6 kohaldamist ei ületa 
1 000 000 eurot.

5. Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata toimingute 
suhtes, millele kehtivad riigiabi eeskirjad, 
ega rahastamisvahenditest saadava või 
neile antava toetuse suhtes.

välja jäetud

Märkus: see lõige on viidud artikli 54 lõike 4 c (uus) punkti e; sõnastust on muudetud.

Or. en

Muudatusettepanek 24
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjoni volitused ja vastutusalad Komisjoni volitused ja vastutusalad

1. Komisjon veendub kättesaadava teabe, 
sealhulgas akrediteerimismenetluse, 
juhtkonna iga-aastase kinnitava avalduse, 
iga-aastaste kontrolliaruannete, iga-
aastase audiitori järeldusotsuse,
rakendamise aastaaruande ja riiklike ning 
liidu asutuste auditite alusel, et 
liikmesriigid on loonud juhtimis- ja 
kontrollisüsteemid, mis vastavad 
käesolevale määrusele ja 
fondispetsiifilistele eeskirjadele ning et 
need süsteemid toimivad programmide 
rakendamise ajal tõhusalt.

1. Komisjon veendub kättesaadava teabe, 
sealhulgas juhtimise ja kontrollimise eest 
vastutavate asutuste määramist 
puudutava teabe, igal aastal määratud 
asutuste poolt vastavalt finantsmääruse 
artikli 59 lõikele 5 esitatud dokumentide,
kontrolliaruannete, rakendamise
aastaaruannete ja riiklike ning liidu 
asutuste auditite alusel, et liikmesriigid on 
loonud juhtimis- ja kontrollisüsteemid, mis 
vastavad käesolevale määrusele ja 
fondispetsiifilistele eeskirjadele ning et 
need süsteemid toimivad programmide 
rakendamise ajal tõhusalt.

2. Piiramata liikmesriikide teostatavate 
auditite kohaldamist, võivad komisjoni 

2. Komisjoni ametnikud või komisjoni 
volitatud esindajad võivad teostada 
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ametnikud või komisjoni volitatud 
esindajad teostada kohapealseid auditeid 
või kontrolle, teatades sellest piisavalt ette.
Taolised auditid võivad hõlmata 
rakenduskava või selle osa juhtimis- ja 
kontrollisüsteemi tõhusa toimimise 
kontrolli ning toimingute või 
rakenduskavade usaldusväärse 
finantsjuhtimise hindamist. Taolistes 
auditites võivad osaleda liikmesriikide
ametnikud või volitatud esindajad.

kohapealseid auditeid või kontrolle, 
teatades sellest liikmesriigi pädevale 
asutusele ette vähemalt 12 tööpäeva, välja 
arvatud kiireloomulised juhud, kus 
etteteatamine ei ole nõutav. Komisjon 
austab proportsionaalsuse põhimõtet, 
võttes arvesse vajadust vältida 
liikmesriikide tehtavate auditite või 
kontrollide põhjendamatut dubleerimist, 
liidu eelarvele avalduva riski taset ning 
vajadust vähendada nii palju kui võimalik 
toetusesaajate halduskoormust kooskõlas 
fondispetsiifiliste eeskirjadega. Taolised 
auditid võivad hõlmata rakenduskava või 
selle osa juhtimis- ja kontrollisüsteemi 
tõhusa toimimise kontrolli ning toimingute 
või rakenduskavade usaldusväärse 
finantsjuhtimise hindamist. Taolistes 
auditites või kontrollides võivad osaleda
liikmesriigi ametnikud või volitatud 
esindajad.

Komisjoni ametnikud või komisjoni 
volitatud esindajad, kes on nõuetekohaselt 
volitatud kohapealseid auditeid teostama, 
peavad pääsema ligi kõikidele ÜSRi 
fondidest toetatavate toimingutega või 
juhtimis- ja kontrollisüsteemiga seotud 
andmikele, dokumentidele ja 
metaandmetele, olenemata kandjast, 
millele need on salvestatud. Liikmesriigid 
esitavad komisjonile taotluse alusel selliste 
andmike, dokumentide ja metaandmete 
koopiad.

Komisjoni ametnikud või komisjoni 
volitatud esindajad, kes on nõuetekohaselt 
volitatud kohapealseid auditeid või 
kontrolle teostama, peavad pääsema ligi 
kõikidele vajalikele Euroopa struktuuri-
ja investeerimisfondidest toetatavate 
toimingutega või juhtimis- ja 
kontrollisüsteemiga seotud andmikele, 
dokumentidele ja metaandmetele, 
olenemata kandjast, millele need on 
salvestatud. Liikmesriigid esitavad 
komisjonile taotluse alusel selliste 
andmike, dokumentide ja metaandmete 
koopiad.

Käesolevas lõikes kirjeldatud õigused ei 
mõjuta siseriiklike õigusnormide 
kohaldamist, milles teatavate toimingute 
tegemise õigus on siseriiklike 
õigusaktidega selleks määratud ametnikel.
Komisjoni ametnikud ja volitatud 
esindajad ei osale muu hulgas liikmesriigi 
õigussätete raames koduvisiitidel ega 
isikute ametlikul küsitlemisel. Neil on 
siiski juurdepääs sel teel saadud teabele.

Käesolevas lõikes kirjeldatud õigused ei 
mõjuta siseriiklike õigusnormide 
kohaldamist, milles teatavate toimingute 
tegemise õigus on siseriiklike 
õigusaktidega selleks määratud ametnikel.
Komisjoni ametnikud ja volitatud 
esindajad ei osale muu hulgas liikmesriigi 
õigussätete raames koduvisiitidel ega 
isikute ametlikul küsitlemisel. Neil on 
siiski juurdepääs sel teel saadud teabele, 
ilma et see piiraks riiklike kohtute 
pädevust ja austades täielikult asjaomaste 
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õigussubjektide põhiõigusi.
3. Komisjon võib liikmesriigilt nõuda 
meetmete võtmist, mis on vajalikud 
juhtimis- ja kontrollisüsteemide tõhusa 
toimimise või kulutuste nõuetekohasuse 
tagamiseks kooskõlas fondispetsiifiliste 
eeskirjadega.

3. Komisjon võib liikmesriigilt nõuda 
meetmete võtmist, mis on vajalikud 
juhtimis- ja kontrollisüsteemide tõhusa 
toimimise või kulutuste nõuetekohasuse 
tagamiseks kooskõlas fondispetsiifiliste 
eeskirjadega.

