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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 erisätete kohta, 
milles käsitletakse Euroopa Regionaalarengu Fondist toetuse andmist seoses eesmärgiga 
„Euroopa territoriaalne koostöö”
(COM(2011)0611/2 – C7-0326/2011 – 2011/0273(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2011)0611/2),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 178, mille 
alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7-0326/2011),

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

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ... aprilli 2012. aasta arvamust1,

– võttes arvesse Regioonide Komitee ... juuli 2012. aasta arvamust2,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit ning eelarvekomisjoni, 
eelarvekontrollikomisjoni, transpordi- ja turismikomisjoni ning naiste õiguste ja soolise 
võrdõiguslikkuse komisjoni arvamusi (A7-0000/2012),

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.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) ELi toimimise lepingu artiklis 176 on (1) ELi toimimise lepingu artiklis 176 on 

                                               
1 ELT C ... / Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
2 ELT C ... / Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
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sätestatud, et Euroopa Regionaalarengu 
Fond (ERF) on ette nähtud selleks, et olla 
abiks põhiliste regionaalsete ebavõrdsuste 
korvamisel liidus. ELi toimimise lepingu 
artikli 174 kohaselt aitab ERF kaasa 
erinevate piirkondade vaheliste 
arenguerinevuste vähendamisele ning 
mahajäämuse vähendamisele kõige 
ebasoodsamas olukorras olevates 
piirkondades, mille seas tuleks erilist 
tähelepanu pöörata piirkondadele, kus 
valitsevad rasked ja püsivad ebasoodsad 
looduslikud ja demograafilised tingimused, 
näiteks saared ning piiriülesed ja 
mäestikualad.

sätestatud, et Euroopa Regionaalarengu 
Fond (ERF) on ette nähtud selleks, et olla 
abiks põhiliste regionaalsete ebavõrdsuste 
korvamisel liidus. ELi toimimise lepingu 
artikli 174 kohaselt aitab ERF kaasa 
erinevate piirkondade vaheliste 
arenguerinevuste vähendamisele ning 
mahajäämuse vähendamisele kõige 
ebasoodsamas olukorras olevates 
piirkondades, mille seas tuleks erilist 
tähelepanu pöörata maapiirkondadele, 
tööstuslikust üleminekust mõjutatud
piirkondadele ja piirkondadele, kus 
valitsevad rasked ja püsivad ebasoodsad 
looduslikud ja demograafilised tingimused, 
näiteks väga väikese rahvastikutihedusega 
põhjapoolseimad piirkonnad, saared ning 
piiriülesed ja mäestikualad.

Or. en

Selgitus

Ilma muudatuseta olek viide artiklile 174 ebatäielik.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Piiriüleses koostöös tuleks püüda 
piirialadel lahendada ühiselt tuvastatud 
ühised probleemid (nt halb ligipääsetavus, 
ebasobiv majanduskeskkond, kohalike ja 
piirkondlike omavalitsuste vaheliste 
võrgustike puudumine, teadusuuringud ja 
uuendustegevus ning info- ja 
sidetehnoloogiate kasutuselevõtt, 
keskkonna saastatus, riskide ennetamine, 
negatiivne suhtumine naaberriigi 
kodanikesse) ning hakata kasutama piiriala 
kasutamata potentsiaali (piiriülese teadus-
ja uuendustegevuse võimaluste ja -klastrite 
loomine, piiriülene tööturu lõimimine, 
koostöö ülikoolide või tervishoiukeskuste 

