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***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine)

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
kehtestatakse ühissätted ühisesse strateegilisse raamistikku kuuluvate fondide –
Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa
Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi – kohta, 
nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja 
Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1083/2006
(COM(2011)0615 – C7-0335/2011 – 2011/0276(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2011)0615),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 177, mille 
alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7-0335/2011),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Kontrollikoja 15. detsembri 2011. aasta arvamust1,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ... aasta arvamust,

– võttes arvesse Regioonide Komitee ... aasta arvamust,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit ning eelarvekomisjoni, 
eelarvekontrollikomisjoni, majandus- ja rahanduskomisjoni, tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjoni, keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni, tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjoni, transpordi- ja turismikomisjoni, põllumajanduse 
ja maaelu komisjoni, kalanduskomisjoni, kultuuri- ja hariduskomisjoni ning naiste õiguste 
ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamusi (A7-0335/2011),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

                                               
1 Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri 1 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS, millega 
kehtestatakse ühissätted ühisesse 
strateegilisse raamistikku kuuluvate 
fondide – Euroopa Regionaalarengu Fondi, 
Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, 
Maaelu Arengu Euroopa 
Põllumajandusfondi ja Euroopa Merendus-
ja Kalandusfondi – kohta, nähakse ette 
üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, 
Euroopa Sotsiaalfondi ja 
Ühtekuuluvusfondi kohta ning 
tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 
1083/2006

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS, millega 
kehtestatakse ühissätted Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Maaelu 
Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ja 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 
kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta 
ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) 
nr 1083/2006

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Partnerluslepingu ja iga programmi 
jaoks peaks liikmesriik korraldama 
partnerluse pädeva piirkondliku, kohaliku, 
linna- ja muude avaliku võimu 
esindajatega, majandus- ja 
sotsiaalpartnerite ning kodanikuühiskonda 
esindavate asutustega, sealhulgas 
keskkonnaorganisatsioonide, 
valitsusväliste organisatsioonide ning 
võrdõiguslikkuse edendamise ja 
diskrimineerimise vastu võitlemise eest 
vastutavate organitega. Sellise partnerluse 
eesmärk on järgida mitmetasandilise 
juhtimise põhimõtet, tagada kavandatavate 
sekkumiste heakskiit sidusrühmade hulgas 
ja lähtuda vastavate osaliste kogemustest ja 
erialateadmistest. Komisjonil peaks olema 

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

erialateadmistest. Komisjonil peaks olema 
volitus vastu võtta delegeeritud õigusakte, 
milles sätestatakse käitumisjuhis, 
tagamaks, et partnerid osaleksid 
järjepidevalt partnerluslepingute ja 
programmide ettevalmistamisel, 
rakendamisel, järelevalves ja hindamisel.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas artikli 4 muudatusettepanekuga on vaja kindlustada mitmetasandilise juhtimise 
põhimõtet ja partnerluspõhimõtet, sest need on liidu eesmärkide tõhusa püstitamise ja 
elluviimise eeltingimus.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(12) ÜSRi fondide eesmärke tuleks ellu 
viia säästva arengu raames ning seejuures 
peaks liit edendama keskkonna
säilitamise, kaitsmise ja selle kvaliteedi 
parandamise eesmärke, nagu on sätestatud 
aluslepingu artiklites 11 ja 191, võttes 
arvesse põhimõtet, et saastaja maksab.
Liikmesriigid peaksid andma teavet 
kliimamuutuse eesmärgi raames antavate 
toetuste kohta, lähtudes ambitsioonikast 
eesmärgist pühendada selleks otstarbeks
vähemalt 20 % liidu eelarvest ning 
kasutades komisjoni poolt rakendusaktiga 
vastu võetud metoodikat.

Or. en

Selgitus

Kooskõlastamine artiklite 8 ja 9 muudatusettepanekutega.
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Komisjon peaks delegeeritud aktiga 
vastu võtma ühise strateegilise raamistiku, 
mis kannab liidu eesmärgid üle ÜSRi 
fondide põhimeetmeteks, et näidata kätte 
selgem strateegiline suund programmide 
koostamiseks liikmesriikide ja piirkondade 
tasandil. Ühine strateegiline raamistik 
peaks hõlbustama liidu sekkumiste 
valdkondlikku ja territoriaalset 
koordineerimist ÜSRi fondide vahel ning 
samuti teiste asjakohaste liidu 
poliitikavaldkondade ja 
rahastamisvahendite vahel.

(14) Ühise strateegilise raamistikuga 
koordineeritakse ja tasakaalustatakse 
investeerimisprioriteete, et saavutada liidu 
aruka, jätkusuutliku ja kaasava
majanduskasvu strateegia eesmärgid ja 
sihid koos käesolevas määruses kindlaks 
määratud ÜSRi fondide konkreetsete 
temaatiliste eesmärkidega. Ühise 
strateegilise raamistiku eesmärk on 
näidata kätte selgem strateegiline suund 
programmide koostamiseks liikmesriikide 
ja piirkondade tasandil. Ühine strateegiline 
raamistik peaks hõlbustama liidu 
sekkumiste valdkondlikku ja territoriaalset 
koordineerimist ÜSRi fondide vahel ning 
samuti teiste asjakohaste liidu 
poliitikavaldkondade ja 
rahastamisvahendite vahel. Ühine 
strateegiline raamistik on sätestatud lisas.

Or. en

Selgitus

Kooskõlastamine artiklitega 10–12.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Komisjoni vastu võetud ühise 
strateegilise raamistiku põhjal peab iga 
liikmesriik valmistama koostöös oma 
partnerite ja komisjoniga ette 
partnerluslepingu. Partnerlusleping peaks 
asetama ühises strateegilises raamistikus 
sätestatud elemendid siseriiklikusse 

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

kohustuse saavutada liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia eesmärgid ÜSRi fondide 
programmitöö kaudu, ning andma 
ülevaate ÜSRi fondide tulemusliku ja 
tõhusa rakendamise tagamiseks ette 
nähtud korrast.

Or. en

Selgitus

Kooskõlastamine artikli 12 muudatusettepanekuga ning käesoleva põhjenduse ja artikli 1 
punktide d ja e sõnastuse ühtlustamine.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(17) Liikmesriigid peaksid keskendama 
toetused eesmärgile anda oluline panus 
liidu eesmärkide saavutamisse kooskõlas 
oma vastavate riiklike ja piirkondlike 
arenguvajadustega. Tuleks kindlaks 
määrata eeltingimused, tagamaks, et liidu 
toetuse tulemuslikuks kasutamiseks oleksid 
olemas vajalikud raamtingimused.
Eeltingimust tuleks kohaldada üksnes 
juhul, kui sel on otsene side ÜSRi fondide 
tõhusa rakendamisega ja mõju sellele, 
ning kohaldamisala ei tohiks väljuda 
asjakohases liidu poliitikavaldkonnas 
kohaldatava õigusraamistiku piirest. 
Komisjon peaks hindama eeltingimuste 
täitmise kohta liikmesriikide esitatud 
teavet partnerluslepingu ja programmide 
hindamise raames. Juhtudel, kui 
eeltingimusi ei ole täidetud, peaks 
komisjonil olema volitus peatada 
programmile tehtavad maksed 
fondispetsiifiliste eeskirjade kohaselt.

Or. en
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Selgitus

Kooskõlas artikli 17 muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Kooskõlas artikli 18 muudatusettepanekuga.
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(19) Tihedama sideme loomine 
ühtekuuluvuspoliitika ja liidu majandusliku 
juhtimise vahel tagab, et ÜSRi fondide 
raames tehtavate kulutuste tulemuslikkust 
võimendab usaldusväärne 
majanduspoliitika ning et ÜSRi fonde võib 
vajadusel ümber suunata, et lahendada riigi 
ees seisvaid majandusprobleeme.
Stabiilsuse ja kasvu paktist tulenevaid 
tingimuslikkuse sätteid tuleks kohaldada 
Ühtekuuluvusfondile seoses majandusliku 
juhtimise tingimuste täitmisega. See 
protsess peab olema järkjärguline, alates 
muudatustest, mis tehakse 
partnerluslepingutesse ja programmidesse, 
et toetada nõukogu soovitusi 
makromajandusliku tasakaalustamatuse 
korrigeerimise ning ühiskondlike ja 
majanduslike raskuste lahendamise kohta.

