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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, milles 
käsitletakse erisätteid Euroopa Regionaalarengu Fondi ja majanduskasvu ja tööhõivesse 
investeerimise eesmärgi kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 
1080/2006
(COM(2011)0614 – C7-0328/2011 – 2011/0275(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2011) 0614),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 178 lõiget 1 
ja artikli 349 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-
0328/2011),

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

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 25. aprilli 2012. aasta arvamust,

– võttes arvesse Regioonide Komitee 3. mai 2012. aasta arvamust,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit ning eelarvekomisjoni, keskkonna-, 
rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni, tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni, 
transpordi- ja turismikomisjoni ning naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni 
arvamusi (A7-0000/2012),

1. võtab esimesel lugemisel vastu allpool toodud seisukoha;

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

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) ERF peaks aitama kaasa Euroopa 2020. 
aasta strateegiale ja tagama seeläbi ERFi 
abi suurema kontsentreerituse liidu 

(5) ERF peaks aitama kaasa Euroopa 2020. 
aasta strateegiale ja tagama seeläbi ERFi 
abi suurema kontsentreerituse liidu 
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prioriteetidele. Toetust saavate piirkondade 
kategooria kohaselt suunatakse ERFi toetus 
innovatsioonile ja teadusuuringutele, 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtetele ning kliimamuutuste 
leevendamisele. Kontsentratsiooniastme 
puhul tuleks võtta arvesse nii piirkonna 
arengutaset kui ka nende piirkondade 
erivajadusi, mille SKP elaniku kohta 
ajavahemikul 2007−2013 oli väiksem kui 
75 % EL 25 keskmisest SKPst 
võrdlusperioodil.

prioriteetidele. Toetust saavate piirkondade 
kategooria kohaselt suunatakse ERFi toetus 
innovatsioonile ja teadusuuringutele, info-
ja kommunikatsioonitehnoloogiale,
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtetele ning kliimamuutuste 
leevendamisele. Kontsentratsiooniastme 
puhul tuleks võtta arvesse nii piirkonna 
arengutaset kui ka nende piirkondade 
erivajadusi, mille SKP elaniku kohta 
ajavahemikul 2007−2013 oli väiksem kui 
75% EL 25 keskmisest SKPst 
võrdlusperioodil.

Or. en

Selgitus

Vastab muudatusettepanekutele 16 ja 17.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Tuleb tagada ühtekuuluvuspoliitika 
ja teadus-ja innovatsioonipoliitika 
koosmõju, nagu on sätestatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 
[...]/2012 […], millega kehtestatakse 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogramm „Horisont 2020” 
aastateks 2014–2020 („Horisont 2020”), 
võttes arvesse tipptasemeni jõudmiseks 
tehtavaid jõupingutusi, mis võib 
soodustada laiemat osalemist „Horisont 
2020” programmis.
_____________
1 ELT L ...

Or. en
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Programmi rakendamise edusammude 
hindamiseks tuleks enne seda, kui 
liikmesriigid visandavad oma 
rakenduskavad, luua ühine näitajate 
kogum. Neid näitajaid peaksid täiendama 
programmile eriomased näitajad.

(6) Programmi rakendamise edusammude 
hindamiseks tuleks enne seda, kui 
liikmesriigid visandavad oma 
rakenduskavad, luua ühine näitajate 
kogum. Neid näitajaid peaksid täiendama 
programmile eriomased väljund- ja 
tulemusnäitajad.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Linnade säästva arengu raames 
peetakse vajalikuks toetada integreeritud 
meetmeid linnapiirkondade majanduslike, 
keskkonnaalaste, kliima- ja sotsiaalsete 
probleemide lahendamiseks ning määrata 
kindlaks kord, millega koostatakse
kõnealustest meetmetest abi saavate 
linnade nimekiri ning meetmete jaoks 
eraldatud rahasumma.

(7) Linnade säästva arengu raames 
peetakse vajalikuks toetada integreeritud 
meetmeid linnapiirkondade majanduslike, 
keskkonnaalaste, kliima-, demograafiliste
ja sotsiaalsete probleemide lahendamiseks 
ning määrata kindlaks kord, millega 
valitakse kõnealustest meetmetest abi 
saavate funktsionaalsed linnapiirkonnad
ning meetmete jaoks eraldatud rahasumma.

Or. en

Selgitus

Vastab muudatusettepanekule 43.
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Linnade säästva arengu valdkonna 
meetmete ERFi poolt ajavahemikul 
2007−2013 kaasrahastatud 
rakenduskavadesse integreerimise 
tugevatele külgedele ja kogemusele 
toetudes tuleks liidu tasandil astuda 
järgmine samm linnade arenguplatvormi 
loomise abil.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Vastab muudatusettepanekutele 48–51.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Selleks et tagada käesoleva määruse 
rakendamise ühtsed tingimused, tuleks 
komisjonile anda rakendusvolitused
linnade arenguplatvormis osalevate 
linnade nimekirja suhtes. Neid volitusi 
tuleks kasutada kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 
2011. aasta määrusega (EL) nr 182/2011, 
millega kehtestatakse eeskirjad ja 
üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide poolt läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendamisvolituste teostamise suhtes.

(13) Selleks et tagada käesoleva määruse 
rakendamise ühtsed tingimused, tuleks 
komisjonile anda rakendamisvolitused
ühiste näitajate suhtes. Neid volitusi tuleks 
kasutada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 16. veebruari 2011. aasta 
määrusega (EL) nr 182/2011, millega 
kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, 
mis käsitlevad liikmesriikide poolt 
läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida 
kohaldatakse komisjoni 
rakendamisvolituste teostamise suhtes.

Or. en
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ERF aitab rahastada meetmeid, mille 
eesmärk on tugevdada majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, 
korvates põhilisi piirkondlikke ebavõrdsusi 
piirkondade majanduse arengu ja 
struktuurilise kohandamise, sealhulgas 
taandarenevate tööstuspiirkondade ja
mahajäävate piirkondade 
ümberkorraldamise toetamise kaudu.

ERF aitab rahastada meetmeid, mille 
eesmärk on tugevdada majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, 
korvates põhilisi piirkondlikke ebavõrdsusi 
piirkondade majanduse arengu ja 
struktuurilise kohandamise, sealhulgas 
taandarenevate tööstuspiirkondade,
mahajäävate piirkondade ja probleemsete 
või ebasoodsate demograafiliste 
tingimustega piirkondade
ümberkorraldamise toetamise kaudu.