4. Komisjon võib liikmesriigilt nõuda 
ÜSRi fondidest rahastatavate toimingute 
valiku või rakendamise või juhtimis- ja 
kontrollisüsteemi toimimise kohta 
komisjonile esitatud kaebuse 
kontrollimist.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 25
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Igas liikmesriigis eraldatakse Euroopa
Sotsiaalfondile vähemalt 25 % 
vähemarenenud piirkondade tarbeks 
määratud struktuurivahenditest, 40 % 
üleminekupiirkondade ja 52 % 
enamarenenud piirkondade tarbeks 
määratud struktuurivahenditest. Selle 
sätte kohaldamisel loetakse liikmesriigile 
[puudustkannatavatele isikutele mõeldud 
toiduabi rahastust] antud toetus osaks 
ESFile eraldatud struktuurifondide osast.

3. Selleks et tagada piisavad sihipärased 
investeeringud noorte tööhõivesse, tööjõu 
liikuvusse, teadmiste edendamisse, 
sotsiaalsesse kaasatusse ja vaesuse vastu 
võitlemisse, ei tohi ESFi majanduskasvu 
ja tööhõive investeeringute eesmärgi 
raames rakenduskavadeks eraldatud 
struktuurivahendite osa igas liikmesriigis
olla väiksem, kui ESFi vahendite osa, mis 
eraldati liikmesriigile konkurentsivõime ja 
tööhõive eesmärgi rakenduskavadeks 
ajavahemikul 2007–2013. Sellele osale 
lisatakse täiendav osa iga liikmesriigi 
kohta, mis määratakse kindlaks IIIc lisas 
esitatud meetodil, tagamaks, et ESFi osa 
ELi tasandil struktuurifondide ja 
Ühtekuuluvusfondi ühendatud 
vahenditest kokku, millest on maha 
arvatud artikli 84 lõikes 4 osutatud 
Ühtekuuluvusfondi toetus 
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transpordiinfrastruktuurile Euroopa
Ühendamise Rahastu raames ja artikli 84 
lõikes 5 osutatud struktuurifondidest 
antav toetus puudust kannatavatele 
isikutele, ei ole liikmesriikides väiksem 
kui 23,1%. Selle sätte kohaldamisel 
loetakse noorte tööhõive algatusele 
ettenähtud ESFi investeeringud osaks 
ESFile eraldatud struktuurifondide osast.

Or. en

Muudatusettepanek 26
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 91

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile esitatav teave Suurprojektide heakskiitmiseks vajalik
teave

1. Liikmesriik või korraldusasutus esitab 
komisjonile suurprojektide kohta järgmise 
teabe niipea, kui ettevalmistustööd on 
tehtud:

1. Enne suurprojekti heakskiitmist tagab
korraldusasutus järgmise teabe
kättesaadavuse:

(a) teave suurprojekti elluviimise eest
vastutava organi ja selle suutlikkuse 
kohta;

(a) elluviimise eest vastutav organ ja selle
suutlikkus;

(b) investeeringu ja selle asukoha kirjeldus
ning teave investeeringu ja selle asukoha 
kohta;

(b) investeeringu ja selle asukoha kirjeldus;

(c) kogukulud ja abikõlblikud kogukulud, 
võttes arvesse artiklis 54 sätestatud 
nõudeid;

(c) kogukulud ja abikõlblikud kogukulud, 
võttes arvesse artiklis 54 sätestatud 
nõudeid;

(d) teave tehtud teostatavusuuringu kohta, 
sealhulgas variantide analüüs, tulemused ja 
sõltumatu kvaliteedikontroll;

(d) tehtud teostatavusuuringud, sealhulgas 
variantide analüüs ja tulemused;

(e) kulude-tulude analüüs, sealhulgas 
majanduslik ja finantsanalüüs ning 
riskianalüüs;

(e) kulude-tulude analüüs, sealhulgas 
majanduslik ja finantsanalüüs ning 
riskianalüüs;

(f) keskkonnamõju analüüs, milles on (f) keskkonnamõju analüüs, milles on 
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võetud arvesse kliimamuutusega 
kohanemise ja kliimamuutuse mõju 
leevendamise vajadusi ning katastroofidele 
vastupanu võimet;

võetud arvesse kliimamuutusega 
kohanemise ja kliimamuutuse mõju 
leevendamise vajadusi ning katastroofidele 
vastupanu võimet;

(g) kooskõla asjaomas(t)e 
rakenduskava(de) vastavate prioriteetsete 
suundadega ja suurprojekti eeldatav panus 
nende prioriteetsete suundade konkreetsete 
eesmärkide saavutamisse;

(g) kooskõla asjaomas(t)e 
rakenduskava(de) vastavate prioriteetsete 
suundadega ja suurprojekti eeldatav panus 
nende prioriteetsete suundade konkreetsete 
eesmärkide saavutamisse ja eeldatav 
panus sotsiaalmajanduslikku arengusse;

(h) rahastamiskava, milles on näidatud 
rahaliste vahendite kavandatav kogumaht 
ning kavandatav toetus fondidest, EIPst ja 
kõigist teistest rahastamisallikatest koos 
füüsiliste ja finantsnäitajatega edusammude 
jälgimiseks;

(h) rahastamiskava, milles on näidatud 
rahaliste vahendite kavandatav kogumaht 
ning kavandatav toetus fondidest, EIPst ja 
kõigist teistest rahastamisallikatest koos 
füüsiliste ja finantsnäitajatega edusammude 
jälgimiseks;

(i) suurprojekti rakendamise ajakava ja 
juhul, kui rakendamisperiood on 
eeldatavalt pikem kui programmitöö 
periood, etapid, mille jaoks programmitöö 
perioodil 2014–2020 taotletakse fondidest 
kaasrahastamist.

(i) suurprojekti rakendamise ajakava ja 
juhul, kui rakendamisperiood on 
eeldatavalt pikem kui programmitöö 
periood, etapid, mille jaoks programmitöö 
perioodil 2014–2020 taotletakse fondidest 
kaasrahastamist.

Soovituslikud juhised punktis e nimetatud 
kulude-tulude analüüsil kasutatava 
metoodika kohta võtab komisjon vastu 
artikli 143 lõikes 2 osutatud 
nõuandemenetluse kohaselt.

Rakendusaktid punktis e nimetatud 
kulude-tulude analüüsil kasutatava
tunnustatud headel tavadel põhineva
metoodika kohta võtab komisjon vastu 
artikli 143 lõikes 2 osutatud 
nõuandemenetluse kohaselt.

Liikmesriigi algatusel võivad artikli 91 
punktides a–i käsitletud teavet hinnata 
sõltumatud eksperdid, kellele osutab 
tehnilist abi komisjon või kokkuleppel 
komisjoniga teised sõltumatud eksperdid. 
Muudel juhtudel esitab liikmesriik 
artikli 91 punktides a kuni i käsitletud 
teabe komisjonile niipea, kui see on 
kättesaadav.
Komisjonile antakse volitused võtta 
kooskõlas artikliga 142 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega kehtestatakse 
suurprojekti kvaliteedikontrolli 
teostamisel kasutatav metoodika.

