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(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

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

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

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

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

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

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

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

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

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 25. aprilli 2012. aasta arvamust2,

– võttes arvesse Regioonide Komitee […] arvamust;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

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

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.

                                               
1 ELT C 47, 17.2.2011, lk 1. 
2 ELT C … / Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri 1 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(9) Partnerluslepingu ja iga programmi 
jaoks peaks liikmesriik korraldama 
partnerluse, sõlmides pädevate 
piirkondlike ja kohalike asutustega 
partnerluslepingud. Liikmesriigid tahavad 
kooskõlas oma institutsionaalse, õigusliku 
ja rahandusliku raamistikuga teha 
koostööd ka majandus- ja
sotsiaalpartnerite, muude avalike 
asutustega ning kodanikuühiskonda 
esindavate asutustega, sealhulgas 
keskkonnaorganisatsioonide, 
valitsusväliste organisatsioonide ning 
võrdõiguslikkuse edendamise ja 
diskrimineerimise vastu võitlemise eest 
vastutavate organitega. Sellise partnerluse 
eesmärk on järgida mitmetasandilise 
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volitus vastu võtta delegeeritud õigusakte, 
milles sätestatakse käitumisjuhis, 
tagamaks, et partnerid osaleksid 
järjepidevalt partnerluslepingute ja 
programmide ettevalmistamisel, 
rakendamisel, järelevalves ja hindamisel.

juhtimise põhimõtet, tagada kavandatavate 
sekkumiste heakskiit sidusrühmade hulgas 
ja lähtuda vastavate osaliste kogemustest ja 
erialateadmistest. Komisjonil peaks olema 
volitus vastu võtta delegeeritud õigusakte, 
milles sätestatakse käitumisjuhis, 
tagamaks, et partnerid osaleksid 
järjepidevalt partnerluslepingute ja 
programmide ettevalmistamisel, 
rakendamisel, järelevalves ja hindamisel.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas artiklite 4 ja 5 muudatusettepanekutega on tähtis tugevdada mitmetasemelise 
valitsemise ja partnerluse põhimõtteid, kuna need on eeltingimuseks liidu eesmärkide 
tõhusale määratlemisele ja kohaldamisele.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Püüdes suurendada majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, 
peaks liit ÜSRi fondide kasutamise igas 
etapis püüdma kõrvaldada ebavõrdsust, 
edendada meeste ja naiste võrdõiguslikkust 
ning võidelda diskrimineerimisega soo, 
rassi või rahvuse, religiooni või usu, puude, 
vanuse või seksuaalse sättumuse alusel.

(11) Püüdes suurendada majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, 
peaks liit ühissätete määrusega kaetud 
fondide kasutamise igas etapis püüdma 
kõrvaldada ebavõrdsust, edendada meeste 
ja naiste võrdõiguslikkust ning võidelda 
diskrimineerimisega soo, rassi või rahvuse, 
religiooni või usu, puude, vanuse või 
seksuaalse sättumuse alusel, nagu see on 
sätestatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 
2, Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklis 10 ja põhiõiguste harta artiklis 21.

Or. en

Selgitus

Sotsiaalne kaasatus ja mittediskrimineerimine peaksid olema ühissätete määrusega kaetud, 
tunnistades Euroopa Liidu lepingust, Euroopa Liidu toimimise lepingust ja põhiõiguste 
hartast tulenevaid kohustusi.
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Kooskõlastus artikli 8 ja 9 muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(14) Liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu eesmärkide 
saavutamiseks peaks ühine strateegiline 
raamistik investeerimisprioriteete 
kooskõlastama ja tasakaalustama, 
juhindudes käesolevas määruses 
sätestatud ühissätete määrusele omastest 
temaatilistest eesmärkidest. Ühise 
strateegilise raamistiku eesmärk on
näidata kätte selgem strateegiline suund 
programmide koostamiseks liikmesriikide 
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poliitikavaldkondade ja 
rahastamisvahendite vahel.

ja piirkondade tasandil. Ühine strateegiline 
raamistik peaks hõlbustama liidu 
sekkumiste valdkondlikku ja territoriaalset 
koordineerimist ühissätete määrusega 
kaetud fondide vahel ning samuti teiste 
asjakohaste liidu poliitikavaldkondade ja 
rahastamisvahendite vahel. Ühine 
strateegiline raamistik peaks olema 
sätestatud käesoleva määruse lisas.

Or. en

Selgitus

Kooskõlastus artiklitega 10–12.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

15 a. Ühissätete määruse ja Horisont 
2020-ga kaetud fondide vahel tuleks 
tihedamaid koostoimeid arendada, et 
tugevdada riiklike ja piirkondlike osaliste 
teadustöö- ja innovatsioonialast 
suutlikkust arukate spetsialiseerumise 
strateegiate tähenduses ja “tipptasemeni 
jõudmise trepi” loomise eesmärgil. 
Tipptasemeni jõudmise põhimõte peaks 
olema ühtekuuluvuspoliitika ja teadus- ja 
arendustöö ning innovatsioonipoliitika 
vahel koostoimete loomise põhielement.

Or. en

Selgitus

Liidu poliitikate mõju suurendamiseks peaks looma tihedad koostoimed, pöörates tähelepanu 
eelkõige ühtekuuluvuspoliitika ning teadus- ja arenduspoliitika vahelistele kattuvustele.
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(16) Ühise strateegilise raamistiku põhjal 
peab iga liikmesriik valmistama koostöös 
partnerite ja komisjoniga ette 
partnerluslepingu. Partnerlusleping peaks 
asetama ühises strateegilises raamistikus 
sätestatud elemendid siseriiklikusse 
konteksti, kehtestama vankumatu 
kohustuse saavutada liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia eesmärgid ühissätete 
määrusega kaetud fondide programmitöö 
kaudu ning peaks rõhutama korda, mis 
tagab ühissätete määrusega kaetud 
fondide tulemusliku ja tõhusa 
rakendamise.

Or. en

Selgitus

Kooskõlastus artikli 12 muudatusettepanekuga ning käesoleva volituse ja artikli 14 punktide d 
ja e sõnastuse ühtlustamine.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Liikmesriigid peaksid keskendama 
toetused eesmärgile anda oluline panus 
liidu eesmärkide saavutamisse kooskõlas 
oma vastavate riiklike ja piirkondlike 
arenguvajadustega. Tuleks kindlaks 
määrata eeltingimused, tagamaks, et liidu 
toetuse tulemuslikuks kasutamiseks oleksid 
olemas vajalikud raamtingimused. Seda, 
kas need eeltingimused on täidetud, peaks 
hindama komisjon partnerluslepingute ja 

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

mõjutavad ühissätete määrusega kaetud 
fondide tulemuslikku rakendamist. 
Komisjon peaks hindama liikmesriikide 
esitatavat teavet eeltingimuste täitmise 
kohta partnerluslepingute ja programmide 
hindamise raames. Juhtudel, kui 
eeltingimusi ei ole täidetud, peaks 
komisjonil kooskõlas fondispetsiifiliste 
eeskirjadega olema volitus peatada 
programmile tehtavad maksed.

Or. en

Selgitus

Kooskõlastus artikli 17 muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

Kooskõlastus artikli 18 muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(19) Tihedama sideme loomine 
ühtekuuluvuspoliitika ja liidu majandusliku 
juhtimise vahel tagab, et ühissätete 
määrusega kaetud fondide raames 
tehtavate kulutuste tulemuslikkust 
võimendab usaldusväärne 
majanduspoliitika ning ühissätete 
määrusega kaetud fonde võib vajadusel 
ümber suunata, et lahendada riigi ees 
seisvaid majandusprobleeme. Stabiilsuse 
ja majanduskasvu paktist tulenevad 
tingimusi käsitlevad õigusnormid peaksid 
ühtekuuluvusfondile kohalduma seoses 
majandusliku juhtimise tingimuste 
täitmisega. See protsess peab olema 
järkjärguline, alates muudatustest, mis 
tehakse partnerluslepingutesse ja 
programmidesse, et toetada nõukogu 
soovitusi makromajandusliku 
tasakaalustamatuse korrigeerimise ning 
ühiskondlike ja majanduslike raskuste 
lahendamise kohta.
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liikmesriigile uuesti kättesaadavaks teha 
niipea, kui liikmesriik võtab vajalikud 
meetmed.

Or. en

Selgitus

Kooskõlastus artikli 21 muudatusettepanekuga. Stabiilsuse ja majanduskasvu paktist 
tulenevad tingimused peaksid jätkuvalt kohalduma.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Tuleks teha järelhindamisi, et hinnata 
ÜSRi fondide tulemuslikkust ja tõhusust 
ning nende mõju ÜSRi fondide ja liidu 
aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu üldeesmärkidele.

(35) Tuleks teha järelhindamisi, et hinnata 
ühissätete määrusega kaetud fondide 
tulemuslikkust ja tõhusust ning nende mõju 
ühissätete määrusega kaetud fondide ja 
liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu üldeesmärkidele. Komisjon 
peaks koostama järelhindamiste põhjal 
iga fondi jaoks järelhindamisest tuleneva 
raporti.

Or. en

Selgitus

Kooskõlastus artikli 50 muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) Lähtudes liikmesriikidega koostöös 
toimuva halduse põhimõttest, peaksid 
liikmesriigid kandma oma juhtimis- ja 
kontrollisüsteemide kaudu esmavastutust 
programmides sisalduvate toimingute 
rakendamise ja kontrolli eest. Et tugevdada 

(43) Lähtudes liikmesriikidega koostöös 
toimuva halduse põhimõttest, peaksid 
liikmesriigid asjakohasel territoriaalsel 
tasemel, kooskõlas oma institutsioonilise, 
õigus- ja finantsraamistikuga ning 
kooskõlas käesoleva määruse ja 
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toimingute väljavalimise ja rakendamise 
ning juhtimis- ja kontrollisüsteemi üle 
toimuva kontrolli tõhusust, tuleks kindlaks 
määrata korraldusasutuse ülesanded.

fondispetsiifiliste eeskirjadega, kandma 
oma juhtimis- ja kontrollisüsteemide kaudu 
esmavastutust programmides sisalduvate 
toimingute rakendamise ja kontrolli eest. 
Et tugevdada toimingute väljavalimise ja 
rakendamise ning juhtimis- ja 
kontrollisüsteemi üle toimuva kontrolli 
tõhusust, tuleks kindlaks määrata 
korraldusasutuse ülesanded.

Or. en

Selgitus

Kooskõlastus artikli 4 lõike 4 muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 58

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(58) Et tegevus oleks rohkem keskendatud 
tulemustele ning strateegia „Euroopa 
2020” eesmärkide ja sihtide 
saavutamisele, tuleks iga fondi puhul 
ning iga piirkonnakategooria puhul igas 
liikmesriigis majanduskasvu ja 
tööhõivesse investeerimise vahenditest viis 
protsenti tulemusreservina kõrvale panna.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kooskõlastus artikli 18 muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 70

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(70) On oluline teadvustada liidu fondide 
saavutusi laiemale avalikkusele. Kodanikel 

(70) On oluline teadvustada liidu fondide 
saavutusi laiemale avalikkusele. Kodanikel 
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on õigus teada, kuidas liidu rahalisi 
vahendeid investeeritakse. Põhiroll 
avalikkusele asjakohaste sõnumite 
edastamisel lasub nii korraldusasutustel kui 
ka toetusesaajatel. Et tagada laiema 
üldsuse tõhusam teavitamine ja tugevam 
koostoime komisjoni algatusel toimuvate 
teavitustoimingute vahel, tuleb käesoleva 
määruse alusel teavitusmeetmetele 
eraldatud vahenditest rahastada ka Euroopa 
Liidu poliitiliste prioriteetide 
propageerimist, tingimusel, et need on 
seotud käesoleva määruse 
üldeesmärkidega.

on õigus teada, kuidas liidu rahalisi 
vahendeid investeeritakse. Põhiroll 
avalikkusele asjakohaste sõnumite 
edastamisel lasub nii korraldusasutustel ja 
toetusesaajatel kui ka liidu 
institutsioonidel ja nõuandvatel organitel. 
Et tagada laiema üldsuse tõhusam 
teavitamine ja tugevam koostoime 
komisjoni algatusel toimuvate 
teavitustoimingute vahel, tuleb käesoleva 
määruse alusel teavitusmeetmetele 
eraldatud vahenditest rahastada ka Euroopa 
Liidu poliitiliste prioriteetide 
propageerimist, tingimusel, et need on 
seotud käesoleva määruse 
üldeesmärkidega.

Or. en

Selgitus

Kooskõlastus artikli 105 muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 73

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(73) On vaja määrata kindlaks elemendid, 
mille alusel kohandatakse fondide 
kaasfinantseerimise määra 
rakenduskavades, eelkõige liidu vahendite 
mitmekordse mõju tugevdamiseks. Samuti 
on vaja kehtestada kaasrahastamise 
maksimummäärad iga piirkonnakategooria 
jaoks, et tagada sobiva tasandi siseriikliku 
toetuse kaudu kaasfinantseerimise 
põhimõtte järgimine.

(73) On vaja määrata kindlaks elemendid, 
mille alusel kohandatakse fondide 
kaasfinantseerimise määra 
rakenduskavades, eelkõige liidu vahendite 
mitmekordse mõju tugevdamiseks. Samuti 
on vaja kehtestada kaasrahastamise 
maksimummäärad iga piirkonnakategooria 
jaoks, et tagada sobiva tasandi avaliku ja 
erasektori siseriikliku toetuse kaudu 
kaasfinantseerimise põhimõtte järgimine.

Or. en

Selgitus

Kooskõlastus artikli 24 muudatusettepanekuga.
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Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 88

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(88) Selleks et täiendada või muuta 
käesoleva määruse teatavaid vähem olulisi 
sätteid, tuleks komisjonile delegeerida 
volitused võtta kooskõlas aluslepingu 
artikliga 290 vastu õigusakte seoses 
käitumisjuhistega, mis käsitlevad eesmärke 
ja kriteeriume partnerluse rakendamise 
toetamiseks, ühise strateegilise raamistiku 
vastuvõtmisega, tulemusreservi jaotamise 
lisaeeskirjadega, kohaliku arengu 
strateegiatega hõlmatud piirkonna ja 
rahvastiku määratlusega, 
rahastamisvahendite üksikasjalike 
eeskirjadega (eelhindamine, toetuste 
kombineerimine, kulude abikõlblikkus, 
meetmete liigid, mida ei toetata), 
eeskirjadega teatavat tüüpi 
rahastamisvahendite kohta, mis 
moodustatakse riiklikul, piirkondlikul, 
riikide- või piiriülesel tasandil, 
rahastamisleppeid käsitlevate 
eeskirjadega, varade ülekandmise ja 
haldusega, juhtimise ja kontrolli
korraldusega, maksetaotluste reeglitega ja 
iga-aastaste osamaksete kapitaliseerimise 
süsteemi kehtestamisega, tulu tekitavate 
toimingute kindla maksemäära 
kindlaksmääramisega, toetuste kaudsete 
kulude suhtes kohaldatava kindla 
maksemäära kindlaksmääramisega 
olemasolevate meetodite alusel ja liidu 
valdkonnapoliitikas kohaldatavate 
vastavate määradega, liikmesriikide 
kohustustega seoses eeskirjade rikkumisest 
teatamise menetlusega ja põhjendamatult 
makstud summade tagasinõudmisega, 
toiminguid käsitleva teabevahetuse 
üksikasjadega, piisava kontrolljälje
tagamisega, siseriiklike auditite 
tingimustega, korraldus- ja 
sertifitseerimisasutuste akrediteerimise 

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

korraldus- ja sertifitseerimisasutuste 
akrediteerimise kriteeriumidega, 
tunnustatud andmekandjate 
kindlaksmääramisega ning kohaldatava 
finantskorrektsiooni tasemega. Komisjonil 
peaksid olema ka volitused muuta V lisa, 
kui edaspidi tekib kohandamisvajadus. 
Eriti oluline on, et komisjon viiks oma 
ettevalmistustöö käigus läbi vastavad 
konsultatsioonid, sealhulgas ekspertide 
tasandil.

