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LÜHISELGITUS

Euroopa Ühendamise Rahastu on ELi peamine vahend selliste põhivõrku kuuluvate projektide 
rahastamiseks, millel on Euroopa jaoks suurim lisandväärtus ja millega luuakse piiriülesed 
puuduvad ühendused, kõrvaldatakse peamised kitsaskohad ja luuakse mitmeliigilise 
transpordi ühendussõlmed. Euroopa Ühendamise Rahastust saavad kasu kõik liikmesriigid, 
sest see tagab võrdse juurdepääsu siseturule ja kiirendab sellise infrastruktuuri 
väljaarendamist, mida EL vajab. 

Mis puutub 10 miljardisse eurosse, mis on ümber paigutatud Ühtekuuluvusfondist ja nähtud 
Euroopa Ühendamise Rahastu raames ette üksnes transpordiinfrastruktuuri projektidele 
ühtekuuluvusliikmesriikides, siis on viimased avaldanud selle suhtes kahtlusi ja isegi 
vastuseisu. Ühtekuuluvusriikidele ette nähtud vahenditele tuleks siiski leida kindel rakendus, 
sest kui neid ei kasutata, ei lähe nad tagasi Ühtekuuluvusfondi, vaid nendest jäädakse üldse 
ilma. Euroopa Parlamendi kui kaasseadusandja kohus on töötada komisjoni ettepanekuga ja 
lisada teksti vajalikud selgitused, et tagada kõigi liikmesriikide toetus ning saavutada suure 
ELi lisandväärtusega hea ettepanek. Seetõttu on raportöör arvamusel, et teksti tuleks lisada 
järgmised selgitused:

Ühtekuuluvusfondist ümber paigutatud 10 miljardile eurole ei peaks kehtestama 
ülemmäära 2,5% SKPst. 

Ühtekuuluvusfondist ümber paigutatud 10 miljardi euro suurusele summale ei peaks 
kehtestama mitmeaastases finantsraamistikus kavandatavat ülemmäära 2,5 % SKPst. 
Põhimõtteliselt ei ole loogiline seada ülemmäära sellisele keskselt hallatavale vahendile nagu 
Euroopa Ühendamise Rahastu. Enamik rahastatavaid projekte on piiriülesed projektid ja 
ülemmäära seadmine võib põhjustada projekti kahe poole ebavõrdset kohtlemist. Veelgi 
enam, see tekitab ühtekuuluvusliikmesriikide puhul ebavõrdse kohtlemise 21,7 miljardi euro 
ja 10 miljardi euro suuruse rahasumma vahel, kuna konkursipõhiste projektide rakendamisel 
ei ole võimalik järgida ei sellist ülemmäära ega ka täielikult fikseeritud riigikohast 
rahastamispaketti.

Suurem tähelepanu piiriülestele projektide piirialadel 

Paljudel piirialadel peegeldab infrastruktuur ikka veel kitsaid riiklikke põhimõtteid 
(investeeringud piirialadel ei ole liikmesriikides, kes eelistavad investeerida keskuse 
infrastruktuuridesse, esmatähtis valimisteteema, kuigi see on otsustav Euroopa 
integratsiooniprotsessist ja siseturust kasusaamisel) ja need piirkonnad kannatavad oma 
ääremaise asukoha tõttu. Enamik prioriteetseid projekte hõlmab tõepoolest riikidevahelisi 
infrastruktuuriprojekte, aga projektide piiriülesed osad lõpetatakse kas kõige viimasena või 
jäävad üldse lõpetamata. Praeguseks on TEN-T 30 prioriteetsest projektist 26 seotud töödega 
piirialadel või neil on piiriülene mõõde, kuid kõikide nende projektide puhul on 
investeeringud piirialal tehtud viimasena. 

Euroopa Ühendamise Rahastu ja Ühtekuuluvusfondi vahel tuleks saavutada tugev 
koostoime 
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Piiriüleste infrastruktuuriprojektide koostoimet tuleks ka arendada Euroopa Regionaalarengu 
Fondist (ERF) ja Ühtekuuluvusfondist rahastatavate territoriaalse koostöö programmidega. 
Piiriülesed infrastruktuuriprojektid peaksid ka jõukamate piirkondade puhul olema ERFist 
toetuse saamise suhtes majanduskasvu ja tööhõiveprogrammide puhul otseselt abikõlblikud. 