Suurprojektide kohta esitatava teabe vorm 
määratakse kindlaks komisjoni poolt 

Komisjoni poolt vastu võetud
rakendusaktidega määratakse kindlaks 
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rakendusaktiga vastu võetud näidisega.
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
vastavalt artikli 143 lõikes 2 osutatud
nõuandemenetlusele.

lõike 1 punktides a kuni i käsitletud teabe 
esitamise vorm. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu vastavalt artikli 143 lõikes 2 
osutatud nõuandemenetlusele.

2. Komisjonile heakskiidu saamiseks 
esitatud suurprojektid peavad olema 
esitatud rakenduskava suurprojektide 
loendis. Liikmesriik või korraldusasutus 
vaatab loendi läbi kaks aastat pärast 
rakenduskava vastuvõtmist ja seda 
võidakse liikmesriigi taotluse korral 
korrigeerida vastavalt artikli 26 lõikes 2 
sätestatud korrale, eeskätt selleks, et 
lisada suurprojekte, mille peamiste tööde 
eeldatav lõpuleviimise kuupäev on enne 
2022. aasta lõppu.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 27
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 92

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklis 91 osutatud teabe alusel annab 
komisjon suurprojektile hinnangu, et teha 
kindlaks, kas fondidelt soovitud toetuse 
saamine on põhjendatud.

1. Kui sõltumatute ekspertide teostatud 
kvaliteedikontroll annab artiklis 91
osutatud teabe alusel suurprojektile
positiivse hinnangu, võib liikmesriik 
kooskõlas artikli 114 lõikega 3 
suurprojekti valimise juurde asuda.
Korraldusasutus teavitab komisjoni 
valitud suurprojektist. Edastatav teave 
hõlmab järgmist:
(a) artikli 114 lõike 3 punktis c nimetatud 
dokument, milles on märgitud järgmised 
andmed: 
(i) suurprojekti rakendamise eest vastutav 
organ;
(ii) investeeringu kirjeldus, asukoht, 
ajakava ning suurprojekti eeldatav panus 
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asjakohase prioriteetse suuna või 
asjakohaste prioriteetsete suundade 
eesmärkide saavutamisse;
(iii) kogukulud ja abikõlblikud 
kogukulud, võttes arvesse artiklis 54 
sätestatud nõudeid, ning
(iv) rahastamiskava ning füüsilised ja 
finantsnäitajad edusammude jälgimiseks, 
võttes arvesse tuvastatud riske;
(b) sõltumatute ekspertide 
kvaliteedikontroll, milles on esitatud 
selged seisukohad investeeringu 
teostatavuse ja majandusliku elujõulisuse 
kohta.
Liikmesriigi valitud suurprojekti rahaline 
toetamine loetakse komisjoni poolt 
heakskiidu saanuks, kui kolme kuu 
jooksul pärast teabe esitamist ei ole 
komisjon rakendusaktiga vastu võtnud 
otsust, millega keeldutakse rahalist toetust 
lubamast. Komisjon keeldub rahalisest 
toetusest üksnes siis, kui ta on kindlaks 
teinud märkimisväärsed puudused 
sõltumatus kvaliteedikontrollis.
Komisjon määrab rakendusaktide teel 
kindlaks nimetatud teabe edastamise 
vormi. Nimetatud rakendusaktid võetakse 
vastu artikli 143 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetluse kohaselt.

2. Komisjon võtab suurprojekti 
heakskiitmise otsuse vastu rakendusaktiga 
hiljemalt kolm kuud pärast artikli 91 
kohaselt teabe esitamise kuupäeva.
Nimetatud otsuses määratletakse füüsiline 
objekt, summa, mille suhtes kohaldatakse 
prioriteetse suuna kaasfinantseerimise 
määra, füüsilised ja finantsnäitajad 
edusammude jälgimiseks ning 
suurprojekti eeldatav panus ühe või 
mitme asjaomase prioriteetse suuna 
eesmärkidesse.

2. Muudel juhtudel annab komisjon
artiklis 91 osutatud teabe alusel 
suurprojektile hinnangu, et teha kindlaks, 
kas taotletud rahaline toetus 
korraldusasutuse poolt kooskõlas artikli 
114 lõikega 3 valitud suurprojektile on 
õigustatud. Komisjon võtab suurprojekti
rahalise toetamise heakskiitmise otsuse 
vastu rakendusaktiga hiljemalt kolm kuud 
pärast artikli 91 kohaselt teabe esitamise 
kuupäeva.

Heakskiitev otsus tehakse tingimusel, et 
esimene ehitustööde leping sõlmitakse
kahe aasta jooksul alates otsuse tegemise

Komisjoni teeb artikli 92 lõike 1 ja artikli 
92 lõike 2 kohaselt heakskiitva otsuse
tingimusel, et esimene ehitustööde leping
või avaliku ja erasektori partnerluse 
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kuupäevast. struktuuride raames rakendatavate 
toimingute puhul avaliku ja erasektori 
partnerluse leping avaliku sektori asutuse 
ja erapartneri vahel sõlmitakse kolme 
aasta jooksul alates heakskiitmise
kuupäevast. Kui liikmesriik esitab kolme 
aasta jooksul nõuetekohaselt põhjendatud 
taotluse, eelkõige suurprojektide 
rakendamisega seotud haldus- ja 
kohtumenetlustest tulenevate viivituste 
puhul, võib komisjon võtta 
rakendusaktiga vastu otsuse perioodi 
pikendamiseks mitte kauemaks kui 
kaheks aastaks.

3. Kui komisjon keeldub suurprojektile
fondide toetust lubamast, teatab ta
liikmesriigile selle põhjustest lõikes 2 
kehtestatud tähtaja jooksul.

3. Kui komisjon keeldub suurprojektile
rahalist toetust lubamast, teatab ta oma 
otsuses keeldumise põhjustest.

3 a. Komisjonile lõike 1 kohaselt teatatud 
või lõike 2 kohaselt heakskiitmiseks 
esitatud suurprojektid peavad olema 
toodud rakenduskava suurprojektide 
loendis.

4. Suurprojektidega seotud kulusid ei 
lisata maksetaotlustesse enne, kui 
komisjon on võtnud vastu heakskiitva
otsuse.

4. Suurprojektiga seotud kulud võib lisada 
maksetaotlusesse pärast käesoleva artikli 
lõikes 1 nimetatud teavitamist või pärast 
lõikes 2 nimetatud heakskiitmist käsitleva 
taotluse esitamist. Kui komisjon
liikmesriigi valitud suurprojekti heaks ei 
kiida, tuleb vastavalt muuta ka komisjoni
otsuse vastuvõtmisele järgnevat 
kuludeklaratsiooni.