Or. en

Selgitus

Euroopa Liit seisab silmitsi senikogematute demograafiliste muutustega (elanikkonna 
vananemine, sündimuse madal tase, ränne). Uus olukord põhjustab probleeme nii 
majandusele kui tervishoiu- ja sotsiaalteenistustele ning avaldab kindlat mõju Euroopa 
piirkondadele ja linnadele. Seoses selle probleemidega on tähtis kehtivat poliitikat 
kohandada, et reageerida paremini regionaalse ja kohaliku tasandi kasvavatele asjaomastele 
vajadustele.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tootlikku investeerimist, mis aitab kaasa 
püsivate töökohtade loomisele ja 
säilitamisele, eelkõige otsese abi kaudu 
väikestesse ja keskmise suurusega 
ettevõtetesse (VKEdesse) investeerimiseks;

(a) tootlikku investeerimist, mis aitab kaasa 
püsivate töökohtade loomisele ja 
säilitamisele, eelkõige otsese abi kaudu 
väikestesse ja keskmise suurusega 
ettevõtetesse (VKEdesse) investeerimiseks;

Or. en
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Selgitus

Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted on peamised uute töökohtade loojad Euroopa 
Liidus. Seetõttu keskendub ELi poliitika väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele 
paremate tingimuste loomisele ettevõtlustoetuste abil. Samas võib eeldus, et suuremad 
ettevõtted ei vaja raskuste ületamisel abi, eelkõige praeguses kriisi tõttu vaenulikus 
ettevõtluskeskkonnas, avaldada väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele pärssivat mõju, 
kuna mõlemat tüüpi ettevõtted on üksteisest mitmel viisil sõltuvad. Seetõttu ei tohiks 
suuremaid ettevõtteid toetusest ilma jätta, kuni nad teevad koostööd väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtetega.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) investeeringuid infrastruktuuridesse, 
mille kaudu osutatakse kodanikele energia-
, keskkonna-, transpordi- ja IKT-alaseid 
põhiteenuseid;

(b) investeeringuid kättesaadavatesse
infrastruktuuridesse, mille kaudu 
osutatakse kodanikele energia-, keskkonna-
, transpordi- ja IKT-alaseid põhiteenuseid;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on kindlustada, et teenuste kättesaadavaks tegemisel ei 
diskrimineerita ühtegi inimgruppi, eelkõige eakaid või puuetega inimesi.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) investeeringuid sotsiaal-, tervishoiu- ja
hariduse infrastruktuuri;

(c) investeeringuid kättesaadavasse
sotsiaal-, tervishoiu-, hariduse, kultuuri-, 
spordi- ja turismi infrastruktuuri;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on kindlustada, et teenuste kättesaadavaks tegemisel ei 
diskrimineerita ühtegi inimgruppi, eelkõige eakaid või puuetega inimesi. Peale selle laiendab 
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muudatusettepanek toetuse kohaldamisala, lisades sellesse kolm Euroopa kodanike ja 
majanduse jaoks elutähtsat sektorit.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iv) koostöövõrkude loomist, koostöö ja 
kogemuste vahetust piirkondade, linnade
ja asjaomaste sotsiaalses, majanduslikus ja 
keskkonnavaldkonnas tegutsejate vahel;

(iv) koostöövõrkude loomist, koostöö ja 
kogemuste vahetust kohalike ja 
piirkondlike ametiasutuste ja asjaomaste 
sotsiaalses, majanduslikus ja 
keskkonnavaldkonnas tegutsejate vahel;

Or. en

Selgitus

Koostöövõrkude loomine, koostöö ja kogemuste vahetamine puudutab peale piirkondade ja 
linnade ka teisi ametkondi. Termin „kohalikud ja piirkondlikud ametiasutused” hõlmab neid 
kõiki ja rõhutab osalejate, mitte kogukonna rolli.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) rahastamisvahendite, näiteks 
laenude, garantiide ja 
omandiväärtpaberite või muude 
tagastatava finantsabi vormide, mis on 
määratletud määruse (EÜ) nr [...]/2012 
artiklis 32, väljatöötamist;

Or. en

Selgitus

Tagastatavate rahastamisvahendite tähtsus aina kasvab, eriti olukorras, kus olemasolevad 
rahastamisvahendid on piiratud ja ressursse tuleb kasutada võimalikult efektiivselt. ERF on 
peamine rahastamisvahendite toetaja ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas. Käesolev 
muudatusettepanek esitleb uut sekkumise kategooriat, et rõhutada rahastamisvahendite rolli 
Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuste kohaldamisalas.
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Muudatusettepanek 13

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ERF ei toeta investeeringuid 
infrastruktuuridesse, mis pakuvad 
rohkemarenenud piirkondade kodanikele 
keskkonna-, transpordi- ja IKT-alaseid 
põhiteenuseid.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Keskkonna-, transpordi- ja IKT-alaste põhiteenuste infrastruktuuride väljajätmine 
toetusringist ei peegelda Euroopa piirkondade tegelikku olukorda ja ei arvesta praeguse kriisi 
tõttu tekkivate vajadustega ega nendega tegelemisel ilmneda võivate raskustega. Samuti oleks 
sellisel väljajätmisel ebasoodne mõju strateegia „Euroopa 2020“eesmärkide saavutamisele.
Selleks, et mitte tõkestada arengupotentsiaali üle kogu Euroopa, peaks ka rohkem arenenud 
piirkondadel olema õigus saada toetust, juhul kui sellega rahastatakse väikesemastaabilist 
infrastruktuuri.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamist direktiivi 2003/87/EÜ 
reguleerimisalasse kuuluvates rajatistes;

(b) investeering, mille eesmärk on 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine direktiivi 2003/87/EÜ I lisa 
reguleerimisalasse kuuluvates rajatistes, 
välja arvatud kaugküte ja -jahutus ning 
kombineeritud soojuselektrijaamad.

