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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, millega 
muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta määrust (EÜ) nr 
1082/2006 Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse (ETKR) kohta, et selgitada, 
lihtsustada ja parandada nende rühmituste asutamist ja kasutamist
(COM(2011)0610/2 – C7-0324/2011 – 2011/0272(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut parlamendile ja nõukogule (COM(2011) 0651),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artiklit 175, 
artikli 209 lõiget 1 ja artikli 212 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa 
Parlamendile (C7-0324/2011),

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

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee … arvamust1,

– võttes arvesse Regioonide Komitee … arvamust2,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit (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 teise tekstiga asendada;

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Kuigi ETKRi määruse artikli 3 lõike 1 
punkti d kohaselt võivad eraõiguslikud 
asutused ETKRi liikmeks saada juhul, kui 
neid käsitatakse avalik-õiguslike isikutena 

(8) Kuigi ETKRi määruse artikli 3 lõike 1 
punkti d kohaselt võivad eraõiguslikud 
asutused ETKRi liikmeks saada juhul, kui 
neid käsitatakse avalik-õiguslike isikutena 

                                               
1 ELT C ... /Euroopa Liidu teatajas seni avaldamata.
2 ELT C ... /Euroopa Liidu teatajas seni avaldamata.



PE489.428v01-00 6/25 PR\901544ET.doc

ET

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 
2004. aasta direktiivi 2004/18/EÜ 
(ehitustööde riigihankelepingute, asjade 
riigihankelepingute ja teenuste 
riigihankelepingute sõlmimise korra 
kooskõlastamise kohta) artikli 1 lõike 9 
tähenduses, on võimalik, et tulevikus 
haldavad ETKRid ühiselt üldist 
majandushuvi pakkuvaid avalikke 
teenuseid või infrastruktuure. Seega võivad 
ETKRi liikmeks saada ka muud era- või 
avalik-õiguslikud asutused. Seepärast 
tuleks nende hulka kaasata ka riigi 
osalusega äriühingud Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiivi 
2004/17/EÜ (millega kooskõlastatakse vee-
, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste 
sektoris tegutsevate ostjate 
hankemenetlused) artikli 2 lõike 1 punkti b 
tähenduses.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 
2004. aasta direktiivi 2004/18/EÜ 
(ehitustööde riigihankelepingute, asjade 
riigihankelepingute ja teenuste 
riigihankelepingute sõlmimise korra 
kooskõlastamise kohta) artikli 1 lõike 9 
tähenduses, on võimalik, et tulevikus 
haldavad ETKRid ühiselt üldist 
majandushuvi pakkuvaid avalikke 
teenuseid või infrastruktuure. Seega võivad 
ETKRi liikmeks saada ka muud era- või 
avalik-õiguslikud asutused. Seepärast 
tuleks nende hulka kaasata ka riigi 
osalusega äriühingud Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiivi 
2004/17/EÜ (millega kooskõlastatakse vee-
, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste 
sektoris tegutsevate ostjate 
hankemenetlused) artikli 2 lõike 1 punkti b 
tähenduses, samuti ettevõtted, kellele on 
tehtud ülesandeks osutada üldist 
majandushuvi pakkuvaid teenuseid ja 
mida rahastatakse avalike teenuste 
osutamise hüvitistest kriteeriumide alusel, 
mis on määratletud komisjoni otsuses 
2012/21/EL (Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 106 lõike 2 kohaldamise 
kohta avalike teenuste eest makstava 
hüvitisena antava riigiabi suhtes)1.
__________________
1 ELT L 7, 11.1.2012, lk 3.

Or. en

Selgitus
Kooskõla tagamine artikli 1 lõike 3 punktiga f.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Alates 1990. aastast on Euroopa 
territoriaalset koostööd toetatud 

(11) Alates 1990. aastast on Euroopa 
territoriaalset koostööd toetatud 
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ühtekuuluvuspoliitika finantsvahenditest 
ning sel taustal on piiratud arvul juhtudel 
alati olnud võimalik ühe liikmesriigi ja 
kolmanda riigi vaheline koostöö. Seepärast 
peaks ETKRi õiguslik vahend olema 
avatud ka seda tüüpi koostöö jaoks.

ühtekuuluvuspoliitika finantsvahenditest 
ning sel taustal on piiratud arvul juhtudel 
alati olnud võimalik ühe liikmesriigi ja 
kolmanda riigi vaheline koostöö. Seepärast 
peaks ETKRi õiguslik vahend olema 
avatud ka seda tüüpi koostöö jaoks. Sellise 
ETKRi asutamine peab toimuma 
kooskõlas käesoleva määruse artikli 1 
lõike 4 punktis 2 loetletud 
kriteeriumidega.

Or. en

Selgitus
Kooskõla tagamine artikli 1 lõike 4 punktiga 2.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) ETKRidel võib olla oluline roll ka 
väljaspool territoriaalse koostöö 
programme. Seetõttu tuleks võtta teisi 
Euroopa fonde reguleerivates määrustes 
rohkem arvesse ETKRide eripära ja 
kasutada täielikult ära nende potentsiaali 
liidu eri valdkondade poliitika 
arendamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Tuleks selgitada, et liikmesriik peab 
kokkuleppe heaks kiitma, v.a juhul, kui ta 