Euroopa Ühendamise Rahastu peaks mõnel juhul toetama üldist võrku. 

Euroopa Ühendamise Rahastu peaks olema ka juurdepääsetav üldise võrgu 
infrastruktuuriprojektidele ülemmääraga 5 %, eelkõige piiriüleste piirkondade projektidele. 

„Sügavam” ühendamise rahastu põhiinfrastruktuuri investeeringute tugevdamiseks 

Rahalistes raskustes riigid sõltuvad enim infrastruktuuriinvesteeringutest, kuna see ergutab 
majanduskasvu ja loob töökohti. Seetõttu peaksid rahalistes raskustes liikmesriigid taotluse 
esitamisel saama kasutada ka ressursse, mis tekivad Euroopa Ühendamise Rahastu raames 
ja/või nende infrastruktuuriprojektide riiklike rahastamispakettide korrigeeritud või 
sissenõutud rahavoogudest. Vastavaid summasid peaks komisjon konkurentsivõime ja kasvu 
programmi raames keskselt haldama. See peaks julgustama investeerimist nii riiklikesse kui 
ka riikidevahelistesse infrastruktuuriprojektidesse ning seega aitama kaasa ka Euroopa 
lisandväärtuse tekkimisele.

Ja viimaks, kuid sama olulisena väärib rõhutamist, et sujuva, koostalitlusvõimelise ja 
mitmeliigilise transpordi ees seisvate tõkete (infrastruktuuri-, tehniliste ja haldustõkete) 
väljaselgitamiseks ja nendega tegelemiseks on vajalik kogu ELi hõlmav nägemus pikast 
riigipiire ületavast koridorist. Need tõkked ei tekita kasvanud kulude ja logistikaahela 
vähenenud usaldusväärsuse tõttu suurt kahju mitte üksnes Euroopa konkurentsivõimele, vaid 
mõjutavad asümmeetriliselt ka kõige äärepoolsemaid riike, halvendades seega ELi 
territoriaalset ühtekuuluvust.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval transpordi- ja turismikomisjonil lisada oma 
raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Selliste rahastamisvahendite nagu 
Euroopa Ühendamise Rahastu ja ERF 
vahel tuleb saavutada tugev koostoime, et 
rahastada üldise võrgu raames piiriüleste 
piirkondade infrastruktuuri.
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Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) „üldine võrk” – kogu Euroopat 
hõlmav transpordivõrk, mis on sätestatud 
määruse (EL) nr XXXX/2012 (TEN-T 
suunised) II peatükis ja millega tagatakse 
siseturu juurdepääsetavus ja kõigi liidu 
piirkondade, sealhulgas kaugeimate ja 
äärepoolseimate piirkondade omavaheline 
ühendatus, tugevdades nii nendevahelist 
majanduslikku, sotsiaalset ja 
territoriaalset sidusust.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) rajada puuduvad ühendused ja 
kõrvaldada kitsaskohad, eelkõige 
piiriülestes lõikudes.

Or. en

Selgitus

Piirialad kannatavad oma kauge asukoha tõttu ja sõltuvad seetõttu eriti ühendustest ELi 
transpordivõrgustikuga. Seetõttu tuleks piirialadel ergutada infrastruktuuriprojekte, millega 
kõrvaldatakse kitsaskohad ja luuakse puuduvad ühendused põhivõrguga ning tagatakse 
seeläbi parem juurdepääs siseturule.
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) kitsaskohtade kõrvaldamine ja 
puuduvate ühenduslülide loomine, 
mõõdetuna Euroopa Ühendamise Rahastust 
toetust saavatel transpordimarsruutidel 
rajatud uute ja täiustatud piiriüleste 
ühenduste ning kõrvaldatud kitsaskohtade 
arvuga;

(i) kitsaskohtade kõrvaldamine ja
puuduvate ühenduslülide loomine nii 
transpordi infrastruktuuris kui ka 
nendevahelistes ühenduspunktides 
piiriületuskohtades, mõõdetuna Euroopa 
Ühendamise Rahastust toetust saavatel 
transpordimarsruutidel rajatud uute ja 
täiustatud piiriüleste ühenduste ning 
kõrvaldatud kitsaskohtade arvuga ning 
kasutades käesoleva määruse artiklis 10 
osutatud kvoote ja suuremaid 
kaasrahastamismäärasid;