(5) Piiriüleses koostöös tuleks püüda 
piirialadel lahendada ühiselt tuvastatud 
ühised probleemid (nt halb ligipääsetavus –
võttes arvesse transpordi ligipääsetavust 
ja ebapiisavat infrastruktuuri, ebasobiv 
majanduskeskkond, kohalike ja 
piirkondlike omavalitsuste vaheliste 
võrgustike puudumine, teadusuuringud ja 
uuendustegevus ning info- ja 
sidetehnoloogiate kasutuselevõtt, 
keskkonna saastatus, riskide ennetamine, 
negatiivne suhtumine naaberriigi 
kodanikesse) ning hakata kasutama piiriala
kasutamata potentsiaali (piiriülese teadus-
ja uuendustegevuse võimaluste ja -klastrite 
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vahel), tihendades ühtlasi koostööd liidu 
üldist harmoonilist arengut silmas pidades.
Kui tegemist on mis tahes piiriüleste 
programmidega rahu ja leppimise 
saavutamiseks Põhja-Iirimaa ja Iirimaa 
piiriäärsete maakondade vahel, toetab ERF 
ka asjaomaste piirkondade sotsiaalset ja 
majanduslikku stabiilsust eelkõige 
kogukondade vahelise ühtekuuluvuse 
edendamiseks võetavate meetmetega.

loomine, piiriülene tööturu lõimimine, 
koostöö ülikoolide või tervishoiukeskuste 
vahel ning üldise majandushuviga seotud 
ühised piiriülesed teenused), tihendades 
ühtlasi koostööd liidu üldist harmoonilist 
arengut silmas pidades. Kui tegemist on 
mis tahes piiriüleste programmidega rahu 
ja leppimise saavutamiseks Põhja-Iirimaa 
ja Iirimaa piiriäärsete maakondade vahel, 
toetab ERF ka asjaomaste piirkondade 
sotsiaalset ja majanduslikku stabiilsust 
eelkõige kogukondade vahelise 
ühtekuuluvuse edendamiseks võetavate 
meetmetega.

Or. en

Selgitus

Support on basic infrastructure is needed especially due to the significance of such investment 
in the cross-border operational programmes. Cooperation programmes can continue working 
on these objectives, also taking into consideration the fact that the parliament asked for an 
improved coordination between the TEN-projects, particularly concerning transport and 
energy and cross-border infrastructure [A7-0222/2011]. Possibilities to enhance joint border 
service solutions will grow in importance in the cross-border regions of Europe, not least due 
to the demographic decline within the regions.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Liidu piirkondade hüvanguks tuleks 
luua mehhanism, mille kaudu korraldada 
toetuse andmist ERFist välispoliitika 
vahenditele, näiteks Euroopa 
naabruspoliitika rahastamisvahendile ja 
ühinemiseelse abi rahastamisvahendile, 
sealhulgas juhtudeks, kui 
väliskoostööprogramme vastu võtta ei saa 
või kui need tuleks lõpetada.

(13) Liidu piirkondade hüvanguks tuleks 
luua mehhanism, mille kaudu korraldada 
toetuse andmist ERFist välispoliitika 
vahenditele, näiteks Euroopa 
naabruspoliitika rahastamisvahendile ja 
ühinemiseelse abi rahastamisvahendile, 
sealhulgas juhtudeks, kui 
väliskoostööprogramme vastu võtta ei saa 
või kui need tuleks lõpetada. Komisjon 
peaks tagama, et see mehhanism 
parandaks nii komisjoni enda 
organisatsioonilise struktuuri kui ka liidu 
välis- ja sisepoliitika vahendite toimimist, 
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tegelikku kooskõlastatust ja koostoimet, 
et saavutada võimalikult häid poliitilisi 
tulemusi, nii et need vahendid 
täiendaksid üksteist.

Or. en

Selgitus

Liidu piirkondade hüvanguks tuleks luua mehhanism, mille kaudu korraldada toetuse andmist 
ERFist välispoliitika vahenditele, näiteks Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendile ja 
ühinemiseelse abi rahastamisvahendile, muu hulgas juhtudeks, kui väliskoostööprogramme 
vastu võtta ei saa või kui need tuleks lõpetada. Komisjon peaks hoolt kandma, et see 
mehhanism aitaks parandada liidu välis- ja sisepoliitika vahendite toimimist, et saavutada 
võimalikult häid poliitilisi tulemusi.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Eesmärgi „Euroopa territoriaalne 
koostöö” erinevatele osadele eraldatavad 
vahendid tuleks paika panna, 
kontsentreerides neid märkimisväärselt 
piiriülesele koostööle ja tagades piisava 
rahastamistaseme äärepoolseimate 
piirkondade koostööle.