Or. en

Selgitus

Heitkogustega kauplemise süsteemi kuuluvates rajatistes kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamist taotlevate investeeringute täielik väljajätmine toetuse kohaldamisalast piiraks 
potentsiaalset energia säästmist seoses kaugkütte ja -jahutuse ning kombineeritud 
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soojuselektrijaamade võrgustike uuendamisega. Ühtlasi jäetaks sellega välja investeeringud, 
mis tagavad kodanikele ühe põhiteenustest. Peale selle peaks liikmesriikidel olema võimalus 
valida strukturaalse rahastamise ja heitkogusega kauplemise süsteemi tulu (millest 50% 
tuleks kasutada kliimamuutuste leevendamise ja kohanemisprojektide toetuseks) vahel, et 
rahastada CO2-heite vähendamiseks tehtavaid investeeringuid nagu programmitöö perioodil 
2007–2013.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tubaka ja tubakatoodete valmistamist, 
töötlemist ja turustamist;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Ehkki EL ei peaks toetama tubakatööstust, ei ole ainult ühe ELi poolt mitte-soositud 
turusegmendi väljajätmine mõistlik.

Muudatusettepanek 16

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) vähemalt 80% ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 
punktides 1, 3 ja 4 sätestatud temaatilistele 
eesmärkidele; ning

(i) vähemalt 70% ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 
punktides 1, 2, 3 ja 4 sätestatud 
temaatilistele eesmärkidele; ning

Or. en

Selgitus

Temaatiline kontsentratsioon, mis nõuab 80% ressurssidest ja on suunatud kolmele 
temaatilisele eesmärgile, piirab liiga suurel määral liikmesriikide ja piirkondade võimalust 
kohandada oma programme eriomastele territoriaalsetele vajadustele. Sihtotstarbeliste 
ressursside kohustusliku kvoodi vähendamine ja ühe temaatilise eesmärgi lisamine tagab 
suurema paindlikkuse.
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Muudatusettepanek 17

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) vähemalt 50% ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 
punktides 1, 3 ja 4 sätestatud temaatilisele 
eesmärgile.

(i) vähemalt 40% ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 
punktides 1, 2, 3 ja 4 sätestatud 
temaatilisele eesmärgile.

Or. en

Selgitus

Temaatiline kontsentratsioon, mis nõuab 50% ressurssidest ja on suunatud kolmele 
temaatilisele eesmärgile, piirab liiga suurel määral liikmesriikide ja piirkondade võimalust 
kohandada oma programme eriomastele territoriaalsetele vajadustele. Sihtotstarbeliste 
ressursside kohustusliku kvoodi vähendamine ja ühe temaatilise eesmärgi lisamine tagab 
suurema paindlikkuse.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ii) vähemalt 6% ERFi ressursside
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 punktis 
4 sätestatud temaatilisele eesmärgile.

(ii) vähemalt 10% ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 punktis 
4 sätestatud temaatilisele eesmärgile.

Or. en

Selgitus

On kooskõlas muudatusettepanekuga 26, mis lisab vähese CO2-heitega transpordisüsteemi ja 
linnaliikluse määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 punktis 4 sätestatud temaatilisse eesmärki. 
Energiasäästlikkusega seotud investeeringute kohustuslikud kvoodid tuleb kohandada.
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Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina punkti a alapunktist i
eraldatakse vähemalt 60 % ERFi 
ressursside kogusummast riiklikul 
tasandil määruse (EL) nr […]/2012 artikli 
9 punktides 1, 3 ja 4 sätestatud 
temaatilistele eesmärkidele piirkondades, 
mille SKP elaniku kohta oli ajavahemikul 
2007−2013 alla 75 % EL 25 keskmisest 
SKPst võrdlusperioodil, kuid mis on 
kõlblikud üleminekukategooria või 
rohkemarenenud piirkondade kategooriate 
kohaselt ajavahemikul 2014−2020 
vastavalt määruse (EL) nr [ ]/2012 artikli 
82 lõike 2 punktidele b ja c.

Käesoleva artikli punkt b kehtib ka nende 
piirkondade kohta, mille SKP elaniku 
kohta oli ajavahemikul 2007−2013 alla 
75% EL 25 keskmisest SKPst 
võrdlusperioodil, kuid mis on kõlblikud 
üleminekukategooria või rohkemarenenud 
piirkondade kategooriate kohaselt 
ajavahemikul 2014−2020 vastavalt 
määruse (EL) nr [ ]/2012 artikli 82 lõike 2 
punktidele b ja c.

Or. en

Selgitus

Temaatilise kontsentratsiooniga seoses peaksid üleminekupiirkonnad oma eriomase uue 
staatuse ja mitmesuguste vajaduste tõttu saama võrdsest kohtlemisest samamoodi kasu nagu 
vähemarenenud piirkonnad.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ärialaste teadusuuringute ja 
innovatsiooni investeeringute, toodete ja 
teenuste arendamise, tehnosiirde, sotsiaalse 
innovatsiooni ja riiklike teenuste alaste 
rakenduste, nõudluse stimuleerimise,
võrkude loomise ja avatud innovatsiooni 
soodustamine läbi aruka 
spetsialiseerumise;

(b) ärialaste teadusuuringute ja 
innovatsiooni investeeringute, toodete ja 
teenuste arendamise, tehnosiirde, sotsiaalse 
innovatsiooni, kultuuri- ja loovtööstuse, 
riiklike teenuste alaste rakenduste, 
nõudluse stimuleerimise, võrkude loomise 
ja avatud innovatsiooni soodustamine läbi 
aruka spetsialiseerumise;

Or. en
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Selgitus

Kultuuri peetakse majandusarengu ja Euroopa piirkondade ja linnade ligitõmbavuse 
oluliseks teguriks. Euroopa kultuuri- ja loovsektor on Euroopa majanduse üks peamisi 
dünaamilisuse allikaid. Kultuuri- ja loovsektor on viimaste aastate jooksul kasvanud kiiremini 
kui enamik teisi sektoreid ning sellel on potentsiaal edendada loomingulisust, innovatsiooni ja 
ettevõtlust paljudes erinevates valdkondades. Sellega seoses võib kultuuri strateegia 
„Euroopa 2020“ kontekstis mõista loomingulisuse ja innovatsiooni katalüsaatorina.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 1 – alapunkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) asjaomaste seoste ja koosmõju 
arendamine „Horisont 2020” 
programmiga;

Or. en

Selgitus

ERFil ja „Horisont 2020” programmil on suures osas samasugused teadusuuringuid ja 
innovatsiooni käsitlevad eesmärgid, kuid nad keskenduvad erinevatele küsimustele ja järgivad 
erinevaid metodoloogiaid. Ühenduste ja koostoimete arendamine kahe strateegia vahel aitaks 
saavutada strateegia „Euroopa 2020“ aruka majanduskasvu juhtalgatuse eesmärke.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 2 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) e-riigi, e-õppe, e-kaasatuse ja e-
tervishoiu alaste IKT rakenduste 
tugevdamine;