(15) Tuleks selgitada, et liikmesriik peab 
kokkuleppe heaks kiitma, v.a juhul, kui ta 
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leiab, et kavandatava liikme osalemine ei 
ole kooskõlas ETKRi määrusega, muude 
ETKRi tegevust (nii nagu see on ette 
nähtud esialgses kokkuleppes) käsitlevate 
liidu õigusaktidega või kavandatava 
liikme pädevust käsitleva siseriikliku 
materiaalõigusega, või et selline 
osalemine ei ole asjaomase liikmesriigi 
avaliku huvi või avaliku korra seisukohast 
põhjendatud; samal ajal tuleks 
kontrollimenetluses välistada mis tahes 
siseriiklike õigusaktide kohaldamine, mille 
alusel nõutakse muid või karmimaid 
eeskirju kui need, mis on ette nähtud 
ETKRi määrusega.

leiab, et kavandatava liikme osalemine ei 
ole kooskõlas ükskõik millise käesoleva 
määruse artikli 1 lõike 5 punktis a 
nimetatud kriteeriumiga; samal ajal tuleks 
kontrollimenetluses välistada mis tahes 
siseriiklike õigusaktide kohaldamine, mille 
alusel nõutakse muid või karmimaid 
eeskirju kui need, mis on ette nähtud 
ETKRi määrusega.

Or. en

Selgitus
Kooskõla tagamine artikli 1 lõike 5 punktiga a.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Euroopa naabrusinstrumendi ja 
ühinemiseelse abi rahastamisvahendi 
raames toimuva piiriülese koostöö puhul 
tuleks võtta spetsiaalselt arvesse ETKRe 
käsitlevaid sätteid. Liidu tulevastes 
ühinemiseelsetes lepingutes ja 
assotsieerimislepingutes peaks olema 
võimalik käsitleda ETKRe kui partnerluse 
erivormi. Peale selle peaksid asjaomased 
liikmesriigid rakendama käesolevat 
määrust selleks, et hõlbustada tulevaste 
rühmituste moodustamist.

Or. en
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) ETKRi eesmärki tuleks laiendada nii, 
et see hõlmaks territoriaalse koostöö 
hõlbustamist ja edendamist üldiselt, sh ka 
strateegilist planeerimist ning piirkondlike 
ja kohalike probleemide lahendamist 
kooskõlas liidu ühtekuuluvuspoliitika ja 
muude poliitikatega, ning aitaks seega 
kaasa Euroopa 2020. aasta strateegia 
elluviimisele ja makropiirkondlike 
strateegiate rakendamisele. Lisaks tuleks 
selgitada, et ETKRi tõhusaks 
rakendamiseks vajalik pädevus peab olema 
vähemalt ühel liikmel igast osalevast 
liikmesriigist.

(19) ETKRi eesmärki tuleks laiendada nii, 
et see hõlmaks territoriaalse koostöö 
hõlbustamist ja edendamist üldiselt, sh ka 
strateegilist planeerimist ning piirkondlike 
ja kohalike probleemide lahendamist 
kooskõlas liidu ühtekuuluvuspoliitika ja 
muude poliitikatega, ning aitaks seega 
kaasa Euroopa 2020. aasta strateegia 
elluviimisele ja makropiirkondlike 
strateegiate rakendamisele. Seetõttu on 
oluline tagada, et ETKR saaks rakendada 
ka selliseid meetmeid, mis saavad rahalist 
toetust mujalt kui liidu 
ühtekuuluvuspoliitika vahenditest.
ETKRis tuleks näha universaalset 
koostöövahendit ning seepärast tuleks 
anda neile õigus saada toetust kõigist 
liidu fondidest ja programmidest. Lisaks 
tuleks selgitada, et ETKRi tõhusaks 
rakendamiseks vajalik pädevus peab olema 
vähemalt ühel liikmel igast osalevast 
liikmesriigist.

Or. en

Selgitus
Kooskõla tagamine artikli 8 lõike 3 punktiga a.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Kuigi on sätestatud, et ülesanded ei 
ole muu hulgas seotud volitustega, millel 
on eri liikmesriikides erinevad õiguslikud 
tagajärjed, tuleks siiski täpsustada, et 
ETKRi kogu võib kindlaks määrata ETKRi 

(22) Kuigi on sätestatud, et ülesanded ei 
ole muu hulgas seotud volitustega, millel 
on eri liikmesriikides erinevad õiguslikud 
tagajärjed, tuleks siiski täpsustada, et 
ETKRi kogu võib kindlaks määrata ETKRi 
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hallatava infrastruktuuriüksuse kasutuse 
tingimused, sh kasutajate makstavad tasud.

hallatava infrastruktuuriüksuse kasutuse 
või üldist majandushuvi pakkuvate 
teenuste osutamise tingimused, sh 
kasutajate makstavad tasud.

Or. en

Selgitus
Kooskõla tagamine artikli 1 lõike 8 punktiga b.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) Kõik ETKRid peavad saama 
tugineda ELi õiguslikule alusele, et 
sõlmida ühiste koostööprojektide 
läbiviimiseks partnerlusi teiste ETKRide 
või juriidiliste isikutega. Võimaldades 
sõlmida riikidevahelisi programme 
käsitlevaid lepinguid teiste 
territoriaalvalitsuste ja -üksustega, mis 
tegutsevad väljaspool ETKRi piirkonda, 
muudetakse lihtsamaks 
makropiirkondlike strateegiate 
struktureerimine.

Or. en

Selgitus
Kooskõla tagamine artikli 1 lõike 8 (uus) punktiga c.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Tuleks täpsustada, et kokkuleppes ei 
tuleks üksnes korrata viiteid 
kohaldatavatele õigusaktidele üldiselt (mis 
on juba sätestatud artiklis 2), vaid selles 

välja jäetud
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tuleks loetleda konkreetsed liidu ja 
siseriiklikud eeskirjad, mida kohaldatakse 
ETKRi kui juriidilise isiku ja tema 
tegevuse suhtes. Lisaks tuleks täpsustada, 
et sellised siseriiklikud õigusaktid või 
eeskirjad võivad olla selle liikmesriigi 
õigusnormid, kus põhikirjajärgsed 
organid oma volitusi kasutavad, eriti 
juhul, kui direktori alluvuses töötav 
personal ei asu samas liikmesriigis, kus 
on ETKRi registrijärgne asukoht või kus 
ETKR tegutseb, sh haldab üldist 
majandushuvi pakkuvaid avalikke 
teenuseid või infrastruktuure.