Or. en
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Selgitus

Kooskõlas artikli 21 muudatusettepanekuga. Stabiilsuse ja kasvu paktist tulenevaid 
tingimuslikkuse sätteid tuleks jätkuvalt kohaldada.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(43) Lähtudes liikmesriikidega koostöös 
toimuva halduse põhimõttest, peaksid 
liikmesriigid asjakohasel territoriaalsel 
tasandil kooskõlas oma institutsioonilise, 
õigus- ja finantsraamistikuga ning 
vastavuses käesoleva määruse ja 
fondispetsiifiliste eeskirjadega kandma 
oma juhtimis- ja kontrollisüsteemide kaudu 
esmavastutust programmides sisalduvate 
toimingute rakendamise ja kontrolli eest. 
Et tugevdada toimingute väljavalimise ja 
rakendamise ning juhtimis- ja 
kontrollisüsteemi üle toimuva kontrolli 
tõhusust, tuleks kindlaks määrata 
korraldusasutuse ülesanded.

Or. en

Selgitus

Kooskõlastamine artikli 4 lõike 4 muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 58

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(58) Et tegevus oleks rohkem keskendatud 
tulemustele ning strateegia „Euroopa 
2020” eesmärkide ja sihtide 
saavutamisele, tuleks iga fondi puhul 
ning iga piirkonnakategooria puhul igas 
liikmesriigis majanduskasvu ja 

välja jäetud
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tööhõivesse investeerimise vahenditest viis 
protsenti tulemusreservina kõrvale panna.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas artikli 18 muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 88

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(88) Selleks et täiendada või muuta 
käesoleva määruse teatavaid vähem olulisi 
sätteid, tuleks komisjonile delegeerida 
volitused võtta kooskõlas aluslepingu
artikliga 290 vastu õigusakte seoses 
käitumisjuhistega, mis käsitlevad eesmärke 
ja kriteeriume partnerluse rakendamise 
toetamiseks, ühise strateegilise raamistiku 
vastuvõtmisega, tulemusreservi jaotamise 
lisaeeskirjadega, kohaliku arengu 
strateegiatega hõlmatud piirkonna ja 
rahvastiku määratlusega, 
rahastamisvahendite üksikasjalike 
eeskirjadega (eelhindamine, toetuste 
kombineerimine, kulude abikõlblikkus, 
meetmete liigid, mida ei toetata), 
eeskirjadega teatavat tüüpi 
rahastamisvahendite kohta, mis 
moodustatakse riiklikul, piirkondlikul, 
riikide- või piiriülesel tasandil, 
rahastamisleppeid käsitlevate eeskirjadega, 
varade ülekandmise ja haldusega, juhtimise 
ja kontrolli korraldusega, maksetaotluste 
reeglitega ja iga-aastaste osamaksete 
kapitaliseerimise süsteemi kehtestamisega, 
tulu tekitavate toimingute kindla 
maksemäära kindlaksmääramisega, 
toetuste kaudsete kulude suhtes 
kohaldatava kindla maksemäära 
kindlaksmääramisega olemasolevate 
meetodite alusel ja liidu 

(88) Selleks et täiendada või muuta 
käesoleva määruse teatavaid vähem olulisi 
sätteid, tuleks komisjonile delegeerida 
volitused võtta kooskõlas aluslepingu 
artikliga 290 vastu õigusakte seoses 
käitumisjuhistega, mis käsitlevad eesmärke 
ja kriteeriume partnerluse rakendamise 
toetamiseks, kohaliku arengu strateegiatega 
hõlmatud piirkonna ja rahvastiku 
määratlusega, rahastamisvahendite 
üksikasjalike eeskirjadega (toetuste 
kombineerimine, kulude abikõlblikkus, 
meetmete liigid, mida ei toetata), 
eeskirjadega teatavat tüüpi 
rahastamisvahendite kohta, mis 
moodustatakse riiklikul, piirkondlikul, 
riikide- või piiriülesel tasandil, 
rahastamisleppeid käsitlevate eeskirjadega, 
varade ülekandmise ja haldusega, juhtimise 
ja kontrolli korraldusega, maksetaotluste 
reeglitega ja iga-aastaste osamaksete 
kapitaliseerimise süsteemi kehtestamisega, 
tulu tekitavate toimingute kindla 
maksemäära kindlaksmääramisega, 
toetuste kaudsete kulude suhtes 
kohaldatava kindla maksemäära 
kindlaksmääramisega olemasolevate 
meetodite alusel ja liidu 
valdkonnapoliitikas kohaldatavate 
vastavate määradega, liikmesriikide 
kohustustega seoses eeskirjade rikkumisest 
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valdkonnapoliitikas kohaldatavate 
vastavate määradega, liikmesriikide 
kohustustega seoses eeskirjade rikkumisest 
teatamise menetlusega ja põhjendamatult 
makstud summade tagasinõudmisega, 
toiminguid käsitleva teabevahetuse 
üksikasjadega, piisava kontrolljälje 
tagamisega, siseriiklike auditite 
tingimustega, korraldus- ja 
sertifitseerimisasutuste akrediteerimise 
kriteeriumidega, üldtunnustatud 
andmekandjate kindlaksmääramisega ning 
kohaldatava finantskorrektsiooni tasemega. 
Komisjonil peaksid olema ka volitused 
muuta V lisa, juhuks kui edaspidi tekib 
kohandamisvajadus. Eriti oluline on, et 
komisjon viiks oma ettevalmistustöö 
käigus läbi vastavad konsultatsioonid, 
sealhulgas ekspertide tasandil.

teatamise menetlusega ja põhjendamatult 
makstud summade tagasinõudmisega, 
toiminguid käsitleva teabevahetuse 
üksikasjadega, piisava kontrolljälje 
tagamisega, siseriiklike auditite 
tingimustega, korraldus- ja 
sertifitseerimisasutuste akrediteerimise 
kriteeriumidega, üldtunnustatud 
andmekandjate kindlaksmääramisega ning 
kohaldatava finantskorrektsiooni tasemega.
Komisjonil peaksid olema ka volitused 
muuta V lisa, juhuks kui edaspidi tekib 
kohandamisvajadus. Eriti oluline on, et 
komisjon viiks oma ettevalmistustöö 
käigus läbi vastavad konsultatsioonid, 
sealhulgas ekspertide tasandil.

Or. en

Selgitus

Kooskõlastamine volituste delegeerimist käsitlevate muudatusettepanekutega artiklite 12, 18 
ja 32 kohta.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 90

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(90) Komisjonil peaks olema volitus võtta 
kõigi ÜSRi fondide puhul 
rakendusaktidega vastu partnerluslepingute 
heakskiitmise otsused, tulemusreservi 
eraldamise otsused, liikmesriigi 
majanduspoliitikaga seotud maksete 
peatamise otsused ning kohustusest 
vabastamise korral programmide 
kehtestamise otsuste muutmise otsused; 
fondide puhul aga peaks tal olema volitus 
võtta vastu otsused, milles määratakse 
kindlaks „majanduskasvu ja tööhõive 
investeeringute” eesmärgile vastavad 

(90) Komisjonil peaks olema volitus võtta 
kõigi ÜSRi fondide puhul 
rakendusaktidega vastu partnerluslepingute 
heakskiitmise otsused ning kohustusest 
vabastamise korral programmide 
kehtestamise otsuste muutmise otsused;
fondide puhul aga peaks tal olema volitus 
võtta vastu otsused, milles määratakse 
kindlaks „majanduskasvu ja tööhõive 
investeeringute” eesmärgile vastavad 
piirkonnad ja liikmesriigid, sätestatakse 
liikmesriikidele eraldatavate 
kulukohustuste assigneeringute aastane 
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piirkonnad ja liikmesriigid, sätestatakse 
liikmesriikidele eraldatavate 
kulukohustuste assigneeringute aastane 
jaotus, sätestatakse summa, mis tuleb iga 
liikmesriigi Ühtekuuluvusfondi eraldisest 
kanda üle Euroopa Ühendamise 
Rahastusse, sätestatakse summad, mis 
tuleb iga liikmesriigi struktuurifondide 
eraldisest kanda üle puudust kannatavatele 
isikutele mõeldud toiduabiks, samuti 
rakenduskavade vastuvõtmise ja muutmise 
otsused, suurprojektide otsused, ühiste 
tegevuskavade otsused, maksete peatamise 
otsused ja finantskorrektsioonide otsused.

jaotus, sätestatakse summa, mis tuleb iga 
liikmesriigi Ühtekuuluvusfondi eraldisest 
kanda üle Euroopa Ühendamise 
Rahastusse, sätestatakse summad, mis 
tuleb iga liikmesriigi struktuurifondide 
eraldisest kanda üle puudust kannatavatele 
isikutele mõeldud toiduabiks, samuti 
rakenduskavade vastuvõtmise ja muutmise 
otsused, suurprojektide otsused, ühiste 
tegevuskavade otsused, maksete peatamise 
otsused ja finantskorrektsioonide otsused.