Or. en

Muudatusettepanek 28
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 92 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 92 a 
Otsus etapipõhiselt rakendatava 
suurprojekti kohta
1. Erandina artikli 91 lõike 1 kolmandast 
lõigust ja artikli 92 lõigetest 1 ja 2 
kohaldatakse käesolevas artiklis 
sätestatud menetlusi toimingule, mis 
vastab järgmistele tingimustele:
(a) toiming kujutab endast eelmise 
programmitöö perioodi suurprojekti teist 
või hilisemat etappi, mille eelmine etapp 
või eelmised etapid olid komisjoni poolt 
nõukogu määruse (EÜ) nr 1083/2006 
kohaselt heaks kiidetud hiljemalt 31. 
detsembril 2015, või 31. detsembril 2016 
liikmesriikide puhul, kes ühinesid liiduga 
pärast 1. jaanuari 2013.
(b) suurprojekti kõigi etappide abikõlblike 
kogukulude summa ületab artiklis 90 
sätestatud vastavaid summasid;
(c) suurprojekti taotlus ja 
komisjonipoolne hindamine eelmisel 
programmitöö perioodil hõlmas kõiki 
kavandatavaid etappe;
(d) artikli 91 lõikes 1 osutatud teabes 
suurprojekti kohta ei ole olulisi 
muudatusi võrreldes nõukogu määruse 
(EÜ) nr 1083/2006 kohaselt esitatud 
suurprojekti taotluses esitatud teabega, 
eelkõige abikõlblike kogukulude osas;
(e) eelmise programmitöö perioodi raames 
rakendatav suurprojekti etapp on valmis 
või saab valmis kasutamiseks komisjoni 
otsuses esitatud ettenähtud otstarbel 
asjakohase rakenduskava või asjakohaste 
rakenduskavade lõpetamisdokumentide 
esitamise tähtajaks.
2. Liikmesriik võib kooskõlas artikli 114 
lõikega 3 suurprojekti valimise juurde 
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asuda ja esitada kõiki artikli 92 lõike 1 
punktis a sätestatud elemente sisaldava 
teatise koos kinnitusega, et lõike 1 punkti 
d kohane tingimus on täidetud. Teabe 
kvaliteedi kontrollimine sõltumatute 
ekspertide poolt ei ole vajalik.
3. Liikmesriigi valitud suurprojekti 
rahaline toetamine loetakse komisjoni 
poolt heakskiidu saanuks, kui kolme kuu 
jooksul pärast teabe esitamist ei ole 
komisjon rakendusaktiga vastu võtnud 
otsust, millega keeldutakse suurprojektile 
rahalist toetust lubamast. Komisjon 
keeldub rahalisest toetamisest ainult siis, 
kui lõike 1 punktis d osutatud teabes on 
tehtud olulisi muudatusi või kui 
suurprojekt ei ole kooskõlas asjaomase 
rakenduskava või asjaomaste 
rakenduskavade vastava prioriteetse 
suunaga.
4. Kohaldatakse artikli 92 lõigete 3–6 
sätteid.

Or. en

Muudatusettepanek 29
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tehniline abi komisjoni algatusel Tehniline abi komisjoni algatusel

Fondid võivad toetada tehnilist abi kuni 
piirmäärani 0,35 % nende vastavast 
aastasest eraldisest.

Fondid võivad kooskõlas artikli 83 lõikes 
3 kehtestatud mahaarvamistega toetada 
tehnilist abi kuni piirmäärani 0,35 % nende 
vastavast aastasest eraldisest.

Or. en
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Muudatusettepanek 30
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 109

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tehniline abi liikmesriikide algatusel Tehniline abi liikmesriikide algatusel

1. Iga fond võib rahastada tehnilise abi 
toiminguid, mis on abikõlblikud mõne 
muu fondi raames. Fondidest tehniliseks 
abiks eraldatud summa piirdub 4 %-ga 
kogusummast, mis eraldatakse fondidest 
rakenduskavadele majanduskasvu ja 
tööhõive investeeringute eesmärgi alla 
kuuluvate piirkonnakategooriate lõikes.

1. Fondidest tehniliseks abiks eraldatud 
summa piirdub 4 %-ga kogusummast, mis 
eraldatakse fondidest rakenduskavadele 
majanduskasvu ja tööhõive investeeringute 
eesmärgi alla kuuluvate 
piirkonnakategooriate lõikes.

1 a. Iga fond võib toetada tehnilise abi 
toiminguid, mis on abikõlblikud mõne 
muu fondi raames. Piiramata lõike 1 
kohaldamist ei ületa fondist tehtav 
tehnilise abi eraldis 10% selle fondi 
kogueraldisest liikmesriigi 
rakenduskavale majanduskasvu ja 
tööhõive investeeringute eesmärgi iga 
piirkonnakategooria lõikes.
1 b. Erandina artikli 60 lõigetest 1 ja 2 
võib tehnilise abi toiminguid rakendada 
väljaspool programmipiirkonda, kuid 
liidu piires, tingimusel et toimingud 
toovad kasu rakenduskavale või tehnilise 
abi rakenduskava puhul teistele 
asjaomastele programmidele.
1 c. Kui lõikes 1 osutatud 
struktuurifondide eraldisi kasutatakse 
rohkem kui ühe piirkonnakategooriaga 
seotud tehnilise abi toimingute 
toetamiseks, võib toimingutega seotud 
kulusid rakendada erinevaid 
piirkonnakategooriaid kombineeriva 
prioriteetse suuna raames ning jaotada 
proportsionaalselt, võttes arvesse iga 
piirkonnakategooria raames tehtud 
eraldisi osana liikmesriigile tehtud 
kogueraldisest.
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1 d. Juhul kui fondidest liikmesriigile 
majanduskasvu ja tööhõive investeeringu 
eesmärgi raames eraldatud kogusumma 
on kuni 1 miljard eurot, võib erandina 
lõikest 1 tehniliseks abiks eraldatavat 
summat suurendada kuni 6%ni, kuid see 
ei tohi ületada 50 000 000 eurot.

2. Tehnilist abi antakse ühe fondi 
rahastatava prioriteetse suunana 
rakenduskava raames või eraldi 
rakenduskavas.

2. Tehnilist abi antakse ühe fondi 
rahastatava prioriteetse suunana 
rakenduskava raames või eraldi 
rakenduskavas, või mõlemas.

