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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

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

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

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb 
Ühtekuuluvusfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1084/2006
(COM(2011)0612 – C7-0325/2011 – 2011/0274(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2011)0612),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 177, mille 
alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7-0325/2011),

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

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 25. aprilli 2012. aasta arvamust1,

– võttes arvesse Regioonide Komitee 3. mai 2012. aasta arvamust2,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit ja eelarvekomisjoni, keskkonna-, 
rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni, tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni 
ning transpordi- ja turismikomisjoni arvamusi (A7-0000/2013),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

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

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Aluslepingu artiklis 174 on sätestatud, 
et edendamaks oma igakülgset 

(1) Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi 
toimimise lepingu) artiklis 174 on 

                                               
1 ELT C 191, 26.6.2012, lk 38.
2 ELT C 225, 27.7.2012, lk 143.
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harmoonilist arengut, töötab liit välja ja
rakendab meetmeid majandusliku, 
sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse 
tugevdamiseks. Ühtekuuluvusfond peaks 
seega andma rahalist abi 
keskkonnaprojektidele ning üleeuroopaliste 
võrkude projektidele transpordi 
infrastruktuuri valdkonnas.

sätestatud, et liit peab töötama välja ja
rakendama meetmeid majandusliku, 
sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse 
tugevdamiseks. Ühtekuuluvusfond peaks 
seega andma rahalist abi 
keskkonnaprojektidele ning üleeuroopaliste 
võrkude projektidele transpordi 
infrastruktuuri valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) XXX määrusega (EL) nr [...]/2012, 
millega nähakse ette ühised sätted, mis 
reguleerivad ühise strateegilise 
raamistikuga hõlmatud Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Maaelu 
Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ja 
Euroopa Kalandus- ja Merendusfondi, ja 
üldised sätted Euroopa Regionaalarengu 
Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja 
Ühtekuuluvusfondi kohta ning 
tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 
1083/2006 (edaspidi „ühissätete määrus”), 
kehtestatakse struktuurifondide ja
Ühtekuuluvusfondi tegevuse jaoks uus 
raamistik. Tuleks täpsustada, millised on 
ühtekuuluvusfondi eesmärgid uue 
tegevusraamistiku ja aluslepinguga fondile 
antud otstarbe valguses.

(2) Euroopa Regionaalarengu Fondi 
(ERF), Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) ja 
Ühtekuuluvusfondi käsitlevad ühised 
sätted on esitatud […] määruses (EL) nr
[…]/2013, 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 nõukogu määrus
(EÜ) nr 1083/2006 [ühissätete määrus]. 
Ühissätete määrusega kehtestatakse 
Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide, sealhulgas
Ühtekuuluvusfondi tegevuse jaoks uus 
raamistik. Seepärast on vaja täpsustada, 
millised on Ühtekuuluvusfondi eesmärgid 
uue tegevusraamistiku ja ELi toimimise 
lepinguga fondile antud otstarbe valguses.

Or. en
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) EL võib Ühtekuuluvusfondi kaudu 
toetada tegevust, mis on mõeldud
asutamislepingu artiklites 11 ja 191 
sätestatud ELi keskkonnaalaste eesmärkide 
elluviimiseks.

(3) EL võib Ühtekuuluvusfondi kaudu 
toetada tegevust, mis on mõeldud ELi 
toimimise lepingu artiklites 11 ja 191 
sätestatud ELi keskkonnaalaste eesmärkide 
elluviimiseks, nagu energiatõhusus ja 
taastuvad energiaallikad, ning 
transpordisektoris üleeuroopalistest 
võrkudest väljapoole jäävatele 
transpordialastele projektidele, mis 
hõlmavad raudtee-, jõe- ja meretransporti, 
ühendvedude süsteeme ja nende 
omavahelist toimivust, maantee-, mere- ja 
õhuliikluse korraldust, puhast 
linnatransporti ja ühistransporti.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Ühtekuuluvusfond peaks toetama 
Euroopa lisandväärtusega transpordi 
infrastruktuuri projekte, mis on sätestatud 
määruses (EL) […]/2013, millega 
asutatakse Euroopa Ühendamise 
Rahastu. Toetust tuleks anda vastavalt 
määruse EL) […]/2013 [ühissätete 
määrus] artikli 84 lõikele 4 ja seda tuleks 
anda ainult Ühtekuuluvusfondi 
liikmesriikidele vastavalt selle fondi 
kohaldatavale kaasrahastamise määrale.