Or. en

Selgitus

Kooskõlastus volituste delegeerimisega seotud muudatusettepanekutega artiklites 2, 8, 12, 18, 
32, 33, 34, 114 ja 132.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 90

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(90) Komisjonil peaks olema volitus võtta 
kõigi ÜSRi fondide puhul
rakendusaktidega vastu partnerluslepingute 
heakskiitmise otsused, tulemusreservi 
eraldamise otsused, liikmesriigi 
majanduspoliitikaga seotud maksete 
peatamise otsused ning kohustusest 
vabastamise korral programmide 
kehtestamise otsuste muutmise otsused; 
fondide puhul aga peaks tal olema volitus 
võtta vastu otsused, milles määratakse 
kindlaks „majanduskasvu ja tööhõive 
investeeringute” eesmärgile vastavad 
piirkonnad ja liikmesriigid, sätestatakse 
liikmesriikidele eraldatavate 
kulukohustuste assigneeringute aastane 
jaotus, sätestatakse summa, mis tuleb iga 
liikmesriigi Ühtekuuluvusfondi eraldisest 
kanda üle Euroopa Ühendamise 
Rahastusse, sätestatakse summad, mis 
tuleb iga liikmesriigi struktuurifondide 

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

otsused, suurprojektide otsused, ühiste 
tegevuskavade otsused, maksete peatamise 
otsused ja finantskorrektsioonide otsused.

Or. en

Selgitus

Kooskõlastus rakendusakte puudutavate muudatusettepanekutega artiklites 18 ja 21.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 91

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(91) Et tagada ühetaolised tingimused 
käesoleva määruse rakendamiseks, tuleks 
rakendusvolitusi, mis on seotud
kliimamuutusealaseid eesmärke 
puudutava metoodikaga,
rahastamisvahendite järelevalve 
standardtingimustega, rahastamisvahendite
järelevalve ühtsete tingimustega ja
järelevalveteabe edastamisega, tulu 
tekitavate projektide puhastulu arvutamise 
metoodikaga, liikmesriikide ja komisjoni 
vahelise elektroonilise 
teabevahetussüsteemiga, fondide 
rakenduskava näidisega, 
sekkumiskategooriate nomenklatuuriga, 
suurprojektidega seotud teabe vorminguga 
ja kulude-tulude analüüsi tegemisel 
kasutatava metoodikaga, ühise tegevuskava 
standardvormiga, rakendamise aasta- ja 
lõpparuannete näidisega, teavitamis- ja 
avalikustamismeetmete tehniliste omaduste 
ja vastavasisuliste juhistega, toetusesaajate 
ja korraldusasutuste, 
sertifitseerimisasutuste, 
auditeerimisasutuste ja vahendusasutuste 
vahelise teabevahetuse korraga, juhtkonna 
kinnitava avalduse näidisega, 

(91) Et tagada ühetaolised tingimused 
käesoleva määruse rakendamiseks, tuleks 
rakendusvolitusi, mis on seotud
rahastamisvahendite järelevalve 
standardtingimustega, rahastamisvahendite
järelevalve- ja aruandemudelitega, tulu 
tekitavate projektide puhastulu arvutamise 
metoodikaga, liikmesriikide ja komisjoni 
vahelise elektroonilise 
teabevahetussüsteemiga, fondide 
rakenduskava näidisega, 
sekkumiskategooriate nomenklatuuriga, 
suurprojektidega seotud teabe vorminguga 
ja kulude-tulude analüüsi tegemisel 
kasutatava metoodikaga, ühise tegevuskava 
standardvormiga, rakendamise aasta- ja 
lõpparuannete näidisega, teavitamis- ja 
avalikustamismeetmete tehniliste omaduste 
ja vastavasisuliste juhistega, toetusesaajate 
ja korraldus-, sertifitseerimis-, 
auditeerimis- ja vahendusasutuste vahelise 
teabevahetuse korraga, juhtkonna kinnitava 
avalduse näidisega, auditistrateegia, 
audiitori järeldusotsuse ja iga-aastase 
kontrolliaruande ning valimimoodustamise 
metoodika näidistega ning maksetaotluste 
näidisega, teostada kooskõlas Euroopa 
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auditistrateegia, audiitori järeldusotsuse ja 
iga-aastase kontrolliaruande ning 
valimimoodustamise metoodika näidistega, 
auditite käigus kogutud andmete 
kasutamisega ning maksetaotluste 
näidisega, teostada kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. 
aasta määrusega (EL) nr 182/2011, millega 
kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, 
mis käsitlevad liikmesriikides läbiviidava 
kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
suhtes.

Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. 
aasta määrusega (EL) nr 182/2011, millega 
kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, 
mis käsitlevad liikmesriikides läbiviidava 
kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
suhtes.

Or. en

Selgitus

Kooskõlastus artiklite 8 ja 116 muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

(Käesolev muudatusettepanek kehtib kogu 
teksti kohta. Selle vastuvõtmise korral 
tehakse vastavad muudatused kogu tekstis.)

Or. en
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Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 21

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks sellele kasutatakse järgmisi 
mõisteid:

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi 
mõisteid:

Or. en

Muudatusettepanek 22

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(2) „ühine strateegiline raamistik” –
raamistik, mis kooskõlastab ja 
tasakaalustab investeerimisprioriteete 
selleks, et saavutada liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
eesmärgid ja sihid, millega kehtestatakse
iga temaatilise eesmärgi jaoks 
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ning mehhanismid ÜSRi fondide 
programmitöö ühtsuse ja järjepidevuse 
tagamiseks liikmesriikide ja liidu 
majandus- ja tööhõivepoliitikaga;

mehhanismid ühissätete määrusega 
kaetud fondide programmitöö ühtsuse ja 
järjepidevuse tagamiseks liikmesriikide ja 
liidu majandus- ja tööhõivepoliitikaga;

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek üritab luua ühtset ÜSRi määratlust, mida kasutatakse kogu 
määruses.

Muudatusettepanek 23

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) „rahastamisvahendid“ –
rahastamisvahendid, nagu need on 
finantsmääruses määratletud, kui ei ole 
teisiti ette nähtud;

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek selgitab artikli struktuuri, hõlmates määratluste nimekirjas 
rahastamisvahendite määratluse.

Muudatusettepanek 24

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 b) „fondifondid“ – fondid, mis on 
loodud eesmärgiga toetada programmide 
raames erinevaid organeid, kes 
rahastamisvahendeid rakendavad;

Or. en
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Selgitus

Selguse nimel peaks olema esitatud „fondifondide“ määratlus. Käesolev muudatusettepanek 
üritab luua selle määratluse finants- ja investeerimissektoris kehtestatud terminite põhjale.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) „kohaliku arengu strateegia” – ühtne 
kogum toiminguid kohaliku tasandi 
eesmärkide saavutamiseks ja vajaduste 
rahuldamiseks, mis aitab kaasa liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia elluviimisele ja mida 
rakendatakse partnerluses asjakohasel 
tasandil;

(16) „kohaliku arengu strateegia” – ühtne 
kogum toiminguid kohaliku tasandi 
eesmärkide saavutamiseks ja vajaduste 
rahuldamiseks, mis aitab kaasa liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia elluviimisele ning mida on 
kujundanud ja mida rakendatakse 
asjakohasel tasandil partnerluses kohalike 
algatusrühmadega;

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek üritab pakkuda ühtsemat määratlust terminile „kohaliku arengu 
strateegia“, sidudes selle selgelt kohalike algatusrühmadega, nagu nende strateegiate 
peamised kujundajad ja rakendajad.

Muudatusettepanek 26

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Selgitus

Dünaamilise viitamise põhimõtet arvesse võttes ei ole punkti 22 määratluse viimane osa 
oluline. (”Dünaamiline viitamine”: sätet, millele ta osutab, kasutatakse alati selleks, et 
vastava sätte muudetud kujule viidata, kus võimalik.)

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. ÜSRi fondid annavad toetust 
mitmeaastaste programmide kaudu, mis 
täiendavad riiklikke, piirkondlikke ja 
kohaliku tasandi meetmeid, et viia ellu 
liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia, võttes arvesse 
koondsuuniseid, riiki käsitlevaid soovitusi 
aluslepingu artikli 121 lõike 2 kohaselt 
ning vastavaid nõukogu soovitusi, mis on 
vastu võetud aluslepingu artikli 148 lõike 
4 alusel.

1. Ühissätete määrusega kaetud fondid 
annavad toetust mitmeaastaste 
programmide kaudu, mis täiendavad 
riiklikke, piirkondlikke ja kohaliku tasandi 
meetmeid, et viia ellu liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia, võttes arvesse koondsuuniseid ja
riiklikke reformikavasid.

(Käesolev muudatusettepanek kehtib kogu 
teksti kohta. Selle vastuvõtmise korral 
tehakse vastavad muudatused kogu tekstis.)

Or. en

Selgitus
Riiklikud reformikavad on pikaajalised strateegilised planeerimisdokumendid, mis rõhutavad 
vajalikke majandusreforme ja konkurentsivõime suurendamiseks vajalikku restruktureerimist. 
Riigipõhised soovitused on koostatud igaaastaselt, võimaldades lähenemist lühemaajalise 
vaatega; seetõttu on neid raske seostada ühissätete määrusega kaetud fondide pikaajalise 
perspektiiviga.



PE487.740v03-00 24/98 PR\902007ET.doc

ET

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

On vajalik tugevdada mitmetasandilise valitsemise ja partnerluse põhimõtteid, kuna need on 
eeltingimuseks liidu eesmärkide tõhusale määratlemisele ja kohaldamisele.

Muudatusettepanek 29

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Partnerluslepingu ja iga programmi 
tarbeks korraldab liikmesriik 
partnerlussuhte, sõlmides kooskõlas artikli 
4 lõikega 4 pädevate piirkondlike ja 
kohalike ametiasutustega 
partnerluslepingud.
Liikmesriigid teevad koostööd ka 
järgmiste partneritega:

Or. en

Selgitus

Selleks, et mitmetasandilise valitsemise ja partnerluse põhimõtteid täiendavalt tugevdada, on 
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vaja selgelt määratleda partnerid ja viis, kuidas nad poliitilisse protsessi kaasatakse. 
Käesolev muudatusettepanek kajastab Euroopa Parlamendi seisukohta, et kohalikud ja 
piirkondlikud asutused peaksid olema struktureeritud ja süstemaatilisel viisil 
partnerluslepingute koostamises ja ühtekuuluvuspoliitika rakendamise kõikides etappides 
kaasatud.

Muudatusettepanek 30

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) muud avalik-õiguslikud asutused kui 
need, kellele on osutatud käesoleva lõike 
sissejuhatavas lauses; ja

Or. en

Selgitus

Selleks, et mitmetasandilise valitsemise ja partnerluse põhimõtteid täiendavalt tugevdada, on 
vaja selgelt määratleda partnerid ja viis, kuidas nad poliitilisse protsessi kaasatakse.

Muudatusettepanek 31

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) majandus- ja sotsiaalpartnerid; ja (a) majandus- ja sotsiaalpartnerid;

Or. en

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kooskõlas mitmetasandilise valitsemise 
meetodiga kaasavad liikmesriigid partnerid 
partnerluslepingute ettevalmistusse ja 
eduaruannetesse ning programmide 

2. Kooskõlas mitmetasandilise valitsemise 
meetodiga ja partnerluslepingu kohaselt, 
nagu osutatud lõikes 1, kaasavad 
liikmesriigid partnerid partnerluslepingute 
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ettevalmistusse, rakendamisse, 
järelevalvesse ja hindamisse. Partnerid 
osalevad programmide 
järelevalvekomisjonides.

ettevalmistusse ja eduaruannetesse ning 
programmide ettevalmistusse, 
rakendamisse, järelevalvesse ja 
hindamisse. Partnerid osalevad 
programmide järelevalvekomisjonides.

Or. en

Selgitus

Selleks, et mitmetasandilise valitsemise ja partnerluse põhimõtteid täiendavalt tugevdada, on 
vaja selgelt määratleda partnerid ja nende poliitilisse protsessi kaasamise viis.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse volitus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte vastavalt artiklile 
142, et sätestada Euroopa käitumisjuhend, 
millega kehtestatakse eesmärgid ja 
kriteeriumid partnerluse elluviimise 
toetamiseks ning teabe, kogemuste, 
tulemuste ja hea tava jagamise 
hõlbustamiseks liikmesriikide vahel.

3. Kehtestatakse Euroopa käitumisjuhend
selleks, et kehtestada eesmärgid ja 
kriteeriumid partnerluse elluviimise 
toetamiseks ning teabe, kogemuste, 
tulemuste ja hea tava jagamise 
hõlbustamiseks liikmesriikide vahel. 
Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 142 vastu delegeeritud õigusakte 
asjaomase Euroopa käitumisjuhendi 
kehtestamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid ja komisjon tagavad, et 
programmide ettevalmistamisel ja 
elluviimisel toetatakse meeste ja naiste 
võrdõiguslikkust ning edendatakse 
sooküsimuste lõimimist.

Liikmesriigid ja komisjon tagavad, et nii 
ettevalmistamise, programmitöö ja 
rakendamise kui järelevalve ja hindamise 
kõigis etappides toetatakse meeste ja naiste 
võrdõiguslikkust ning edendatakse 
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sooküsimuste sidusat lõimimist.

Or. en

Selgitus

Soolise võrdõiguslikkuse ja juurdepääsu süvalaiendamine peaksid olema ühissätete 
määrusesse integreeritud ja kohalduma programmide rakendamise kõigis etappides.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid ja komisjon võtavad 
vajalikud meetmed, et hoida programmide 
ettevalmistamise ja rakendamise ajal ära 
igasugune diskrimineerimine soo, rassi või 
rahvuse, usutunnistuse või veendumuse, 
puude, vanuse või seksuaalse sättumuse 
põhjal.