Or. en

Selgitus
On peaaegu võimatu koostada eelnevalt nimekirja ELi, riigi ja piikonna õigusaktidest, mida 
ETKRile tema ülesannete täitmisel terves tegevusvaldkonnas kohaldatakse.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 32 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32 a) ETKRidega seotud parimate tavade 
näidete puhul, mille arendamisel ja 
loomisel kasutatakse Regioonide Komitees 
välja töötatud ETKRe käsitlevat 
järelevalveplatvormi, tuleks erilist 
tähelepanu pöörata strateegia „Euroopa 
2020“ ning makropiirkondlike 
strateegiate eesmärkidele.

Or. en

Selgitus
On oluline meeles pidada, et ETKRil võib olla tähtis roll, et saavutada strateegia „Euroopa 
2020“ eesmärke, mis moodustavad liidu arengustrateegia raamistiku. Regioonide Komitee 
hallatavat järelevalveplatvormi saab kasutada teabe haldamise ja jagamise vahendina, et 
võrrelda omavahel parimaid tavasid strateegia „Euroopa 2020“eesmärkide saavutamisel ja 
nende jagamisel kõigi ELi piirkondadega.
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 1082/2006
Artikkel 3 – lõige 1 – esimene lõik – punkt ea (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) ettevõtted, kellele on tehtud 
ülesandeks osutada üldist majandushuvi 
pakkuvaid teenuseid ja mida rahastatakse 
avalike teenuse osutamise hüvitistest 
kriteeriumide alusel, mis on määratletud 
komisjoni otsuses 2012/21/EL.

Or. en

Selgitus
ETKRid on mitmeotstarbeline vahend ning neil on tohutu potentsiaal infrastruktuuri ja üldist 
majandushuvi pakkuvate teenuste haldamisel Euroopa kodanike jaoks rohkem kui ühte 
liikmesriiki hõlmavates piirkondades. Oma ülesandeid täites aitavad need ettevõtted 
arendada tegevust ja viia ellu ETKRi eesmärke. Need ettevõtjad peavad igal juhul järgima 
läbipaistvuse, võrdsete võimaluste ja mittediskrimineerimise põhimõtteid, eriti hangete ja 
töötajate värbamise puhul.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 1082/2006
Artikkel 3a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. ETKR võib koosneda liikmetest, kes 
asuvad ainult ühe liikmesriigi 
territooriumil ja ühes kolmandas riigis või 
ülemereterritooriumil, kui kõnealuse 
liikmesriigi arvates ETKRi selline 
koosseis vastab selle kolmanda riigi või 
ülemereterritooriumiga tehtava 
territoriaalse koostöö valdkonnale või
kahepoolsetele suhetele.

2. ETKR võib koosneda liikmetest, kes 
asuvad ainult ühe liikmesriigi 
territooriumil ja ühes kolmandas riigis või 
ülemereterritooriumil, kui liikmesriigile 
edastatud kokkuleppe kavandis nimetatud 
eesmärgid ja ülesanded vastavad:
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(a) liikmesriigi ning selle kolmanda riigi 
või ülemereterritooriumiga tehtava 
territoriaalse koostöö valdkonnale või
(b) kolmanda riigi või 
ülemereterritooriumiga tehtava 
territoriaalse koostöö programmile või
(c) liikmesriigi kahepoolsetele suhetele
kolmanda riigi või 
ülemereterritooriumiga.

Or. en

Selgitus
Kriteeriumid, mille alusel lubatakse või ei lubata luua ETKR, mille liikmed asuvad ainult 
ühes liikmesriigis ja ühes kolmandas riigis või ülemereterritooriumil, peavad olema 
objektiivsed ja vastama ühele muudatusettepanekus sõnastatud kolmest juhtumist. Seda tüüpi 
ETKRi loomist ei tohiks jätta iga liikmesriigi otsustada.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 1082/2006
Artikkel 4 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„3. Pärast seda, kui kavandatav liige on 
esitanud liikmesriigile lõike 2 kohase teate, 
kiidab asjaomane liikmesriik kokkuleppe 
heaks, võttes arvesse riigi põhiseaduse 
järgset ülesehitust, ja nõustub kavandatava 
liikme osalemisega ETKRis, välja arvatud 
juhul, kui liikmesriik leiab, et selline 
osalemine ei ole kooskõlas käesoleva 
määrusega, muude ETKRi tegevust 
käsitlevate liidu õigusaktidega või 
kavandatava liikme pädevust käsitlevate 
siseriiklike õigusaktidega või et selline 
osalemine ei ole nimetatud liikmesriigi 
avaliku huvi või avaliku korra seisukohalt 
põhjendatud. Sellisel juhul esitab 
liikmesriik põhjenduse, miks ta hoidub 
nõusoleku andmisest või teeb ettepaneku 
vajalike muudatuste tegemiseks 

„3. Pärast seda, kui kavandatav liige on 
esitanud liikmesriigile lõike 2 kohase teate, 
kiidab asjaomase liikmesriigi määratud 
pädev asutus kokkuleppe heaks, võttes 
arvesse riigi põhiseaduse järgset 
ülesehitust, ja nõustub kavandatava liikme 
osalemisega ETKRis, välja arvatud juhul, 
kui liikmesriik leiab, et selline osalemine:
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kokkuleppesse, et võimaldada kavandatava 
liikme osalemist.