Or. en

Selgitus

Kooskõlastamine rakendusakte käsitlevate muudatusettepanekutega artiklite 18 ja 21 kohta.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega nähakse ette ühised 
eeskirjad, mida kohaldatakse ühises 
strateegilises raamistikus toimivate
fondide – Euroopa Regionaalarengu Fondi 
(ERF), Euroopa Sotsiaalfondi (ESF), 
Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu 
Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) 
ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 
(EMKF) suhtes (edaspidi „ÜSRi fondid”). 
Selles on sätestatud ka õigusnormid, mis 
on vajalikud, et tagada ÜSRi fondide 
tulemuslikkus ning nende koordineerimine 
üksteisega ja muude liidu vahenditega.

Käesoleva määrusega nähakse ette ühised 
eeskirjad, mida kohaldatakse Euroopa 
Regionaalarengu Fondi (ERF), Euroopa 
Sotsiaalfondi (ESF), Ühtekuuluvusfondi, 
Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondi (EAFRD) ning 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 
(EMKF) suhtes (edaspidi „üldmäärusega 
hõlmatud fondid ”). Selles on sätestatud ka 
õigusnormid, mis on vajalikud, et tagada 
ÜSRi fondide tulemuslikkus ning nende 
koordineerimine üksteisega ja muude liidu 
vahenditega.

(Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu 
teksti ulatuses. Selle vastuvõtmise korral 
tehakse vastavad muudatused kogu tekstis.)

Or. en
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Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas määruses kohaldatakse ÜRSi 
fondidest toetust saavate 
rahastamisvahendite suhtes 
rahastamisvahendite määratlusi ja 
põhimõtteid, mis on sätestatud 
finantsmääruses, välja arvatud juhul, kui 
käesolevas määruses on sätestatud teisiti.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks sellele kasutatakse järgmisi 
mõisteid:

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi 
mõisteid:

Or. en

Muudatusettepanek 16

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) „ühine strateegiline raamistik” –
dokument, milles liidu aruka, jätkusuutliku 
ja kaasava majanduskasvu eesmärgid ja 
sihid teisendatakse ÜSRi fondide 
põhimeetmeteks, määrates iga temaatilise 
eesmärgi jaoks kindlaks põhimeetmed, 
mida rahastatakse igast ÜSRi fondist, 

(2) „ühine strateegiline raamistik” –
raamistik, millega koordineeritakse ja 
tasakaalustatakse investeerimisprioriteete, 
et saavutada liidu aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegia
eesmärgid ja sihid, määrates iga temaatilise 
eesmärgi jaoks kindlaks mehhanismid 
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ning mehhanismid ÜSRi fondide 
programmitöö ühtsuse ja järjepidevuse 
tagamiseks liikmesriikide ja liidu 
majandus- ja tööhõivepoliitikaga;

ÜSRi fondide programmitöö ühtsuse ja 
järjepidevuse tagamiseks liikmesriikide ja 
liidu majandus- ja tööhõivepoliitikaga;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek vastab vajadusele luua ühise strateegilise raamistiku sidusam määratlus, 
mida saaks kasutada kogu määruses.

Muudatusettepanek 17

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) „rahastamisvahendid”–
rahastamisvahendid finantsmääruses 
kasutatavas tähenduses, kui ei ole 
sätestatud teisiti;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga muudetakse selgemaks artikli struktuur, lisades määratluste loetellu 
rahastamisvahendite määratluse.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) „VKE” – mikro-, väike või keskmise 
suurusega ettevõte komisjoni soovituse 
2003/361/EÜ või selle järgnevate 
muudatuste tähenduses;

(22) „VKE” – mikro-, väike- või keskmise 
suurusega ettevõte komisjoni soovituse 
2003/361/EÜ tähenduses;

Or. en
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Selgitus

Võttes arvesse dünaamiliste viidete reeglit, ei ole punktis 22 toodud määratluse viimane osa
vajalik. („Dünaamiline viide”: eeldatakse, et viide osutab vajaduse korral alati viidatavale 
sättele selle muudetud kujul.)

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid ja nende selleks määratud 
asutused vastutavad programmide 
rakendamise ja oma ülesannete täitmise 
eest vastavalt käesolevale määrusele ja 
fondispetsiifilistele eeskirjadele 
asjakohasel territoriaalsel tasandil 
kooskõlas liikmesriigi institutsioonilise, 
õigus- ja finantsraamistikuga ning 
vastavuses käesoleva määruse ja 
fondispetsiifiliste eeskirjadega.

4. Liikmesriigid – asjakohasel 
territoriaalsel tasandil kooskõlas oma 
institutsioonilise, õigus- ja 
finantsraamistikuga ning vastavuses 
käesoleva määruse ja fondispetsiifiliste 
eeskirjadega – ja nende selleks määratud 
asutused vastutavad programmide 
ettevalmistamise ja rakendamise ning oma 
ülesannete täitmise eest vastavalt 
käesolevale määrusele ja 
fondispetsiifilistele eeskirjadele.

Or. en

Selgitus

On vaja kindlustada mitmetasandilise juhtimise põhimõtet ja partnerluspõhimõtet, sest need 
on liidu eesmärkide tõhusa püstitamise ja elluviimise eeltingimus.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Partnerluslepingu ja iga vastava
programmi tarbeks korraldab liikmesriik 
partnerlussuhte järgmiste partneritega:

1. Partnerluslepingu ja iga programmi 
tarbeks korraldab liikmesriik 
partnerlussuhte pädevate piirkondlike ja 
kohalike asutustega vastavalt artikli 4 
lõikega 4.
Liikmesriigid teevad lisaks koostööd 
järgmiste partneritega:
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Or. en

Selgitus

Mitmetasandilise juhtimise põhimõtte ja partnerluspõhimõtte kindlustamiseks on vaja selgelt 
määratleda partnerid ja viis, kuidas neid kaasata poliitilistesse protsessidesse. 
Muudatusettepanek kajastab Euroopa Parlamendi seisukohta, mille järgi tuleks kohalikke ja 
piirkondlikke asutusi täielikult ning struktureeritult ja süsteemselt kaasata 
partnerluslepingute ettevalmistamisse ja samuti ühtekuuluvuspoliitika elluviimise kõikidesse 
järkudesse.

Muudatusettepanek 21

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) pädevad piirkondlikud, kohalikud, 
linnade ja muud avalik-õiguslikud 
asutused;

(a) muud kui esimeses lõigus osutatud
avalik-õiguslikud asutused;

Or. en

Selgitus

Mitmetasandilise juhtimise põhimõtte ja partnerluspõhimõtte kindlustamiseks on vaja selgelt 
määratleda partnerid ja viis, kuidas neid kaasata poliitilistesse protsessidesse.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ÜSRi fondide eesmärke tuleb ellu viia 
säästva arengu raames ning seejuures peab 
liit edendama keskkonnakaitse ja 
keskkonna kvaliteedi parandamise 
eesmärke, nagu on sätestatud aluslepingu 
artiklis 11, võttes arvesse põhimõtet, et 
saastaja maksab.

ÜSRi fondide eesmärke tuleb ellu viia 
säästva arengu raames ning seejuures peab 
liit edendama keskkonna säilitamise, 
kaitsmise ja selle kvaliteedi parandamise 
eesmärke, nagu on sätestatud aluslepingu 
artiklis 11 ja artikli 191 lõikes 1, võttes 
arvesse põhimõtet, et saastaja maksab.

Or. en
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Selgitus

Muudatusettepanekuga suurendatakse teksti sidusust ja muudetakse täielikuks viide 
aluslepingule, viies artikli teksti kooskõlla aluslepingus kasutatud sõnastusega.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) keskkonnakaitse ja ressursitõhususe 
edendamine;

(6) keskkonna säilitamine ja kaitse ning
ressursitõhususe edendamine;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga suurendatakse teksti sidusust, viies artikli teksti kooskõlla 
aluslepingus kasutatud sõnastusega.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Et edendada liidu harmoonilist, 
tasakaalustatud ja säästvat arengut, 
muudab ühine strateegiline raamistik
liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu prioriteetide eesmärgid ja 
sihid ÜSRi fondide kesksetes meetmeteks.

Et edendada liidu harmoonilist, 
tasakaalustatud ja säästvat arengut ning 
selleks, et saavutada liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia eesmärgid ja sihid, 
koordineeritakse ja tasakaalustatakse 
ühise strateegilise raamistikuga 
investeerimisprioriteete artiklis 9 
sätestatud temaatiliste eesmärkidega. 