Or. en

Selgitus

Piirialad kannatavad oma kauge asukoha tõttu ja sõltuvad seetõttu eriti ühendustest ELi 
transpordivõrgustikuga. Suuremad kaasrahastamismäärad ja kvoodid peaksid liikmesriike 
julgustama investeerima infrastruktuuriprojektidesse piiriülestes piirkondades, et tagada 
juurdepääs siseturule ja aidata kaasa ELi piirkondade paremale sidususele.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) transport: 31 694 000 000 eurot, millest 
10 000 000 000 eurot paigutatakse 
kooskõlas käesoleva määrusega ümber 
Ühtekuuluvusfondist kasutamiseks 
kõnealusest fondist abi saamise 
tingimustele vastavates liikmesriikides;

a) transport: 31 694 000 000 eurot, millest 
10 000 000 000 eurot paigutatakse 
kooskõlas käesoleva määrusega ümber 
Ühtekuuluvusfondist kasutamiseks 
eranditult kõnealusest fondist abi saamise 
tingimustele vastavates liikmesriikides;

Or. en
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Selgitus

Ühtekuuluvusfondist ümber paigutatud 10 miljardit eurot on mõeldud üksnes 
infrastruktuuriprojektidele ühtekuuluvusriikides. 

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Ühendamise Rahastu 
rahastamispakett võib hõlmata kulusid, mis 
on seotud programmi juhtimiseks ja selle 
eesmärkide saavutamiseks vajaliku 
ettevalmistus-, järelevalve-, kontrolli-, 
auditeerimis- ja hindamistegevusega, 
eelkõige uuringute ja ekspertide 
kohtumistega, kui need on seotud 
käesoleva määruse üldeesmärkidega, 
samuti kulusid, mis on seotud 
infotöötlusele ja -vahetusele keskenduvate 
IT-võrkudega, ning kõiki muid tehnilise ja 
haldusabi kulusid, mis komisjonile 
programmi juhtimisega kaasnevad.

Euroopa Ühendamise Rahastu 
rahastamispakett võib hõlmata kulusid, mis 
on seotud programmi juhtimiseks ja selle 
eesmärkide saavutamiseks vajaliku 
ettevalmistus-, järelevalve-, kontrolli-, 
auditeerimis- ja hindamistegevusega ning 
halduskuludega, eelkõige uuringute ja 
ekspertide kohtumistega, kui need on 
seotud käesoleva määruse 
üldeesmärkidega, samuti kulusid, mis on 
seotud infotöötlusele ja -vahetusele 
keskenduvate IT-võrkudega, ning kõiki 
muid tehnilise ja haldusabi kulusid, mis 
komisjonile programmi juhtimisega 
kaasnevad.

Or. en

Selgitus

Rohkem tuleks toetada haldussuutlikkuse arendamist, et programme riigi ja piirkondlikul 
tasandil edukalt rakendada.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Pärast artikli 26,1 lõike 1 kohast 
vahehindamist võib komisjon paigutada 
lõikes 1 esitatud eelarveeraldise 
assigneeringuid ümber sektorite vahel, v.a 
Ühtekuuluvusfondist ümber paigutatud 

välja jäetud
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10 000 000 000 eurot, mis on ette nähtud 
kõnealusest fondist abi saamise 
tingimustele vastavate liikmesriikide 
transpordisektoriprojektide jaoks.

Or. en

Selgitus

Paindlikkust ja eelarvevahendite ümberjaotamist Euroopa Ühendamise Rahastu sektorite 
vahel tuleks vältida. Transpordiinfrastruktuuri jaoks ette nähtud vahenditega, eelkõige 
Ühtekuuluvusfondist võetud 10 miljardi euroga, tuleks toetada üksnes 
transpordiinfrastruktuuri.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) meetmed, millega rakendatakse 
üldine võrk vastavalt määruse (EL) nr 
XXXX/2012 [TEN-T suunised] II 
peatükile ning millega lihtsustatakse 
piiriüleseid liiklusvoogusid või 
kõrvaldatakse kitsaskohti ja toetatakse 
põhivõrgu arendamist, seda kuni 5% 
ulatuses transpordisektorile eraldatud 
rahastamispaketist, nagu on sätestatud 
käesoleva määruse artiklis 5;

Or. en

Selgitus

Artikli 2 lõike 10 a (uus) kohta esitatud muudatusettepanekuga kooskõlla viimine.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 2 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) meetmed, millega toetatakse uusi 
tehnoloogiaid ja innovatsiooni kõigis 
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transpordiliikides.