(a) ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, 
muude ETKRi tegevust käsitlevate liidu 
õigusaktidega või
(b) ei ole vastavuses kavandatava liikme 
pädevust käsitlevate siseriiklike 
õigusaktidega kooskõlas artikli 7 lõike 2 
sätetega või
(c) või ei ole nimetatud liikmesriigi avaliku 
korra seisukohalt põhjendatud.
Sellisel juhul esitab liikmesriigi määratud 
pädev asutus põhjenduse, miks ta hoidub 
nõusoleku andmisest või teeb ettepaneku 
vajalike muudatuste tegemiseks 
kokkuleppesse, et võimaldada kavandatava 
liikme osalemist.

Or. en

Selgitus
Piisab iga liikmesriigi kohta ühe liikme pädevusest, et õigustada kõigi samast liikmesriigist 
pärit liikmete liitumist (artikli 7 lõige 2). Artikli 4 lõige 3, milles kontrollitakse liikmete 
pädevuse sobivust ETKRi eesmärkidega, tuleb viia kooskõlla artikli 7 lõikega 2. Osalemise 
keelamine põhjendusega, et see on vastuolus üldsuse huviga, on selles mõttes üleliigne, et 
liikme osalemise puhul juba uuritakse, kas see on kooskõlas määrusega, mille artikli 1 
lõikes 2 on määratletud ETKRi tegevusvaldkonnad.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 6
Määrus (EÜ) nr 1082/2006
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kokkulepe, põhikiri ja nende kõik 
hilisemad muudatused registreeritakse 
ja/või avaldatakse kooskõlas asjaomases 
liikmesriigis kohaldatava õigusega 
liikmesriigis, kus on ETKRi registrijärgne 
asukoht. ETKR saab juriidiliseks isikuks 
päeval, mil toimub registreerimine või 
avaldamine, olenevalt sellest, kumb on 

1. Kokkulepe, põhikiri ja nende kõik 
hilisemad muudatused registreeritakse 
ja/või avaldatakse kooskõlas asjaomases 
liikmesriigis kohaldatava õigusega 
liikmesriigis, kus on ETKRi registrijärgne 
asukoht, ning seejärel avaldatakse need 
teistes liikmesriikides, kus asuvad 
asjaomase ETKRi liikmed. ETKR saab 
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varasem. Liikmed teatavad asjaomastele 
liikmesriikidele, komisjonile ja Regioonide 
Komiteele kokkuleppe registreerimisest või 
avaldamisest.

juriidiliseks isikuks päeval, mil toimub 
nimetatud registreerimine või avaldamine 
liikmesriigis, kus on asjaomase ETKRi 
registrijärgne asukoht, olenevalt sellest, 
kumb on varasem. Liikmed teatavad 
asjaomastele liikmesriikidele ja Regioonide 
Komiteele kokkuleppe registreerimisest või 
avaldamisest.

2. ETKR tagab, et kümne tööpäeva jooksul 
alates kokkuleppe registreerimisest või 
avaldamisest saadetakse komisjonile
käesoleva määruse lisas sätestatud 
näidisvormi kohane taotlus. Komisjon
edastab taotluse Euroopa Liidu Väljaannete 
Talitusele, et Euroopa Liidu Teataja C-
seerias avaldataks ETKRi asutamise kohta 
teatis, milles esitatakse käesoleva määruse 
lisas sätestatud üksikasjad.”

2. ETKR tagab, et kümne tööpäeva jooksul 
alates kokkuleppe registreerimisest või 
avaldamisest saadetakse Regioonide 
Komiteele käesoleva määruse lisas 
sätestatud näidisvormi kohane taotlus.
Regioonide Komitee edastab taotluse 
Euroopa Liidu Väljaannete Talitusele, et 
Euroopa Liidu Teataja C-seerias avaldataks 
ETKRi asutamise kohta teatis, milles 
esitatakse käesoleva määruse lisas 
sätestatud üksikasjad.”

Or. en

Selgitus
ETKRide registri pidamise ja ETKRe käsitleva teabeplatvormi korraldamise eest vastutava 
Regioonide Komitee ülesanne on kanda hoolt kokkuleppe avaldamise eest C-seerias.
Kokkuleppe ja põhikirja avaldamine ainult selles liikmesriigis, kus on ETKRi registrijärgne 
asukoht, oleks diskrimineeriv ning vastuolus läbipaistvuse nõudega ja kodanike õigusega 
saada teavet.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 1082/2006
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. ETKR võib ellu viia ETKRi liikmete 
vahelise territoriaalse koostöö konkreetseid 
meetmeid, mis vastavad artikli 1 lõikes 2 
osutatud eesmärgile, olenemata sellest, kas 
liit neid rahaliselt toetab või mitte.

3. ETKR võib ellu viia ETKRi liikmete 
vahelise territoriaalse koostöö konkreetseid 
meetmeid, mis vastavad artikli 1 lõikes 2 
osutatud eesmärgile, olenemata sellest, kas 
liit neid rahaliselt toetab või mitte.

ETKRi ülesanded on seotud selliste 
koostööprogrammide või nende osade või 
projektide rakendamisega, mida liit toetab 

ETKRi ülesanded on seotud selliste 
koostööprogrammide või nende osade või 
projektide rakendamisega, mida liit toetab 
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Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi ja/või Ühtekuuluvusfondi 
kaudu.

Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi ja/või Ühtekuuluvusfondi 
kaudu.

ETKRi ülesannete hulka võib kuuluda ka 
teisest ELi fondist toetust saavate 
projektide elluviimine.