Liikmesriigid ja komisjon võtavad 
vajalikud meetmed, et hoida programmide 
ettevalmistamise ja rakendamise ajal ära 
igasugune diskrimineerimine soo, rassi või 
rahvuse, usutunnistuse või veendumuse, 
puude, vanuse või seksuaalse sättumuse 
põhjal. Vajadusel tuleks programmide 
ettevalmistamisel, koostamisel ja 
rakendamisel eriti arvesse võtta 
juurdepääsu puuetega inimeste jaoks.

Or. en

Selgitus

Soolise võrdõiguslikkuse ja juurdepääsu süvalaiendamine peaksid olema ühissätete 
määrusesse integreeritud ja kohalduma programmide rakendamise kõigis etappides.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Ühissätete määrusega kaetud fondide 
eesmärke tuleb ellu viia säästva arengu 
raames ning seejuures peab liit edendama 
keskkonna säilitamise, keskkonnakaitse ja 
keskkonna kvaliteedi parandamise
eesmärke, nagu on sätestatud aluslepingu 



PE487.740v03-00 28/98 PR\902007ET.doc

ET

saastaja maksab. artiklis 11 ja artikli 191 lõikes 1, võttes 
arvesse põhimõtet, et saastaja maksab.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek parandab teksti ühtsust ja muudab viite lepingule täielikuks, ühtlustades 
artikli teksti lepingus kasutatava sõnastusega.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid ja komisjon tagavad, et 
partnerluslepingute ja programmide 
ettevalmistamisel ja rakendamisel 
edendatakse keskkonnakaitse nõudeid, 
ressursitõhusust, kliimamuutuste 
leevendamist ja nendega kohanemist, 
vastupidavust katastroofidele ning 
riskiennetust ja -juhtimist. Liikmesriigid 
annavad teavet kliimamuutuse eesmärgi 
toetuste kohta, kasutades komisjoni vastu 
võetud metoodikat. Komisjon võtab
metoodika vastu rakendusaktiga. 
Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 143 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Liikmesriigid ja komisjon tagavad, et 
partnerluslepingute ja programmide 
ettevalmistamisel ja rakendamisel 
edendatakse keskkonnakaitse nõudeid, 
ressursitõhusust, kliimamuutuste 
leevendamist ja nendega kohanemist, 
vastupidavust katastroofidele ning 
riskiennetust ja -juhtimist. Liikmesriigid 
annavad teavet kliimamuutuse eesmärgi 
toetuste kohta, kasutades komisjoni vastu 
võetud metoodikat. Komisjonil on õigus 
võtta kooskõlas artikliga 142 vastu 
delegeeritud õigusakte, millega 
kehtestatakse metoodika.

Or. en

Selgitus

Metoodika vastuvõtmine on üldiselt kohaldatav meede, mis peaks kindlaid alusaktide 
mitteolulisi elemente täiendama.
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Muudatusettepanek 38

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) keskkonnakaitse ja ressursitõhususe 
edendamine;

(6) keskkonna säilitamine,
keskkonnakaitse ja ressursitõhususe 
edendamine;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek parandab teksti ühtsust, ühtlustades artikli teksti lepingus kasutatava 
sõnastusega.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Et edendada liidu harmoonilist, 
tasakaalustatud ja säästvat arengut ning 
kooskõlastada ja tasakaalustada 
investeerimisprioriteedid artiklis 9 
sätestatud temaatiliste eesmärkidega, 
saavutamaks ühise strateegilise 
raamistiku liidu aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu prioriteetide 
eesmärgid ja sihid. 

Or. en

Selgitus

ÜSRi keskne ülesanne peaks olema investeerimisprioriteetide kooskõlastamise ja 
tasakaalustamise tagamine.
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Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) iga temaatilise eesmärgi osas igast 
ÜSRi fondist toetust saavad põhimeetmed;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(d) iga ühissätete määrusega kaetud fondi
territoriaalkoostöö tegevuste prioriteedid, 
võttes arvesse makropiirkondlikke ja mere 
vesikonna strateegiaid, kus liikmesriigid ja 
piirkonnad vastavates strateegiates 
osalevad;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek selgitab koostöötegevuste loomust ning üritab kaasatud liikmesriikides ja 
piirkondades ka makropiirkondlikku rolli ja mere vesikonna strateegiaid parandada.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

[X] lisa kehtestab ühise strateegilise 
raamistiku.
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Or. en

Selgitus

Ühine strateegiline raamistik on õigusakti oluline osa, kuna see väljendab 
ühtekuuluvuspoliitika põhieeskirjade suhtes vastu võetud poliitilisi valikuid. Seetõttu on 
delegeeritud aktide kasutamine selle vastuvõtmiseks sobimatu ning see peaks olema 
seadusandliku tavamenetlusega vastu võetud, osana lisas sisalduvast alusaktist.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Kui liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia muutub olulisel 
määral, võib komisjon esitada ettepaneku 
ühise strateegilise raamistiku
läbivaatamiseks või Euroopa Parlament 
ja nõukogu võivad paluda komisjonil 
sellekohase ettepaneku esitamist.

Or. en

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Liikmesriigid koostavad 
partnerluslepingu koostöös partneritega, 
nagu osutatud artikli 4 lõikes 4 ja artiklis 
5. Partnerlusleping valmistatakse ette, 
pidades dialoogi komisjoniga.

Or. en

Selgitus

Vajalik on kooskõlastada artikkel 13 artikli 4 lõike 4 muudatusettepanekuga.
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Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Vajalik on kooskõlastada artikkel 13 artikli 12 muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 46

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – punkt a – punkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) iga temaatilise eesmärgi peamiste iii) iga valitud temaatilise eesmärgi 
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eeldatavate tulemuste kokkuvõte ÜSRi iga 
fondi kohta;

peamiste eeldatavate tulemuste kokkuvõte 
iga ühissätete määrusega kaetud fondi 
kohta;

Or. en

Selgitus

Erinevuste ja arenguvajaduste analüüsi põhjal peaks liikmesriikidel olema eelkõige juhul, kui 
neile on ühissätete määruse alusel vähem vahendeid eraldatud, paindlikkus (piiramata 
asjaomaste fondide määrustes sisaldavaid temaatilist koondumist puudutavaid sätteid) 
kehtestada temaatiliste eesmärkide parim kooslus selleks, et saavutada tugevdatud 
ühtekuuluvust ja strateegia „Euroopa 2020” eesmärke.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – punkt a – punkt v

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

v) peamised prioriteetsed koostööalad, 
võttes arvesse makroregionaalseid ja mere 
vesikonna strateegiaid, kui liikmesriigid ja 
piirkonnad sellistes strateegiates osalevad;

Or. en

Selgitus

Ühissätete määrusega kaetud fondide panust makroregionaalsetes ja mere vesikonna 
strateegiates kaasatud liikmesriikides ja piirkondades peaks parandama.

Muudatusettepanek 49

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) ÜSRi fondide linna-, maa- ja ranniku- ja 
kalastuspiirkondade ja teatud piirkondlike 
erijoontega alade piirkondlikuks 
arendamiseks kasutamise integreeritud 
lähenemisviisi tagamise kord, eeskätt 
artiklite 28, 29 ja 99 rakendamine; 
vajaduse korral lisatakse ERFi määruse 

ii) ühissätete määrusega kaetud fondide 
linna-, maa- ja ranniku- ja 
kalastuspiirkondade ja kindlate 
piirkondlike erijoontega alade 
piirkondlikuks arendamiseks kasutamise 
integreeritud lähenemisviisi tagamise kord, 
eeskätt artiklite 28, 29 ja 99 rakendamine, 
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artiklis 8 osutatud linnaarengu platvormis 
osalevate linnade loetelu;

millele lisatakse funktsionaalsete 
linnapiirkondade määramise 
kriteeriumide loetelu;

Or. en

Selgitus

Funktsionaalsete linnapiirkondade määramise kriteeriumide loetelu üritab luua rohkem 
paindlikkust integreeritud linnaarengu korra jaoks.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(c) integreeritud lähenemisviis piirkondlike 
demograafiliste probleemide ja vaesusest 
kõige rohkem mõjutatud geograafiliste 
piirkondade või kõige suurema 
diskrimineerimis- või tõrjutusriskiga 
sihtrühmade spetsiifiliste vajadustega 
tegelemiseks, pöörates vajadusel eriti suurt 
tähelepanu marginaliseerunud 
kogukondadele ja puuetega inimestele, 
sealhulgas soovituslikud rahalised 
eraldised ühissätete määrusega kaetud
fondidele;

Or. en

Selgitus

Piirkondlike demograafiliste probleemidega tegelemine on vajalik: see on üks põhiprobleeme, 
mille piirkonnad peavad tulevikus ületama, nagu see on ka dokumendis Piirkonnad 2020 
määratletud. Käesolev muudatusettepanek tugevdab diskrimineerimisvastast võitlust ja 
kaasatust, pöörates tähelepane eelkõige puuetega inimestele.
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Muudatusettepanek 51

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

ii) eeltingimuste täitmise hindamise 
kokkuvõte, mis on kooskõlas artikliga 17,
ning riiklikul ja piirkondlikul tasandil 
võetavate meetmete kokkuvõte ja nende 
rakendamise ajakava, kui eeltingimused ei 
ole täidetud;

Or. en

Muudatusettepanek 52

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Partnerluslepingut ja eduaruannet ette valmistades on vaja tugevdada partnerluspõhimõtteid.

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võtab partnerluslepingut heaks 
kiitva otsuse vastu rakendusaktidega 
hiljemalt kuus kuud pärast seda, kui 

2. Komisjon võtab partnerluslepingut heaks 
kiitva otsuse vastu rakendusaktidega 
hiljemalt kuus kuud pärast seda, kui 
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liikmesriik on partnerluslepingu esitanud, 
eeldusel, et kõik komisjoni märkused on 
nõuetekohaselt arvesse võetud. 
Partnerlusleping ei jõustu enne 1. jaanuari 
2014.

liikmesriik on partnerluslepingu esitanud, 
eeldusel, et kõik komisjoni märkused on 
nõuetekohaselt arvesse võetud. Selle 
ajaperioodi jooksul võivad artikli 5 lõikes 
1 osutatud pädevad piirkondlikud ja 
kohalikud asutused komisjoni teavitada, 
kui partnerluse olulisi tahke on
partnerluslepingut ette valmistades 
ebaõigesti rakendatud. Partnerlusleping ei 
jõustu enne 1. jaanuari 2014.

Or. en

Selgitus
Partnerluse põhimõtte ja mitmetasandilise valitsemise rakendamise tagamiseks peaks 
kohalikel ja piirkondlikel asutustel olema võimalus komisjonile varajases etapis tagasisidet 
anda.

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjon koostab 31. detsembriks 
2016 teatise partnerluslepingut ja 
rakenduskavasid puudutavate 
läbirääkimiste tulemuste kohta, sh 
üksikasjaliku ülevaate iga liikmesriigi 
kohta. Sellekohane teatis esitatakse 
Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 
ja regioonide komiteele.

Or. en

Selgitus

Seadusandjatele ja teistele ELi organitele on vaja partnerluslepingute ja rakenduskavade 
läbirääkimiste tulemuste kohta täpset tagasisidet anda, et samuti protsessiga seotud 
teavitamist parandada.
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Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Tuleb tagada, et komisjoni esitatud temaatiliste eesmärkide süsteem võtab arvesse spetsiifilisi 
piirkondlikke arenguvajadusi. Muudatusettepaneku eesmärk on tagada, et käesolevat 
temaatilist lähenemist struktuuri- ja ühtekuuluvusfondide väljatöötamisele ei oleks võimalik 
rakendada integreeritud kohapõhise lähenemise kahjuks, nagu Euroopa Parlament seda 
eelnevalt palunud on.

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Eeltingimused iga ÜSRi fondi tarbeks 
sätestatakse fondispetsiifilistes eeskirjades.

1. Eeltingimused iga ühissätete määrusega 
kaetud fondi tarbeks sätestatakse 
fondispetsiifilistes eeskirjades. 
Eeltingimust peaks kohaldama ainult 
juhul, kui see on otseselt seotud või 
mõjutab ühissätete määrusega kaetud 
fondide tulemuslikku rakendamist.
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Or. en

Selgitus

Tuleb tagada, et kavandatava tingimuse ja ühtekuuluvuspoliitika vahel oleks otsene seos ning 
see tingimus võimaldaks tulemuslikkust parandada.

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid hindavad, kas 
kohaldatavad eeltingimused on täidetud.

2. Liikmesriigid hindavad kooskõlas artikli 
4 lõikega 4, kas kohaldatavad 
eeltingimused on täidetud.

Or. en

Selgitus

Partnerluspõhimõte peab olema tugevdatud kooskõlas artikli 4 lõike 4 
muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus
Käesoleva määruse 3. osas (artikli 134 punktis e) sätestatud maksete peatamise sätetele peaks 
selgelt osutatama. Komisjoni ettepanekus sisalduva filosoofia põhjal (nagu sätestatud artikli 
2 lõikes 3) mahub mõiste „fondispetsiifilised eeskirjad“ viite 3. osa alla.

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

On olemas risk, et tulemusreservi rakendamine julgustab seadusandjaid kergesti 
saavutatavaid eesmärke seadma selleks, et vahendeid kaitsta, ning sellest tulenevalt eirama 
keerukamaid ja raskesti mõõdetavaid innovaatilisi projekte ja meetmeid, mis on 
väärtuslikumad.

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 20 välja jäetud
Tulemusreservi eraldamine

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

Or. en

Selgitus

Kooskõlastus artikli 18 muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 21 välja jäetud
Tingimused, mis on seotud liikmesriikide 

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

Or. en

Selgitus

Puudub otsene seos regionaalpoliitika elluviimise ja makromajanduslike tulemustega 
liikmesriikides, mistõttu kavandatud makromajanduslikud tingimused ei ole vastuvõetavad. 
See tähendaks piirkondade karistamist, kui riiklikul tasemel esineb majanduse juhtimisega 
seotud korras ebavastavusi. Täiendavate karistuste kehtestamine võib sellised probleeme 
veelgi võimendada riikides, kellel on juba praegu makromajanduslikke probleeme.
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Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Programme töötavad välja liikmesriigid 
või nende määratud asutused koostöös 
partneritega, nagu osutatud artiklis 5.

Or. en

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid esitavad programmid 
samal ajal kui partnerluslepingudki, välja 
arvatud Euroopa territoriaalse koostöö alla 
kuuluvad programmid, mis esitatakse kuue 
kuu jooksul pärast ühise strateegilise 
raamistiku heakskiitmist. Kõikidele 
programmidele lisatakse eelhindamised, 
nagu on sätestatud artiklis 48.

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

Or. en

Selgitus

Partnerluslepingute ja rakenduskavade samaaegset vastuvõtmist ei peeta rakenduskavade 
koostamisel partnerite piisavaks kaasamiseks vajaliku aja taustal mõistlikuks.