(15) Eesmärgi „Euroopa territoriaalne 
koostöö” erinevatele osadele eraldatavad 
vahendid tuleks paika panna, 
kontsentreerides neid märkimisväärselt 
piiriülesele koostööle ja liikmesriikidele 
suunatud osade omavahelise paindlikkuse 
ärakasutamisele ning tagades piisava 
rahastamistaseme äärepoolseimate 
piirkondade koostööle.

Or. en

Selgitus

Käimasoleval perioodil on ligi pooled liikmesriigid paindlikult tegutsenud ning mõnel juhul 
on see programmitöö perioodil olnud vajalik ülekannete tegemiseks, kui on rakendatud uusi 
poliitilisi meetmeid.
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Kuna projektide elluviimises osaleb 
sageli inimesi rohkem kui ühest 
liikmesriigist ja on palju projekte, mille 
personalikulud on märkimisväärsed, tuleks 
personalikuludele kohaldatavat ühtset 
määra kohaldada ka muudele 
koostööprojektide otsekuludele, vältides nii 
selliste projektide haldamise üle eraldi 
arvepidamist.

(26) Kuna projektide elluviimises osaleb 
sageli inimesi rohkem kui ühest 
liikmesriigist, territoriaalsete 
koostööprojektide puhul on personalile 
esitatavad nõuded kõrged ja palju on 
projekte, mille personalikulud on 
märkimisväärsed, tuleks personalikuludele 
kohaldatavat ühtset määra kohaldada ka 
muudele koostööprojektide otsekuludele, 
vältides nii selliste projektide haldamise 
üle eraldi arvepidamist.

Or. en

Selgitus

Personalikulud moodustavad sageli 30–50% projekti kogukulust. 

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Tuleks lihtsustada paindlikkuse 
eeskirju programmialast väljaspool 
asuvates piirkondades rakendatavate 
projektide kohta. Samuti on vaja toetada 
tulemuslikku piiriülest ning riikide- ja 
piirkondadevahelist koostööd liidu 
naabritest kolmandate riikidega, kui see on 
vajalik selleks, et tõhusalt toetada 
kolmandate riikidega piirnevate 
liikmesriikide piirkondade arengut.
Vastavalt sellele võib erandjuhtudel ja 
eritingimustel lubada ERFil rahastada 
kolmandate riikide territooriumil 
läbiviidavaid projekte, mis on kasulikud 
liidu piirkondadele.

(27) Tuleks lihtsustada paindlikkuse 
eeskirju programmialast väljaspool 
asuvates piirkondades rakendatavate 
projektide kohta. Samuti on vaja toetada ja 
hõlbustada tulemuslikku piiriülest ning 
riikide- ja piirkondadevahelist koostööd 
liidu naabritest kolmandate riikidega, kui 
see on vajalik selleks, et tõhusalt toetada 
kolmandate riikidega piirnevate 
liikmesriikide piirkondade arengut.
Vastavalt sellele võib erandjuhtudel ja 
eritingimustel lubada ERFil rahastada 
kolmandate riikide territooriumil 
läbiviidavaid projekte, mis on kasulikud 
liidu piirkondadele.
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Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Rahalised vahendid eesmärgi „Euroopa 
territoriaalne koostöö” jaoks moodustavad 
struktuurifondidest perioodil 2014–2020 
eelarvelisteks kulukohustusteks ettenähtud 
üldsummast 3,48 % (11 700 000 004 eurot) 
vastavalt määruse (EL) nr […/2012 
[ühissätete määrus] artikli 83 lõikele 1 ja 
need jagunevad järgmiselt:

1. Rahalised vahendid eesmärgi „Euroopa 
territoriaalne koostöö” jaoks moodustavad 
struktuurifondidest perioodil 2014–2020 
eelarvelisteks kulukohustusteks ettenähtud 
üldsummast 7 % (XX XXX XXX XXX1

eurot) vastavalt määruse (EL) nr […/2012 
[ühissätete määrus] artikli 83 lõikele 1 ja 
need jagunevad järgmiselt:

a) 73,24 % (ehk 8 569 000 003 eurot) 
piiriüleseks koostööks;

a) 73,24 % (ehk X XXX XXX1 eurot) 
piiriüleseks koostööks;

b) 20,78 % (ehk 2 431 000 001 eurot)
riikidevaheliseks koostööks;

b) 20,78 % (ehk X XXX XXX2 eurot) 
riikidevaheliseks koostööks;

c) 5,98 % (ehk 700 000 000 eurot) 
piirkondadevaheliseks koostööks.