Liikmesriigid võivad piirata ETKRi sellist 
tegevust, mida liit rahaliselt ei toeta.
Liikmesriigid ei või siiski välja jätta liidu 
ühtekuuluvuspoliitika 2014.−2020. aasta 
investeerimisprioriteetidega hõlmatud 
tegevusi.”

Liikmesriigid võivad piirata ETKRi sellist 
tegevust, mida liit rahaliselt ei toeta.
Liikmesriigid ei või siiski välja jätta liidu 
ühtekuuluvuspoliitika 2014.−2020. aasta 
investeerimisprioriteetidega hõlmatud 
tegevusi.”

Or. en

Selgitus
ETKRidele tuleb anda võimalus taotleda vahendeid ükskõik millisest ELi programmist ning 
osaleda kõikides pakkumistes ja algatustes. Sõnastus ei ole piisavalt selge, tagamaks, et 
ETKR saaks rakendada ka selliseid meetmeid, mis saavad liidu rahalist toetust mujalt kui 
ühtekuuluvuspoliitika vahenditest. ETKRis tuleks näha laiemat koostöövahendit ning 
seepärast tuleks anda neile õigus saada toetust kõigist liidu fondidest ja programmidest.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 1082/2006
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Artikli 10 lõike 1 punktis a osutatud 
ETKRi kogu võib siiski kindlaks määrata 
ETKRi hallatava infrastruktuuriüksuse 
kasutuse tingimused, sh kasutajate 
makstavad tasud.”

„Artikli 10 lõike 1 punktis a osutatud 
ETKRi kogu võib siiski kindlaks määrata 
ETKRi hallatava infrastruktuuriüksuse 
kasutuse või üldist majandushuvi 
pakkuvate teenuste osutamise tingimused,
sh kasutajate makstavad tasud.”

Or. en

Selgitus
ETKRidele tuleb anda võimalus kehtestada tasud üldist majandushuvi pakkuvate teenuste 
eest, mille osutamist nad korraldavad ilma vastava infrastruktuuri halduseta.
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Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8 – alapunkt b a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1082/2006
Artikkel 7 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) lõikele 5 lisatakse järgmine lõik:
„ETKRid võivad allkirjastada 
kokkuleppeid teiste ETKRide või muude 
organitega, kes võivad ETKRiga liituda, et 
viia läbi ETKRide või kokkuleppele alla 
kirjutanud organite ühiste ülesannetega 
seotud Euroopa territoriaalse koostöö 
projekt.
Kokkuleppes tuleb kindlaks määrata 
vähemalt koostöö eesmärgid, ülesannete 
jaotus allakirjutanute vahel, 
allakirjutanute kohustuste eeldatav kestus 
ja suurus ning kokkuleppe suhtes 
kohaldatav õigus.”

Or. en

Selgitus
Kõik ETKRid peavad saama tugineda ELi õiguslikule alusele, et sõlmida ühiste 
koostööprojektide läbiviimiseks partnerlusi teiste ETKRide või juriidiliste isikutega. Võimalus 
sõlmida riikidevahelisi programme käsitlevaid lepinguid teiste territoriaalvalitsuste ja -
üksustega, mis tegutsevad väljaspool ETKRi piirkonda, on väga kasulik makropiirkondlike 
strateegiate struktureerimiseks.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Määrus (EÜ) nr 1082/2006
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) ETKRi tegevuse suhtes kohaldatavad 
konkreetsed liidu või liikmesriigi 
õigusaktid, kusjuures viimati nimetatud 
võivad olla selle liikmesriigi õigusnormid, 

välja jäetud



PE489.428v01-00 18/25 PR\901544ET.doc

ET

kus põhikirjajärgsed organid oma volitusi 
kasutavad või kus ETKR tegutseb;

Or. en

Selgitus
On peaaegu võimatu koostada eelnevalt nimekirja ELi, riigi ja piikonna õigusaktidest, mida 
ETKRile tema ülesannete täitmisel terves tegevusvaldkonnas kohaldatakse.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 12 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 1082/2006
Artikkel 12 – lõige 2 – teine a lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Kui kas või ühe ETKRi liikme vastutus 
on tulenevalt siseriiklikust seadusest, mille 
alusel ta asutati, piiratud või välistatud, siis 
võivad ka teised liikmed kokkuleppes oma 
vastutust piirata.

2 a. Kui kas või ühe ETKRi liikme vastutus 
on tulenevalt siseriiklikust seadusest, mille 
alusel ta asutati, piiratud või välistatud, siis 
võivad ka teised liikmed kokkuleppes oma 
vastutust piirata.

Sellise ETKRi nimesse, mille liikmetel on 
piiratud vastutus, kuulub sõna „piiratud”.

Sellise ETKRi pakkumiskutsetes ja 
lepingutes, mille liikmetel on piiratud 
vastutus, tuleb see piiratud vastutus ära 
mainida ning nimetada liikmed, kellel on 
piiratud vastutus. Samuti tuleb viidata 
kindlustuslepingule, kui ETKR on selle 
sõlminud.

Sellise ETKRi puhul, mille liikmetel on 
piiratud vastutus, on kokkuleppe, põhikirja 
ja aruannete avalikustamise nõue vähemalt 
võrdväärne sellega, mida nõutakse muudelt 
piiratud vastutusega liikmetega juriidilistelt 
isikutelt, kes on asutatud selles 
liikmesriigis, kus on ETKRi registrijärgne 
asukoht.