Or. en

Selgitus

ÜSRi põhiroll peaks olema investeerimisprioriteetide koordineerimine ja tasakaalustamine.
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Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) igast ÜSRi fondist toetust saavad 
põhimeetmed igale temaatilisele 
eesmärgile;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) vajaduse korral iga ÜSRi fondi 
koostöö tegevuste prioriteedid, võttes 
arvesse makropiirkondlikke ja mere 
vesikonna strateegiaid;

(d) iga ÜSRi fondi territoriaalse koostöö 
tegevuste prioriteedid, võttes arvesse 
makropiirkondlikke ja mere vesikonna 
strateegiaid, kui liikmesriigid ja 
piirkonnad osalevad nendes strateegiates;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek selgitab koostöötegevuste olemust ja sellega püütakse tõhustada 
makropiirkondlike ja mere vesikonna strateegiate rolli asjaomastes liikmesriikides ja 
piirkondades.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse volitus võtta artikli 
142 alusel vastu delegeeritud akte ühise 
strateegilise raamistiku kohta 3 kuu 
jooksul alates käesoleva määruse

Ühine strateegiline raamistik on 
sätestatud [X] lisas.
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vastuvõtmisest.

Or. en

Selgitus

ÜSR on seadusandliku akti oluline element, sest sellega väljendatakse ühtekuuluvuspoliitika 
põhisuuniste suhtes tehtud poliitilisi valikuid. Seetõttu ei ole sobilik kasutada selle 
vastuvõtmiseks delegeeritud akte, vaid ÜSR tuleks võtta vastu seadusandliku tavamenetluse 
kohaselt, põhiakti osana eraldi lisas.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia muutub olulisel 
määral, vaatab komisjon ühise 
strateegilise raamistiku läbi ning võtab 
vajaduse korral artikli 142 alusel 
delegeeritud aktiga vastu muudetud 
raamistiku.

Kui liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia muutub olulisel 
määral, võib komisjon teha ettepaneku 
ühine strateegiline raamistik läbi vaadata, 
või Euroopa Parlament ja nõukogu 
võivad paluda komisjonil selline ettepanek 
esitada.

Or. en

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid koostavad 
partnerluslepingu koostöös artiklis 5 
osutatud partneritega. Partnerlusleping 
valmistatakse ette, pidades dialoogi 
komisjoniga.

2. Liikmesriigid koostavad 
partnerluslepingu koostöös partneritega 
vastavalt artikli 4 lõikele 4 ja artiklile 5. 
Partnerlusleping valmistatakse ette, 
pidades dialoogi komisjoniga.

Or. en
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Selgitus

Artikkel 13 on vaja kooskõlastada artikli 4 lõike 4 muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Iga liikmesriik edastab oma 
partnerluslepingu komisjonile kolme kuu 
jooksul alates ühise strateegilise 
raamistiku vastuvõtmisest.

4. Iga liikmesriik edastab oma 
partnerluslepingu komisjonile kuue kuu 
jooksul alates käesoleva määruse 
jõustumisest.

Or. en

Selgitus

Artikkel 13 on vaja kooskõlastada artikli 12 muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – punkt a – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) erinevuste ja arenguvajaduste analüüs 
lähtuvalt temaatilistest eesmärkidest ja 
põhimeetmetest, mis on määratud 
kindlaks ühises strateegilises raamistikus, 
ning eesmärkidest, mis on sätestatud 
aluslepingu artikli 121 lõike 2 alusel antud 
konkreetse riigi kohta antud soovitustes 
ning vastavates nõukogu soovitustes, mis 
on vastu võetud aluslepingu artikli 148 
lõike 4 alusel;

(i) erinevuste ja arenguvajaduste analüüs 
lähtuvalt temaatilistest eesmärkidest, 
ühisest strateegilisest raamistikust, ning 
eesmärkidest, mis on sätestatud aluslepingu 
artikli 121 lõike 2 alusel konkreetse riigi 
kohta antud soovitustes ning vastavates 
nõukogu soovitustes, mis on vastu võetud 
aluslepingu artikli 148 lõike 4 alusel;

Or. en
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Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – punkt c – alapunkt v

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(v) peamised prioriteetsed koostööalad, 
võttes vajaduse korral arvesse 
makroregionaalseid ja mere vesikonna 
strateegiaid;

(v) peamised prioriteetsed koostööalad, 
võttes arvesse makropiirkondlikke ja mere 
vesikonna strateegiaid, kui liikmesriigid ja 
piirkonnad osalevad nendes strateegiates;

Or. en

Selgitus

Tuleks rõhutada üldmäärusega hõlmatud fondide panust liikmesriikides ja piirkondades, mis 
osalevad makropiirkondlikes ja mere vesikonna strateegiates.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – punkt b – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ii) ÜSRi fondide linna-, maa- ja ranniku-
ja kalastuspiirkondade ja teatud 
piirkondlike erijoontega alade 
piirkondlikuks arendamiseks kasutamise 
integreeritud lähenemisviisi tagamise kord, 
eeskätt artiklite 28, 29 ja 99 rakendamine; 
vajaduse korral lisatakse ERFi määruse 
artiklis 8 osutatud linnaarengu platvormis 
osalevate linnade loetelu;

(ii) ÜSRi fondide linna-, maa- ja ranniku-
ja kalastuspiirkondade ja teatud 
piirkondlike erijoontega alade 
piirkondlikuks arendamiseks kasutamise 
integreeritud lähenemisviisi tagamise kord, 
eeskätt artiklite 28, 29 ja 99 rakendamine, 
millele lisatakse funktsionaalsete 
linnapiirkondade määramise 
kriteeriumide loetelu;

Or. en

Selgitus

Funktsionaalsete linnapiirkondade määramise kriteeriumide loetelu eesmärk on muuta 
integreeritud linnaarenduse korda paindlikumaks.
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Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) integreeritud lähenemisviis vaesusest 
kõige rohkem mõjutatud geograafiliste 
piirkondade või kõige suurema 
diskrimineerimis- või tõrjutusriskiga 
sihtrühmade spetsiifiliste vajadustega 
tegelemiseks, pöörates vajaduse korral eriti 
suurt tähelepanu marginaliseerunud 
kogukondadele, sealhulgas soovituslikud 
rahalised eraldised ÜSRi fondidele;

(c) integreeritud lähenemisviis piirkondlike 
demograafiliste probleemide 
lahendamiseks ja vaesusest kõige rohkem 
mõjutatud geograafiliste piirkondade või 
kõige suurema diskrimineerimis- või 
tõrjutusriskiga sihtrühmade spetsiifiliste 
vajadustega tegelemiseks, pöörates 
vajaduse korral eriti suurt tähelepanu 
marginaliseerunud kogukondadele, 
sealhulgas soovituslikud rahalised 
eraldised ÜSRi fondidele;

Or. en

Selgitus

On vaja leida lahendus piirkondlikele demograafilistele probleemidele, mis on tulevikus üks 
piirkondade võtmeküsimus, nagu väidetakse ka aruandes „Regions 2020”. 

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – punkt d – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ii) eeltingimuste täitmise hindamise 
kokkuvõte ning riiklikul ja piirkondlikul 
tasandil võetavate meetmete kokkuvõte ja 
nende rakendamise ajakava, juhul kui 
eeltingimused ei ole täidetud;

(ii) eeltingimuste täitmise hindamise 
kokkuvõte vastavalt artiklile 17 ning 
riiklikul ja piirkondlikul tasandil võetavate 
meetmete kokkuvõte ja nende rakendamise 
ajakava, juhul kui eeltingimused ei ole 
täidetud;

Or. en
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Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – punkt d – punkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iv) meetmed partnerite kaasamiseks ja 
nende roll partnerluslepingu 
ettevalmistamisel ning eduaruande 
koostamisel, nagu määratud käesoleva 
määruse artiklis 46;

(iv) partnerite soovituslik loetelu ja 
meetmed partnerite kaasamiseks ja nende 
roll partnerluslepingu ettevalmistamisel 
ning eduaruande koostamisel, nagu 
määratud käesoleva määruse artiklis 46;

Or. en

Selgitus

Tarvis on kindlustada partnerluspõhimõtet partnerluslepingu ettevalmistamisel ning 
eduaruande koostamisel.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en



PR\899090ET.doc 27/47 PE487.740v01-00

ET

Selgitus

Tuleb tagada, et komisjoni väljapakutava temaatiliste eesmärkide süsteemi puhul võetakse 
arvesse konkreetseid piirkondliku arengu vajadusi. Selle muudatusettepaneku eesmärk on 
tagada, et sellist temaatilist lähenemisviisi struktuuri- ja ühtekuuluvusfondide kavandamisele 
ei rakendataks integreeritud piirkonnapõhise lähenemisviisi arvelt, mida parlament on varem 
nõudnud.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Eeltingimused iga ÜSRi fondi tarbeks 
sätestatakse fondispetsiifilistes eeskirjades.