c) 5,98 % (ehk XXX XXX XXX3 eurot) 
piirkondadevaheliseks koostööks.
_____________
1,2,3,4 Konkreetsed arvud sõltuvad perioodil 
2014–2020 ühtekuuluvuspoliitika 
vajadusteks ettenähtud vahendite 
üldsummast.

Or. en

Selgitus

7% ajavahemikus 2014–2020 struktuurifondidele ettenähtud üldsummast on põhjendatud 
määr, mis on kooskõlas Euroopa Parlamendi täiskogul heakskiidetud seisukohaga: nõuda 
ühtekuuluvuspoliitika vajadusteks ettenähtud vahendite üldsummast vähemalt 7% eraldamist 
Euroopa territoriaalse koostöö tarbeks.
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Iga Euroopa territoriaalse koostöö 
eesmärgiga seotud liikmesriik võib kuni 
15% ühest lõike 1 punktides a ja b 
nimetatud osast üle kanda teisele osale.

Or. en

Selgitus

Kuni 15% vahendite ümberjagamine piiriülese ja riikidevahelise koostöö vajaduste vahel oli 
võimalik ka ajavahemikus 2007–2013 ja see võimalus tuleks säilitada. Nimetatud mehhanism 
on „alt üles” lähenemisviisi rakendamise näide, mis annab liikmesriikidele ja piirkondadele 
võimaluse tähtsustada ühte osa.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Äärepoolseimaid piirkondi hõlmavad 
koostööprogrammid saavad vähemalt 
150 % sellest ERFi abist, mida nad said 
perioodil 2007–2013. Lisaks eraldatakse 
äärepoolseimate piirkondade koostööks 
50 000 000 eurot piirkondadevaheliseks 
koostööks ettenähtud eraldisest. Selle 
lisaeraldise suhtes kohaldatakse teatavatele 
teemadele keskendumist käsitleva artikli 5 
punkti b sätteid.

2. Äärepoolseimaid piirkondi hõlmavad 
koostööprogrammid saavad vähemalt 
150 % sellest Euroopa territoriaalse 
koostöö abist, mida nad said perioodil
2007–2013. Lisaks eraldatakse 
äärepoolseimate piirkondade koostööks 
50 000 000 eurot piirkondadevaheliseks 
koostööks ettenähtud eraldisest. Selle 
lisaeraldise suhtes kohaldatakse teatavatele 
teemadele keskendumist käsitleva artikli 5 
punkti b sätteid.

Or. en

Selgitus

Tuleks rõhutada, et see 150% puudutab konkreetselt ERFi Euroopa territoriaalse koostöö 
osa.
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Aastatel 2015 ja 2016 eraldatakse ERFist 
naabruspoliitika rahastamisvahendi ja 
ühinemiseelse abi rahastamisvahendi alla 
kuuluvatele programmidele ettenähtud 
aastane assigneering, mille kohta ei ole 
komisjonile 30. juuniks naabruspoliitika 
rahastamisvahendi ja ühinemiseelse abi 
rahastamisvahendi alla kuuluvate 
piiriüleste ja merepiirkonna programmide 
raames esitatud ühegi koostööprogrammi, 
lõike 1 punktis a nimetatud liidusisestele 
piiriülese koostöö programmidele, milles 
asjaomane liikmesriik osaleb.