3. Fondist tehtav tehnilise abi eraldis ei 
ületa 10% selle fondi kogueraldisest 
liikmesriigi rakenduskavale 
majanduskasvu ja tööhõive 
investeeringute eesmärgi iga 
piirkonnakategooria lõikes.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 31
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõiked 3 ja 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Rakenduskavade kaasfinantseerimise 
määr iga prioriteetse suuna tasandil 
majanduskasvu ja tööhõive investeeringute 
eesmärgi raames ei tohi olla suurem kui:

3. Rakenduskavade kaasfinantseerimise 
määr iga prioriteetse suuna tasandil 
majanduskasvu ja tööhõive investeeringute 
eesmärgi raames ei tohi olla suurem kui:

(a) 85 % Ühtekuuluvusfondi puhul; (a) 85 % Ühtekuuluvusfondi puhul;
(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 ning äärepoolseimate 
piirkondade puhul, sealhulgas 
lisarahastamine, ning liikmesriikide 
puhul, mis koosnevad ühestainsast NUTS 
2. tasandi piirkonnast ja mis 1. jaanuari 
2014. aasta seisuga on toetuskõlblikud 
Ühtekuuluvusfondi üleminekurežiimi 
alusel;

(c) 80 % vähem arenenud piirkondade (c) 80 % üleminekupiirkondade puhul ja
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puhul, mis asuvad muudes liikmesriikides 
peale punktis b osutatute ning mis 1. 
jaanuari 2014. aasta seisuga on
toetuskõlblikud Ühtekuuluvusfondi 
üleminekurežiimi alusel;

piirkondade puhul, mis olid
toetuskõlblikud üleminekutoetuse raames 
vastavalt määruse (EÜ) nr 1083/2006 
artikli 8 lõikele 1;

(d) 75 % vähem arenenud piirkondade 
puhul muudes liikmesriikides peale 
punktides b ja c osutatute ning kõikides 
piirkondades, mille SKP elaniku kohta oli 
aastatel 2007–2013 alla 75 % EL-25 
keskmisest vaatlusperioodil, kuid mille 
SKP elaniku kohta on üle 75 % EL-27 
keskmisest SKP-st;

välja jäetud

(e) 60 % üleminekupiirkondade puhul,
välja arvatud punktis d osutatud 
piirkonnad;

välja jäetud

(f) 50 % enam arenenud piirkondade puhul, 
välja arvatud punktis d osutatud 
piirkonnad.

(f) 50 % enam arenenud piirkondade puhul, 
välja arvatud punktis c osutatud 
piirkonnad.

Rakenduskavade kaasfinantseerimise määr 
iga prioriteetse suuna tasandil Euroopa 
territoriaalse koostöö eesmärgi raames ei 
tohi olla üle 75%.

Rakenduskavade kaasfinantseerimise määr 
iga prioriteetse suuna tasandil Euroopa 
territoriaalse koostöö eesmärgi raames ei 
tohi olla üle 85%.

4. Täiendavate eraldiste 
kaasfinantseerimise määr kooskõlas 
artikli 84 lõike 1 punktiga e ei tohi olla üle
50 %.

4. Täiendavate eraldiste 
kaasfinantseerimise määr NUTS 2. tasandi 
piirkondadele, mis täidavad Austria, 
Soome ja Rootsi ühinemislepingu 
protokolli nr 6 artiklis 2 sätestatud 
kriteeriume, ei tohi olla üle 50%.

Sama kaasinfantseerimise määra 
kohaldatakse täiendavate eraldiste suhtes 
määruse (EL) nr […]/2012 [Euroopa 
territoriaalse koostöö määrus] artikli 4 
lõike 2 alusel.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 32
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 112

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriikide kohustused Liikmesriikide kohustused
1. Liikmesriigid tagavad, et kooskõlas 
artiklitega 62 ja 63 luuakse 
rakenduskavade haldus- ja 
kontrollisüsteemid.

1. Liikmesriigid tagavad, et kooskõlas 
artiklitega 62 ja 63 luuakse 
rakenduskavade haldus- ja 
kontrollisüsteemid.

2. Liikmesriigid ennetavad, avastavad ja 
kõrvaldavad eeskirjade eiramisi ning 
nõuavad sisse liigselt makstud summad 
koos hilinenud maksete viivistega. Nad 
teatavad eeskirjade eiramisest komisjonile 
ning hoiavad komisjoni kursis haldus- ja 
kohtumenetluste käiguga.

2. Liikmesriigid ennetavad, avastavad ja 
kõrvaldavad eeskirjade eiramisi ning 
nõuavad sisse liigselt makstud summad 
koos hilinenud maksete viivistega. Nad 
teatavad eeskirjade eiramisest komisjonile
juhtudel, kus fondidest saadav toetus 
ületab 10 000 eurot, ning hoiavad 
komisjoni kursis haldus- ja 
kohtumenetluste märkimisväärsete 
tulemustega.

Liikmesriigid ei teata komisjonile 
eeskirjade eiramisest järgmistel juhtudel:
(a) kui eeskirjade eiramine seisneb 
ainuüksi selles, et kaasrahastatava 
tegevuskavaga hõlmatud toimingut ei 
sooritata täielikult või osaliselt 
toetusesaaja pankroti tõttu;
(b) kui toetusesaaja esitab eeskirjade 
eiramise juhu vabatahtlikult korraldus-
või sertifitseerimisasutusele enne, kui 
need on selle avastanud, sõltumata sellest, 
kas see esitatakse enne või pärast riikliku 
toetuse väljamaksmist;
(c) kui korraldus- või 
sertifitseerimisasutus avastab ja kõrvaldab 
eeskirjade eiramise juhu enne, kui 
asjaomased kulud kantakse komisjonile 
esitatavasse kuluaruandesse.
Kõigil muudel juhtudel, eelkõige enne 
pankrotti aset leidvate juhtude või 
väidetavate pettuste korral teatatakse 
avastatud eeskirjade eiramisest ning 
sellega seotud ärahoidmis- ja 
kõrvaldamismeetmetest komisjonile.
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Kui toetusesaajale alusetult makstud 
summasid ei ole võimalik sisse nõuda ja 
selle põhjuseks on liikmesriigi viga või 
hooletus, vastutab liikmesriik asjaomaste 
summade liidu üldeelarvesse 
tagasimaksmise eest.

Kui toetusesaajale alusetult makstud 
summasid ei ole võimalik sisse nõuda ja 
selle põhjuseks on liikmesriigi viga või 
hooletus, vastutab liikmesriik asjaomaste 
summade liidu üldeelarvesse 
tagasimaksmise eest. Liikmesriik võib 
otsustada alusetult makstud summat mitte 
sisse nõuda, kui toetusesaajalt 
sissenõutav, fondidest toetusena saadud 
summa ilma intressideta ei ületa 
250 eurot.