1. Eeltingimused iga ÜSRi fondi tarbeks 
sätestatakse fondispetsiifilistes eeskirjades. 
Eeltingimusi kehtestatakse ainult siis, kui 
neil on üldmäärusega hõlmatud fondide 
tõhusa rakendamisega otsene seos ja nad 
avaldavad sellele mõju.

Or. en

Selgitus

Tuleb tagada, et väljapakutava eeltingimuse ja ühtekuuluvuspoliitika vahel on otsene seos 
ning et eeltingimus aitab suurendada tõhusust.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid hindavad, kas 
kohaldatavad eeltingimused on täidetud.

2. Liikmesriigid hindavad vastavalt artikli 
4 lõikele 4, kas kohaldatavad 
eeltingimused on täidetud.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas artikli 4 lõike 4 muudatusettepanekuga tuleb rõhutada partnerluse põhimõtet.
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Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

On oht, et tulemusreservi kasutuselevõtt ärgitab poliitikakujundajaid püstitama ressursside 
säästmiseks väga kergesti saavutatavaid eesmärke ning seega jätma tähelepanuta 
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keerukamaid ja raskemini mõõdetavaid innovatiivseid projekte ja meetmeid, mis on 
kasulikumad.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Analüüsi käigus vaadatakse läbi 
programmide vahe-eesmärkide 
saavutamine prioriteetide tasandil 
liikmesriikide 2017. ja 2019. aastal esitatud 
eduaruannetes toodud teabe ja hinnangute 
alusel.

2. Analüüsi käigus vaadatakse läbi 
programmide vahe-eesmärkide 
saavutamine prioriteetide tasandil 
liikmesriikide 2017. ja 2019. aastal artikli 
46 kohaselt esitatud eduaruannetes toodud 
teabe ja hinnangute alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 20 välja jäetud
Tulemusreservi eraldamine

1. Kui 2017. aasta tulemuslikkuse 
hindamisel ilmneb, et programmi 
prioriteet ei ole täitnud oma 2016. aastaks 
määratud vahe-eesmärke, teeb komisjon 
asjaomasele liikmesriigile soovitusi.
2. 2019. aasta tulemuslikkuse analüüsi 
põhjal võtab komisjon rakendusaktiga 
vastu otsuse, milles määratakse iga ÜSRi 
fondi ja liikmesriigi puhul programmid ja 
prioriteedid, mis on saavutanud oma 
vahe-eesmärgid. Liikmesriik teeb 
ettepaneku tulemusreservi eraldamise 
kohta kõnealuses komisjoni otsuses 
sätestatud programmidele ja 
prioriteetidele. Komisjon kiidab heaks 
asjaomaste programmide muudatused 
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kooskõlas artikliga 26. Kui liikmesriik ei 
esita teavet kooskõlas artikli 46 
lõigetega 2 ja 3, siis tulemusreservi 
vastavatele programmidele või 
prioriteetidele ei eraldata.
3. Kui tulemuslikkuse hindamine toob 
esile tõendeid selle kohta, et prioriteet ei 
ole saavutanud rakenduskavas määratud 
vahe-eesmärke, võib komisjon 
fondispetsiifilistes eeskirjades sätestatud 
korras peatada programmi kõik 
vahemaksed või osa vahemaksetest.
4. Kui komisjon teeb programmi 
rakendamise lõpparuannet kontrollides 
kindlaks olulise vajakajäämise 
tulemusraamistikus sätestatud eesmärkide 
saavutamisel, võib komisjon 
fondispetsiifilistes eeskirjades sätestatud 
korra kohaselt rakendada prioriteetide
suhtes finantskorrektsioone. Komisjonile 
antakse volitus võtta vastu artikli 142 
kohaseid delegeeritud õigusakte, millega 
määratakse kindlaks kohaldatava 
finantskorrektsiooni taseme määramise 
kriteeriumid ja metoodika.
5. Lõiget 2 ei kohaldata Euroopa 
territoriaalse koostöö eesmärgi alla 
kuuluvate programmide ning EMKFi 
määruse V jaotise suhtes.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas artikli 18 muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 21 välja jäetud
Tingimused, mis on seotud liikmesriikide 
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majanduspoliitika koordineerimisega
1. Komisjon võib paluda liikmesriigil oma 
partnerlusleping ja vastavad programmid 
üle vaadata ja teha ettepanekuid nende 
muutmiseks, kui see on vajalik:
(a) selleks, et toetada asjaomasele 
liikmesriigile adresseeritud ning 
aluslepingu artikli 121 lõike 2 ja/või 
artikli 148 lõike 4 alusel vastu võetud 
nõukogu soovituse rakendamist, või 
selleks, et toetada asjaomasele 
liikmesriigile adresseeritud meetmete 
rakendamist, mis on vastu võetud 
aluslepingu artikli 136 lõike 1 kohaselt;
(b) selleks, et toetada asjaomasele 
liikmesriigile adresseeritud nõukogu 
soovituse rakendamist, mis on vastu 
võetud aluslepingu artikli 126 lõike 7 
kohaselt;
(c) selleks, et toetada asjaomasele 
liikmesriigile adresseeritud nõukogu 
soovituse rakendamist, mis on vastu 
võetud määruse (EL) nr …/2011 
[makromajandusliku tasakaalustamatuse 
ennetamise ja korrigeerimise kohta] 
artikli 7 lõike 2 kohaselt, tingimusel, et 
neid muudatusi peetakse 
makromajanduse tasakaalustamatuse 
korrigeerimisel vajalikuks, või
(d) selleks, et maksimeerida olemasolevate 
ÜSRi fondide mõju majanduskasvule ja 
konkurentsivõimele vastavalt lõikele 4, 
kui liikmesriik vastab ühele järgmistest 
tingimustest:
i) liikmesriigile tehakse kättesaadavaks 
liidu finantsabi nõukogu määruse (EL) nr 
407/2010 alusel;
ii) liikmesriigile antakse keskmise 
tähtajaga finantsabi vastavalt nõukogu 
määrusele (EÜ) nr 332/2002;
iii) liikmesriigile antakse finantsabi 
Euroopa stabiilsusmehhanismi laenu näol 
vastavalt Euroopa stabiilsusmehhanismi 
asutamislepingule.
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2. Liikmesriik esitab ühe kuu jooksul 
ettepaneku partnerluslepingu ja vastavate 
programmide muutmise kohta. Vajaduse 
korral esitab komisjon tähelepanekuid 
ühe kuu jooksul alates muudatuste 
esitamisest, millisel juhul liikmesriik 
esitab oma ettepaneku uuesti ühe kuu 
jooksul.
3. Kui komisjon ei ole tähelepanekuid 
esitanud või kui tema tähelepanekud on 
rahuldavalt arvesse võetud, võtab 
komisjon ilma asjatult viivitamata vastu 
otsuse, millega kiidetakse heaks 
partnerluslepingu ja vastavate 
programmide muudatused.
4. Kui liikmesriigile antakse finantsabi 
lõike 1 punkti d kohaselt ning see on 
seotud kohandamisprogrammiga, võib 
komisjon erandina lõikest 1 ilma 
liikmesriigi ettepanekuta muuta 
partnerluslepingut ja programme, et 
maksimeerida olemasolevate ÜSRi 
fondide mõju majanduskasvule ja 
konkurentsivõimele. Tagamaks 
partnerluslepingu ja vastavate 
programmide tulemuslikku rakendamist, 
osaleb komisjon nende juhtimises, nagu 
on üksikasjalikult sätestatud 
kohandamisprogrammis või asjaomase 
liikmesriigiga alla kirjutatud vastastikuse 
mõistmise memorandumis.
5. Kui liikmesriik ei tule lõikes 1 osutatud 
komisjoni taotlusele vastu või ei anna ühe 
kuu jooksul rahuldavat vastust lõikes 2 
osutatud komisjoni tähelepanekutele, võib 
komisjon kolme kuu jooksul pärast oma 
tähelepanekute esitamist võtta 
rakendusaktiga vastu otsuse, millega 
peatatakse kõik maksed või osa makseid 
asjaomastele programmidele.
6. Komisjon peatab rakendusaktiga kõik 
maksed ja kohustused või osa makseid ja 
kohustusi asjaomastele programmidele 
juhul, kui:
(a) nõukogu otsustab, et liikmesriik ei
täida nõukogu poolt aluslepingu artikli 
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136 lõike 1 kohaselt kehtestatud 
erimeetmeid;
(b) nõukogu otsustab aluslepingu artikli 
126 lõike 8 või artikli 126 lõike 11 
kohaselt, et asjaomane liikmesriik ei ole 
võtnud tulemuslikke meetmeid 
ülemäärase puudujäägi likvideerimiseks; 
(c) nõukogu teeb määruse (EL) nr 
[...]/2011 [makromajandusliku 
tasakaalustamatuse ennetamise ja 
korrigeerimise kohta] artikli 8 lõike 3 
kohaselt järelduse, et kahel järjestikusel 
puhul ei ole liikmesriik esitanud piisavat 
korrektsioonimeetmete kava, või nõukogu 
võtab kõnealuse määruse artikli 10 lõike 4 
kohaselt vastu otsuse, milles sedastatakse 
nõuete mittetäitmine; 
(d) nõukogu teeb järelduse, et liikmesriik 
ei ole võtnud meetmeid, et rakendada 
nõukogu määruses (EL) nr 407/2010 või 
nõukogu määruses (EÜ) nr 332/2002 
osutatud kohandamisprogrammi, ning 
selle tulemusena otsustab mitte lubada 
sellele liikmesriigile antud finantsabi 
väljamaksmist; või
(e) Euroopa stabiilsusmehhanismi 
juhatus teeb järelduse, et tingimused, mis 
on seatud stabiilsusmehhanismist laenu 
näol asjaomasele liikmesriigile antava 
finantsabi saamisega, ei ole täidetud, ning 
selle tulemusena otsustab mitte välja 
maksta liikmesriigile antud 
stabiilsustoetust.
7. Kui komisjon teeb otsuse peatada 
maksed või kohustused osaliselt või 
tervikuna vastavalt lõigetele 5 ja 6, teeb ta 
kindlaks, et peatamine on 
proportsionaalne ja mõjus, võttes arvesse 
asjaomase liikmesriigi majanduslikku ja 
sotsiaalset olukorda ning järgides 
liikmesriikide võrdse kohtlemise 
põhimõtet, eelkõige seoses peatamise 
mõjuga asjaomase liikmesriigi 
majandusele.
8. Komisjon tühistab maksete ja 
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kohustuste peatamise viivitamata, kui 
liikmesriik on teinud partnerluslepingu ja 
vastavate programmide muutmise 
ettepaneku, nagu komisjon on tal palunud 
teha, ning komisjon on selle ettepaneku 
heaks kiitnud ning vajaduse korral:
(a) nõukogu on otsustanud, et liikmesriik 
täidab nõukogu poolt aluslepingu artikli 
136 lõike 1 kohaselt kehtestatud 
erimeetmeid;
(b) ülemäärase eelarvepuudujäägi 
menetlus peatatakse vastavalt määruse 
(EÜ) nr 1467/97 artiklile 9 või komisjon 
on aluslepingu artikli 126 lõike 12 
kohaselt otsustanud tühistada ülemäärase 
eelarvepuudujäägi olemasolu sedastava 
otsuse; 
(c) nõukogu on toetanud 
parandusmeetmete kava, mille asjaomane 
liikmesriik on esitanud vastavalt määruse 
(EL) nr […] [ülemäärase 
tasakaalustamatuse menetluse määrus] 
artikli 8 lõikele 2 või ülemäärase 
tasakaalustamatuse menetlus peatatakse 
vastavalt kõnealuse määruse artikli 10 
lõikele 5 või nõukogu on lõpetanud 
ülemäärase tasakaalustamatuse 
menetluse vastavalt kõnealuse määruse 
artiklile 11;
(d) komisjon on teinud järelduse, et 
liikmesriik on võtnud meetmeid, et 
rakendada nõukogu määruses (EL) nr 
407/2010 või nõukogu määruses (EÜ) nr 
332/2002 osutatud kohandamisprogramm, 
ning selle tulemusena on andnud loa 
sellele liikmesriigile antud finantsabi 
väljamaksmiseks; või
(e) Euroopa stabiilsusmehhanismi 
juhatus on teinud järelduse, et 
tingimused, mis on seatud 
stabiilsusmehhanismist laenu näol 
asjaomasele liikmesriigile antava
finantsabiga, on täidetud, ning selle 
tulemusena on otsustanud liikmesriigile 
antud stabiilsustoetus välja maksta.
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Samal ajal otsustab nõukogu komisjoni 
ettepaneku põhjal tõsta peatatud 
kulukohustuste täitmine eelarves ümber 
vastavalt nõukogu määruse (EL) nr […] 
(millega määratakse kindlaks 
mitmeaastane finantsraamistik aastateks 
2014–2020) artiklile 8.