Aastatel 2015 ja 2016 eraldatakse ERFist 
naabruspoliitika rahastamisvahendi ja 
ühinemiseelse abi rahastamisvahendi alla 
kuuluvatele programmidele ettenähtud 
aastane assigneering, mille kohta ei ole 
komisjonile 30. juuniks naabruspoliitika
rahastamisvahendi ja ühinemiseelse abi 
rahastamisvahendi alla kuuluvate 
piiriüleste ja merepiirkonna programmide 
raames esitatud ühegi koostööprogrammi, 
lõike 1 punktis a nimetatud liidusisestele
või -välistele piiriülese koostöö 
programmidele, milles asjaomane 
liikmesriik osaleb.

Kui ka 30. juunil 2017 on veel 
naabruspoliitika rahastamisvahendi ja 
ühinemiseelse abi rahastamisvahendi alla 
kuuluvate piiriüleste ja merepiirkonna 
programmide koostööprogramme, mida ei 
ole komisjonile esitatud, eraldatakse kogu 
ERFi toetus, millele osutatakse lõikes 4 ja 
mis on ette nähtud kasutamiseks kuni 
aastani 2020, lõike 1 punktis a osutatud 
liidusisestele piiriülese koostöö 
programmidele, milles asjaomane 
liikmesriik osaleb.

Kui ka 30. juunil 2017 on veel 
naabruspoliitika rahastamisvahendi ja 
ühinemiseelse abi rahastamisvahendi alla 
kuuluvate piiriüleste ja merepiirkonna 
programmide koostööprogramme, mida ei 
ole komisjonile esitatud, eraldatakse kogu 
ERFi toetus, millele osutatakse lõikes 4 ja 
mis on ette nähtud kasutamiseks kuni 
aastani 2020, lõike 1 punktis a osutatud 
liidusisestele või -välistele piiriülese 
koostöö programmidele, milles asjaomane 
liikmesriik osaleb.

Or. en

Selgitus

Ettepanek on, et seda sätet laiendataks, nii et ERFi n-ö tagastatud vahendeid saaks kasutada 
ka toimivate välisprogrammide raames tehtavaks koostööks.
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 8 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sellisel juhul kantakse lõikes 4 osutatud 
ERFi toetus, mis vastab aastastele 
maksetele, mida ei ole veel kinnitatud, 
asjaomase liikmesriigi taotlusel lõike 1 
punktis a nimetatud liidusisestele 
piiriülestele programmidele, milles 
asjaomane liikmesriik osaleb.

Sellisel juhul kantakse lõikes 4 osutatud 
ERFi toetus, mis vastab aastastele 
maksetele, mida ei ole veel kinnitatud, 
asjaomase liikmesriigi taotlusel lõike 1 
punktis a nimetatud liidusisestele või -
välistele piiriülestele programmidele, 
milles asjaomane liikmesriik osaleb.

Or. en

Selgitus

Ettepanek on, et seda sätet laiendataks, nii et ERFi n-ö tagastatud vahendeid saaks kasutada 
ka toimivate välisprogrammide raames tehtavaks koostööks.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) iga piiriülese koostööprogrammi jaoks 
valitakse kuni neli temaatilist eesmärki;

a) iga piiriülese koostööprogrammi jaoks 
valitakse kuni viis temaatilist eesmärki;

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanekus ei võeta arvesse piiralade keerukust ja teatavaid probleeme, mida 
esineb piirialadel (nt üldist majandushuvi pakkuvate teenuste piiratud kättesaadavus) ja 
riikidevahelise koostöö aladel (nt demograafilised muutused). Suurem paindlikkus 
prioriteetide valikul annab piirkondadele parema võimaluse valida ühiste probleemide 
lahendamiseks kõige sobivam kombinatsioon.
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Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) iga riikidevahelise koostööprogrammi 
jaoks valitakse kuni neli temaatilist 
eesmärki;

b) iga riikidevahelise koostööprogrammi 
jaoks valitakse kuni viis temaatilist 
eesmärki;

Or. en

Selgitus

Sama selgitus nagu muudatusettepanekul 12.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – punkt a – taane i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) piiriüleste tööturgude lõimimine, 
sealhulgas arvatud piiriülene liikuvus, 
ühised kohalikud tööhõivealgatused ja 
koolitused (temaatilise eesmärgi „Tööhõive 
edendamine ja tööjõu liikuvuse toetamine” 
raames); 