Komisjonile antakse volitus võtta
artikli 142 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, milles sätestatakse eeskirjad
käesolevas lõikes sätestatud liikmesriikide 
kohustuste kohta.

Komisjonile antakse volitus võtta artikli 
142 kohaselt vastu delegeeritud õigusakte, 
milles sätestatakse täiendavad 
üksikasjalikud eeskirjad teatamist vajavate 
eiramisjuhtude kindlaksmääramise 
kriteeriumide, esitatavate andmete ning 
tingimuste ja menetluste kohta, mida 
kohaldatakse, et teha kindlaks, kas 
summad, mida ei ole võimalik tagasi 
nõuda, tuleb hüvitada liikmesriigil.
Komisjon võtab artikli 143 lõikes 2 
osutatud nõuandemenetluse kohaselt 
vastu rakendusaktid, millega 
kehtestatakse aruannete esitamise 
sagedus ja aruandluse vorm.

3. Liikmesriigid tagavad, et hiljemalt 
31. detsembril 2014 saab kogu 
teabevahetus toetusesaajate ning korraldus-
, sertifitseerimis-, auditeerimis- ja 
vahendusasutuste vahel toimuda ainuüksi 
elektrooniliste andmevahetussüsteemide 
kaudu.

3. Liikmesriigid tagavad, et hiljemalt 
31. detsembril 2015 saab kogu 
teabevahetus toetusesaajate ning korraldus-
, sertifitseerimis-, auditeerimis- ja 
vahendusasutuse vahel toimuda 
elektrooniliste andmevahetussüsteemide 
kaudu.

Süsteemid hõlbustavad koostalitust 
liikmesriikide ja liidu raamistikega ning 
võimaldavad toetusesaajatel esitada 
esimeses alapunktis osutatud teabe ainult 
ühel korral.

Süsteemid hõlbustavad koostalitust 
liikmesriikide ja liidu raamistikega ning 
võimaldavad toetusesaajatel esitada 
esimeses alapunktis osutatud teabe ainult 
ühel korral.

Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
üksikasjalikud eeskirjad käesoleva lõike 
alusel toimuva teabevahetuse kohta.
Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu 
artikli 143 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetluse kohaselt.

Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
üksikasjalikud eeskirjad käesoleva lõike 
alusel toimuva teabevahetuse kohta.
Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu 
artikli 143 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetluse kohaselt.
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Esimest, teist ja kolmandat lõiku ei 
kohaldata EMKFi suhtes.

Esimest, teist ja kolmandat lõiku ei 
kohaldata EMKFi suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 33
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 114 – lõiked 8, 9 ja 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Komisjon võtab artikli 142 kohaselt 
vastu delegeeritud õigusakte, milles
sätestatakse lõike 2 punktis d osutatud
teabevahetuse üksikasjalikud eeskirjad.

8. Komisjonile antakse volitus võtta artikli 
142 kohaselt vastu delegeeritud õigusakte, 
milles kehtestatakse eeskirjad lõike 2 
punktis d osutatud süsteemis andmete 
elektroonilises vormis salvestamiseks ja 
säilitamiseks.

Komisjon võtab vastu rakendusaktid, 
millega nähakse ette lõike 2 punktis d 
osutatud süsteemi tehniline kirjeldus. 
Rakendusaktid võetakse vastu artikli 143 
lõikes 3 osutatud kontrollimenetluse 
kohaselt.

9. Komisjon võtab artikli 142 kohaselt 
vastu delegeeritud õigusakte, milles 
sätestatakse lõike 4 punktis d osutatud 
kontrolljälje korda puudutavad eeskirjad.

9. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 142 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, milles sätestatakse 
üksikasjalikud miinimumnõuded lõike 4 
punktis d osutatud kontrolljälje kohta 
seoses raamatupidamisandmike 
säilitamise ja toetavate dokumentide 
hoidmisega sertifitseerimis-, korraldus- ja 
vahendusasutuste ning toetusesaajate 
tasandil.

10. Komisjon võtab rakendusaktidega 
vastu lõike 4 punktis e osutatud 
juhtkonna kinnitava avalduse näidise. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
vastavalt artikli 143 lõikes 2 osutatud 
nõuandemenetlusele.

101. Komisjon võtab artikli 143 lõikes 2 
osutatud nõuandemenetluse kohaselt 
vastu rakendusaktid, milles sätestatakse 
ühetaolised tingimused, mis käsitlevad 
käesoleva artikli lõike 4 punktis e 
osutatud juhtkonna kinnitava avalduse 
näidist.
1 Märkus: IA sätete sobivat sõnastust tuleks 
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põhjalikumalt arutada pärast tagasisidet. 
TAGASISIDET kellelt?

Or. en

Muudatusettepanek 34
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 116

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Auditeerimisasutuse ülesanded Auditeerimisasutuse ülesanded

1. Auditeerimisasutus tagab, et 
auditeeritakse juhtimis- ja
kontrollisüsteeme, sobivat toiminguvalimit
ning raamatupidamise aastaaruandeid.

1. Auditeerimisasutus tagab, et komisjonile 
deklareeritud kulude alusel auditeeritakse
rakenduskavade juhtimis- ja
kontrollisüsteemide nõuetekohast 
toimimist ja sobivat toiminguvalimit.

Deklareeritud kulusid auditeeritakse 
representatiivne valimi ja üldiselt 
statistiliste valimimeetodite alusel.
Auditeerimisasutuse ametialasele 
arvamusele tuginedes võib nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel kasutada ka 
mittestatistilisi valimimeetodeid kooskõlas 
rahvusvaheliselt tunnustatud 
auditeerimisstandarditega ning alati 
sellistel juhtudel, kui toimingute arv 
aruandeaasta jooksul ei ole piisav, et 
võimaldada statistilise meetodi 
kasutamist.
Sellistel juhtudel peab valimi suurus 
olema piisav selleks, et võimaldada 
auditeerimisasutusel koostada 
seadusjõuline auditiarvamus kooskõlas 
finantsmääruse artikli 59 lõike 5 
punktiga b.
Mittestatistiline valimimeetod peab 
hõlmama minimaalselt 5% toimingutest, 
mille kulutused on komisjonile antud 
aruandeaasta jooksul deklareeritud, ja 10 
% kuludest, mis on komisjonile antud 



AM\942530ET.doc 49/55 PE514.702v03-00

ET

aruandeaasta jooksul deklareeritud.
Komisjonile antakse volitus võtta 
artikli 142 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, milles sätestatakse tingimused, 
millele auditid peavad vastama.

välja jäetud

2. Kui auditeid teostab asutus, mis ei ole 
auditeerimisasutus, tagab 
auditeerimisasutus, et taolisel asutusel on 
tegevuses vajalik sõltumatus.