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Igas programmis sätestatakse strateegia 
programmi panuse jaoks liidu aruka, 

1. Igas programmis sätestatakse strateegia 
programmi panuse jaoks liidu aruka, 
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jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegiasse, mis on kooskõlas ühise 
strateegilise raamistiku ja 
partnerluslepinguga. Iga programm 
sisaldab ÜSRi fondide tulemusliku, tõhusa 
ja koordineeritud rakendamise tagamise 
korda ning toetusesaajate halduskoormuse 
vähendamise meetmeid.

jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegiasse, mis on kooskõlas ühise 
strateegilise raamistiku sätete ja 
partnerluslepingu sisuga. Iga programm 
sisaldab ühissätete määrusega kaetud
fondide tulemusliku, tõhusa ja 
koordineeritud rakendamise tagamise 
korda ning toetusesaajate halduskoormuse 
vähendamise meetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Igas programmis määratakse kindlaks 
prioriteedid, milles sätestatakse 
konkreetsed eesmärgid, ÜSRi fondidest 
saadavad rahalised assigneeringud ja 
vastav riiklik kaasfinantseerimine.

2. Igas programmis määratakse kindlaks 
prioriteedid, milles sätestatakse 
konkreetsed eesmärgid, ühissätete 
määrusega kaetud fondidest saadavad 
rahalised assigneeringud ja vastav riiklik 
avalik-õiguslik ja eraõiguslik 
kaasfinantseerimine.

Or. en

Selgitus

Praegune määrus ei võimalda paindlikkust, et kombineerida kaasfinantseerimise avalik-
õiguslikud ja eraallikad. Praktika näitab, et kaasfinantseerimise puudumine võib olla 
takistuseks rakendamisele; seetõttu võib rahastamisallikate mitmekesisus paremat kasutamist 
suurendada.

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon hindab programmide kooskõla 
käesoleva määruse ja fondispetsiifiliste 

1. Komisjon hindab programmide kooskõla 
käesoleva määruse ja fondispetsiifiliste 
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eeskirjadega, nende tõhusat panust 
temaatilistesse eesmärkidesse ja iga ÜSRi
fondi konkreetsetesse liidu prioriteetidesse, 
ühisesse strateegilisse raamistikku, 
partnerluslepingusse, aluslepingu artikli 
121 lõike 2 alusel konkreetse riigi kohta 
antud soovitustesse ning nõukogu 
soovitustesse, mis on vastu võetud 
aluslepingu artikli 148 lõike 4 kohaselt, 
võttes arvesse eelhindamist. Hindamine 
käsitleb eeskätt programmi strateegia 
adekvaatsust, vastavaid eesmärke, 
näitajaid, sihte ja eelarvevahendite 
eraldamist.

eeskirjadega, nende tõhusat panust 
temaatilistesse eesmärkidesse ja iga 
ühissätete määrusega kaetud fondi 
konkreetsetesse liidu prioriteetidesse, 
nende ühtlustatusse ühise strateegilise 
raamistiku sätetega, partnerluslepingu 
sisusse, aluslepingu artikli 121 lõike 2 
alusel konkreetse riigi kohta antud 
soovitustesse ning nõukogu soovitustesse, 
mis on vastu võetud aluslepingu artikli 148 
lõike 4 kohaselt, võttes arvesse 
eelhindamist. Hindamine käsitleb eeskätt 
programmi strateegia adekvaatsust, 
vastavaid eesmärke, näitajaid, sihte ja 
eelarvevahendite eraldamist.

Or. en

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon esitab oma tähelepanekud 
kolme kuu jooksul alates programmi 
esitamise kuupäevast. Liikmesriik annab 
komisjonile kogu vajaliku lisateabe ja teeb 
vajaduse korral esitatud programmi 
parandused.

2. Komisjon esitab oma tähelepanekud 
kolme kuu jooksul alates programmi 
esitamise kuupäevast. Liikmesriik annab 
komisjonile kogu vajaliku lisateabe ja teeb 
vajaduse korral esitatud programmi kahe 
kuu jooksul parandused.

Or. en

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigi esitatud programmide 
läbivaatamise taotlus peab olema 
nõuetekohaselt põhjendatud ning tooma 

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

eeskätt esile programmi muutuste 
eeldatava mõju liidu aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegia 
saavutamisele ning programmis 
määratletud konkreetsed eesmärgid, võttes 
arvesse ühist strateegilist raamistikku ja 
partnerluslepingut. Need kavandatakse 
kooskõlas artikliga 5 ja neile tuleb lisada
läbivaadatud programm ja vajaduse korral 
läbivaadatud partnerlusleping.

Or. en

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) suunatud konkreetsetele 
allpiirkondlikele territooriumidele;

(a) suunatud konkreetsetele 
allpiirkondlikele territooriumidele, mille 
liikmesriigid on määratlenud vastavalt 
oma spetsiifilistele territoriaalüksustele ja 
pärast kõigi asjaomaste partneritega 
konsulteerimist, kellele on osutatud 
käesoleva määruse artiklis 5;

Or. en

Selgitus

Partnerluse põhimõtet on vaja tugevdada.

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kavandatud kohalikke vajadusi ja 
potentsiaali arvesse võttes ning kohaliku 
konteksti uuenduslikke jooni, võrgustikke 
ja vajaduse korral koostööd hõlmates.

(d) kavandatud kohalikke vajadusi ja 
potentsiaali arvesse võttes ning kohaliku 
konteksti uuenduslikke jooni, võrgustikke 
ja vajaduse korral territoriaalkoostööd
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hõlmates.

Or. en

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui artikli 29 lõike 3 alusel moodustatud 
kohaliku arengu strateegiate 
valikukomisjon otsustab, et valitud 
kohaliku arengu strateegia rakendamine 
vajab toetust rohkem kui ühest fondist, 
võidakse määrata juhtfond.

3. Kui artikli 29 lõike 3 alusel moodustatud 
kohaliku arengu strateegiate 
valikukomisjon otsustab, et valitud 
kohaliku arengu strateegia rakendamine 
vajab toetust rohkem kui ühest fondist, 
võib komisjon juhtfondi määrata.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek selgitab valikukomisjoni rolli, märkides, et just see komisjon 
võib juhtfondi määrata.

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. ÜSRi fondide toetust saav kohalik areng 
viiakse ellu vastavalt programmi ühele või 
enamale prioriteedile.

5. Ühissätete määrusega kaetud fondide 
toetust saav kohalik areng viiakse ellu 
vastavalt ühele või enamale 
rakenduskavale ning programmi ühele või 
enamale prioriteedile.

Or. en

Selgitus

On vaja selgelt näidata, et kogukonna juhitud kohalikku arengut on võimalik rahastada 
ühissätete määrusega kaetud fondidest ühe või enama programmi raames.
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Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kogukonna strateegia arendamisse 
kaasamise protsessi kirjeldus;

(d) kohaliku kogukonna strateegia 
arendamisse kaasamise protsessi kirjeldus;

Or. en

Selgitus

On vaja selgelt näidata, et kohalikud kogukonnad on nende strateegiate arendamisse ja 
hindamisse kaasatud.

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) strateegia juhtimise ja järelevalve korra 
kirjeldus, milles näidatakse strateegiat 
rakendava kohaliku algatusrühma 
suutlikkust, ja konkreetse hindamise korra 
kirjeldus;

(f) strateegia juhtimise ja järelevalve korra 
kirjeldus, milles näidatakse strateegiat 
rakendava kohaliku algatusrühma 
suutlikkust, ja kohaliku algatusrühma 
poolse konkreetse hindamise korra 
kirjeldus;

Or. en

Selgitus

On vaja selgelt näidata, et kohalikud kogukonnad on nende strateegiate arendamisse ja 
hindamisse kaasatud.

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid kehtestavad kohaliku 
arengu strateegiate valikukriteeriumid. 

2. Liikmesriigid kehtestavad kohaliku 
arengu strateegiate valikukriteeriumid. 
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Fondispetsiifilistes eeskirjades võib 
kehtestada valikukriteeriumid.

Fondispetsiifilistes eeskirjades võib 
kehtestada miinimumnõuded 
valikukriteeriumitele.

Or. en

Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Programmide korraldusasutuste poolt 
selleks otstarbeks moodustatud komisjon 
valib välja kohaliku arengu strateegiad.

3. Programmide korraldusasutuste selleks 
otstarbeks moodustatud komisjon valib 
välja kohaliku arengu strateegiad
kooskõlas artikliga 5.

Or. en

Selgitus

Partnerid peaksid olema kooskõlas artikliga 5 täielikult kaasatud, tugevdades seega 
partnerluse ja mitmetasandilise juhtimise põhimõtteid.

Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Korraldusasutuse otsuses, millega 
kiidetakse kohaliku arengu strateegia 
heaks, sätestatakse iga ÜSRi fondi 
eraldised. Otsuses sätestatakse ka 
asjaomaste programmide elluviimise eest 
vastutavad asutused kõigi strateegiaga 
seotud rakendusülesannete täitmiseks.

5. Programmide asjaomaste 
korraldusasutuste otsuses seoses kohaliku 
arengustrateegia heakskiitmisega
sätestatakse iga ühissätete määrusega 
kaetud fondi eraldised. Otsuses 
sätestatakse ka asjaomaste programmide 
elluviimise eest vastutavad asutused kõigi 
strateegiaga seotud rakendusülesannete 
täitmiseks.

Or. en
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Selgitus

Tähtis on tagada nende strateegiate heakskiitmise kiirem menetlemine, osutades asjaolule, et 
seda peavad tegema programmide asjaomased korraldusasutused.

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjonile antakse volitus võtta vastu 
artikli 142 kohaseid delegeeritud õigusakte, 
mis käsitlevad lõike 1 punktis a osutatud 
strateegiaga hõlmatud piirkonna ja 
rahvastiku piiritlust.

6. Komisjonile antakse volitus võtta vastu 
artikli 142 kohaseid delegeeritud õigusakte, 
mis käsitlevad lõike 1 punktis a osutatud 
strateegiaga hõlmatud piirkonna ja 
rahvastiku piiritluse kriteeriume.

Or. en

Selgitus

Hõlmatud piirkonna ja rahvastiku määratluse kriteerium peaks olema delegeeritud akti 
kohaldamisala, kuna antud määratlus hõlmatakse kohalikus arengustrateegias kooskõlas 
artikli 29 lõike 1 punkiga a.

Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid määravad kindlaks kohaliku
algatusrühma rollid ja vastavate 
programmide elluviimise eest vastutavad 
asutused kõikide strateegiaga seotud 
rakendusülesannete täitmiseks.

Asjaomased korraldusasutused määravad 
kindlaks kohalike algatusrühmade rollid 
ja vastavate programmide elluviimise eest 
vastutavad asutused kõikide strateegiaga 
seotud rakendusülesannete täitmiseks.

Or. en

Selgitus

Kooskõlastus artikli 29 lõike 5 muudatuseettepanekuga, et tagada selgus paljude
korraldusasutuste kaasatuse ja ülesannete kohta.
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Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Korraldusasutus tagab, et kohalikud 
algatusrühmad kas valivad rühmast ühe 
partneri haldus- ja finantsjuhiks või 
moodustavad seadusjärgselt asutatud 
ühisstruktuuri.

2. Asjaomased korraldusasutused
tagavad, et kohalikud algatusrühmad kas 
valivad rühmast ühe partneri haldus- ja 
finantsjuhiks või moodustavad 
seadusjärgselt asutatud ühisstruktuuri.

Or. en

Selgitus

Kooskõlastus artikli 29 lõike 5 muudatuseettepanekuga, et tagada selgus paljude 
korraldusasutuste kaasatuse ja ülesannete kohta.

Muudatusettepanek 82

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kohalike algatusrühmade ülesanded 
hõlmavad järgmist:

3. Kohalike algatusrühmade ülesanded 
hõlmavad muu hulgas järgmist:

Or. en

Selgitus

Käesolev määrus peaks kehtestama kohalike algatusrühmade ülesandeid puudutavad 
miinimumnõuded, võimaldades liikmesriikidele paindlikkust, kui nad määratlevad nende 
rühmade asjaomaseid rolle.

Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ÜSRi fondide toetus kohalikule arengule Ühissätete määrusega kaetud fondide 
toetus kogukonna juhitud kohalikule 
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arengule

Or. en

Muudatusettepanek 84

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetus kohalikule arengule hõlmab 
järgmist:

Toetus kogukonna juhitud kohalikule 
arengule hõlmab järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 85

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ettevalmistava toetuse kulud; (a) ettevalmistava toetuse kulud, sh toetus 
kohalikele algatusrühmadele, kelle 
kohalikke arengustrateegiaid ei ole artikli 
29 lõikes 3 sätestatud valikukomisjonid 
rahastamiseks valinud;

Or. en

Selgitus

Ettevalmistavatele tegevustele peaks toetust võimaldama valikukomisjoni otsusest sõltumata, 
et luua kohalikele algatusrühmadele stiimulid oma kogukondade arengustrateegiate 
esitamiseks kogu Euroopas.



PE487.740v03-00 56/98 PR\902007ET.doc

ET

Muudatusettepanek 86

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Eelhindamine on rahastamisvahendite kehtestamise aluseks, mistõttu peavad selged eeskirjad 
olema alusakti osana sätestatud. Lisaks sellele peaksid selged sätted olema õigeaegselt 
kehtestatud, et osalised saaksid alustada rahastamisvahendite kehtestamist järgmiste 
programmiperioodide jaoks.

Muudatusettepanek 87

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

Eelhindamine on rahastamisvahendite kehtestamise aluseks, mistõttu peavad selged eeskirjad 
olema sätestatud alusakti osana. Lisaks sellele peaksid selged sätted olema õigeaegselt 
kehtestatud, et osalised saaksid alustada rahastamisvahendite kehtestamist järgmiste 
programmiperioodide jaoks.

Muudatusettepanek 88

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonil on volitused võtta kooskõlas 
artikliga 142 vastu delegeeritud õigusakte, 
millega kehtestatakse esimese lõigu 
punktis b osutatud rahastamisvahendeid 
puudutavad konkreetsed eeskirjad ja 
tooted, mida võib selliste vahendite abil 
pakkuda.

Or. en

Selgitus

Delegeeritud õigusaktide kohaldamisala peaks selgitama, kohandades selle käesolevale 
artiklile lisamist.

Muudatusettepanek 89

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) olemasolevad või äsja loodud 
rahastamisvahendid, mis on kavandatud
konkreetselt taotletava tulemuse
saavutamiseks ning mis on kooskõlas 
kohaldatavate liidu ja riiklike 
eeskirjadega.

(b) olemasolevad või äsja loodud 
rahastamisvahendid, mis on kavandatud 
konkreetselt kindlate eesmärkide
saavutamiseks, mis on artikli 24 lõikes 2 
määratletud prioriteetsetena.

Or. en
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Selgitus

Komisjoni kasutatav termin „kavandatud kasutusala“ peaks asendatama selge viitega.