(c) e-riigi, e-õppe, e-kultuuri, e-kaasatuse 
ja e-tervishoiu alaste IKT rakenduste 
tugevdamine;

Or. en

Selgitus

Kultuuri peetakse majandusarengu ja Euroopa piirkondade ja linnade ligitõmbavuse 
oluliseks teguriks. Euroopa kultuuri- ja loovsektor on Euroopa majanduse üks peamisi 
dünaamilisuse allikaid ning selle IKT-alaseid rakendusi tuleb toetada.
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Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 3 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) uute ärimudelite arendamine VKEde 
jaoks, eelkõige pidades silmas 
rahvusvahelist tegevust;

(b) uute ärimudelite arendamine ja 
rakendamine VKEde jaoks, eelkõige 
pidades silmas rahvusvahelist tegevust;

Or. en

Selgitus

Uute ärimudelite arendamine ei tohiks piirduda uute VKEde loomisega.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 4 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) energiatõhususe ja taastuvenergia 
kasutamise edendamine VKEdes;

(b) energiatõhususe ja taastuvenergia 
kasutamise edendamine ettevõtetes, 
hoolimata ettevõtte suurusest;

Or. en

Selgitus

Kõiki ettevõtteid, hoolimata nende suurusest, tuleks ajendada kasutama taastuvenergiat ja 
tegema jõupingutusi säästliku energiakasutuse suunas. See aitaks kaasa strateegia „Euroopa 
2020“ eesmärkide saavutamisele.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 4 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) energiatõhususe ja taastuvenergia 
kasutamise toetamine avalikes 

(c) energiatõhususe ja taastuvenergia 
kasutamise toetamine avalikes 
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infrastruktuurides ja eluasemesektoris; infrastruktuurides, ajaloolistes ehitistes ja
eluasemesektoris;

Or. en

Selgitus

Sõltumata sellest, kellele ajaloolised ehitised kuuluvad, tuleb toetada nendes säästlikku ja 
taastuvenergia kasutamist, kuna kõnealused ehitised moodustavad osa Euroopa 
kultuuripärandist ja vajavad erikohtlemist.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 4 – alapunkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) keskkonnasõbralike ja vähese CO2-
heitega transpordisüsteemide arendamine 
ning säästva linnaliikluse soodustamine;

Or. en

Selgitus

Transport, eelkõige linnapiirkondades, on üks peamisi sektoreid, mis aitab kaasa üleminekule 
vähese CO2-heitega majandusele ning peaks seetõttu sisalduma antud temaatilises eesmärgis.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 4 – alapunkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e b) energiasäästlikkuse edendamine ja 
energiaturvalisuse suurendamine elektri-, 
maagaasi ja nafta ülekande- ja levitamise 
võrgustike, maagaasi ja nafta ladustamise 
infrastruktuuri ja veeldatud maagaasi 
infrastruktuuri ehitamise ja uuendamise 
kaudu. 

Or. en
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Selgitus

Ülekande- ja levitamise võrgustike ning ladustamise infrastruktuuri ehitamine ja uuendamine 
aitab märkimisväärselt kaasa Euroopa 2020. Aasta strateegia energeetikavaldkonda 
käsitlevate eesmärkide saavutamisele.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 6 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

keskkonnakaitse ja ressursitõhususe 
edendamine:

keskkonnakaitse ja säilitamise ning
ressursitõhususe edendamine:

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek ühtlustab teksti, viies artikli teksti vastavusse aluslepingu 
sõnastusega.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 6 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tähelepanu pööramine 
investeerimisvajadusele jäätmesektoris
vastavalt keskkonnaalase õigustiku 
nõuetele;

(a) investeerimine jäätmesektorisse muu 
hulgas vastavalt keskkonnaalase õigustiku 
nõuetele;

Or. en

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 6 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tähelepanu pööramine (b) investeerimine veesektorisse muu 
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investeerimisvajadusele veesektoris
vastavalt keskkonnaalase õigustiku 
nõuetele;

hulgas vastavalt keskkonnaalase õigustiku 
nõuetele;

Or. en

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 6 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kultuuripärandi kaitse, edendamine ja 
arendamine;

(c) loodus- ja kultuuripärandi kaitse, 
edendamine ja arendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 6 – alapunkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) uuenduslike tehnoloogiate 
edendamine õhusaaste vähendamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 6 – alapunkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) linnakeskkonna parandamine, 
sealhulgas mahajäetud tööstusobjektide 
taaselustamine ja õhusaaste vähendamine;

(e) linnakeskkonna parandamine, 
sealhulgas linnade elavdamine, 
mahajäetud tööstusobjektide 
taaselustamine, saastatud objektide 
taastamine ja kultuuri infrastruktuuri 
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ennistamine;

Or. en

Selgitus

Loetletud tegevuste täpsem määratlemine peaks rõhutama majandusarengu tõkete 
eemaldamise tähtsust.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 7 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) keskkonnasõbralike ja vähese 
süsinikdioksiidi heitega 
transpordisüsteemide arendamine ning 
säästva linnaliikluse soodustamine;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Vastab muudatusettepanekule 26.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 7 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) ulatusliku, kõrgekvaliteedilise ja 
koostalitlusvõimelise raudteesüsteemi 
arendamine;

(d) ulatusliku, kõrgekvaliteedilise ja 
koostalitlusvõimelise raudteesüsteemi 
arendamine ja taastamine;

Or. en

Selgitus

Olemasoleva infrastruktuuri uuendamine tõstab selle suutlikkust ning annab sama 
lõpptulemuse ja aitab kaasa samade eesmärkide saavutamisele nagu uue infrastruktuuri välja 
arendamine.
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Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 7 – alapunkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) keskkonnasõbralike siseveeteede ja 
meretranspordi süsteemide arendamine;

Or. en

Selgitus

Veetranspordil on suur potentsiaal, et kindlustada Euroopale jätkusuutlik, energiasäästlik ja 
keskkonda väärtustav transport ning seetõttu peaks seda toetama ka ERF.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 8 – alapunkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ettevõtlusinkubaatorite arendamine ning 
investeeringute toetamine füüsilisest isikust 
ettevõtjana tegutsemisele ja ettevõtete 
asutamisele;

(a) ettevõtlusinkubaatorite arendamise 
toetamine ning füüsilisest isikust 
ettevõtjana tegutsemiseks ja ettevõtete 
asutamiseks tehtavate investeeringute 
toetamine;