2. Kui auditeid teostab asutus, mis ei ole 
auditeerimisasutus, tagab 
auditeerimisasutus, et taolisel asutusel on 
tegevuses vajalik sõltumatus.

3. Auditeerimisasutus tagab, et 
auditeerimisel võetakse arvesse 
rahvusvaheliselt tunnustatud 
auditeerimisstandardeid.

3. Auditeerimisasutus tagab, et 
auditeerimisel võetakse arvesse 
rahvusvaheliselt tunnustatud 
auditeerimisstandardeid.

4. Auditeerimisasutus koostab kuue kuu
jooksul rakenduskava vastuvõtmisest
auditistrateegia auditite teostamiseks.
Auditistrateegias kirjeldatakse 
auditeerimismetoodikat, toiminguauditite 
valimivõtumeetodit ja auditite kavandamist 
jooksvaks aruandeaastaks ning kaheks 
järgmiseks aruandeaastaks.
Auditistrateegiat ajakohastatakse igal aastal 
alates 2016. aastast kuni 2022. aastani
(kaasa arvatud). Kui rohkem kui ühe 
rakenduskava suhtes kehtib ühine juhtimis-
ja kontrollisüsteem, võib koostada 
asjaomaste rakenduskavade tarvis ühtse 
auditistrateegia. Auditeerimisasutus esitab 
auditistrateegia komisjonile, kui viimane 
seda taotleb.

4. Auditeerimisasutus koostab kaheksa 
kuu jooksul rakenduskava vastuvõtmisest
auditistrateegia auditite teostamiseks.
Auditistrateegias kirjeldatakse 
auditeerimismetoodikat, toiminguauditite 
valimivõtumeetodit ja auditite kavandamist 
jooksvaks aruandeaastaks ning kaheks 
järgmiseks aruandeaastaks.
Auditistrateegiat ajakohastatakse igal aastal 
alates 2016. aastast kuni 2022. aastani
(kaasa arvatud). Kui rohkem kui ühe 
rakenduskava suhtes kehtib ühine juhtimis-
ja kontrollisüsteem, võib koostada 
asjaomaste rakenduskavade tarvis ühtse 
auditistrateegia. Auditeerimisasutus esitab 
auditistrateegia komisjonile, kui viimane 
seda taotleb.

5. Auditeerimisasutus koostab: 5. Auditeerimisasutus koostab:
(i) audiitori järeldusotsuse eelmise 
aruandeaasta raamatupidamise 
aastaaruannete kohta, mis hõlmab 
raamatupidamise aastaaruannete 
terviklikkust, täpsust ja õigsust ning 
juhtimis- ja kontrollisüsteemi toimimist 
ning raamatupidamisarvestuse aluseks 
olevate tehingute seaduslikkust ja 
korrektsust;

(i) auditiarvamuse vastavalt 
finantsmääruse artikli 59 lõike 5 
punktile b;

(ii) iga-aastase kontrolliaruande, milles 
kirjeldatakse eelmise aruandeaasta vältel
teostatud auditite tähelepanekuid.

(ii) kontrolliaruande, milles kirjeldatakse
vastavalt artikli 116 lõikele 1 teostatud 
auditite peamisi tähelepanekuid, 
sealhulgas juhtimis- ja kontrollisüsteemist 
tuvastatud puudusi ning kavandatud ja 
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rakendatud parandusmeetmeid.

Punkti ii kohases aruandes kirjeldatakse 
juhtimis- ja kontrollisüsteemis tuvastatud 
puudusi ning rakendatud või 
rakendamiseks kavandatavaid 
parandusmeetmeid.

välja jäetud

Kui rohkem kui ühe rakenduskava suhtes 
kehtib ühine juhtimis- ja kontrollisüsteem, 
võib punktis ii nõutavad andmed rühmitada 
ühtsesse aruandesse.

Kui rohkem kui ühe rakenduskava suhtes 
kehtib ühine juhtimis- ja kontrollisüsteem, 
võib punktis ii nõutavad andmed rühmitada 
ühtsesse aruandesse.

6. Komisjon võtab rakendusaktidega vastu
auditistrateegia, audiitori järeldusotsuse ja 
iga-aastase kontrolliaruande ning lisaks ka 
lõikes 4 osutatud valimimeetodi näidised.
Need rakendusaktid võetakse vastu 
vastavalt artikli 143 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusele.

6. Komisjon võtab rakendusaktidega vastu
auditistrateegia, audiitori järeldusotsuse ja 
kontrolliaruande näidised. Need 
rakendusaktid võetakse vastu vastavalt 
artikli 143 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusele.

6 a. Komisjonile antakse volitused võtta 
kooskõlas artikliga 142 vastu delegeeritud 
õigusakte, milles sätestatakse toimingute 
auditite ja raamatupidamisaruannete 
auditite ulatus ja sisu ning metoodika 
lõikes 1 osutatud toimingute valimiseks.

7. Rakenduseeskirjad komisjoni ametnike 
või komisjoni volitatud esindajate tehtud 
auditite jooksul kogutavate andmete 
kasutamise kohta võtab komisjon vastu 
artikli 143 punktis 3 osutatud 
kontrollimenetluse kohaselt.

7. Komisjonile antakse volitused võtta 
kooskõlas artikliga 142 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega sätestatakse 
üksikasjalikud eeskirjad komisjoni 
ametnike või komisjoni volitatud 
esindajate tehtud auditite jooksul 
kogutavate andmete kasutamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 35
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
IIa lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