Or. en

Selgitus

Kuna liikmesriigi regionaalpoliitika tulemuste ja makromajanduslike tulemuste vahel ei ole 
otsest seost, ei ole väljapakutud makromajanduslikud tingimused vastuvõetavad. See 
tähendaks piirkondade karistamist riikliku tasandi suutmatuse eest täita majanduse 
juhtimisega seotud menetlusi. Täiendavate karistuste kehtestamine võib juba niigi 
makromajanduslike probleemidega silmitsi sattunud riikide olukorda raskendada.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Programme töötavad välja liikmesriigid 
või nende määratud asutused koostöös 
partneritega.

2. Programme töötavad välja liikmesriigid 
või nende määratud asutused koostöös 
artiklis 5 nimetatud partneritega.

Or. en

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid esitavad programmid
samal ajal kui partnerluslepingudki, välja 
arvatud Euroopa territoriaalse koostöö alla 
kuuluvad programmid, mis esitatakse kuue
kuu jooksul pärast ühise strateegilise 
raamistiku heakskiitmist. Kõikidele 
programmidele lisatakse eelhindamised, 

3. Liikmesriigid esitavad programmid
kolme kuu jooksul pärast 
partnerluslepingu heakskiitmist, välja 
arvatud Euroopa territoriaalse koostöö alla 
kuuluvad programmid, mis esitatakse
üheksa kuu jooksul pärast käesoleva 
määruse jõustumist. Kõikidele 
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nagu on sätestatud artiklis 48. programmidele lisatakse eelhindamised, 
nagu on sätestatud artiklis 48.

Or. en

Selgitus

Partnerluslepingu ja rakenduskavade üheaegne heakskiitmine ei ole teostatav, sest 
rakenduskavade koostamisel on vaja aega partnerite piisavaks kaasamiseks.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigi esitatud programmide 
läbivaatamise taotlus peab olema 
nõuetekohaselt põhjendatud ning tooma 
eeskätt esile programmi muutuste 
eeldatava mõju liidu aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegia 
saavutamisele ning programmis 
määratletud konkreetsed eesmärgid, võttes 
arvesse ühist strateegilist raamistikku ja 
partnerluslepingut. Lisada tuleb
läbivaadatud programm ja vajaduse korral 
läbivaadatud partnerlusleping.

1. Liikmesriigi esitatud programmide 
läbivaatamise taotlus peab olema 
nõuetekohaselt põhjendatud ning tooma 
eeskätt esile programmi muutuste 
eeldatava mõju liidu aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegia 
saavutamisele ning programmis 
määratletud konkreetsed eesmärgid, võttes 
arvesse ühist strateegilist raamistikku ja 
partnerluslepingut. See koostatakse 
vastavalt artiklile 5 ning sellele tuleb
lisada läbivaadatud programm ja vajaduse 
korral läbivaadatud partnerlusleping.

Or. en

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. ÜSRi fonde võib kasutada 
rahastamisvahendite toetamiseks 
programmi raames, sealhulgas ka siis, kui 
see on korraldatud fondifondide kaudu, et 
aidata kaasa eesmärkide saavutamisele, mis 

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

on sätestatud prioriteedi raames, lähtuvalt 
XX lisas esitatud eeskirjade kohaselt 
koostatud eelhindamisest, mille käigus on 
tuvastatud turutõrkeid ja mitteoptimaalseid 
investeerimisolukordi, ning lähtuvalt 
investeerimisvajadustest.

Or. en

Selgitus

Kuna rahastamisvahendid luuakse eelhindamise põhjal, tuleb põhiaktis kehtestada selged 
eeskirjad. Lisaks tuleb selged sätted kehtestada õigeaegselt, et osalejad saaksid hakata 
koostama järgmise perioodi rahastamisvahendeid.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse volitus võtta vastu 
artikli 142 kohaseid delegeeritud õigusakte, 
milles sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad 
rahastamisvahendite eelhindamise kohta,
lõppsaajatele toetuste, intressitoetuste, 
garantiitasu toetuste ja rahastamisvahendite 
kaudu antava kombineeritud toetuse kohta, 
kulutuste abikõlblikkuse täiendavate 
erieeskirjade kohta ning reeglite kohta, 
millega täpsustatakse tegevusliigid, mida 
rahastamisvahendite kaudu ei toetata.