Sellise ETKRi puhul, mille liikmetel on 
piiratud vastutus, on kokkuleppe, põhikirja 
ja aruannete avalikustamise nõue vähemalt 
võrdväärne sellega, mida nõutakse muudelt 
piiratud vastutusega liikmetega juriidilistelt 
isikutelt, kes on asutatud selles 
liikmesriigis, kus on ETKRi registrijärgne 
asukoht.

Sellise ETKRi puhul, mille liikmetel on 
piiratud vastutus, võib liikmesriik nõuda, et 
ETKR sõlmiks asjakohase 
kindlustuslepingu, mis katab ETKRi 
tegevusega seotud riskid.”

Sellise ETKRi puhul, mille liikmetel on 
piiratud vastutus, võib liikmesriik nõuda, et 
ETKR sõlmiks asjakohase 
kindlustuslepingu, mis katab ETKRi 
tegevusega seotud riskid.”

Or. en
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Selgitus
Vaid potentsiaalsed ETKRide võlausaldajad võivad soovida ette teada ETKRi liikmete 
rahalisi kohustusi. Kuid ETKRi nimesse lisatud märge „piiratud” ei võimalda siiski saada 
selgust liikmete rahalistest kohustustest ning sellest, kas ETKR on sõlminud 
kindlustuslepingu.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 14
Määrus (EÜ) nr 1082/2006
Artikkel 16 – lõige 1 – teine a lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Komisjon teeb Regioonide
Komiteele ülesandeks jälgida ETKRe 
käsitleva teabeplatvormi abil 
olemasolevate ja asutamisel olevate 
ETKRide tegevust, korraldada parimate 
tavade vahetamist, teha kindlaks ühised 
probleemid ning esitada ettepanekuid 
ETKRide paremaks kaasamiseks ELi eri 
valdkondade poliitikasse.

Or. en

Selgitus
ETKRe käsitlev teabeplatvorm on sobiv vahend, mille abil on võimalik jälgida ETKRide 
tegevust, jagada parimaid tavasid, arutada olemasolevate ja asutamisel olevate ETKRide 
ühiseid probleeme ning laiendada ETKRide kasutamist ELi eri valdkondade poliitikas.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 15
Määrus (EÜ) nr 1082/2006
Artikkel 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Komisjon edastab 2018. aasta 
keskpaigaks Euroopa Parlamendile, 
nõukogule ja Regioonide Komiteele 
hindamisaruande käesoleva määruse 
kohaldamise, tulemuste, tõhususe, 

„Komisjon edastab 2018. aasta 
keskpaigaks Euroopa Parlamendile, 
nõukogule ja Regioonide Komiteele 
hindamisaruande käesoleva määruse 
kohaldamise, tulemuste, tõhususe, 
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asjakohasuse, Euroopa lisaväärtuse ja 
lihtsustamisvõimaluste kohta.

asjakohasuse ja Euroopa lisaväärtuse 
kohta, suurendades selle kõlapinda 
komisjoni eri talitustes ja Euroopa 
välisteenistuses, ning samuti 
lihtsustamisvõimaluste kohta.

Hindamisaruanne põhineb näitajatel, 
mille komisjon võtab vastu artikli 17a 
kohaselt delegeeritud õigusaktidega.”

Komisjonile antakse õigus võtta artikli 
17a kohaselt vastu delegeeritud õigusakte, 
milles sätestatakse hindamisaruande 
koostamisel aluseks võetavad näitajad.”

Or. en

Selgitus
ETKRid peavad tuginema rohkem ELi valdkonnaspetsiifilisele poliitikale. Selleks tuleb 
suurendada teadlikkust ja avardada selle vahendi kõlapinda komisjoni eri talitustes, et 
kasutada täielikult ära ETKRide võimalik potentsiaal väljaspool territoriaalseid 
koostööprogramme.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 16
Määrus (EÜ) nr 1082/2006
Artikkel 17a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjonile antakse käesolevas artiklis 
sätestatud tingimustel õigused võtta vastu 
delegeeritud õigusakte.

1. Komisjonile antakse käesolevas artiklis 
sätestatud tingimustel õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte.

2. Käesolevas määruses osutatud volitused 
delegeeritakse määramata ajaks alates 
käesoleva määruse jõustumise 
kuupäevast.

2. Artiklis 17 osutatud volitused 
delegeeritakse komisjonile viieks aastaks 
alates ...*. Komisjon esitab delegeeritud 
volituste kohta aruande hiljemalt üheksa 
kuud enne viieaastase tähtaja möödumist.
Volituste delegeerimist uuendatakse 
automaatselt sama pikaks ajavahemikuks, 
välja arvatud juhul, kui Euroopa 
Parlament või nõukogu esitab 
pikendamise suhtes vastuväite, tehes seda 
hiljemalt kolm kuud enne iga 
ajavahemiku lõppemist.

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artiklis 17 osutatud volituste delegeerimise 
igal ajal tagasi võtta.

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artiklis 17 osutatud volituste delegeerimise 
igal ajal tagasi võtta.

Tagasivõtmisotsusega lõpetatakse selles Tagasivõtmisotsusega lõpetatakse selles 
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otsuses nimetatud volituste delegeerimine.
Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See 
ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.

otsuses nimetatud volituste delegeerimine.
Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See 
ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.

4. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teavitab ta sellest 
üheaegselt Euroopa Parlamenti ja nõukogu.

4. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teavitab ta sellest 
üheaegselt Euroopa Parlamenti ja nõukogu.

5. Delegeeritud õigusaktid jõustuvad
üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast 
õigusakti Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule teatavakstegemist esitanud selle 
suhtes vastuväiteid või kui nii Euroopa 
Parlament kui ka nõukogu on enne 
nimetatud tähtaja möödumist komisjonile 
teatanud, et nad ei kavatse vastuväiteid 
esitada. Kõnealust ajavahemikku võib 
Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel 
kahe kuu võrra pikendada.