Or. en

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 8 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kohalikud arengualgatused ning abi
lähikonnas teenuseid osutavatele 
struktuuridele, mis loovad uusi töökohti, 
kui sellised meetmed on väljaspool 
määruse (EL) nr […]/2012 [ESF] 
kohaldamisala;

(b) toetus kohalikele arengualgatustele
ning abile lähikonnas teenuseid osutavatele 
struktuuridele, mis loovad uusi töökohti, 
kui sellised meetmed on väljaspool 
määruse (EL) nr […]/2012 [ESF] 
kohaldamisala;
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Or. en

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 9 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) investeeringud tervishoidu ja 
sotsiaalsesse infrastruktuuri, mis 
panustavad piirkondlikku ja kohalikku 
arengusse, vähendades tervisealast 
ebavõrdsust, ning üleminek 
hooldeasutustes pakutavatelt 
hoolekandeteenustelt kohalikule 
hoolekandestruktuurile;

(a) investeeringud tervishoidu ja 
sotsiaalsesse infrastruktuuri, mis 
panustavad piirkondlikku ja kohalikku 
arengusse, vähendades tervisealast 
ebavõrdsust, ning üleminek 
hooldeasutustes pakutavatelt 
hoolekandeteenustelt kohalikule ja 
perekondlikule hoolekandestruktuurile;

Or. en

Selgitus

Sotsiaalfondide kasutamine sotsiaalse infrastruktuuri deinstitutsionaliseerimiseks on üks 
soovitustest, mis on sätestatud Euroopa Komisjoni ekspertide ajutise töörühma raportis, mis 
käsitleb üleminekut hooldusasutustes pakutavatelt hooldusteenustelt kohalikule 
hoolekandestruktuurile. Perekondlikud teenistused pakuvad samasugust individuaalset 
hooldust nagu kohalikud hoolekandeasutused.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 9 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) mahajäänud linna- ja 
maakogukondade füüsilise ja
majandusliku taaselustamise toetamine;

(b) mahajäänud linna- ja maapiirkondade 
kogukondade füüsilise, majandusliku ja 
sotsiaalse taaselustamise toetamine;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on lihtsustada integreeritud lähenemise rakendamist.
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Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 9 – alapunkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) investeerimine kultuuri, 
kultuuripärandi kaitsmisesse ja 
digitaliseerimisse, kultuurihariduse 
edendamisse, et vähendada ebavõrdsust 
seoses kultuuri kättesaadavusega ning 
sotsiaalse kapitali edendamisse;

Or. en

Selgitus

Komisjoni uurimuses „Kultuuri osa kohalikus ja piirkondlikus arengus – struktuurifondide 
tõendid” viidatakse, et kultuuripõhised projektid mitte üksnes ei paranda mahajäänud 
piirkondade strukturaalseid tingimusi, vaid edendavad vahetult konkurentsi ja tööhõive 
loomist. Seega, kultuuril põhinevate initsiatiivide kaudu on võimalik jõuda suure hulga 
majanduslike, sotsiaalsete ja piirkondlike ühtekuuluvuspoliitika eesmärkide täitmiseni.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vajaduse korral kasutatakse käesoleva 
määruse lisas sätestatud ja määruse (EL) 
nr [...]/2012 artikli 24 lõikega 3 kooskõlas 
olevaid ühiseid näitajaid. Ühisnäitajate 
baasväärtuseks võetakse null ning 
kumulatiivsed eesmärgid seatakse 2022. 
aastaks.

Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
ühisnäitajad, mis on kooskõlas määruse 
(EL) nr [...]/2012 artikli 24 lõikega 3.
Sellised õigusaktid võetakse vastu artikli 
14 lõikes 2 sätestatud kontrollimenetluse 
kohaselt. Ühisnäitajate baasväärtuseks 
võetakse null ning kumulatiivsed 
eesmärgid seatakse 2022. aastaks.

Or. en

Selgitus

Ühisnäitajad ei tohiks oma tehnilise laadi tõttu kuuluda õigusakti teksti. Ühisnäitajate 
esitamist määruse lisas võidakse tõlgendada kui nõusolekut teatud kulutuste tegemiseks, mis 
ei ole soovitav.
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Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. ERF toetab rakenduskavade raames
linnade säästvat arengut läbi strateegiate, 
milles on sätestatud integreeritud meetmed 
linnapiirkondade majanduslike, 
keskkonnaalaste ja sotsiaalsete 
probleemide lahendamiseks.

1. ERF toetab linnade säästvat arengut läbi 
strateegiate, milles on sätestatud 
integreeritud meetmed linnapiirkondade 
majanduslike, keskkonnaalaste, kliima-
alaste, demograafiliste ja sotsiaalsete 
probleemide lahendamiseks.

Or. en

Selgitus

Vastab muudatusettepanekule 7.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Säästvat linnaarendust teostatakse 
kindla rakenduskava raames, mille 
prioriteedid on kooskõlas määruse (EL) 
nr [...]/2012 artikli 87 lõike 1sätetega, või 
integreeritud territoriaalsete 
investeeringute kaudu, millele osutatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artiklis 99.

Or. en

Selgitus

Selleks, et rahastamise haldusviisi valimisel oleks võimalik eriomast territoriaalset olukorda 
paremini kajastada ning varem edukaks osutunud rahastamise haldusviisi jätkata, peaks 
olema võimalik teostada säästvat linnaarendust ka eriomase rakenduskava või prioriteetse 
suuna raames.
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Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga liikmesriik koostab oma 
partnerluslepingus nende linnade
nimekirja, kus linnade säästva arengu jaoks 
rakendatakse integreeritud meetmeid ning 
kehtestab soovitusliku aastase eraldise 
nende meetmete rakendamiseks riiklikul 
tasandil.

2. Võttes arvesse oma eriomast 
territoriaalset olukorda, koostab iga 
liikmesriik oma partnerluslepingus 
vastavalt määruse (EL) nr [...]/2012 
artiklile 13 kriteeriumide loetelu 
funktsionaalsete linnapiirkondade 
väljavalimiseks, kus linnade säästva arengu 
jaoks rakendatakse integreeritud meetmeid 
ning kehtestab soovitusliku aastase eraldise 
nende meetmete rakendamiseks riiklikul 
tasandil.