Muudatusettepanek 90

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab kooskõlas artikliga 142 
vastu delegeeritud õigusaktid, milles 
sätestatakse erieeskirjad punktis b 
osutatud rahastamisvahendite teatavate 
liikide ja toodete kohta, mida võib selliste 
vahendite abil tarnida.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 91

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) investeerida selliste olemasolevate või 
äsja loodud õigussubjektide (kaasa arvatud 
õigussubjektid, mida rahastatakse ÜSRi
fondidest) kapitali, kes on pühendunud 
rahastamisvahendite rakendamisele 
kooskõlas vastava ÜSRi fondi 
eesmärkidega ning täidavad rakendamisega 
seotud ülesandeid; toetus taolistele 
investeeringutele piirdub summadega, 
mida on vaja käesoleva määruse 
eesmärkidele vastavate uute
rahastamisvahendite rakendamiseks; või

(a) investeerida selliste olemasolevate või 
äsja loodud õigussubjektide (kaasa arvatud 
õigussubjektid, mida rahastatakse 
ühissätete määrusega kaetud fondidest) 
kapitali, kes on pühendunud 
rahastamisvahendite rakendamisele 
kooskõlas vastava ühissätete määrusega 
kaetud fondi eesmärkidega ning täidavad 
rakendamisega seotud ülesandeid; toetus 
taolistele investeeringutele piirdub 
summadega, mida on vaja uute
investeeringute rakendamiseks viisil, mis 
on käesoleva määruse eesmärkidele 
vastavad; või

Or. en
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Muudatusettepanek 92

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 4 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu punktide a ja b kohase 
rakenduskorra suhtes sõlmib 
korraldusasutus rahastamislepingu 
üksustega, kellele on rakendusülesanded 
usaldatud, kehtestades tingimused 
osamaksete jaoks rakenduskavadelt 
rahastamisvahenditele. Lõike 4 punkti c 
rakenduskorra suhtes arendab 
korraldusasutus välja spetsiifilise 
strateegilise dokumendi, kus sätestatakse 
osamaksete tingimused rakenduskavadelt 
rahastamisvahenditele.

Or. en

Selgitus

Viide „rahastamislepingule“ peaks olema alusaktis täpsustatud. Korraldusasutuse otsese 
valitsemise puhul koostatakse strateegiadokument, mis peaks olema ka käesolevas määruses 
selgelt sätestatud.

Muudatusettepanek 93

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse volitus võtta vastu 
artikli 142 kohaseid delegeeritud õigusakte, 
millega kehtestatakse eeskirjad 
rahastamiskokkulepete kohta, nende 
üksuste rolli ja vastutuse kohta, kellele on 
usaldatud rakendusülesannete täitmine, 
ning halduskulude ja -tasude kohta.

Komisjonile antakse volitus võtta vastu 
artikli 142 kohaseid delegeeritud õigusakte, 
millega kehtestatakse eeskirjad 
rahastamiskokkulepetes ja 
strateegiadokumentides sisalduvate 
miinimumsätete kohta, nende üksuste rolli 
ja vastutuse kohta, kellele on usaldatud 
rakendusülesannete täitmine, ning 
halduskulude ja -tasude kohta.

Or. en
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Selgitus

Delegeeritud õigusakti rakendusala on vaja selgitada, määratledes paremini artikli enda 
rakendusala.

Muudatusettepanek 94

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teatavate rahastamisvahendite 
rakendamine

Rahastamisvahendite juhtimine ja 
kontrollimine

Or. en

Muudatusettepanek 95

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse volitus võtta vastu 
artikli 142 kohaseid delegeeritud õigusakte, 
mis käsitlevad artikli 33 lõike 1 punkti a ja 
artikli 33 lõike 4 punkti b alapunktide i, ii 
ja iii alusel rakendatavate 
rahastamisvahendite juhtimise ja kontrolli 
korda.

3. Komisjonile antakse volitus võtta vastu 
artikli 142 kohaseid delegeeritud õigusakte, 
mis sätestavad artikli 33 lõike 1 punkti a ja 
artikli 33 lõike 4 punkti b alapunktide i, ii 
ja iii alusel rakendatavate 
rahastamisvahendite juhtimise ja kontrolli 
üksikasjalikud eeskirjad.

Or. en

Selgitus

Delegeeritud õigusakti rakendusala on vaja selgitada, määratledes paremini artikli enda 
rakendusala.
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Muudatusettepanek 96

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjonile antakse volitus võtta vastu 
artikli 142 kohaseid delegeeritud õigusakte, 
millega kehtestatakse erieeskirjad, mis 
käsitlevad rahastamisvahenditele tehtavaid 
makseid ja nende maksete tühistamist ning 
võimalikke tagajärgi maksetaotlustele.

5. Komisjonile antakse volitus võtta vastu 
artikli 142 kohaseid delegeeritud õigusakte, 
millega kehtestatakse erieeskirjad, mis 
käsitlevad rahastamisvahenditele tehtavaid 
makseid ja nende maksete tühistamist ning 
tühistamiste võimalikke tagajärgi 
maksetaotlustele.

Or. en

Selgitus

Delegeeritud õigusaktide rakendusala on vaja selgitada seoses väljendi „võimalikud 
tagajärjed“ tähendusega.

Muudatusettepanek 97

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Rahastamisvahenditele ÜSRi fondidest 
makstud toetus pannakse liikmesriikides 
asuvate rahandusasutuste intressi 
teenivatele kontodele või investeeritakse
tähtajaliselt vastavalt usaldusväärse 
finantsjuhtimise põhimõttele.

1. Rahastamisvahenditele ühissätete 
määrusega kaetud fondidest makstud 
toetus pannakse liikmesriikides asuvate 
rahandusasutuste intressi teenivatele 
kontodele ning neid võidakse tähtajaliselt
investeerida kooskõlas usaldusväärse 
finantsjuhtimise põhimõttega.

Or. en

Selgitus

Peaks selgitama, et juhul, kui rahastamisvahenditele makstav toetus on tähtajaliselt 
investeeritud, peaks see olema investeeritud ka ELi liikmesriikide territooriumil asuvates 
pankades.
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Muudatusettepanek 98

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Kuna termin „eesmärk“ (tõlkija märkus: inglise keeles „aim“) ei ole käesolevas määruses 
määratletud, tuleb see asendada sõnastusega, mis on käesolevale määrusele kohasem. Lisaks 
sellele üritab muudatusettepanek tagada, et vahendite taaskasutamine kuni lõpetamiseni on 
selgelt seotud programmi või programmide temaatiliste või spetsiifiliste eesmärkidega.

Muudatusettepanek 99

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) edasised investeeringud sama või muu 
rahastamisvahendi kaudu kooskõlas 
programmi või programmide 
eesmärkidega.

(c) edasised investeeringud sama või muu 
rahastamisvahendi kaudu kooskõlas 
programmi või programmide temaatiliste 
või spetsiifiliste eesmärkidega.

Or. en

Selgitus

Kooskõlastus artikli 38 lõike 1 muudatusettepanekuga.
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Muudatusettepanek 100

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Kuna termin „eesmärk“ (inglise keeles „aim“) ei ole käesolevas määruses määratletud, tuleb 
see asendada sõnastusega, mis on käesolevale määrusele kohasem. Lisaks sellele üritab 
muudatusettepanek tagada, et järelejäänud vahendite kasutamine lõpetamise järel on selgelt 
seotud programmi temaatiliste või spetsiifiliste eesmärkidega.

Muudatusettepanek 101

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon kehtestab artikli 143 lõikes 3 
sätestatud kontrollimenetluse kohaselt 
vastu võetavate rakendusaktidega ühtsed 
järelevalvetingimused ja komisjonile
järelevalveteabe esitamise tingimused, 
sealhulgas need, mis kehtivad artikli 33 
lõike 1 punktis a osutatud 
rahastamisvahendite puhul.

3. Komisjon kehtestab artikli 143 lõikes 3 
sätestatud kontrollimenetluse kohaselt 
vastu võetavate rakendusaktidega 
rahastamisvahenditele kehtivad 
järelevalve ja komisjonile aruandmise 
mudelid, sealhulgas need, mis kehtivad 
artikli 33 lõike 1 punktis a osutatud 
rahastamisvahendite puhul.

Or. en
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Selgitus

Delegeeritud õigusakti rakendusala on vaja selgitada, määratledes paremini artikli enda 
rakendusala.

Muudatusettepanek 102

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on järelevalvekomisjoni toimimise tagamine ja ajaomaste 
partnerite rolli parandamine.

Muudatusettepanek 103

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Iga-aastastes rakendusaruannetes 
esitatakse teave programmi ja selle 
prioriteetide rakendamise kohta 
finantsandmete, üldiste ja programmi 
eriomaste näitajate ning kvantifitseeritud 
sihtväärtuste, sealhulgas tulemusnäitajate 
muutuste ja tulemusraamistikus 
määratletud vahe-eesmärkide alusel. 
Edastatud andmed on seotud täielikult 
teostatud toimingute ja samuti valitud 
toimingute näitajate väärtustega. Nendes 
esitatakse samuti artikliga 17 kooskõlas 
olevate asjaomaste eeltingimuste
täitmiseks rakendatud meetmed ja 
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võetud parandusmeetmed. probleemid, mis võivad programmi täitmist 
mõjutada, ning võetud parandusmeetmed. 
Vajadusel lisatakse iga-aastastele 
rakendusaruannetele aruanne, mis on 
koostatud kooskõlas artikliga 40, mis 
hõlmab rahastamisvahendeid sisaldavad 
tegevused.

Or. en

Selgitus

On vaja tagada, et iga-aastased rakendusaruanded osutaksid kokkulepitud ja programmiga 
seotud eeltingimustele. Lisaks sellele peaks suhet artikliga 40 selgitama.

Muudatusettepanek 104

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon vaatab iga-aastase 
rakendusaruande läbi ja teatab 
liikmesriigile oma tähelepanekutest kahe 
kuu jooksul alates iga-aastase 
rakendusaruande kättesaamisest ning 5 kuu 
jooksul alates lõpliku aruande 
kättesaamisest. Kui komisjon ei esita oma 
tähelepanekuid nimetatud tähtaegade 
jooksul, loetakse aruanded vastuvõetuks.

6. Komisjon vaatab iga-aastase ja lõpliku 
rakendusaruande läbi ja teatab 
liikmesriigile oma tähelepanekutest kahe 
kuu jooksul alates iga-aastase 
rakendusaruande kättesaamisest ning viie 
kuu jooksul alates lõpliku aruande 
kättesaamisest. Kui komisjon ei esita oma 
tähelepanekuid nimetatud tähtaegade 
jooksul, loetakse aruanded vastuvõetuks.

Or. en

Muudatusettepanek 105

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid tagavad, et pärast 
koosolekut võetakse komisjoni arvamusest 
lähtuvad vajalikud järelmeetmed.

5. Liikmesriigid tagavad, et kolme kuu 
jooksul võetakse vastu komisjoni 
arvamusest lähtuvad vajalikud 
järelmeetmed.
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Or. en

Muudatusettepanek 106

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon koostab 2017. ja 2019. aastal 
liikmesriikide eduaruannete põhjal 
strateegilise aruande, mille ta esitab 
Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 
ning Regioonide Komiteele.

4. Komisjon koostab 2017. ja 2019. aastal 
liikmesriikide eduaruannete põhjal 
strateegilise aruande, mille ta esitab 
vastavalt 31. detsembriks 2017 ja 31. 
detsembriks 2019 Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele.

Or. en

Selgitus

Tuleks tagada strateegiaaruannete õigeaegne esitamine Euroopa Parlamendile, et poliitiline 
debatt saaks parlamendis toimuda Euroopa poolaasta debati raames.

Muudatusettepanek 107

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Aastatel 2018 ja 2020 lisab komisjon 
kevadisele Euroopa Ülemkogu kohtumisele 
esitatavasse iga-aastasesse eduaruandesse 
jao, milles tehakse strateegilisest aruandest 
kokkuvõte, käsitledes eelkõige liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia eesmärkide saavutamise suunas 
tehtud edusamme.

5. Aastatel 2018 ja 2020 lisab komisjon 
kevadisele Euroopa Ülemkogu kohtumisele 
esitatavasse iga-aastasesse eduaruandesse 
jao, milles tehakse strateegilisest aruandest 
kokkuvõte, käsitledes eelkõige liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia ja selle strateegia alusel 
kehtestatud juhtalgatuste eesmärkide 
saavutamise suunas tehtud edusamme.

Or. en
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Muudatusettepanek 108

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Hindamisi viiakse läbi selleks, et 
parandada programmide väljatöötamise ja 
elluviimise kvaliteeti ning hinnata nende 
tulemuslikkust, tõhusust ja mõju. 
Programmide mõju hinnatakse asjaomaste 
ÜSRi fondide missiooni alusel seoses liidu 
aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegiaga ning vajaduse 
korral ka seoses SKP ja töötusega seotud 
eesmärkide saavutamisega.

1. Hindamisi viiakse läbi selleks, et 
parandada programmide väljatöötamise ja 
elluviimise kvaliteeti ning hinnata nende 
tulemuslikkust, tõhusust ja mõju. Lisaks 
sellele hinnatakse programmide mõju 
asjaomaste ühissätete määrusega kaetud
fondide missiooni alusel seoses liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegiaga ning vajaduse korral ka SKP ja 
töötusega seotud eesmärkide 
saavutamisega.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek selgitab, et programme hinnatakse peamiselt nende eesmärkide ja 
ühissätete määrusega kaetud fondide missiooniga võrreldes ning strateegia „Euroopa 2020” 
eesmärkide suhtes.

Muudatusettepanek 109

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid peavad eraldama vajalikud 
vahendid hindamiste läbiviimiseks ja
tagama menetlused hindamisteks vajalike 
andmete esitamiseks ning kogumiseks, 
sealhulgas üldiste ja vajadusel 
programmile eriomaste näitajatega seotud 
andmed.

2. Liikmesriigid peavad eraldama vajalikud 
vahendid hindamiste läbiviimiseks 
kooskõlas artikli 51 lõike 1 punktiga e.
Liikmesriigid peavad tagama menetlused 
hindamisteks vajalike andmete esitamiseks 
ning kogumiseks, sealhulgas üldiste ja 
vajadusel programmile eriomaste 
näitajatega seotud andmed.

Or. en
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Selgitus

Käesolev muudatusettepanek selgitab, et hindamisi on võimalik teostada ühissätete 
määrusega kaetud fondidel toel.

Muudatusettepanek 110

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Hindamisi viivad läbi eksperdid, kes 
tegutsevad programmi rakendamise eest 
vastutavatest asutustest sõltumatult. 
Komisjon esitab suunised selle kohta, 
kuidas hindamisi teha.

3. Hindamisi viivad läbi eksperdid, kes 
tegutsevad programmi rakendamise eest 
vastutavatest asutustest sõltumatult. 
Komisjon esitab kohe pärast käesoleva 
määruse jõustumist suunised selle kohta, 
kuidas hindamisi teha.

Or. en

Selgitus

On vajalik tagada, et komisjoni suuniseid hindamiste tegemise kohta võimaldataks 
programmiperioodi alguses.

Muudatusettepanek 111

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Kooskõlas artikli 16 muudatusettepanekuga, mis seostub strateegia „Euroopa 2020” 
poliitilise toetuse hindamisega, peaks eelhindamisel samuti arvesse võtma seda, kuidas 
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spetsiifilisi piirkondlikke arenguvajadusi on arvesse võetud.