RAHASTAMISVAHENDITE 
RAKENDAMINE: 
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RAHASTAMISLEPINGUD
1. Kui rahastamisvahendit rakendatakse 
käesoleva määruse artikli 33 lõike 4 
punktide a ja b kohaselt, sisaldab 
rahastamisleping programmist 
rahastamisvahendisse maksete tegemise 
tingimusi ning vähemalt järgmist:
(a) investeerimisstrateegia või -poliitika, 
mis hõlmab rakendamiskorda, pakutavaid 
finantstooteid, sihtgrupiks olevaid 
lõppsaajaid ja (vajaduse korral) 
kavandatud kombineerimist toetustega;
(b) äriplaan või samaväärsed dokumendid 
rahastamisvahendi rakendamiseks, 
sealhulgas artikli 32 lõikes 2 osutatud 
eeldatav võimendav mõju;
(c) eesmärgiks seatud tulemused, mida 
asjaomase rahastamisvahendi abil 
loodetakse saavutada, et anda panus 
asjakohase prioriteedi või meetme 
konkreetsete eesmärkide ja tulemuste 
saavutamisse;
(d) sätted investeeringute kasutamise ja 
investeerimispakkumiste järelevalve 
kohta, sealhulgas rahastamisvahendi 
aruandlus fondifondile ja/või 
korraldusasutusele, et tagada vastavus 
artiklile 40;
(e) auditeerimisnõuded, näiteks 
miinimumnõuded rahastamisvahendi 
tasandil (ja vajaduse korral fondifondi 
tasandil) säilitatava dokumentatsiooni 
kohta, nõuded seoses eraldi 
arvepidamisega erinevat liiki toetuste 
kohta vastavalt artikli 32 lõigetele 5 ja 6 
(vajaduse korral), sealhulgas sätted ja 
nõuded riiklike auditeerimisasutuste, 
komisjoni audiitorite ja Euroopa 
Kontrollikoja juurdepääsu kohta 
dokumentidele, et tagada selge auditi jälg 
vastavalt artiklile 34;
(f) nõuded ja menetlused rakenduskavast 
vastavalt artiklile 35 saadavate 
järkjärguliste maksete haldamiseks ja 
investeerimispakkumiste 
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prognoosimiseks, sealhulgas nõuded 
usalduskontode / eraldi arvepidamise 
kohta, nagu on sätestatud artikli 33 lõikes 
8;
(g) nõuded ja menetlused intresside ja 
artikli 37 tähenduses tekkinud muude 
tulude haldamiseks, sealhulgas 
nõuetekohased 
sularahatehingud/investeeringud ning 
asjaosaliste vastutus ja kohustused;
(h) sätted rahastamisvahendi 
halduskulude või haldustasude 
arvutamise ja maksmise kohta;
(i) sätted Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondidest saadud toetusele 
lisanduvate vahendite uuesti kasutamise 
kohta kuni abikõlblikkusperioodi lõpuni 
vastavalt artiklile 38;
(j) sätted Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondidest saadud toetusele 
lisanduvate vahendite kasutamise kohta 
kuni abikõlblikkusperioodi lõpuni 
vastavalt artiklile 39 ja Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondidest 
saadud toetuste rahastamisvahendist 
väljaviimise poliitika;
(k) tingimused programmist saadud 
maksete võimalikuks väljaviimiseks või 
osaliseks väljaviimiseks programmidest 
rahastamisvahenditesse, sealhulgas 
vajaduse korral fondifondi;
(l) sätted, millega tagatakse, et 
rahastamisvahendeid rakendavad 
asutused haldavad rahastamisvahendeid 
sõltumatult ja kooskõlas vastavate 
kutsenõuetega ning tegutsevad vaid 
rahastamisvahendisse makseid tegevate 
poolte huvides;
(m) sätted rahastamisvahendi tegevuse 
lõpetamise kohta.
Kui rahastamisvahendid on korraldatud 
fondifondi kaudu, siis peab 
korraldusasutuse ja fondifondi rakendava 
asutuse vaheline rahastamisleping lisaks 
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sisaldama ka sätteid rahastamisvahendeid 
rakendavate asutuste hindamise ja 
valimise kohta, sealhulgas 
hankemenetluses osalemise taotluste 
esitamise ettepanekute või riigihangete 
korra kohta.
2. Artikli 33 lõike 4 punkti c kohaselt 
rakendatavate rahastamisvahendite 
strateegiadokumendid, millele on 
osutatud artikli 33 lõikes 4, peavad 
sisaldama vähemalt järgmist:
(a) rahastamisvahendi 
investeerimisstrateegia või -poliitika, 
kavandatud laenutoodete üldtingimused, 
sihtgrupid ja toetatavad tegevused;
(b) äriplaan või samaväärsed dokumendid 
rahastamisvahendi rakendamiseks, 
sealhulgas artikli 32 lõikes 2 osutatud 
eeldatav võimendav mõju;
(c) Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondidest saadud toetusele 
lisanduvate vahendite kasutamine ja 
uuesti kasutamine vastavalt ühissätete 
määruse artiklitele 37, 38 ja 39;
(d) rahastamisvahendi rakendamise 
järelevalve ja aruandlus, et tagada 
vastavus artiklile 40;

Or. en

Muudatusettepanek 36
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
IIIc lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. ESFi osa struktuurifondidest aastateks 
2014–2020, välja arvatud Euroopa 
territoriaalse koostöö eesmärk ja toetus 
puudustkannatavatele isikutele mõeldud 
rahastust, on võrdeline ESFi osaga, mis 
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eraldati liikmesriigile piirkondliku 
konkurentsivõime ja tööhõive eesmärgi 
programmide raames ajavahemikul 2007–
2013. Toetus puudustkannatavatele 
isikutele mõeldud rahastule liikmesriigi 
kohta arvutatakse proportsionaalselt kogu 
struktuurifondide vahenditega 
majanduskasvu ja tööhõive 
investeeringute eesmärgi raames 
liikmesriigi kohta.
2. Sellele osale lisatakse täiendav osa iga 
liikmesriigi kohta, tagamaks, et ESFi osa 
ELi tasandil struktuurifondide ja 
Ühtekuuluvusfondi ühendatud 
vahenditest kokku, millest on maha 
arvatud Ühtekuuluvusfondi toetus 
transpordiinfrastruktuurile Euroopa 
Ühendamise Rahastu raames ja toetus 
puudustkannatavatele isikutele mõeldud 
toiduabi rahastust, saavutab 23,1%.
3. Esimeses etapis kindlaksmääratud 
osadele lisatav täiendav osa määratakse 
kindlaks vastavalt liikmesriigi tööhõive 
määrale (vanuserühmas 20–64) 
vaatlusaastal 2012. Liikmesriikide puhul, 
kus tööhõive määr on 65% või vähem, 
moodustab täiendav osa 1,7%. Kui 
liikmesriigi tööhõive määr on üle 65% ja 
kuni 70%, moodustab täiendav osa 1,2%. 
Kui liikmesriigi tööhõive määr on üle 
70% ja kuni 75%, moodustab täiendav osa 
0,7%. Liikmesriikide puhul, kus tööhõive 
määr on üle 75%, täiendavat osa ei 
määrata.

Or. en

Muudatusettepanek 37
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Ettepanek võtta vastu määrus
XXX lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

XXX lisa
Puhastulu tekitavate projektide kindla 
maksemäära kindlaksmääramine

Sektor Kindel 
määr

1 MAANTEEV
EDU

30%

2 RAUDTEEV
EDU

20%

3 LINNATRAN
SPORT

20%

4 VESI 25%
5 TAHKED 

JÄÄTMED
20%

Or. en