Or. en

Selgitus

Kuigi transpordi keskkonnasõbralikumaks muutmine tähendab energiatõhusust ja väiksemat 
CO2 heidet, tähendab see samas ka sõidukipargi keskkonnaalaste tulemuste pidevat 
parandamist, kaasaaitamist aruka ja jätkusuutliku transpordi edendamisele ja uutele 
standarditele üleminekule.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Tehnilist ja haldusabi loetakse 
abikõlblikuks kuluks.

Or. en

Selgitus

Selleks et toetada projektide ettevalmistamist ja rakendamist eelkõige liikmesriikides, kellel 
puudub piisav valmisolek ja haldussuutlikkus.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Taotlusi võivad esitada üks või mitu 
liikmesriiki, rahvusvahelist 
organisatsiooni, ühisettevõtet või 
liikmesriikides asutatud avalik-õiguslikku 
või eraettevõtjat või asutust.

1. Taotlusi võivad esitada üks või mitu 
liikmesriiki, rahvusvahelist 
organisatsiooni, ühisettevõtet, nt Euroopa 
territoriaalse koostöö rühmitus, või 
liikmesriikides asutatud avalik-õiguslikku 
või eraettevõtjat või asutust.

Or. en
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Selgitus

Euroopa territoriaalse koostöö rühmitus on ainulaadne ELi tasandi vahend, mis saab 
kujundada ja arendada kohalikke strateegiaid, esindada korraldusasutust keerulistes 
programmides, milles ühendatakse eri rahastamisallikad, ning rakendada projekte ja 
programme. Tänu Euroopa territoriaalse koostöö rühmitusele on võimalik vähendada 
halduskulusid ja -keerukust ning anda piiriülestele olukordadele lisandväärtust. 

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) tööde jaoks ettenähtud toetused: b) tööde jaoks ettenähtud toetused:
i) raudtee ja siseveeteed: liidu rahaline abi
ei ületa 20 % abikõlblikest kuludest;
rahastamismäära võib suurendada 30 %
kitsaskohtade kõrvaldamise meetmete 
puhul; rahastamismäära võib suurendada
40 % piiriüleste lõikudega seotud 
meetmete puhul;

i) raudtee ja siseveeteed: liidu rahaline abi
on 20 % abikõlblikest kuludest;
rahastamismäära suurendatakse 30 % 
kitsaskohtade kõrvaldamise meetmete 
puhul; rahastamismäära suurendatakse 40 
% piiriüleste lõikudega seotud meetmete 
puhul; 30 % Euroopa Ühendamise 
Rahastu vahenditest on ette nähtud 
piiriületuskohtade programmidele. 
Liikmesriigid saavad raha muude 
projektide rahastamiseks alles siis, kui 
piiriülese mõõtmega projektide 
konkursikutse on esitatud;

ii) siseveeteeühendused sadamate ja 
lennuväljadega, raudtee-kaubaveoga 
kaasneva müra vähendamise meetmed, 
millega moderniseeritakse olemasolev 
veerem, ning sadamate ja mitmeliigilise 
transpordi platvormide väljaarendamine: 
liidu rahaline abi ei ületa 20 % 
abikõlblikest kuludest.

ii) siseveeteeühendused sadamate ja 
lennuväljadega, raudtee-kaubaveoga 
kaasneva müra vähendamise meetmed, 
millega moderniseeritakse olemasolev 
veerem, ning sadamate ja mitmeliigilise 
transpordi platvormide väljaarendamine 
ning meetmed, millega toetatakse uusi 
tehnoloogiaid ja innovatsiooni kõigis 
transpordiliikides: liidu rahaline abi ei ületa 
20 % abikõlblikest kuludest.