Komisjonile antakse volitus võtta vastu 
artikli 142 kohaseid delegeeritud õigusakte, 
milles sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad 
lõppsaajatele toetuste, intressitoetuste, 
garantiitasu toetuste ja rahastamisvahendite 
kaudu antava kombineeritud toetuse kohta,
kulutuste abikõlblikkuse täiendavate 
erieeskirjade kohta ning reeglite kohta, 
millega täpsustatakse tegevusliigid, mida 
rahastamisvahendite kaudu ei toetata.

Or. en

Selgitus

Kuna rahastamisvahendid luuakse eelhindamise põhjal, tuleb põhiaktis kehtestada selged 
eeskirjad. Lisaks tuleb selged sätted kehtestada õigeaegselt, et osalejad saaksid hakata 
koostama järgmise perioodi rahastamisvahendeid.
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Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Rahastamisvahenditele investeeringutest 
või tagatislepingutele määratud vabanenud 
vahenditest tagasi makstud 
kapitalivahendeid, mis lisanduvad ÜSRi 
fondidelt saadud toetusele, kasutatakse 
uuesti edasisteks investeeringuteks sama 
või muu rahastamisvahendi kaudu 
kooskõlas programmi või programmide 
eesmärkidega.

1. Rahastamisvahenditele investeeringutest 
või tagatislepingutele määratud vabanenud 
vahenditest tagasi makstud 
kapitalivahendeid, mis lisanduvad ÜSRi 
fondidelt saadud toetusele, kasutatakse 
uuesti edasisteks investeeringuteks sama 
või muu rahastamisvahendi kaudu 
kooskõlas programmi või programmide 
temaatiliste ja konkreetsete eesmärkidega.

Or. en

Selgitus

 Muudatusettepanekuga püütakse tagada, et vahendite uuesti kasutamine programmi 
lõpetamiseni oleks selgelt seotud programmi või programmide temaatiliste ja konkreetsete 
eesmärkidega.

Muudatusettepanek 51

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 
programmi või programmide temaatiliste 
ja konkreetsete eesmärkidega.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas artikli 38 lõike 1 muudatusettepanekuga.
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Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad vastu vajalikud 
meetmed, et tagada ÜSRi fondidest 
rahastamisvahenditele antud toetusele 
lisanduvate kapitalivahendite ja kasumi 
ning muude sissetulekute või tulude 
kasutamine kooskõlas programmi 
eesmärkidega vähemalt 10-aastase perioodi 
jooksul pärast programmi lõpetamist.

Liikmesriigid võtavad vastu vajalikud 
meetmed, et tagada ÜSRi fondidest 
rahastamisvahenditele antud toetusele 
lisanduvate kapitalivahendite ja kasumi 
ning muude sissetulekute või tulude 
kasutamine kooskõlas programmi 
temaatiliste ja konkreetsete eesmärkidega 
vähemalt 10-aastase perioodi jooksul 
pärast programmi lõpetamist.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga püütakse tagada, et järelejäänud vahendite kasutamine pärast 
programmi lõpetamist oleks selgelt seotud programmi temaatiliste ja konkreetsete 
eesmärkidega.

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Järelevalvekomisjon koosneb 
korraldusasutuse ja vahendusasutuste 
esindajatest ning partnerite esindajatest. 
Järelevalvekomisjoni igal liikmel on 
hääleõigus.

1. Järelevalvekomisjon koosneb 
korraldusasutuse ja vahendusasutuste 
esindajatest ning artikli 5 kohaselt 
kaasatud partnerite esindajatest. 
Järelevalvekomisjoni igal liikmel on 
hääleõigus.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on tagada järelevalvekomisjonide tõhus toimimine ja anda 
asjaomastele partneritele suurem roll.
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Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga-aastastes rakendusaruannetes
esitatakse teave programmi ja selle 
prioriteetide rakendamise kohta 
finantsandmete, üldiste ja programmi 
eriomaste näitajate ning kvantifitseeritud 
sihtväärtuste, sealhulgas tulemusnäitajate 
muutuste ja tulemusraamistikus 
määratletud vahe-eesmärkide alusel. 
Edastatud andmed on seotud täielikult 
teostatud toimingute ja samuti valitud 
toimingute näitajate väärtustega. Nendes 
esitatakse samuti eeltingimuste täitmiseks 
rakendatud meetmed ja probleemid, mis 
võivad programmi täitmist mõjutada, ning 
võetud parandusmeetmed.

2. Iga-aastastes rakendusaruannetes 
esitatakse teave programmi ja selle 
prioriteetide rakendamise kohta 
finantsandmete, üldiste ja programmi 
eriomaste näitajate ning kvantifitseeritud 
sihtväärtuste, sealhulgas tulemusnäitajate 
muutuste ja tulemusraamistikus 
määratletud vahe-eesmärkide alusel. 
Edastatud andmed on seotud täielikult 
teostatud toimingute ja samuti valitud 
toimingute näitajate väärtustega. Nendes 
esitatakse samuti artikli 17 kohaselt
eeltingimuste täitmiseks rakendatud 
meetmed ja probleemid, mis võivad 
programmi täitmist mõjutada, ning võetud 
parandusmeetmed.

Or. en

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) panus liidu aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu eesmärgi 
saavutamisse, arvestades valitud temaatilisi 
eesmärke ja prioriteete ning võttes arvesse 
riiklikke ja piirkondlikke vajadusi;

(a) panus liidu aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu eesmärgi 
saavutamisse, arvestades valitud temaatilisi 
eesmärke ja prioriteete ning võttes arvesse 
riiklikke ja piirkondlikke vajadusi ja 
tagades nende vajaduste ja liidu 
eesmärkide vahelise tasakaalu;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on kooskõlas artikli 16 muudatusettepanekuga. Lisaks sellele, et 
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hinnatakse poliitika panust strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide täitmisse, tuleb 
eelhindamisel kaaluda, kas konkreetseid piirkondliku arengu vajadusi on arvesse võetud.

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 3 – punkt m a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(m a) meetmed, mis on võetud partnerite 
kaasamiseks vastavalt artikli 4 lõikele 4 ja 
artiklile 5.

Or. en

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) käibemaks. Käibemaksusummad on 
siiski toetuskõlblikud, kui nad ei ole riigi 
käibemaksuõiguse alusel tagasi nõutavad 
ja kui neid maksab toetusesaaja, kes ei ole 
mittemaksukohustuslane direktiivi 
2006/112/EÜ artikli 13 lõike 1 
tähenduses, juhul kui sellised 
käibemaksusummad ei ole tekkinud 
seoses infrastruktuuri tagamisega.

(c) käibemaks. Käibemaksusummad on 
siiski toetuskõlblikud, kui nad ei ole riigi 
käibemaksuõiguse alusel tagasi nõutavad.

Or. en

Selgitus

Käibemaks, mis ei ole tagasi nõutav, peaks olema toetuskõlblik, et aidata toetusesaajatel ja 
piirkondadel saavutada praegusel finantskriisi perioodil ühtekuuluvuspoliitika eesmärke.
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Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tootmistegevuse lõpetamine või mujale 
üleviimine;

(a) tootmistegevuse lõpetamine või mujale 
üleviimine, välja arvatud juhul, kui 
mujale üleviimine toimub 
piirkonnasiseselt;

Or. en

Selgitus

Ühe piirkonna sees toimuvat mujale üleviimist tuleks pidada erandiks, sest sel juhul toob 
investeering endiselt asjaomasele piirkonnale kasu.

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tulemusreservide puhul võetakse 
eelarvelised kulukohustused pärast seda, 
kui komisjon teeb otsuse, millega 
kiidetakse heaks programmi muutmine.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kooskõlas artikli 18 muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. 5 % majanduskasvu ja tööhõive 
eesmärgi investeeringute vahenditest peab 
moodustama tulemusreserv, mis 

välja jäetud
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eraldatakse vastavalt artiklile 20.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas artikli 18 muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Rakenduskava koosneb prioriteetsetest 
suundadest. Prioriteetne suund puudutab 
iga piirkonnakategooria puhul ainult ühte
fondi ja vastab temaatilisele eesmärgile, 
ilma et see piiraks artikli 52 kohaldamist, 
ning hõlmab selle temaatilise eesmärgi 
ühte või enamat investeerimisprioriteeti 
vastavalt fondispetsiifilistele eeskirjadele. 
ESFi puhul võivad nõuetekohaselt 
põhjendatud asjaolude korral prioriteetses 
suunas kombineeruda artikli 9 lõigetes 8, 
9, 10 ja 11 sätestatud eri temaatiliste 
eesmärkide investeerimisprioriteedid, 
selleks et aidata kaasa nende panusele 
teistesse prioriteetsetesse suundadesse.