Vähemalt 5 % ERFi riiklikul tasandil 
eraldatud ressurssidest eraldatakse linnade 
säästva arengu integreeritud meetmete 
jaoks, mille haldamine on delegeeritud 
linnadele integreeritud territoriaalsete 
investeeringute kaudu, millele on viidatud
määruse (EL) nr […]/2012 artiklis 99.

2 a. Vähemalt 5% ERFi riiklikul tasandil 
eraldatud ressurssidest eraldatakse 
funktsionaalsete linnapiirkondade säästva 
arengu integreeritud meetmete jaoks, mille 
haldamine on delegeeritud linnadele või 
teistele olemasolevatele funktsionaalseid 
linnapiirkondi haldavatele 
ametiasutustele vastavalt määruse (EL) nr 
[…]/2012 artikli 113 lõikele 6, või 
vajaduse korral vastavalt määruse (EL) 
nr[…]/2012 artikli 113 lõikele 7. Toetuse 
suurus sätestatakse partnerluslepingus.

Or. en

Selgitus

Abikõlblike valdkondade täieliku loetelu lisamine partnerluslepingule eeldab üksikasjalikke 
uuringuid, millele peaks järgnema aus valiku tegemise protsess, mis on aga aeganõudev.
Kriteeriumide loetelu koostamine on antud etapis tunduvalt mõistlikum. Selleks, et 
kindlustada uue linnadimensiooni vormi kõrge lisaväärtus, ei tohiks linnade säästva arengu 
integreeritud meetmed vajaduse korral keskenduda üksnes linnadele. Esitletud termin 
„funktsionaalsed linnapiirkonnad”, mida määratletakse täiendavalt liikmesriikide 
siseriiklikus kontekstis, laiendab käsitletud piirkondade spektrit so linnad või linnosad, linnad 
ja nende lähiümbrus (maakohad, linnalähispiirkonnad),asulakogumid jne.

Vastavusse viimiseks muudatusettepanekuga 44 tuleb täpsustada, et uue linnadimensiooni 
olulisim osa on rahastamisvahendite haldamise delegeerimine linnale või funktsionaalset 
linnapiirkonda haldavale ametiasutusele, mis võib täieliku delegeerimise korral muutuda 
üldiseks toetuseks.
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Muudatusettepanek 46

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Linnale või funktsionaalset 
linnapiirkonda haldavale ametiasutusele 
delegeeritud ülesanded lepitakse kokku 
linna ja haldusasutuse vahel. 
Delegeerimine peab käsitlema vähemalt 
neid ülesandeid, mis on seotud meetmete 
valikuga. Haldusasutus võib säilitada 
meetmete lõpliku kinnitamise õiguse enne 
lõplikku heakskiitu.

Or. en

Selgitus

On oluline, et delegeerimise taseme üle otsustab haldusasutus kokkuleppel linna või 
olemasoleva funktsionaalse linnapiirkonna ametiasutusega.

Muudatusettepanek 47

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 c. Vajaduse korral tuleb toetada 
olemasolevate linna- ja maapiirkondade 
ühenduste tugevdamise mehhanisme ja 
uute ühenduste arendamist, et edendada 
vastastikuse sidumise tegureid, mis 
mõjutavad iga piirkonna arengut ning 
samal ajal tagada täiendav toetus ÜSRi 
fondidest.

Or. en
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Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – päis ja pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 välja jäetud
Linnade arenguplatvorm

Or. en

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon määrab vastavalt määruse 
(EL) nr […]/2012 artiklile 51 kindlaks 
linnade arenguplatvormi eesmärgiga
edendada suutlikkust ja linnadevahelisi 
koostöövõrgustikke ning linnapoliitika 
kogemuste vahetamist ELi tasandil 
valdkondades, mis on seotud ERFi 
investeerimisprioriteetidega ja linnade 
säästva arenguga.

2 d. Komisjon edendab suutlikkust ja 
linnadevahelisi koostöövõrgustikke ning 
linnapoliitika kogemuste vahetamist ELi 
tasandil valdkondades, mis on seotud ERFi 
investeerimisprioriteetidega ja linnade 
säästva arenguga

2 e. Komisjon kasutab olemasolevaid 
programme ja ametiasutusi, et hõlbustada 
suutlikkuse arendamist, 
koostöövõrgustike loomist ja kogemuste 
vahetamist nagu on määratletud lõikes 2 
d.
(Lõiked 2 d ja 2 e lisatakse artiklile 7.)

Or. en

Selgitus

Suutlikkuse arendamiseks, koostöövõrgustike loomiseks ja kogemuste vahetamiseks ei ole vaja 
luua uusi ametiasutusi, kuna mitmed olemasolevad programmid ja ametiasutused suudavad 
edukalt seda ülesannet täita.
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Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon koostab nimekirja platvormis 
osalevatest linnadest, tuginedes 
partnerluslepingutes määratud 
nimekirjadele rakendusaktide abil. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 14 lõikes 2 osutatud 
nõuandemenetlusega.

välja jäetud

Nimekirjas on maksimaalselt 300 linna 
ning igast liikmesriigist maksimaalselt 20 
linna. Linnad valitakse välja järgmiste 
kriteeriumide põhjal:
(a) elanikkond – võttes arvesse riiklike 
linnasüsteemide eripärasid;
(b) sellise strateegia olemasolu, mis 
hõlmab integreeritud meetmeid 
linnapiirkondade majanduslike, 
keskkonnaalaste ja sotsiaalsete 
probleemide lahendamiseks.

Or. en

Selgitus

Vastab muudatusettepanekutele 48 ja 49.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Platvormiga toetatakse ka suhtlust 
kõikide nende linnade vahel, mis komisjoni 
algatusel uuenduslikke meetmeid 
rakendavad.

3 Komisjon toetab ka suhtlust kõikide 
nende linnade vahel, mis komisjoni 
algatusel uuenduslikke meetmeid 
rakendavad.
(Lõige 2 f lisatakse artiklile 7.)
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Or. en

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võtab vastu delegeeritud 
õigusaktid vastavalt artiklile 13, mis 
käsitleb uuenduslike meetmete valikut ja 
rakendamise korda.

3. Komisjon on volitatud vastu võtma
delegeeritud õigusaktid vastavalt artiklile 
13, mis sätestab üksikasjalikud eeskirjad
uuenduslike meetmete valiku ja 
rakendamise korra kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kõik äärepoolseimates piirkondades 
asutatud ettevõtted võivad saada kasu 
konkreetsetest lisaeraldistest ja ükskõik 
millisest ERFi rahastatud tootlikust 
investeeringust.