Or. en

Selgitus

Piiriülesed projektid piirialadel on sageli viimased, mis lõpule viiakse, ja paljudel juhtudel ei 
lõpetata neid üldse. Vahenditest 30 % eraldamine annab liikmesriikidele ja piirkondadele 
lisastiimuli keskenduda nendele kõige raskematele projektidele ning hõlbustab nende 
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lõpuleviimist.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Selliste konkreetsete projektikonkursside 
suhtes kohaldatakse käesoleva määruse 
alusel transpordisektori suhtes 
kohaldatavaid eeskirju. Kõnealuste 
projektikonkursside rakendamisel 
käsitatakse võimaluse korral kõige 
prioriteetsemana neid projekte, mille puhul 
peetakse kinni Ühtekuuluvusfondist 
riikidele tehtavatest eraldistest.

2. Selliste konkreetsete projektikonkursside 
suhtes kohaldatakse käesoleva määruse 
alusel transpordisektori suhtes 
kohaldatavaid eeskirju. Kõnealuste 
projektikonkursside rakendamisel 
käsitatakse võimaluse korral kõige 
prioriteetsemana neid projekte, mis 
käsitlevad piiriüleseid lõike ja mille puhul 
peetakse kinni Ühtekuuluvusfondist 
riikidele tehtavatest eraldistest.

Or. en

Selgitus

Sama mis muudatusettepaneku 12 selgitus.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Ühtekuuluvusfondist ümber 
paigutatud 10 miljardi euro suurusele 
summale ei peaks kehtestama 
ühtekuuluvusriikide ülemmäära 2,5 % 
SKPst.

Or. en

Selgitus

Enamik rahastatavaid projekte on piiriülesed projektid ja ülemmäära seadmine võib 
põhjustada projekti kahe poole ebavõrdset kohtlemist. Veelgi enam, see tekitab 
ühtekuuluvusliikmesriikide puhul ebavõrdse kohtlemise 21,7 miljardi euro ja 10 miljardi euro 
vahel, kuna konkursipõhiste projektide rakendamisel ei ole võimalik järgida ei sellist 
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ülemmäära ega ka täielikult fikseeritud riigikohast rahastamispaketti.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõik 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 b) Projektide hulgas, mis on oma 
käesolevas määruses sätestatud 
eesmärkide ja kriteeriumide seisukohast 
piisava küpsusastme, kvaliteedi ja ELile 
antava lisandväärtusega, valib komisjon 
nii palju kui võimalik välja sellised, mille 
puhul peetakse kinni 
Ühtekuuluvusfondist riikidele tehtavatest 
eraldistest. 

Or. en

Selgitus

Kuna Ühtekuuluvusfondist (ühiselt hallatav fond) paigutatakse Euroopa Ühendamise 
Rahastusse (keskse haldamise vahend) ümber 10 miljardit eurot, mis on ette nähtud üksnes 
ühtekuuluvusliikmesriikidele, tuleb kindlasti selgitada, kuidas toimub sellisel juhul projektide 
valikumenetlus ja kuidas selles protsessis saab võimalikult suurel määral pidada kinni 
riikidele tehtavatest eraldistest.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – punkt 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 c) Ümberpaigutatud vahendite 
võimalikult suure vastuvõtuvõime 
tagamiseks kõigis liikmesriikides, kes on 
Ühtekuuluvusfondi suhtes abikõlblikud, 
pööratakse eritähelepanu käesoleva 
määruse kohastele programmi 
tugimeetmetele, mille eesmärk on 
tugevdada Euroopa Ühendamise Rahastu 
eesmärke rakendavate projektide 
arendamise ja rakendamisega seotud 
haldusasutuste ja avalike teenistuste 
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institutsioonilist suutlikkust. 