Muudatusettepanek 112

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(l) meeste ja naiste võrdsete võimaluste ja 
diskrimineerimise ennetamiseks 
kavandatud meetmete piisavus;

(l) meeste ja naiste võrdsete võimaluste ja 
diskrimineerimise ennetamiseks 
kavandatud meetmete piisavus, sh 
meetmed puuetega inimestele 
juurdepääsu takistavate asjaolude 
eemaldamiseks;

Or. en

Selgitus

Tuleb tagada, et eelhindamised võtaksid arvesse diskrimineerimise vastu võitlemise ja 
kaasamise meetmeid, pöörates erilist tähelepanu puuetega inimestele.

Muudatusettepanek 113

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(m a) kooskõlas artikli 4 lõikega 4 ja 
artikliga 5 rakendatud meetmed partnerite 
kaasamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 114

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Programmiperioodi jooksul viivad
korraldusasutused hindamiskava alusel läbi

3. Programmiperioodi jooksul tagavad
korraldusasutused hindamiste läbiviimise 
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hindamisi, sealhulgas hindavad iga 
rakenduskava tulemuslikkust, tõhusust ja 
mõju. Vähemalt üks kord programmi 
jooksul vaadeldakse hindamise käigus, 
kuidas ÜSRi fondidelt saadud toetus on 
aidanud kaasa iga prioriteedi eesmärkide 
saavutamisele. Järelevalvekomisjon 
kontrollib kõiki hindamisi ja need 
saadetakse komisjonile. 

hindamiskava alusel, sealhulgas hindavad 
iga rakenduskava tulemuslikkust, tõhusust 
ja mõju. Vähemalt üks kord programmi 
jooksul vaadeldakse hindamise käigus, 
kuidas ühissätete määrusega kaetud
fondidelt saadud toetus on aidanud kaasa 
iga prioriteedi eesmärkide saavutamisele. 
Järelevalvekomisjon kontrollib kõiki 
hindamisi ja need saadetakse komisjonile. 

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek ühtlustab artikli 49 artikli 47 lõikega 3, mis sätestab, et 
hindamisi teostavad eksperdid, kes on funktsionaalselt sõltumatud.

Muudatusettepanek 115

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Järelhindamisi teevad komisjon või 
liikmesriigid tihedas koostöös. 
Järelhindamistes vaadatakse läbi ÜSRi
fondide tulemuslikkus ja tõhusus ning 
nende panus liidu aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegiasse 
vastavalt fondispetsiifilistes eeskirjades 
kehtestatud konkreetsetele nõuetele. 
Järelhindamised viiakse lõpule 31. 
detsembriks 2023.

Järelhindamisi teevad komisjon või 
liikmesriigid tihedas koostöös. 
Järelhindamistes vaadatakse läbi ühissätete 
määrusega kaetud fondide tulemuslikkus 
ja tõhusus ning nende panus liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegiasse vastavalt fondispetsiifilistes 
eeskirjades kehtestatud konkreetsetele 
nõuetele. Järelhindamised viiakse lõpule 
31. detsembriks 2023. Komisjon kavandab 
iga fondi kohta kokkuvõtte- ja 
hindamisaruande, milles võetakse kokku 
järelhindamiste tulemused, mille ta esitab 
Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 
ja Regioonide Komiteele. Vastavad 
kokkuvõtte- ja hindamisaruanded peaksid 
olema koostatud 30. juuniks 2024.

Or. en
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Selgitus

Vastavad kokkuvõttearuanded on koostatud eelmiste programmiperioodide kohta ning hea 
tava peaks jätkuma ja sellel peaks konkreetne õiguslik alus olema. Sel viisil oleks hindamist, 
üht tulemustepõhise lähenemisviisi alust, mainitud ELi organite poliitiliste debattide kaudu 
enam nähtavaks muudetud. Lisaks sellele oleks tagatud järjepidevus üksteise poliitikast 
õppimise protsessi jaoks.

Muudatusettepanek 116

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 1 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j) riikliku ja piirkondliku suutlikkuse 
tugevdamine, investeeringute 
kavandamine, vajaduste hindamine, 
ettevalmistustööd, rahandusvahendite 
väljatöötamine ja rakendamine, ühised 
tegevuskavad ning suurprojektid, 
sealhulgas ühised algatused EIPga.

(j) riikliku ja piirkondliku suutlikkuse 
tugevdamine, investeeringute 
kavandamine, vajaduste hindamine, 
ettevalmistustööd, rahandusvahendite 
väljatöötamine ja rakendamine, ühised 
tegevuskavad, integreeritud territoriaalsed 
investeeringud ning suurprojektid, 
sealhulgas ühised algatused EIPga.

Or. en

Selgitus

Integreeritud territoriaalsed investeeringud esindavad innovatiivset lähenemist poliitika 
kohaldamisele ning selle tõhususe tagamiseks peaks tehniline abi olema kättesaadav ka 
asjaomaste asutuste toetamiseks.

Muudatusettepanek 117

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 1 – punkt j a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j a. partnerite võimekuse ja pädevuse 
parandamine kooskõlas artikliga 5.

Or. en

Selgitus

Ka partnerid peaksid võimekuse parandamiseks eraldatud vahenditest kasu saama, et nad 
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saaksid protsessi tõhusalt oma panuse anda, kuna neil tihti puuduvad vajalikud vahendid 
oskusteadmiste täielikuks kasutamiseks programmitöö raames.

Muudatusettepanek 118

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriikide algatusel võidakse ÜSRi
fondidest rahastada rakenduskavade 
ettevalmistus-, juhtimis-, järelevalve-, 
hindamis-, teavitamis-, kommunikatsiooni-
, võrgustike, kaebuste lahendamise ning 
kontrolli- ja auditimeetmeid. Liikmesriigid 
võivad ÜSRi fonde kasutada, toetamaks 
toetusesaajate halduskoormuse 
vähendamise meetmeid, sealhulgas 
elektroonilisi andmevahetussüsteeme ja 
meetmeid, millega suurendatakse 
liikmesriikide ametiasutuste ja 
toetusesaajate suutlikkust ÜSRi fondide 
haldamisel ja kasutamisel. Need meetmed 
võivad puudutada eelnevaid ja järgnevaid 
programmitöö perioode.

1. Liikmesriikide algatusel võidakse 
ühissätete määrusega kaetud fondidest 
rahastada rakenduskavade ettevalmistus-, 
juhtimis-, järelevalve-, hindamis-, 
teavitamis-, kommunikatsiooni-, 
võrgustike, kaebuste lahendamise ning 
kontrolli- ja auditimeetmeid. Liikmesriigid 
võivad ühissätete määrusega kaetud fonde 
kasutada, toetamaks toetusesaajate 
halduskoormuse vähendamise meetmeid, 
sealhulgas elektroonilisi 
andmevahetussüsteeme ja meetmeid, 
millega suurendatakse liikmesriikide 
ametiasutuste, sh kohalike ja piirkondlike 
avalike asutuste, ja toetusesaajate 
suutlikkust ühissätete määrusega kaetud
fondide haldamisel ja kasutamisel. Need 
meetmed võivad puudutada eelnevaid ja 
järgnevaid programmitöö perioode. 
Tehnilise abi vahendid aitavad kooskõlas 
artikliga 5 ka partnerite võimekust 
suurendada ning pakuvad seega neile 
võimalust oma vastutuste täitmiseks.

Or. en

Selgitus

Tehnilist abi peaks pakkuma asjakohasel territoriaalsel tasemel. Ka partnerid peaksid 
võimekuse parandamiseks eraldatud vahenditest kasu saama, et nad saaksid protsessi 
tõhusalt oma panuse anda, kuna neil tihti puuduvad vajalikud vahendid oskusteadmiste 
täielikuks kasutamiseks programmitöö raames.
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Muudatusettepanek 119

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Otseselt toimingust selle teostamise 
jooksul saadud puhastulu, mida ei võetud 
arvesse toimingu heakskiitmise ajal, 
arvutatakse toetusesaaja esitatud lõplikus 
maksenõudes toimingu abikõlblikest 
kuludest maha. Seda eeskirja ei kohaldata 
rahastamisvahenditele ega auhindadele.

6. Otseselt toimingust selle teostamise 
jooksul saadud puhastulu, mida ei võetud 
arvesse toimingu heakskiitmise ajal, 
arvutatakse kõige hiljemalt toetusesaaja 
esitatud lõplikus maksenõudes toimingu 
abikõlblikest kuludest maha. Seda eeskirja 
ei kohaldata rahastamisvahenditele ega 
auhindadele.

Or. en

Muudatusettepanek 120

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Tagastamatu käibemaks peaks olema toetuskõlbulik, et aidata praeguse finantskriisi perioodil 
toetusesaajatel ja piirkondadel ühtekuuluvuspoliitika eesmärke saavutada. 
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Muudatusettepanek 121

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kogusumma, mis on programmi raames 
eraldatud programmipiirkonnas 
toimuvatele toimingutele, ei ületa 10% 
ERFi, Ühtekuuluvusfondi või EMKFi 
toetusest prioriteedi tasandil või 3% 
EAFRD toetusest programmi tasandil;

(b) kogusumma, mis on programmi raames 
eraldatud programmipiirkonnas 
toimuvatele toimingutele, on vähemalt 1%, 
kuid mitte rohkem kui 10% ERFi, 
Ühtekuuluvusfondi või EMKFi toetusest 
prioriteedi tasandil või 3% EAFRD 
toetusest programmi tasandil;

Or. en

Muudatusettepanek 122

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tootmistegevuse lõpetamine või mujale 
üleviimine;

(a) tootmistegevuse lõpetamine või mujale 
üleviimine; välja arvatud juhul, kui 
üleviimine toimub sama piirkonna 
siseselt;

Or. en

Selgitus

Sama piirkonna sisest mujale üleviimist peaks erandiks pidama, kuna investeering on 
asjaomasele piirkonnale jätkuvalt kasulik.

Muudatusettepanek 123

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tulemusreservide puhul võetakse 
eelarvelised kulukohustused pärast seda, 
kui komisjon teeb otsuse, millega 

välja jäetud
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kiidetakse heaks programmi muutmine.

Or. en

Selgitus

Kooskõlastus artikli 18 muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 124

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nimetatud kolm kategooriat on kindlaks 
määratud selle alusel, kuidas nende 
ostujõu pariteetides väljendatud ja liidu 
2006.–2008. aasta arvandmete alusel 
arvutatud SKP elaniku kohta on seotud 27-
liikmelise ELi sama võrdlusperioodi 
keskmise SKPga.

Piirkondade klassifitseerimine ühe 
kategooria alla kolmest kategooriast
määratakse kindlaks selle alusel, kuidas 
nende ostujõu pariteetides väljendatud ja 
liidu XXXX.–XXXX. aasta arvandmete 
alusel arvutatud SKP elaniku kohta igas 
piirkonnas on seotud 27liikmelise ELi 
sama võrdlusperioodi keskmise SKPga.

Or. en

Selgitus

Täpsustamise nimel oleks vaja tagada, et piirkondi kolme kategooriasse klassifitseerides on 
arvesse võetud kõige värskemaid kättesaadavaid andmeid.

Muudatusettepanek 125

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ühtekuuluvusfondist toetatakse 
liikmesriike, kelle ostujõu pariteetides 
väljendatud ja liidu 2007.–2009. aasta
arvandmete alusel arvutatud kogurahvatulu 
inimese kohta on alla 90% 27liikmelise 
ELi sama võrdlusperioodi keskmisest 
kogurahvatulust.

3. Ühtekuuluvusfondist toetatakse 
liikmesriike, kelle ostujõu pariteetides 
väljendatud ja liidu XXXX.–XXXX. aasta
arvandmete alusel arvutatud kogurahvatulu 
inimese kohta on alla 90% 27liikmelise 
ELi sama võrdlusperioodi keskmisest 
kogurahvatulust.
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Or. en

Selgitus

Täpsustamise nimel oleks vaja tagada, et arvesse on võetud kõige värskemad kättesaadavad 
andmed.

Muudatusettepanek 126

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Majanduskasvu ja tööhõive eesmärkide 
investeeringute vahendid moodustavad 
96,52% koguvahenditest (st kokku 324 320 
492 844 eurot) ja need jaotatakse 
järgmiselt:

1. Majanduskasvu ja tööhõive eesmärkide 
investeeringute vahendid moodustavad 
XX% koguvahenditest (st kokku XXX XXX 
XXX XXX eurot) ja need jaotatakse 
järgmiselt:

Or. en

Selgitus

Euroopa Parlament on võtnud poliitiliste väljakutsete komisjoni aruandes seisukoha ELi 
eesarve järgmises mitmeaastases finantsraamistikus vaja olevate vahendite taseme kohta. 
Eelkõige, et isegi kui järgmise mitmeaastase finantsraamistiku vahendite summa oleks 2013. 
aasta tasemest vähemalt 5% suurem, oleks võimalik liidu kokkulepitud eesmärkide ja 
kohustuste ning liidu solidaarsuse põhimõtte täitmiseks anda kõigest piiratud panus. On 
seetõttu veendunud, et järgmise mitmeaastase finantsraamistiku vahendid peavad suurenema 
vähemalt 5%. Euroopa Liidu seisukoht eelkõige ühtekuuluvuspoliitikaga seoses on, et 
asjaomast rahastamist peaks jätkama vähemalt 2007.–2013. aastal (2011. aastal 366,8 mld 
eurot, v.a Euroopa Ühendamise Rahastu).

Raportöörid leiavad, et mainitut rakendades oleks kõigile piirkondade kategooriatele rohkem 
vahendeid kättesaadavad, võrrelduna komisjoni ettepanekuga mitmeaastase finantsraamistiku 
suhtes. Antud kontekstis oleks võimalik kehtestada suurendatud rahastamise äärealadele ning 
turvaabinõud piirkondadele, mille rahastamist on juba järk-järgult vähendatud.

Muudatusettepanek 127

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 50,13% (st kokku 162 589 839 384 (a) XX% (st kokku XXX XXX XXX XXX 
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eurot) vähem arenenud piirkondadele; eurot) vähem arenenud piirkondadele;

Or. en

Selgitus

Kooskõlastus artikli 84 lõike 1 sissejuhatava osa muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 128

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) 12,01% (st kokku 38 951 564 661 
eurot) üleminekupiirkondadele;

(b) XX% (st kokku XXX XXX XXX XXX 
eurot) üleminekupiirkondadele;

Or. en

Selgitus

Kooskõlastus artikli 84 lõike 1 sissejuhatava osa muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 129

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) 16,39% (st kokku 53 142 922 017 
eurot) enam arenenud piirkondadele;

(c) XX% (st kokku XXX XXX XXX XXX 
eurot) enam arenenud piirkondadele;

Or. en

Selgitus

Kooskõlastus artikli 84 lõike 1 sissejuhatava osa muudatusettepanekuga.