(i) piiriüleste tööturgude lõimimine, 
sealhulgas arvatud piiriülene tööjõu
liikuvus, ühised kohalikud 
tööhõivealgatused ja koolitused 
(temaatilise eesmärgi „Tööhõive 
edendamine ja tööjõu liikuvuse toetamine” 
raames); 

Or. en

Selgitus

Üldise piiriülese liikuvusega seotud teemad peaksid olema eraldi investeerimisprioriteet, vt 
(iii).
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Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – punkt a – taane i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i a) toetus üldise majandushuviga seotud 
ühiste piiriüleste teenuste loomiseks või 
edendamiseks (temaatilise eesmärgi 
„Sotsiaalse kaasatuse edendamine ja 
vaesuse vastu võitlemine” raames);

Or. en

Selgitus

Võimalused edendada ühiseid piiriüleseid teenuselahendusi, saavutades suurt kokkuhoidu, on 
asjaomased projektide puhul, mis on seotud ühiste avalike teenuste ühise kasutamisega, 
eeskätt tervishoiu, hariduse ja päästeteenistuse valdkonnas. Vajadus loominguliste lahenduste 
järele suureneb Euroopa piiriülestes piirkondades, seda ka rahvastiku arvu kahanemise tõttu. 

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – punkt a – taane i b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i b) piiriülese liikuvuse edendamine 
transpordi kättesaadavuse ja ühenduste 
parandamise teel, sealhulgas piirijaamade 
tugevdamisega ja suutlikkuse 
suurendamisega välispiiridel, 
investeerimine puuduolevatesse 
piiriülestesse ühendustesse, lahenduste 
loomine graafikute ja piletisüsteemide 
ühtlustamiseks ning uute 
transpordiühenduste kasutuselevõtuks, 
kui need aitavad oluliselt edendada 
programmipiirkonna majanduslikku ja 
funktsionaalset arengut (temaatilise 
eesmärgi „Säästva transpordi ja tähtsate 
võrguinfrastruktuuride kitsaskohtade 
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kõrvaldamise edendamine“ raames);

Or. en

Selgitus

Piiriülene liikuvus ja transpordi kättesaadavus peaksid olema Euroopa territoriaalse koostöö 
investeeringutes prioriteedid, arvestades piirialade spetsiifilisi probleeme võimalusi, mida 
nende prioriteetide alased investeeringud võivad kindlustada.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – punkt a – taane i c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i c) investeeringud infrastruktuuri ja 
ühisesse varustusse, kaasa arvatud 
mittemateriaalsesse infrastruktuuri 
rahvusvahelistes uurimisprojektides, 
edendades energiavõrgustikke (näiteks 
arukaid võrke), et energiaressursse kõige 
paremini kasutada ja edendada sellega 
oluliselt programmipiirkonna 
majanduslikku ja funktsionaalset arengut 
(temaatilise eesmärgi „Teaduse, 
tehnoloogilise arendustegevuse ja 
innovatsiooni edendamine“ raames);

Or. en

Selgitus

Infrastruktuure on vaja toetada, eriti kuna niisugused investeeringud on olulised piiriüleste 
rakenduskavade seisukohast, mille puhul on sageli vaja tehnilisi teadusuuringuid ja teadmisi 
kohalike olude kohta, et levitada parimaid tavasid kogu programmipiirkonnas. Võib jätkuda 
koostöökavade töö nende eesmärkide saavutamiseks, võttes arvesse ka asjaolu, et parlament 
on nõudnud TEN-projektide paremat koordineerimist, eeskätt transpordi ja energia ning 
piiriülese infrastruktuuri osas [A7-0222/2011].
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Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) riikidevahelises koostöös: 
makropiirkondlike ja merepiirkondadele 
pühendatud strateegiate väljatöötamine ja 
elluviimine (temaatilise eesmärgi 
„Institutsioonide võimekuse parandamine 
ja tõhus avalik haldus” raames).

b) riikidevahelises koostöös: 

(i) makropiirkondlike ja merepiirkondadele 
pühendatud strateegiate väljatöötamine ja 
elluviimine (temaatilise eesmärgi 
„Institutsioonide võimekuse parandamine 
ja tõhus avalik haldus” raames);