Or. en

Selgitus

Kuna Ühtekuuluvusfondist (ühiselt hallatav fond) paigutatakse Euroopa Ühendamise 
Rahastusse (keskse haldamise vahend) ümber 10 miljardit eurot, mis on ette nähtud üksnes 
ühtekuuluvusliikmesriikidele, tuleb kindlasti selgitada, kuidas toimub sellisel juhul projektide 
valikumenetlus ja kuidas selles protsessis saab võimalikult suurel määral pidada kinni 
riikidele tehtavatest eraldistest.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 d) Selleks et toetada 
Ühtekuuluvusfondi suhtes abikõlblikke 
liikmesriike, kellel võivad olla raskused 
piisava küpsusastme, kvaliteedi ja ELi 
lisandväärtusega projektide koostamisel, 
korraldatakse kooskõlas käesoleva 
määruse artikli 11 lõikega 2 täiendavad 
projektikonkursid.

Or. en

Selgitus

Kuna Ühtekuuluvusfondist (ühiselt hallatav fond) paigutatakse Euroopa Ühendamise 
Rahastusse (keskse haldamise vahend) ümber 10 miljardit eurot, mis on ette nähtud üksnes 
ühtekuuluvusliikmesriikidele, tuleb kindlasti selgitada, kuidas toimub sellisel juhul projektide 
valikumenetlus ja kuidas selles protsessis saab võimalikult suurel määral pidada kinni 
riikidele tehtavatest eraldistest.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 a
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1. Finantsraskustes liikmesriigid, kellele 
kohaldatakse määruse (EL) nr 
XXX/XXXX (ühissätete määrus) artiklit 
22 ja artikli 100 lõiget 3, võivad lisaks 
Euroopa Ühendamise Rahastu määruse 
ettepaneku1 kohasele 10 % suuremale 
kaasrahastamismäärale kasutada taotluse 
esitamise korral ka: 
i) ressursse, mis tekivad 
infrastruktuuriprojektide Euroopa 
Ühendamise Rahastu raames sissenõutud 
rahavoogudest
ii) ressursse, mis tekivad nende 
infrastruktuuriprojektide riiklike 
rahastamispakettide korrigeeritud või 
sissenõutud rahavoogudest;
iii) vastavaid summasid peaks komisjon 
konkurentsivõime ja kasvu programmi 
raames keskselt haldama. See julgustab 
investeerimist nii riiklikesse kui ka 
riikidevahelistesse 
infrastruktuuriprojektidesse ning aitab 
seega kaasa Euroopa lisandväärtuse 
tekkimisele.
_________________
1 Samas, 3, artikli 11 lõige 3.

Or. en

Selgitus

Finantsraskustes liikmesriigid sõltuvad infrastruktuurist eriti, sest see suurendab tööhõivet ja 
stimuleerib majanduskasvu. 

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Enne lõigetes 1, 2 ja 3 sätestatud otsuste 
tegemist uurib komisjon käsitletavat 
juhtumit ja teavitab asjaomaseid abisaajaid, 
nii et nad saaksid esitada oma 
tähelepanekud ettenähtud ajavahemiku

4. Enne lõigetes 1, 2 ja 3 sätestatud otsuste 
tegemist uurib komisjon käsitletavat 
juhtumit ja teavitab asjaomaseid abisaajaid, 
nii et nad saaksid esitada oma 
tähelepanekud hiljemalt kolme kuu
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jooksul. jooksul.

Or. en

Selgitus

Kolme kuu pikkune tähtaeg peaks andma riiklikele ja kohalikele asutustele piisavalt aega 
konkreetse projekti sügavuti analüüsimiseks ja selle kohta põhjalike tähelepanekute 
esitamiseks enne, kui Euroopa Komisjon meetmeid võtab.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Rahastamisvahendid on suunatud 
liidu ühe või mitme konkreetse poliitilise 
eesmärgi täitmisele, toimivad 
mittediskrimineerival viisil ja omavad 
selget lõpukuupäeva, need vastavad 
usaldusväärse finantsjuhtimise 
põhimõtetele ja täiendavad traditsioonilisi 
vahendeid, näiteks toetusi.

Or. en

Selgitus

Rahastamisvahendite kasutamine peaks olema põhjalikult reguleeritud ning tuleb kindlustada 
piisavad garantiid, et vähendada riski avalikele vahenditele ja suurendada võimendavat 
mõju. 

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse määramata ajaks 
õigus võtta alates käesoleva määruse 
jõustumise kuupäevast vastu artiklis 20 
osutatud delegeeritud õigusakte.