1. Rakenduskava koosneb prioriteetsetest 
suundadest. Prioriteetne suund võib 
puudutada ühte või mitut 
piirkonnakategooriat või hõlmata ühte või 
mitut eri temaatiliste eesmärkide ja 
fondide alla kuuluvat täiendavat 
investeerimisprioriteeti vastavalt 
fondispetsiifilistele eeskirjadele.

Or. en

Selgitus

Pakutakse välja tõeline mitut fondi hõlmav lähenemisviis, mis võimaldab liikmesriikidele, 
piirkondadele ja kohalikele ametiasutustele täielikku paindlikkust oma programmide 
kavandamisel, et saavutada paremini nii ühtekuuluvuspoliitika kui ka liidu eesmärgid.

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 2 – punkt a – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ii) temaatiliste eesmärkide ja vastavate 
investeerimisprioriteetide valiku 

(ii) temaatiliste eesmärkide ja vastavate 
investeerimisprioriteetide valiku 
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põhjendus, arvestades partnerluslepingut ja 
eelhindamise tulemusi;

põhjendus, arvestades partnerluslepingut ja 
eelhindamise tulemusi ning võttes 
vajaduse korral arvesse piirkonna 
arenguvajadusi;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on kooskõlas artikli 16 muudatusettepanekuga. On oluline tagada, et 
strateegias võetakse arvesse konkreetseid piirkondlikke arenguvajadusi, sest siis saab 
rakenduskava aidata kaasa strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide täitmisele.

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 2 – punkt c – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iii) loetelu linnadest, kus hakatakse 
rakendama linnade säästliku arengu 
integreeritud meetmeid, ERFi toetuse iga-
aastane soovituslik jaotus nende meetmete 
jaoks, sealhulgas linnadele määruse (EL) 
nr … [ERFi määrus] artikli 7 lõike 2 alusel 
juhtimiseks delegeeritud vahendid ja ESFi 
toetuse iga-aastane soovituslik eraldis 
integreeritud meetmete jaoks;

(iii) soovituslik loetelu artikli 14 lõike b 
alapunktis ii sätestatud kriteeriumitele 
vastavatest funktsionaalsetest 
linnapiirkondadest, kus hakatakse 
rakendama linnade säästliku arengu 
integreeritud meetmeid, ERFi toetuse iga-
aastane soovituslik jaotus nende meetmete 
jaoks, sealhulgas linnadele määruse (EL) 
nr … [ERFi määrus] artikli 7 lõike 2 alusel 
juhtimiseks delegeeritud vahendid ja ESFi 
toetuse iga-aastane soovituslik eraldis 
integreeritud meetmete jaoks;

Or. en

Selgitus

Rakenduskavades sisalduvate soovituslike loetelude koostamiseks partnerluslepingutes 
sätestatud kriteeriumite kohaselt peab jääma piisavalt aega. Seetõttu sõltub selle loetelu 
lisamine rakenduskavva sellest, kas võetakse vastu artikli 23 muudatusettepanek, mille 
eesmärk on võimaldada esitada rakenduskavad kõige rohkem kolm kuud pärast 
partnerluslepingu heakskiitmist.
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Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 2 – punkt c – alapunkt vi

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(vi) vajaduse korral kavandatud meetmete 
panus makropiirkondlikesse strateegiatesse 
ja mere vesikonna strateegiatesse;

(vi) kavandatud meetmete panus 
makropiirkondlikesse strateegiatesse ja 
mere vesikonna strateegiatesse, kui 
liikmesriigid ja piirkonnad nendes 
strateegiates osalevad;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on kooskõlas artikli 11 muudatusettepanekuga. Tuleks rõhutada 
üldmäärusega hõlmatud fondide panust liikmesriikides ja piirkondades, mis osalevad 
makropiirkondlikes ja mere vesikonna strateegiates.

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 2 – punkt e – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ii) iga IV lisa kohaselt määratud 
eeltingimuse puhul, mis ei ole 
partnerluslepingu ja rakenduskava 
esitamise päeval täidetud, meetmete 
kirjeldus, mis tuleb eeltingimuse 
täitmiseks võtta, ning selliste meetmete
ajakava;

(ii) iga artikli 17 ja IV lisa kohaselt 
määratud asjaomase eeltingimuse puhul, 
mis ei ole rakenduskava esitamise päeval 
täidetud, meetmete kirjeldus, mis tuleb 
riiklikul ja piirkondlikul tasandil võtta, 
ning nende rakendamise ajakava, et 
tagada nende täitmine kahe aasta jooksul 
pärast partnerluslepingu heakskiitmist või 
31. detsembriks 2016, olenevalt sellest, 
kumb tähtaeg on varasem;

Or. en

Selgitus

Sätted tuleb ühtlustada artikli 17 sätetega, mis käsitlevad eeltingimusi.



PE487.740v01-00 46/47 PR\899090ET.doc

ET

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 2 – punkt g – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ii) tabel, kus iga rakenduskava ja 
prioriteetse suuna puhul on kogu 
programmitöö ajaks täpsustatud fondidest 
saadava kavandatud toetuse ja riigi 
kaasfinantseeringu rahalise
assigneeringute kogusumma. Kui riigi 
kaasfinantseerimine koosneb avaliku ja 
erasektori kaasfinantseerimisest, näidatakse 
tabelis soovituslik jaotus avaliku ja 
erasektori komponentide vahel.
Informatsiooniks esitatakse tabelis ka, kui 
suur on EIP kavandatud osalus;

(ii) tabel, kus iga rakenduskava ja 
prioriteetse suuna puhul on kogu 
programmitöö ajaks täpsustatud fondidest 
saadava kavandatud toetuse ja riigi 
kaasfinantseeringu rahaliste
assigneeringute kogusumma. Rohkem kui 
ühte piirkonnakategooriat puudutavate 
prioriteetsete suundade puhul esitatakse 
tabelis igast konkreetsest fondist saadavad 
summad ja vastavad kaasfinantseeringu 
summad iga piirkonnakategooria kohta. 
Eri temaatiliste eesmärkide alla kuuluvaid 
investeerimisprioriteete kombineerivate 
prioriteetsete suundade puhul esitatakse 
tabelis igast konkreetsest fondist saadavad 
summad ja vastavad kaasfinantseeringu 
summad iga prioriteedi kohta. Kui riigi 
kaasfinantseerimine koosneb avaliku ja 
erasektori kaasfinantseerimisest, näidatakse 
tabelis soovituslik jaotus avaliku ja 
erasektori komponentide vahel.
Informatsiooniks esitatakse tabelis ka, kui 
suur on EIP kavandatud osalus;

Or. en

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 113 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Majanduskasvu ja tööhõive 
investeeringute eesmärgi puhul võivad 
korraldusasutus, vajaduse korral 
sertifitseerimisasutus, ja auditeerimisasutus 
kuuluda samasse avaliku sektori asutusse, 
tingimusel, et järgitakse ülesannete lahususe 

5. Majanduskasvu ja tööhõive 
investeeringute eesmärgi puhul võivad 
korraldusasutus, vajaduse korral 
sertifitseerimisasutus, ja auditeerimisasutus 
kuuluda samasse avaliku sektori asutusse, 
tingimusel, et järgitakse ülesannete lahususe 
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põhimõtet. Rakenduskavade puhul, mille 
toetus fondidest kokku on üle 250 000 000 
euro, ei või auditeerimisasutus siiski kuuluda 
samasse avaliku sektori asutusse, kuhu 
kuulub korraldusasutus.

põhimõtet. Rakenduskavade puhul, mille 
toetus fondidest kokku on üle 250 000 000 
euro, ei või auditeerimisasutus siiski kuuluda 
samasse avaliku sektori asutusse, kuhu 
kuulub korraldusasutus, välja arvatud juhul, 
kui komisjon on eelmisel programmitöö 
perioodil leidnud, et ta võib liikmesriigi 
audiitori järeldusotsust usaldada.

Or. en

Selgitus

Artikli 113 lõikes 5 sätestatud kord, mille kohaselt auditeerimisasutus ei või kuuluda samasse 
avaliku sektori asutusse, kuhu kuulub korraldusasutus, ohustaks asjatult hästi toimivaid 
süsteeme ja suurendaks halduskoormust.