5. Artikli 17 alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes 
juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu 
ei ole kolme kuu jooksul pärast õigusakti 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
teatavakstegemist esitanud selle suhtes 
vastuväiteid või kui nii Euroopa Parlament 
kui ka nõukogu on enne nimetatud tähtaja 
möödumist komisjonile teatanud, et nad ei 
kavatse vastuväiteid esitada. Kõnealust 
ajavahemikku võib Euroopa Parlamendi 
või nõukogu algatusel kolme kuu võrra 
pikendada.

Kui pärast selle tähtaja möödumist ei ole 
Euroopa Parlament ega nõukogu 
delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid 
esitanud, avaldatakse see Euroopa Liidu 
Teatajas ja see jõustub õigusaktis 
sätestatud kuupäeval.
Delegeeritud õigusakti võib avaldada 
Euroopa Liidu Teatajas ja see võib 
jõustuda enne nimetatud tähtaja lõppu, 
kui nii Euroopa Parlament kui ka 
nõukogu on komisjonile teatanud, et nad 
ei kavatse vastuväiteid esitada.
Kui Euroopa Parlament või nõukogu 
esitab delegeeritud õigusakti suhtes 
vastuväite, õigusakt ei jõustu.
Delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid 
esitav institutsioon põhjendab oma 
vastuväiteid.”

_______________
* Käesoleva määruse jõustumise kuupäev.

Or. en
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Muudatusettepanek 23

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui ETKR, mis on asutatud enne 
käesoleva määruse jõustumist, muudab 
oma kokkulepet ja põhikirja, võib ta 
otsustada järgida käesoleva määruse 
sätteid. Sellise otsuse korral tehakse 
vastav märge ETKRi kokkuleppe ja 
põhikirja muutmise õigust omava organi 
registrisse.

Or. en

Selgitus
Juba loodud ETKRide suhtes peaks olema võimalik kohaldada sätteid, mis leiduvad 
käesolevas ettepanekus võtta vastu määrus ja mis on määruse (EÜ) nr 1082/2006 sätetest 
soodsamad.
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SELETUSKIRI

Määruse läbivaatamise eesmärk on vähendada õigus- ja haldusprobleeme, millega ETKRidel 
on tulnud heakskiitmismenetluse käigus, asutamisel, oma ülesannete täitmisel ja oma 
personali haldamisel silmitsi seista. Komisjoni ettepanek on mõeldud selleks, et need takistused 
kõrvaldada ja tuua selgust püsivasse õiguslikku ebakindlusesse, mille tulemusel on liikmesriigid 
kohaldanud määrust ebajärjekindlalt, tekitades sellega mitmeid tõkkeid ETKRide korraliku kasutamise 
teele. Vaid lihtsustatud ja selgemaks muudetud eeskirjad toovad ETKRide puhul vajaliku 
õiguskindluse ja loovad tugevamad stiimulid tulevastele partneritele, innustades neid 
suurendama piirkondade vahelist koostööd. Praegune läbivaatamine, millega suurendatakse 
määruse huvipakkuvust, võib julgustada kasutama ETKRe kui territoriaalse koostöö 
eelistatuimat vahendit nii ELi sees kui ka selle välispiiridel. Samal ajal rõhutab raportöör 
seda, et tegemist on vabatahtliku vahendiga ning et kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused 
peavad jätkama ja jätkavad otsustamist, millised meetmed sobivad nende koostöö jaoks kõige 
paremini.

Raportöör kiidab heaks ETKRide tegevusulatuse laiendamise ning eeskätt selle, et 
potentsiaalsete liikmetena tuleks kaasata riigi osalusega äriühingud direktiivi 2004/17/EÜ 
tähenduses. Samas tundub, et komisjon on välja jätnud avaliku ja erasektori partnerluse, mille 
raames osutatakse üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid. Seetõttu seatakse vastavas 
muudatusettepanekus eesmärgiks lisada loetellu ettevõtted, kellele on tehtud ülesandeks 
osutada1 Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 106 lõike 2 kohaldamist käsitlevas otsuses 
kindlaks määratud viisil üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid, et ergutada koostööd 
ühistranspordi, tervishoiu, energeetika ja veevarustuse vallas.

Peale selle teeb raportöör selgesõnalise ettepaneku hõlbustada ETKRide asutamist koos 
kolmandatest riikidest pärit partneritega, olenemata sellest, kas kaasatud on ühest või mitmest 
liikmesriigist pärit partnerid. Siin on eesmärgiks muuta kriteeriumeid, et lubada asutada 
niinimetatud 1:1 ETKRe – ETKRe, kuhu kuulub üksus, mis on pärit ühest ELi liikmesriigist, 
ning üksus, mis on pärit ühest kolmandast riigist või ülemereterritooriumilt. Raportöör on 
arvamusel, et sellisel juhul tuleks luua selgust ETKRi heakskiitmise või selle asutamistaotluse 
tagasilükkamise põhjendamisse, mis tähendab, et liikmesriigid peavad kohaldama hindamisel 
rangeid kriteeriumeid.

Raportöör pooldab mõtet, et ETKRidele asutamisloa andmisega peaks tegelema üks 
liikmesriigi määratud asutus, mitte mitu valitsusasutust. See ei tähenda seda, et igas 
liikmesriigis peab kindlasti olema vaid üks selline asutus – see pole iseenesest võimalikki, 
kuna ELi föderaalsed liikmesriigid koosnevad föderaalsetest üksustest, kes on pädevad andma 
ETKRide asutamiseks lube. Eesmärk on vältida ebamäärasust ja lühendada menetlust, mis 
venib mõnes liikmesriigi eri ministeeriumite sekkumise tõttu pikale. Siingi on raportööri 
eesmärk viia sisse tava asutamistaotluse tagasilükkamist või heakskiitmist põhjendada ning 
määrata selleks liikmesriigi kohta üks pädev asutus.