Or. en

Selgitus

Võttes arvesse eriomast ettevõtluskeskkonda ning Euroopa väikese ja keskmise suurusega 
ettevõtte mõiste rakendamise tagajärgi äärepoolseimates piirkondades, tuleb rõhutada, et 
igat tüüpi ettevõtetel on õigus rahastamisele, et toetada nendes piirkondades parimat 
võimalikku arengupotentsiaali.
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Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 9 lõikes 3 osutatud volituste 
delegeerimise mis tahes ajal tagasi võtta. 
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses 
nimetatud volituste delegeerimine. Otsus 
jõustub järgmisel päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses kindlaksmääratud hilisemal 
kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud 
delegeeritud õigusaktide kehtivust.

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 9 lõikes 3 osutatud volituste 
delegeerimise mis tahes ajal tagasi võtta.
Tühistamise otsusega lõpetatakse 
kõnealuses otsuses kindlaksmääratud 
delegeeritud volitused. Otsus jõustub 
järgmisel päeval pärast selle avaldamist 
Euroopa Liidu Teatajas või otsuses 
kindlaks määratud hilisemal kuupäeval.
See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.

Or. en

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevale lõikele viitamisel 
kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 
artiklit 4.

2. Käesolevale lõikele viitamisel 
kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 
artiklit 5.

Or. en

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisa välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Vastab muudatusettepanekule 42.
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SELETUSKIRI

Käesolevas määruses kehtestatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi reguleerivad sätted ja 
tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1083/2006. ERFi reguleerivad ühised eeskirjad on 
esitatud üldises määruses. 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 (nn ühissätete määruse) kohta. 

ERFi eesmärk on tugevdada Euroopa Liidu majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset 
ühtekuuluvust, vähendades tema piirkondade vahelist tasakaalustamatust. Käesolev määruse 
ettepanek rõhutab iseäranis ERFi osa strateegia „Euroopa 2020” eesmärkides, mille 
saavutamiseks suunatakse toetus piiratud arvu temaatiliste eesmärkide täitmisele, mida on 
üksikasjalikumalt kirjeldatud investeerimise prioriteetides. Vastavalt komisjoni ettepanekule 
on kohustuslikud kolm kasvu seisukohast eriti olulist temaatilist eesmärki: teadus- ja 
arendustegevus ja innovatsioon, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete konkurentsivõime 
edendamine, üleminek vähese CO2-heitega majandusele. Rohkem arenenud piirkondades 
tuleb 80% ERFi ressurssidest investeerida nimetatud kolme eesmärgi täitmisesse, kusjuures 
20% ERFi ressursside kogusummast tuleb eraldada vähese CO2-heitega majandusele 
ülemineku edendamiseks. Lähtudes jätkuvast ümberstruktureerimisvajadustest lähenemise 
eesmärgist eemalduvates piirkondades, vähendatakse nende jaoks minimaalset 
protsendimäära 60%ni. Vähemarenenud piirkondades ulatuvad kvoodid vastavalt 50% ja 
6%ni.

Lisaks määratleb ERFi määruse ettepanek nende tegevuste nimekirja, mis ei ole 
toetuskõlbulikud. Iga temaatilise eesmärgi jaoks määratakse kindlaks ka 
investeerimisprioriteedid. Peale selle pööratakse kavandatavas määruses erilist tähelepanu 
linnade säästvale arengule. Selle eesmärgi saavutamiseks eraldatakse minimaalselt 5% ERFi 
ressurssidest linnade säästvale arengule, linnade arenguplatvormi loomiseks, et tõsta 
suutlikkust ja vahetada kogemusi ning koostada selliste linnade nimekiri, kus linnade säästva 
arengu jaoks rakendatakse integreeritud meetmeid.
Määruse ettepaneku eesmärk on soodustada seda, et ühisnäitajate määratlemise kaudu oleks 
rahastamine enam tulemustele suunatud. Kavandatavas määruses nimetatakse vajadust 
pöörata rakenduskavades erilist tähelepanu raskete ja püsivalt ebasoodsate looduslike või 
demograafiliste tingimustega piirkondade probleemidele. Viimaks sisalduvad kavandatavas 
määruses ka erisätted äärepoolseimatele piirkondadele ette nähtud konkreetsete lisaeraldiste 
kasutamiseks.

Raportöör on kindlal seisukohal, et suurem osa ERFi määrusest sõltub ühissätete määruse 
sätetest. Mõlema määruse sätted ja lahendused on üksteisega olulisel määral vastastikku 
seotud. Täpsemalt öeldes vastavad ühissätete määruses esitatud temaatilised eesmärgid ERFi 
määruses sätestatud eriomastele investeerimisprioriteetidele ning samas tegeletakse 
ühtekuuluvuspoliitika linnapiirkondi käsitleva territoriaalse dimensiooni edendamisega.
Ühtlasi käsitletakse määruses temaatilist kontsentratsiooni, mille eesmärk on aidata kaasa 
strateegia „Euroopa 2020“ ühtekuuluvuspoliitika eesmärkide saavutamisele. Oluline on ka 
asjaolu, et määruses on ennetavalt kehtestatud sätted, mis käsitlevad piirkondi, kus valitsevad 
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ebasoodsad looduslikud või demograafilised tingimused, ja ka äärepoolseimaid piirkondi.

Selleks, et tegeleda kõnealuste ülesannetega ja hõlbustada meetmete võtmist, mis aitavad 
ennetada uute kitsaskohtade tekkimist, esitab raportöör järgmised muudatusettepanekud; 
eesmärk on laiendada toetuse kohaldamisala ja täiendada temaatiliste prioriteetide nimekirja, 
samuti tagada suurem paindlikkus temaatilise kontsentratsiooniga seoses ning arendada edasi 
linnade säästva arengu mõistet.

Raportöör teeb eraldi ettepaneku lisada ERFi ülesannete hulka tasakaalustamatuse 
probleemiha tegelemise piirkondades, kus valitsevad demograafilised probleemid ja 
ebasoodsad tingimused.