(ii) demograafiliste muutustega seotud 
ühiste probleemide lahendamisel 
(temaatilise eesmärgi „Sotsiaalse 
kaasatuse edendamine ja vaesuse vastu 
võitlemine” raames);
(iii) meresõidualase piiriüleses koostöös, 
mida piiriülese koostöö programmid ei 
hõlma;

Or. en

Selgitus

Meresõidualase piiriülese koostöö jätkamine, mida on põhjenduses 17 nimetatud kui 
piiriülese koostöö investeerimisprioriteeti.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) piirkondadevahelises koostöös: 
(i) ühtekuuluvuspoliitika tulemuslikkuse 
parandamine piirkondade- ja 
linnadevahelise kogemuste vahetamiste 
julgustamise teel, et edendada 
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rakenduskavade väljatöötamist ja 
elluviimist;
(ii) koostöö uuenduslike teadusmahukate 
klastrite vahel ning teabevahetust 
teadlaste ja teadusasutuste vahel;

Or. en

Selgitus

Liidu piirkondade hüvanguks tuleks luua mehhanism, mille kaudu korraldada toetuse andmist 
ERFist välispoliitika vahenditele, näiteks Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendile ja 
ühinemiseelse abi rahastamisvahendile, muu hulgas juhtudeks, kui väliskoostööprogramme 
vastu võtta ei saa või kui need tuleks lõpetada. Komisjon peaks hoolt kandma, et see 
mehhanism aitaks parandada liidu välis- ja sisepoliitika vahendite toimimist, et saavutada 
võimalikult häid poliitilisi tulemusi.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt c – taane i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) mehhanismid, mis tagavad 
kooskõlastatuse fondide, Maaelu Arengu 
Euroopa Põllumajandusfondi, Euroopa 
Kalandus- ja Merendusfondi ning muude 
liidu ja riikide rahastamisvahendite vahel ja 
Euroopa Investeerimispangaga (EIB);

(i) mehhanismid, mis tagavad parema 
kooskõlastatuse fondide, Maaelu Arengu 
Euroopa Põllumajandusfondi, Euroopa 
Kalandus- ja Merendusfondi ning muude 
liidu ja riikide rahastamisvahendite, sh 
ENI, IPA ja Euroopa Arengufondi vahel 
ja Euroopa Investeerimispangaga (EIB), 
pöörates vajalikku tähelepanu võimaliku 
ENI-komponendi Euroopa territoriaalse 
koostöö programmidesse rakendamise 
praktilisele struktuurile;

Or. en
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Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt f – taane i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) tabel, milles on iga aasta kohta vastavalt 
määruse (EL) nr [...]/2012 [ühissätete 
määrus] artiklitele 53, 110 ja 111 esitatud 
ERFist antavale kavandatud abile vastava 
rahalise assigneeringu kogusumma;

(i) tabel, milles on iga aasta kohta vastavalt 
määruse (EL) nr [...]/2012 [ühissätete 
määrus] artiklites 53, 110 ja 111 sätestatud 
kaasrahastamise määrade eeskirjadele
esitatud ERFist antavale kavandatud abile 
vastava rahalise assigneeringu 
kogusumma;

Or. en

Selgitus

Euroopa territoriaalse koostöö määrus ei hõlma kõiki asjaomaseid teemasid; selles on 
viidatud teistele määrustele. Seetõttu on seda raske lugeda ja mõnel juhul on ruumi 
erinevateks tõlgendusteks. Artiklis 7 tuleb jälgida pikki ühelt määruselt teisele viitamise 
jadasid.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Iga koostööprogramm peab sisaldama 
järgmist teavet:

3. Kui see on asjakohane, peab
koostööprogramm sisaldama järgmist 
teavet:

Or. en

Selgitus

Kas selle artikli tegevuste kirjeldused on koostööprogrammile kohaldatavad, tuleb hinnata 
asjakohasel tasandil.
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Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Koostööprogrammide projektid valib 
määruse (EL) nr […]/2012 [ühissätete 
määrus] artiklis 41 viidatud seirekomisjon.