Regioonide Komitee käivitatud ETKRe käsitlev teabeplatvorm liidab poliitilisel ja tehnilisel 
tasandil kõik sidusrühmad ning võimaldab saada tuge ja nõu nii olemasolevatel kui ka alles 

                                               
1 C(2011) 9380 final.
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asutamisel olevatel ETKRidel.

Regioonide Komitee, kes vastutab ETKRide registri pidamise ja ETKRe käsitleva 
teabeplatvormi korraldamise eest, kannab hoolt uue ETKRi kokkuleppe avaldamise eest 
Euroopa Liidu Teataja C-seerias. Komisjoni ja Regioonide Komitee tõhus koostöö ja 
teabevahetus hõlbustaks ja edendaks ka ETKRide paremat kasutamist ELi eri valdkondade 
poliitikas.

ETKRide asutamist ja korralikku toimimist segavad endiselt takistused, mis on tingitud 
peamiselt sellest, et käesoleva määruse rakendamine on veninud liikmesriikides pikale ja et 
asutused ei kooskõlasta oma tegevust piisavalt. Kuid samavõrra on nende takistuste põhjuseks 
ETKRide ebapiisav kaasamine ELi valdkonnaspetsiifilisse poliitikasse. Raportöör soovib 
rõhutada, et ETKRe on võimalik kasutada ka väljaspool regionaalpoliitikat ja territoriaalset 
koostööd. Sellises valdkonnas nagu teadustegevus on Euroopa Liit juba välja arendanud 
piiriülesed struktuurid (Euroopa teadusuuringute infrastruktuuri konsortsiumi). EKTRid 
saavad juhtida ka teisi struktuurifondidest rahastatavaid ettevõtmisi – viia läbi maaelu arengu 
programme (mida rahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist), korraldada 
Euroopa Sotsiaalfondi rahastatavate piiriüleste tööhõiveagentuuride tegevust, hallata ühiselt 
TEN infrastruktuure või juhtida üleeuroopaliste projektide puhul Euroopa Ühendamise 
Rahastu tööd, aidates sel viisil kaasa ühtekuuluvuspoliitika eesmärkide saavutamisele. Et 
kasutada ETKRide potentsiaal täielikult ära ka teistes ELi poliitikavaldkondades, peab 
komisjon andma teavet ja suurendama oma eri talituste teadlikkust. Seejärel võiksid 
komisjoni talitused juurutada ETKRe eri poliitikavaldkondadesse tagamaks, et nendel 
üksustel oleks võimalus osaleda kõigil avalik-õiguslikele asutustele suunatud 
projektikonkurssidel.

Raportöör soovib arutada ka mitmeid teisi küsimusi. Paljud ETKRid on andnud teada ELi 
rahaliste vahendite taotlemisel esinenud probleemidest, mis on tingitud peamiselt sellest, et 
ETKRi on käsitatud ühe üksusena, mitte mitmest liikmest koosneva partnerlusena. Selliste 
ELi vahenditest rahastatavate programmide puhul, milles võivad osaleda vaid konsortsiumid, 
tuleks osalemisõigus anda automaatselt ka ETKRidele, ilma et oleks vaja täiendavaid 
partnereid.

Sellest tulenevalt tuleks tulevastes asjakohastes õiguslikes meetmetes käsitada ETKRe 
territoriaalse koostöö hõlbustajate ja edendajatena. Näiteks võib ETKR olla ühtsel turul 
piiriüleseks hankijaks ning seega tuleks seda arvesse võtta ühtse turu aktis ja sellega 
kaasnevates seadusandlikes ettepanekutes.

Raportöör on ka seda meelt, et komisjon peaks looma ETKRide jaoks soodsa 
maksukeskkonna, lihtsustades käibemaksu haldamist, vältides topeltmaksustamist ja nähes 
konkurentsi moonutamata võimaluse korral ette maksusoodustused.

On oluline anda ETKRidele võimalus allkirjastada lepinguid teiste territoriaalvalitsuste ja -
üksustega, mis tegutsevad väljaspool ETKRi piirkonda. Need partnerlused on väga kasulikud 
selleks, et struktureerida makropiirkondlikke strateegiaid ja kaasata partnereid – näites 
kolmandate riikide linnu või selliseid struktuure nagu Euroopa territoriaalse arengu ja 
ühtekuuluvuse vaatlusvõrk –, mida ei oleks võimalik muul viisil kaasata.
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Et käesoleva määruse potentsiaal rakenduks tervikuna, peab vähenema selle suvaline ja 
vastuoluline tõlgendamine liikmesriikides, kus teinekord liigutakse seatud sihtidele 
vastupidises suunas. ETKRide sarnastamine olemasolevate riiklike struktuuridega (nt 
Prantsusmaa syndicate mixte’iga) võib tuua kaasa oodatust erinevaid tagajärgi. ETKR on 
Euroopa vahend, unikaalne vahend, mida tuleb ka sellisena käsitleda. Liikmesriigid ja nende 
asutused peavad mõistma, et ETKRid ei koorma nende riigieelarvet ega võta neilt ära nende 
pädevust. ETKRid on üks väga kasulik vahend, millel on head väljavaated vähendada 
halduskoormust ja tegevuskulusid ning julgustada ja edendada sel viisil territoriaalset 
koostööd nii Euroopa Liidus kui ka liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel.