Seoses toetuse kohaldamisalaga soovib raportöör välja tuua väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtete (VKEde) ja suuremate ettevõtete vahelise mitmetasandilise sõltuvuse. Raportööri 
arvamuse kohaselt avaldab suuremate ettevõtete rahastamisest ilmajätmine pärssivat mõju 
nende väiksematele partneritele. See ei tähenda aga seda, et tuleks alahinnata tootliku 
investeerimise väikestesse ja keskmise suurusega ettevõtetesse toetamise põhimõtet. Peale 
selle peab toetuskõlbulik infrastruktuur olema määratletud kui „kättesaadav infrastruktuur”, et 
määruse sõnastuse tõttu ei jäetaks kõrvale ühtegi inimgruppi, eriti eakaid ja puuetega inimesi.
Toetus peab laienema ka kultuuri-, spordi- ja turismivaldkonda. Võttes arvesse praegust 
majandusolukorda ja püüdu kasutada piiratud ressursse võimalikult tõhusalt, rõhutab 
raportöör iseäranis tagastatavate finantsinstrumentide rolli. Need argumendid on eriti 
asjakohased, kuna ERF on peamine finantsinstrumentide toetaja kogu ühtekuuluvuspoliitika 
kohaldamisalas.

Teisest küljest on vaja mõnda ülalmainitud toetuse kohaldamisalast väljajätmise juhtu ka 
täpsustada. Võttes arvesse piirkondlikul tasandil jätkuvalt kasvavat ja taastekkivat 
ebavõrdsust ja raskusi, teeb raportöör ettepaneku toetusringist mitte välja jätta investeeringuid 
infrastruktuuridesse, mille kaudu osutatakse kodanikele energia-, keskkonna-, transpordi- ja 
IKT-alaseid põhiteenuseid. Selliste investeeringute väljajätmisel oleks ebasoodne mõju 
strateegia „Euroopa 2020“ eesmärkide saavutamisele. Samuti ei ole näha, et 
kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamist taotlevate investeeringute täielik väljajätmine 
toetuse kohaldamisalast teeniks väärt algatuste toetamise eesmärki kohalikul ja piirkondlikul 
tasandil. 

Raportöör toetab ELi rahastamisvahendite temaatilise kontsentratsiooni mõistet ja vajalikkust.
Raportöör on samas veendunud, et komisjoni ettepanek ei jäta liikmesriikidele ja ELi 
piirkondadele piisavalt manööverdamisruumi, et võtta arvesse nende eriomast olukorda, mis 
tuleb eriti selgelt esile rohkem arenenud ja üleminekupiirkondade puhul. Sellega seoses teeb 
raportöör ettepaneku olla asjaomases küsimuses paindlikum, viies rahastamise 
kohustuslikesse miinimumnõuetesse sisse järgmised muutused: keskendumine piiratud arvule 
õiguslikult siduvatele eesmärkidele ning ühe temaatilise eesmärgi lisamine temaatilisse 
kontsentratsiooni. Raportöör toetab ka temaatilise kontsentratsiooniga seotud võrdse 
kohtlemise ideed, mis käsitleb üleminekupiirkondi vähemarenenud piirkondi.

Kõige tõenäolisemalt hakatakse toetust vajavaid meetmeid üle kogu Euroopa Liidu tuvastama 
investeerimisprioriteetide alusel. Raportöör leiab, et seetõttu peab neid käsitlema äärmise 
täpsusega. Raportöör kohaldab muudatusettepanekutes esitatud lähenemist järgmiste 
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tegevuste kaudu: „Horisont 2020” programmiga koosmõju rõhutamine, kultuuri ja ettevõtete 
(hoolimata nende suurusest) laiemaulatuslikum kaasamine, energiasäästlikkuse ja 
linnapiirkondade taaselustamise suurendamine ja asjakohase tähelepanu juhtimine Euroopa 
veeteedele.

Raportöör on teadlik nii ühiste kui tulemusnäitajate tähtsusest. Ta leiab, et ühisnäitajad tuleb 
nende tehnilise laadi tõttu üles loetleda rakenduslikus õigusaktis ja mitte ERFi määruse lisas.

Linnamõõtme käsitlus on komisjoni ettepaneku kõige tähtsam küsimus, kuna Euroopa linnad 
on peamised ühtekuuluvusfondidest toetusesaajad. Nende osalemist erinevates temaatilistes 
eesmärkides täiendab teatud ERFi rahastamisvahendite eraldamise ringkaitse, mille eesmärk 
on rakendada linnade säästva arengu integreeritud meetmeid. Ehkki raportöör toetab seda uut 
korraldust, leiab ta, et lisaväärtus tekib Euroopale paremini siis, kui neid integreeritud 
meetmeid rakendatakse pigem funktsionaalsetes linnapiirkondades. Kõnealuste piirkondade 
määratlemine on parem jätta liikmesriikide ülesandeks, kuna neil on paremad eeldused, 
otsustamaks oma partnerluslepingu täpse vormi üle. Nii kõnealuste piirkondade partnerluse 
põhimõtted kui territoriaalsed iseärasused tuleb antud protsessis arvesse võtta. ERFi 
ressursside delegeerimine linnadele, vastavalt liikmesriikide institutsionaalsele, õiguslikule ja 
finantsraamistikule tugevdaks omakorda ülalmainitud linnade säästva arengu integreeritud 
meetmete lisaväärtust Euroopa jaoks. Täieliku delegeerimise korral saavad meetmed üldise 
toetuse vormi. Raportöör on arvamusel, et linnade säästva arengu haldamise piiramine 
integreeritud territoriaalse investeerimise kaudu takistaks suurel määral konkreetse 
territoriaalse olukorra parimat kajastamist ning kõige sobivama rahastamise haldusviisi 
valimist (st välistaks mõnel juhul varem edukaks osutunud haldusviisi). Raportöör teeb 
seetõttu ettepaneku võimaldada linnade säästva arengu elluviimiseks kasutada konkreetseid 
rakenduskavasid või prioriteetseid suundi. Peale selle raportööril on hea meel 
uuendustegevuste sisseviimise üle linnade säästva arengu valdkonnas. Raportöör ei eita 
koostöövõrgustike loomise, suutlikkuse loomise ja kogemuste vahetamise vajalikkust linnade 
säästva arengu kontekstis, kuid leiab, et need eesmärgid on täidetavad juba olemasolevate 
programmide ja ametiasutuste kaudu ning teeb vastavalt oma veendumusele ettepaneku jätta 
välja linnade arenguplatvormi käsitlev säte. Lõpetuseks teeb raportöör ettepaneku tugevdada 
ja arendada maa- ja linnapiirkondade vahelisi ühendusi.

Raportöör rõhutab, et ettevõtete eriomane ettevõtluskeskkond äärepoolseimates piirkondades 
õigustab võimalust saada lisaeraldisi.