1. Koostööprogrammide projektid valib 
määruse (EL) nr […]/2012 [ühissätete 
määrus] artiklis 41 viidatud seirekomisjon 
või sellele alluv juhtkomisjon.

Or. en

Selgitus

On vaja, et juhtkomisjoni võiks kuuluda ka teisi isikuid peale seirekomisjoni liikmete (näiteks 
piirkondade esindajad).

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Juhtiv abisaaja peab asuma ja ainus 
abisaaja peab olema registreeritud 
liikmesriigis.

4. Juhtiv abisaaja peab asuma ja ainus 
abisaaja peab olema registreeritud 
liikmesriigis, juhul kui liikmesriigid ja 
koostööprogrammis osalevad kolmandad 
riigid ei ole teisiti kokku leppinud, 
tingimusel, et halduskontrolli ja 
auditeerimise nõuded on täidetud.

Or. en

Selgitus

Näiteks Norra partneritel on olnud 35 kuni 40 juhtivat partnerlust. Norra partnerite 
kaasamiseks on oluline, et nad võiksid olla ka juhtivad partnerid.
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Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ERFist tehniliseks abiks eraldatav summa 
moodustab kuni 6 % 
koostööprogrammidele eraldatavast 
kogusummast, kuid vähemalt 1 500 000
eurot.

ERFist tehniliseks abiks eraldatav summa 
moodustab kuni 6 % koostööprogrammile 
eraldatavast kogusummast, kuid vähemalt 
1 800 000 eurot.

Or. en

Selgitus

Pakutud tehnilise abi miinimumsumma (1,5 miljonit eurot) on liiga väike, et tagada 
koostöökavade nõuetekohane rakendamine, ning see ei arvesta riikidevahelise lähenemisviisi 
keerukust ja mõnede programmipiirkondade geograafilist suurust. Kuna kavade puhul on 
väga oluline tagada nõuetekohane rakendamine, on vaja suuremat paindlikkust riiklikul 
tasandil, et saada koostöökavade struktuur toimima.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Projekti personalikulud võib arvestada 
ühtse määra alusel, mis võib olla kuni 15 %
projekti otsestest kuludest, mis ei sisalda 
personalikulusid.

lisaks määruse (EL) nr /2012 [ühissätete 
määrus] artiklis 58 sätestatud eeskirjadele 
kaudseid kulusid hõlmava ühtse 
rahastamismäära kohta, võib projekti 
personalikulud arvestada ühtse määra 
alusel, mis võib olla kuni 20 % projekti 
otsestest kuludest, mis ei sisalda 
personalikulusid.

Or. en

Selgitus

Personalikulud moodustavad sageli 30–50% projekti kogukulust. Projekti auditiperspektiivi ei 
tohi siiski unustada.
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Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Määruse (EL) nr [...]/2012 [ühissätete 
määrus] artikli 113 lõigete 1 ja 2 
kohaldamiseks määravad 
koostööprogrammis osalevad liikmesriigid 
ühe korraldusasutuse ja (kõnealuse 
määruse artikli 113 lõike 4 kohaldamise 
eesmärgil) ühe auditeerimisasutuse, mis 
asuvad samas liikmesriigis.

1. Määruse (EL) nr [...]/2012 [ühissätete 
määrus] artikli 113 lõigetes 1 ja 2 
sätestatud asutuste määramise sätete
kohaldamiseks määravad 
koostööprogrammis osalevad liikmesriigid 
ühe korraldusasutuse ja (kõnealuse 
määruse artikli 113 lõike 4 kohaldamise 
eesmärgil) ühe auditeerimisasutuse, mis 
asuvad samas liikmesriigis.

Or. en

Selgitus

Euroopa territoriaalse koostöö määrus ei hõlma kõiki asjaomaseid teemasid; selles on 
viidatud teistele määrustele. Seetõttu on seda raske lugeda ja mõnel juhul on ruumi 
erinevateks tõlgendusteks. Artiklis 7 tuleb jälgida pikki ühelt määruselt teisele viitamise 
jadasid.