2. Artiklis 20 osutatud volitused 
delegeeritakse komisjonile kolmeks 
aastaks alates ...*. Komisjon koostab 
delegeeritud volituste kohta aruande 
hiljemalt üheksa kuud enne kolmeaastase 
tähtaja möödumist. Volituste 
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delegeerimist uuendatakse automaatselt 
samaks ajavahemikuks, välja arvatud 
juhul, kui Euroopa Parlament või 
nõukogu esitab selle suhtes vastuväite, 
tehes seda hiljemalt kolm kuud enne iga 
ajavahemiku lõppemist.
_________________
* Väljaannete talitus: palun lisada 
käesoleva määruse jõustumise kuupäev.

Or. en

Selgitus

Delegeeritud õigusaktid ei tohiks vähendada seadusandjate volitusi ning seetõttu tuleks lisada 
sätted, mis võimaldavad korrapärast järelevalvet komisjoni täitevvolituste üle. 

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Artikli 20 kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub ainult siis, 
kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 
esitanud sellele vastuväiteid kahe kuu 
jooksul alates sellest, kui õigusakt Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule teatavaks tehti, 
või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on 
enne nimetatud ajavahemiku möödumist 
teatanud, et ei kavatse vastuväiteid esitada.
Kõnealust ajavahemikku võib Euroopa 
Parlamendi või nõukogu taotlusel kahe kuu 
võrra pikendada.

5. Artikli 20 kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub ainult siis, 
kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 
esitanud sellele vastuväiteid kolme kuu 
jooksul alates sellest, kui õigusakt Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule teatavaks tehti, 
või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on 
enne nimetatud ajavahemiku möödumist 
teatanud, et ei kavatse vastuväiteid esitada.
Kõnealust ajavahemikku võib Euroopa 
Parlamendi või nõukogu taotlusel kolme
kuu võrra pikendada.

Or. en
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Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon koostab hiljemalt 2018. aasta 
keskpaigaks hindamisaruande, milles 
käsitletakse kõikide meetmete eesmärkide 
saavutamist (tulemuste ja mõju tasandil), 
vahendite kasutamise tõhusust ja ELi 
lisandväärtust, pidades silmas meetmete 
uuendamise, muutmise või peatamise kohta 
otsuse tegemist. Hindamisel käsitletakse ka 
lihtsustamise võimalusi, sisemist ja välist 
ühtsust, kõikide eesmärkide jätkuvat 
asjakohasust ning meetmete osatähtsust 
aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvuga seotud liidu prioriteetide 
rakendamisel. Komisjon võtab arvesse 
varasemate meetmete pikaajalise mõju 
hindamise tulemusi.

1. Komisjon koostab hiljemalt 2016. aasta 
keskpaigaks hindamisaruande, milles 
käsitletakse kõikide meetmete eesmärkide 
saavutamist (tulemuste ja mõju tasandil), 
vahendite kasutamise tõhusust ja ELi 
lisandväärtust, pidades silmas meetmete 
uuendamise, muutmise või peatamise kohta 
otsuse tegemist. Hindamisel käsitletakse ka 
lihtsustamise võimalusi, sisemist ja välist 
ühtsust, kõikide eesmärkide jätkuvat 
asjakohasust ning meetmete osatähtsust 
aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvuga seotud liidu prioriteetide 
rakendamisel, sealhulgas mõju 
majanduslikule, sotsiaalsele ja 
territoriaalsele ühtekuuluvusele.
Komisjon võtab arvesse varasemate 
meetmete pikaajalise mõju hindamise 
tulemusi.

Or. en

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – I osa – tabel 2 – rida 4 – veerg 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

West-German Canals, Mittellandkanal,
Hannover – Magdeburg – Berlin

Westdeutsche Kanäle - Enschede -
Dortmund Ems Kanal - Mittellandkanal-
Hannover - Magdeburg - Berlin

Or. en

Selgitus

Selle puuduva lüli lisamisega saavutatakse multimodaalne ja roheline ida-lääne vaheline telg 
Amsterdamist Berliinini, mis ühendab mitmeid transpordiliike ja on keskkonnasõbralik, sest 
juhib liikluse kiirteedelt ja raudteelt kõrvale. Kaubalaevaga säästetaks teel Rotterdamist 
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Berliini 30 tundi.