PE487.740v03-00 78/98 PR\902007ET.doc

ET

Muudatusettepanek 130

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) 21,19% (st kokku 68 710 486 782 
eurot) Ühtekuuluvusfondist toetust 
saavatele liikmesriikidele;

(d) XX% (st kokku XXX XXX XXX XXX 
eurot) Ühtekuuluvusfondist toetust 
saavatele liikmesriikidele;

Or. en

Selgitus

Kooskõlastus artikli 84 lõike 1 sissejuhatava osa muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 131

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) 0,29% (st kokku 925 680 000 eurot) 
täiendava toetusena aluslepingu artiklis 
349 määratletud äärepoolseimatele 
piirkondadele ja NUTS 2. tasandi 
piirkondadele, mis täidavad Austria, 
Soome ja Rootsi ühinemislepingu 
protokolli nr 6 artiklis 2 sätestatud 
kriteeriume.

(e) XX% (st kokku XXX XXX XXX eurot) 
täiendava toetusena aluslepingu artiklis 
349 määratletud äärepoolseimatele 
piirkondadele ja NUTS 2. tasandi 
piirkondadele, mis täidavad Austria, 
Soome ja Rootsi ühinemislepingu 
protokolli nr 6 artiklis 2 sätestatud 
kriteeriume.

Or. en

Selgitus

Kooskõlastus artikli 84 lõike 1 sissejuhatava osa muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 132

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) vähem arenenud piirkondade ning (a) vähem arenenud piirkondade ning 
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üleminekupiirkondade puhul abikõlbliku 
elanikkonna suurus, piirkonna jõukus, riigi 
jõukus ja töötuse määr;

üleminekupiirkondade puhul abikõlbliku 
elanikkonna suurus, piirkonna jõukus, mis 
võtab vajadusel arvesse spetsiifilist 
olukorda piirkonnas, kus valitsevad 
rasked ja püsivad ebasoodsad looduslikud 
või demograafilised tingimused, riigi 
jõukus ja töötuse määr;

Or. en

Selgitus

Kriteeriumid vahendite jaotamiseks liikmesriikide poolt peaksid arvesse võtma ka spetsiifilist 
olukorda piirkonnas, kus valitsevad rasked ja püsivad ebasoodsad looduslikud või 
demograafilised tingimused. Käesolev muudatusettepanek tuleneb vajadusest poliitika 
territoriaalse mõõdet täiendavalt parandada.

Muudatusettepanek 133

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. 5% majanduskasvu ja tööhõive 
eesmärgi investeeringute vahenditest peab 
moodustama tulemusreserv, mis 
eraldatakse vastavalt artiklile 20.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kooskõlastus artikli 18 muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 134

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Rakenduskava koosneb prioriteetsetest 
suundadest. Prioriteetne suund puudutab 
iga piirkonnakategooria puhul ainult ühte
fondi ja vastab temaatilisele eesmärgile, 
ilma et see piiraks artikli 52 kohaldamist, 
ning hõlmab selle temaatilise eesmärgi 

1. Rakenduskava koosneb prioriteetsetest 
suundadest. Prioriteetne suund võib 
puudutada ühte või enamat
piirkonnakategooriat või kombineerida 
erinevate temaatiliste eesmärkide ja 
fondide ühte või enamat täiendavat 
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ühte või enamat investeerimisprioriteeti 
vastavalt fondispetsiifilistele eeskirjadele. 
ESFi puhul võib nõuetekohaselt 
põhjendatud asjaolude korral prioriteetses 
suunas kombineerida artikli 9 lõigetes 8, 
9, 10 ja 11 sätestatud eri temaatiliste 
eesmärkide investeerimisprioriteete, et 
aidata kaasa nende panusele teistesse 
prioriteetsetesse suundadesse.

investeerimisprioriteeti vastavalt 
fondispetsiifilistele eeskirjadele.

Or. en

Selgitus

Pakutakse välja tõeline mitmest fondist rahastamine, mis annab liikmesriikidele, 
piirkondadele ja kohalikele asutustele täieliku paindlikkuse oma programmide kavandamisel, 
saavutamaks suurimal võimalikul määral ühtekuuluvuspoliitika ja liidu eesmärgid.

Muudatusettepanek 135

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

ii) temaatiliste eesmärkide ja vastavate 
investeerimisprioriteetide valiku 
põhjendus, arvestades partnerluslepingut ja 
eelhindamise tulemusi ning võttes 
vajadusel piirkonna arenguvajadusi 
arvesse;

Or. en

Selgitus

Kooskõlas artikli 16 muudatusettepanekuga on tähtis tagada, et spetsiifilisi piirkondlikke 
arenguvajadusi võetaks arvesse strateegias, mis on kehtestatud seoses rakenduskava 
panusega strateegiasse „Euroopa 2020”.
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Muudatusettepanek 136

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Rakenduskavades sisalduvate soovituslike nimekirjade koostamiseks, mis põhinevad 
partnerluslepingus sätestatud kriteeriumitel, on vaja piisavalt aega võimaldada. Seetõttu on 
käesoleva nimekirja hõlmamine rakenduskavas valikuline, kui võetakse vastu artikli 23 
muudatusettepanek, millega üritatakse lubada rakenduskavade esitamist maksimaalselt kolm 
kuud pärast partnerluslepingu heakskiitmist.

Muudatusettepanek 137

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Selgitus

Kooskõlas artikli 11 muudatusettepanekuga tuleks parandada ühissätete määrusega kaetud 
fondide panust makroregionaalsetes ja mere vesikonna strateegiates kaasatud liikmesriikides 
ja piirkondades.

Muudatusettepanek 138

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) panus partnerluslepingus sätestatud 
integreeritud lähenemisviisi vaesusest 
kõige rohkem mõjutatud geograafiliste 
alade või kõige kõrgema diskrimineerimise 
või tõrjutuse riskiga sihtrühmade 
erivajaduste rahuldamiseks, mille puhul 
pööratakse eriti tähelepanu 
marginaliseerunud kogukondadele, ja 
rahaeraldiste soovituslik jaotus;

(d) panus, nagu see on partnerluslepingus 
sätestatud, integreeritud lähenemisviisi 
vaesusest kõige rohkem mõjutatud 
geograafiliste alade või kõige kõrgema 
diskrimineerimise või tõrjutuse riskiga 
sihtrühmade piirkondlike demograafiliste 
probleemide ja erivajaduste rahuldamiseks, 
mille puhul pööratakse eriti tähelepanu 
marginaliseerunud kogukondadele ja 
puuetega inimestele, ja rahaeraldiste 
soovituslik jaotus;

Or. en

Selgitus

Kooskõlastus artikli 14 punkti c muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 139

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

ii) iga artikli 17 ja IV lisa kohaselt 
määratud asjakohase eeltingimuse puhul, 
mis ei ole rakenduskava esitamise päeval 
täidetud, riiklikul ja piirkondlikul tasemel 
kohaldatavate meetmete kirjeldus ning 
nende rakendamise ajakava, millega 
tagatakse nende täitmine kahe aasta 
jooksul alates partnerluslepingu 
vastuvõtmisest või 31. detsembriks 2016, 
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kumb kuupäev on varajasem;

Or. en

Selgitus

Tähtis on kooskõlastada sätted artiklis 17 sisalduvate sätetega eeltingimuste kohta.

Muudatusettepanek 140

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

ii) tabel, kus iga rakenduskava ja 
prioriteetse suuna puhul on kogu 
programmitöö ajaks täpsustatud fondidest 
saadava kavandatud toetuse ja riigi 
kaasfinantseeringu rahaliste 
assigneeringute kogusumma. Rohkem kui 
ühte piirkonnakategooriat puudutavate 
prioriteetsete suundade puhul 
täpsustatakse tabelis iga konkreetse fondi 
erinevad summad ja iga 
piirkonnakategooria asjaomased 
kaasrahastatavad summad. Erinevate 
temaatiliste eesmärkide 
investeerimisprioriteete koondavate 
prioriteetsete suundade puhul 
täpsustatakse tabelis iga konkreetse fondi 
erinevad summad ja iga prioriteedi 
asjaomased kaasrahastatavad summad. 
Kui riigi kaasfinantseerimine koosneb 
avaliku ja erasektori kaasfinantseerimisest, 
näidatakse tabelis soovituslik jaotus 
avaliku ja erasektori komponentide vahel.
Informatsiooniks esitatakse tabelis ka, kui 
suur on EIP kavandatud osalus;

Or. en
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Muudatusettepanek 141

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 88 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. ERFist ja ESFist võib täiendavalt 
rahastada osa toimingust, mille kulud 
vastavad mõne teise fondi suhtes kehtivate 
abikõlblikkuse eeskirjade kohaselt sellest 
teisest fondist abi saamise tingimustele, 
tingimusel, et need kulud on vajalikud 
toimingu nõuetekohaseks elluviimiseks ja 
sellega otseselt seotud; seejuures tuleb 
kinni pidada rakenduskava iga prioriteetse 
suuna puhul kehtivast liidu rahastamise 5%
ülempiirist.

2. ERFist ja ESFist võib täiendavalt 
rahastada osa toimingust, mille kulud 
vastavad mõne teise fondi suhtes kehtivate 
abikõlblikkuse eeskirjade kohaselt sellest 
teisest fondist abi saamise tingimustele, kui 
need kulud on vajalikud toimingu 
nõuetekohaseks elluviimiseks ja sellega 
otseselt seotud; seejuures tuleb kinni 
pidada rakenduskava iga prioriteetse suuna 
puhul kehtivast liidu rahastamise 10%
ülempiirist.

Or. en

Selgitus

Jooksval perioodil on ette nähtud ristfinantseerimise 10% ülempiir. Seda määra ei tohiks 
vähendada eriti seoses paindlikkusega erinevatest fondidest täiendava toetuse pakkumisel.

Muudatusettepanek 142

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 93 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ühine tegevuskava on toiming, mida 
määratletakse ja juhitakse seoses sellega 
saavutatavate väljundite ja tulemustega. 
See koosneb projektide rühmast, mis ei 
seisne infrastruktuuri tagamises ning mida 
viiakse ellu toetusesaaja vastutusel osana 
rakenduskavast või -kavadest. Ühise 
tegevuskava väljundid ja tulemused 
lepitakse kokku liikmesriikide ja komisjoni 
vahel ning need aitavad kaasa 
rakenduskavade konkreetsetele 
eesmärkidele ja on fondidelt saadava 
toetuse aluseks. Tulemused viitavad ühise 
tegevuskava otsesele mõjule. Toetusesaaja 

1. Ühine tegevuskava on toiming, mida 
määratletakse ja juhitakse seoses sellega 
saavutatavate väljundite ja tulemustega. 
See koosneb projektide rühmast, mis ei 
seisne infrastruktuuri tagamises ning mida 
viiakse ellu toetusesaaja, sh kohalike ja 
piirkondlike asutust, vastutusel osana 
rakenduskavast või -kavadest. Ühise 
tegevuskava väljundid ja tulemused 
lepitakse kokku liikmesriikide ja komisjoni 
vahel ning need aitavad kaasa 
rakenduskavade konkreetsetele 
eesmärkidele ja on fondidelt saadava 
toetuse aluseks. Tulemused viitavad ühise 



PR\902007ET.doc 85/98 PE487.740v03-00

ET

on avalik-õiguslik isik. Ühiseid 
tegevuskavasid ei loeta suurprojektideks. 

tegevuskava otsesele mõjule. Toetusesaaja 
on avalik-õiguslik isik. Ühiseid 
tegevuskavasid ei loeta suurprojektideks. 

Or. en

Muudatusettepanek 143

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 93 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ühisele tegevuskavale eraldatud riigi 
toetus peab olema vähemalt 10 000 000 
eurot või 20% rakenduskavale või 
-kavadele antavast riigi toetusest, olenevalt 
sellest, kumb on väiksem.

2. Ühisele tegevuskavale eraldatud riigi 
toetus peab olema vähemalt 5 000 000 
eurot või 10% rakenduskavale või 
-kavadele antavast riigi toetusest, olenevalt 
sellest, kumb on väiksem.

Or. en

Selgitus

Madalamat määra peetakse üldiselt asjakohasemaks, tagamaks selle vahendi vastavus 
kättesaadava kriitilise massiga. Samas tuleb märkida, et see on õiguslikult miinimum ning 
paljudes liikmesriikides on läbirääkimiste käigus kokkulepitav määr võimalusel kõrgem.

Muudatusettepanek 144

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 95 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) arenguvajaduste ja -eesmärkide 
analüüs, milles esitatakse ühise 
tegevuskava põhjendused, võttes arvesse 
rakenduskavade eesmärke ja vajadusel 
artikli 121 lõikest 2 tulenevaid 
konkreetsete riikide kohta antud soovitusi 
ning liikmesriikide ja liidu 
majanduspoliitika üldsuuniseid ning 
aluslepingu artikli 148 lõikest 4 
tulenevaid nõukogu soovitusi, mida 
liikmesriigid võtavad arvesse 

(1) arenguvajaduste ja -eesmärkide 
analüüs, milles esitatakse ühise 
tegevuskava põhjendused, võttes arvesse 
rakenduskavade eesmärke ja vajadusel 
riiklikke reformikavasid;
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tööhõivepoliitikas;

Or. en

Selgitus

Riiklikud reformikavad on pikaajalised strateegilised planeerimisdokumendid, mis rõhutavad 
vajalikke majandusreforme ja konkurentsivõime suurendamiseks vajalikku restruktureerimist. 
Riigipõhised soovitused on samas iga-aastaselt koostatud, võimaldades lähenemist 
lühemaajalise vaatega; seetõttu on neid raske seostada ühissätete määrusega kaetud fondide 
pikaajalise perspektiiviga.

Muudatusettepanek 145

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 – lõige 3 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) edusammud vaesusest kõige enam 
mõjutatud geograafiliste piirkondade või 
kõrgeima diskrimineerimis- või 
tõrjutusriskiga sihtrühmade erivajaduste 
rahuldamise meetmete rakendamisel, 
pöörates eriti tähelepanu 
marginaliseerunud kogukondadele, lisades 
vajadusel kasutatud rahastamisvahendid;

(i) edusammud vaesusest kõige enam 
mõjutatud geograafiliste piirkondade või 
kõrgeima diskrimineerimis- või 
tõrjutusriskiga sihtrühmade erivajaduste 
rahuldamise meetmete rakendamisel, 
pöörates eriti tähelepanu 
marginaliseerunud kogukondadele ja 
puuetega inimestele, lisades vajadusel 
kasutatud rahastamisvahendid;

Or. en

Selgitus

Tuleb tagada, et hindamisaruanded võtaksid arvesse diskrimineerimise vastu võitlemise ja 
kaasamise meetmeid, pöörates erilist tähelepanu puuetega inimestele.

Muudatusettepanek 146

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 – lõige 3 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) edusammud vaesusest kõige enam 
mõjutatud geograafiliste piirkondade või 
kõrgeima diskrimineerimis- või 
tõrjutusriskiga sihtrühmade erivajaduste 

(i) edusammud vaesusest kõige enam 
mõjutatud geograafiliste piirkondade või 
kõrgeima diskrimineerimis- või 
tõrjutusriskiga sihtrühmade piirkondlike 
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rahuldamise meetmete rakendamisel, 
pöörates eriti tähelepanu 
marginaliseerunud kogukondadele, lisades 
vajadusel kasutatud rahastamisvahendid;

demograafiliste probleemide ja
erivajaduste rahuldamise meetmete 
rakendamisel, pöörates eriti tähelepanu 
marginaliseerunud kogukondadele, lisades 
vajadusel kasutatud rahastamisvahendid;

Or. en

Selgitus

Kooskõlastus artikli 14 punkti c muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 147

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 105 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liidu institutsioonid ja nõuandvad 
organid võivad korraldada ka tegevusi, 
mis on suunatud ühtekuuluvuspoliitika ja 
selle lisandväärtuse kohta liidu kodanike 
teadlikkuse tõstmisele.

Or. en

Selgitus

Lisaks liikmesriikide vastutusele peaks ühissätete määrus võimaldama teadlikkust tõstvate 
tegevuste rakendamist Euroopa institutsioonide ja nõuandvate organite poolt selleks, et 
selgitada kodanikele fondide rakendamise võimalusi piirkondades ja linnades. See näitaks ka, 
milline oli Euroopa Liidu panus sellesse protsessi.

Muudatusettepanek 148

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 113 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Majanduskasvu ja tööhõive 
investeeringute eesmärgi puhul võivad 
korraldusasutus, vajadusel 
sertifitseerimisasutus ja auditeerimisasutus 
kuuluda samasse avaliku sektori asutusse, 
kui järgitakse ülesannete lahususe põhimõtet. 

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

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

Or. en

Selgitus

Kohustus, et auditeerimisasutus ei tohi olla sama avalik-õigusliku asutuse osa või organ, 
nagu valitsemisasutus, nagu artikli 113 lõikes 5 osutatud, looks hästitoimivatele süsteemidele 
ebavajalikke riske ja suurendaks halduskoormust.

Muudatusettepanek 149

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 114 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Komisjon võtab kooskõlas artikliga 142 
vastu delegeeritud õigusakte, milles 
sätestatakse teabevahetuse üksikasjalikud 
eeskirjad lõike 2 punktis d.

8. Komisjonile antakse volitused võtta
kooskõlas artikliga 142 vastu delegeeritud 
õigusakte, milles sätestatakse lõike 2 
punktis d osutatud üksikasjalikud 
eeskirjad süsteemi kehtestamiseks ning 
selles süsteemis salvestatava ja säilitatava 
teabevahetuse üksikasjalikud eeskirjad.

Or. en

Selgitus

Delegeeritud õigusaktide kohaldamisala on vaja selgitada, osutades nende 
reguleerimisesemele.

Muudatusettepanek 150

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 114 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Komisjon võtab kooskõlas artikliga 142 9. Komisjonile antakse volitused võtta



PR\902007ET.doc 89/98 PE487.740v03-00

ET

vastu delegeeritud õigusakte, milles 
sätestatakse lõike 4 punktis d osutatud 
kontrolljälje korda puudutavad eeskirjad.

kooskõlas artikliga 142 vastu delegeeritud 
õigusakte, milles sätestatakse lõike 4 
punktis d osutatud kontrolljälge
puudutavad eeskirjad.

Or. en

Selgitus

Delegeeritud õigusaktide kohaldamisala on vaja selgitada, osutades nende 
reguleerimisesemele.

Muudatusettepanek 151

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 116 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Rakenduseeskirjad komisjoni ametnike 
või komisjoni volitatud esindajate tehtud 
auditite jooksul kogutavate andmete 
kasutamise kohta võtab komisjon vastu 
kooskõlas artikli 143 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

7. Komisjonile antakse volitused 
kooskõlas artikliga 142 delegeeritud 
õigusaktide vastuvõtmiseks, millega 
kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad
komisjoni ametnike või komisjoni 
volitatud esindajate tehtud auditite jooksul 
kogutavate andmete kasutamise kohta.

Or. en

Selgitus

Eeskirjad komisjoni ametnike või komisjoni volitatud esindajate tehtud auditite jooksul 
kogutud andmete kohta on üldiselt kohaldatavad ning mõeldud alusaktide mitteoluliste 
elementide täiendamiseks.

Muudatusettepanek 152

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 117 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Akrediteerimisasutus võtab vastu 
ametliku otsuse akrediteerida korraldus- ja 
sertifitseerimisasutused, mis vastavad 
akrediteerimiskriteeriumitele, mille 
komisjon on kehtestanud artikli 142 

1. Akrediteerimisasutus võtab kooskõlas 
artikli 64 lõikega 2 vastu ametliku otsuse 
akrediteerida korraldus- ja 
sertifitseerimisasutused, mis vastavad 
asjakohastele 
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kohaste delegeeritud õigusaktidega. akrediteerimiskriteeriumitele.

Or. en

Selgitus

Kui on kehtestatud volitused delegeeritud õigusaktide vastuvõtmiseks, tuleks sõnastust 
selgitada kooskõlas kasutatud standardsätetega.

Muudatusettepanek 153

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 117 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjonile antakse volitused võtta 
kooskõlas artikliga 142 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega kehtestatakse esimeses 
lõikes osutatud 
akrediteerimiskriteeriumid.

Or. en

Selgitus

Kui on kehtestatud volitused delegeeritud õigusaktide vastuvõtmiseks, tuleks sõnastust 
selgitada kooskõlas kasutatud standardsätetega.

Muudatusettepanek 154

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 132 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Dokumente säilitatakse kas originaalide 
või originaalide tõestatud koopiate kujul 
või üldtunnustatud andmekandjatel, 
sealhulgas originaaldokumentide 
elektrooniliste versioonide või üksnes 
elektroonilises versioonis dokumentide 
kujul.

2. Dokumente säilitatakse kas originaalide 
või originaalide tõestatud koopiate kujul 
või tunnustatud andmekandjatel, 
sealhulgas originaaldokumentide 
elektrooniliste versioonide või üksnes 
elektroonilises versioonis dokumentide 
kujul.

Or. en
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Selgitus

Kavandatud sõnastus ja sõna „üldtunnustatud“ on liiga üldised ning neid tuleks muuta, et 
tagada selge ja ühemõttelise kohaldamisala määramine delegeeritud õigusaktile.

Muudatusettepanek 155

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 132 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjonile antakse volitus võtta vastu 
artikli 142 kohaseid delegeeritud õigusakte, 
milles sätestatakse, milliseid 
andmekandjaid võib lugeda 
üldtunnustatuks.

4. Komisjonile antakse volitus võtta vastu 
artikli 142 kohaseid delegeeritud õigusakte, 
milles kehtestatakse, millised 
andmekandjad on tunnustatud.

Or. en

Selgitus

Kavandatud sõnastus ja sõna „üldtunnustatud“ on liiga üldised ning neid tuleks muuta, et 
tagada selge ja ühemõttelise kohaldamisala määramine delegeeritud õigusaktile.

Muudatusettepanek 156

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 132 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Menetluse, millega tunnistatakse 
üldtunnustatud andmekandjatel 
säilitatavate dokumentide vastavust 
originaaldokumendile, näevad ette 
siseriiklikud ametiasutused ning see tagab, 
et säilitatavad versioonid on kooskõlas 
riiklike juriidiliste nõuetega ja neid saab 
auditeerimisel kasutada.

5. Menetluse, millega tunnistatakse 
tunnustatud andmekandjatel säilitatavate 
dokumentide vastavust 
originaaldokumendile, näevad ette 
siseriiklikud ametiasutused ning see tagab, 
et säilitatavad versioonid on kooskõlas 
riiklike juriidiliste nõuetega ja neid saab 
auditeerimisel kasutada.

Or. en

Selgitus

Kavandatud sõnastus ja sõna „üldtunnustatud“ on liiga üldised ning neid tuleks muuta, et 
tagada selge ja ühemõttelise kohaldamisala määramine delegeeritud õigusaktile.
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Muudatusettepanek 157

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 134 – lõige 1 – punkt g 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) liikmesriik ei ole artikli 20 lõike 3 
alusel esitanud vastust või ei ole tema 
vastus olnud rahuldav.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kooskõlastus artikli 20 muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 158

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 141 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib võtta artikli 142 kohaste 
delegeeritud õigusaktidega vastu
käesoleva määruse I ja V lisa muudatusi 
käesoleva määruse asjaomaste sätete 
reguleerimisulatuse piires.

Komisjonile antakse volitused võtta vastu 
artikli 142 kohaseid delegeeritud 
õigusakte, mis puudutavad I ja V lisa 
muudatusi, et vajadusel täiendada teabe-
ja avalikustamisnõudeid.

Or. en

Selgitus

Delegeeritud õigusakti kohaldamisala peab olema selgelt määratletud.

Muudatusettepanek 159

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 142 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise 
volitused antakse komisjonile käesolevas 

1. Delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise 
volitus antakse komisjonile käesolevas 
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artiklis sätestatud tingimustel. artiklis sätestatud tingimustel.

Or. en

Selgitus

Sõnastus peaks standardsätteid järgima, määratledes artiklid, mida delegeeritud õigusaktide 
vastuvõtmise volitus katab.

Muudatusettepanek 160

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 142 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Artiklites ...1 osutatud volitused 
delegeeritakse komisjonile kolmeks 
aastaks alates …2. Komisjon koostab 
delegeeritud volituste kohta aruande 
hiljemalt üheksa kuud enne kolmeaastase 
tähtaja möödumist. Volituste 
delegeerimist uuendatakse automaatselt 
kuni käesoleva määruse läbivaatamiseni, 
välja arvatud juhul, kui Euroopa 
Parlament või nõukogu esitab 
pikendamise suhtes vastuväite, tehes seda
hiljemalt kolm kuud enne vastava 
ajavahemiku lõppemist.
______________
1 (sisestada kõikide artiklite numbrid, mis 
delegeeritud õigusakte sätestavad)
2 ELT: palun sisestada käesoleva määruse 
jõustumise kuupäev.

Or. en

Selgitus

Sõnastus peaks standardsätteid järgima, määratledes artiklid, mida delegeeritud õigusaktide 
vastuvõtmise volitus katab. Lisaks sellele peaks delegeerimise kestust täpsustama.



PE487.740v03-00 94/98 PR\902007ET.doc

ET

Muudatusettepanek 161

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 142 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artiklis 141 osutatud volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta.

Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artiklites …1 osutatud volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta.

_______________
1 (sisestage kõikide artiklite numbrid, mis 
delegeeritud õigusakte sätestavad)

Or. en

Selgitus

Sõnastus peaks standardsätteid järgima, määratledes artiklid, mida delegeeritud õigusaktide 
vastuvõtmise volitus katab.

Muudatusettepanek 162

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 142 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Delegeeritud õigusaktid jõustuvad üksnes 
juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu 
ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti 
teatavaks tegemist Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule esitanud selle kohta 
vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja 
nõukogu mõlemad on enne selle tähtaja 
möödumist komisjonile teatanud, et nad ei 
esita vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või 
nõukogu algatusel pikendatakse seda 
tähtaega kahe kuu võrra.

Delegeeritud õigusakt võetakse kooskõlas 
artiklitega …1 vastu üksnes juhul, kui 
Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 
kolme kuu jooksul pärast õigusakti 
teatavaks tegemist Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule esitanud selle kohta 
vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja 
nõukogu mõlemad on enne selle tähtaja 
möödumist komisjonile teatanud, et nad ei 
esita vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või 
nõukogu algatusel pikendatakse seda 
tähtaega kolme kuu võrra.

____________
1 (sisestage kõikide artiklite numbrid, mis 
delegeeritud õigusakte sätestavad)

Or. en
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Selgitus

Sõnastus peaks standardsätteid järgima, määratledes artiklid, mida delegeeritud õigusaktide 
vastuvõtmise volitus katab. Lisaks sellele, peaks delegeerimise kestust täpsustama.

Muudatusettepanek 163

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 142 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui pärast selle tähtaja möödumist ei ole 
Euroopa Parlament ega nõukogu 
delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid 
esitanud, avaldatakse see Euroopa Liidu 
Teatajas ning õigusakt jõustub selles 
nimetatud kuupäeval.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 164

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 142 – lõige 5 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 165

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 142 – lõige 5 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui Euroopa Parlament või nõukogu 
esitab delegeeritud õigusakti kohta 
vastuväiteid, õigusakt ei jõustu. 
Vastuväiteid esitanud institutsioon peab 
delegeeritud õigusakti kohta esitatud 
vastuväiteid põhjendama.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 166

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa IV – Temaatilised eeltingimused – punkt 9.2 – tulp 3 – sissejuhatav osa – taane 1 –
alataane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

suurendavad kõrghariduse omandamist 
madala sissetulekuga ja muudes 
alaesindatud rühmades;

suurendavad kõrghariduse omandamist 
madala sissetulekuga ja muudes 
alaesindatud rühmades, pöörates erilist 
tähelepanu kõige haavatavatele 
rühmadele;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek rõhutab kõige haavatavamate rühmade vajaduste vaagimise vajadust.

Muudatusettepanek 167

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa IV – Üldised eeltingimused – punkt 2 – tulp 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Soolise võrdõiguslikkuse edendamise
strateegia ja selle tõhusa rakendamise 

Liidu soolise võrdõiguslikkuse eesmärkide 
saavutamise strateegia ja selle soolise 
võrdõiguslikkuse süvalaiendamise ja 
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mehhanismi olemasolu. spetsiifiliste tegevuste kaudu tõhusa 
rakendamise mehhanismi olemasolu.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek rõhutab soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise vaagimise vajadust.

Muudatusettepanek 168

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa IV – Üldised eeltingimused – punkt 2 – tulp 3 – sissejuhatav osa – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

kava ja eelkriteeriumid soolise 
võrdõiguslikkuse edendamise eesmärkide 
integreerimiseks võrdõiguslikkuse 
normatiivide ja suuniste abil;

kava ja eelkriteeriumid soolise 
võrdõiguslikkuse edendamise eesmärkide 
integreerimiseks kõikidele ühissätete 
määrusega kaetud fondidele kohalduvate
võrdõiguslikkuse normatiivide ja suuniste 
abil;

Or. en

Selgitus

ELi soolise võrdõiguslikkuse eesmärkide saavutamiseks kohaldub soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamise põhimõte kõikidele ühissätete määrusega kaetud fondidele.

Muudatusettepanek 169

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa V – jagu 2.1 – punkt 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Euroopa kohta teavet jagavad keskused 
ja lisaks ka komisjoni esindused 
liikmesriikides;

(b) Euroopa kohta teavet jagavad keskused 
ja lisaks ka komisjoni esindused ning 
Euroopa Parlamendi infobürood
liikmesriikides;

Or. en
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Selgitus

Nende kohalolu liikmesriikides arvesse võttes peaksid Euroopa Parlamendi infobürood 
teaberingis ja levitamistegevustes kaasatud olema.