Or. en
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 b) ELi toimimise lepingu artikli 192 
lõikes 5 on sätestatud erand Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikli 191 lõikes 
2 sisalduvast üldisest põhimõttest. 
Seepärast tuleks maksimaalselt tagada, et 
kahjud hoitakse ära ja et saaste tekitamise 
puhul maksavad selle eest saastajad.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Euroopa Liit ja enamik liikmesriike 
on ÜRO puuetega inimeste õiguste 
konventsiooni osalised ja ülejäänud 
liikmesriikides on selle ratifitseerimise 
protsess pooleli. Asjaomaste projektide 
rakendamisel on tähtis, et projektide 
täpsustamisel võetaks arvesse 
juurdepääsu tagamist puuetega isikute 
jaoks, nagu on nimetatud kõnealuse 
konventsiooni artiklis 9.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Kehtestada tuleks erisätted nende 
tegevusliikide kohta, mida võib toetada 
Ühtekuuluvusfondist määruses (EL) nr 
[...]/2012 määratletud temaatiliste 

(5) Kehtestada tuleks erisätted nende 
tegevusliikide kohta, mida võib toetada 
Ühtekuuluvusfondist määruses (EL) nr 
[...]/2013 määratletud temaatiliste 
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eesmärkide raames. Samas tuleks 
määratleda ja selgitada ka kulud, mis 
jäävad väljapoole Ühtekuuluvusfondi 
tegevusulatust, muu hulgas seoses 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamisega Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 13. oktoobri 2003. aasta
direktiivi 2003/87/EÜ (millega luuakse 
ühenduses kasvuhoonegaaside 
saastekvootidega kauplemise süsteem ja 
muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ) 
reguleerimisalasse kuuluvates rajatistes.

eesmärkide raames.

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Investeeringud, mille eesmärk on 
vähendada nendest tegevusaladest 
tulenevate kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid, mis on loetletud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 2003. 
aasta direktiivi 2003/87/EÜ (millega 
luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside 
saastekvootidega kauplemise süsteem ja 
muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ) 
I lisas, peaksid olema abikõlblikud 
Ühtekuuluvusfondist toetuse saamiseks, 
kuna need saavad juba rahaliselt kasu 
kõnealuse direktiivi kohaldamisest. See 
väljajätt ei peaks piirama võimalust 
kasutada Ühtekuuluvusfondi direktiivi 
2003/87/EÜ I lisas loetlemata tegevuste 
toetamiseks, isegi kui neid viivad ellu 
samad ettevõtjad, näiteks energiatõhususe 
suurendamise investeeringud soojuse ja 
elektri koostootmisesse ning 
kaugküttevõrkudesse, arukad 
energiajaotus-, ladustus- ja salvestus-
ning ülekandesüsteemid, õhusaaste 
vähendamise meetmed jne, isegi kui üks 
nende kaudsetest mõjudest on 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
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vähendamine või kui need on loetletud 
direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10c lõikes 1 
osutatud riiklikus kavas.

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 b) Investeeringud elamumajandusse, 
välja arvatud energiatõhususe ja 
taastuvenergia edendamisega seotud 
investeeringud ei saa olla abikõlblikud 
Ühtekuuluvusfondist toetuse saamiseks, 
sest need jäävad ELi toimumise lepingus 
määratletud Ühtekuuluvusfondi toetuse 
kasutusalast välja.

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 c) On tähtis tagada, et riskijuhtimise 
investeeringute edendamisel võetakse 
arvesse piirkondliku, piiriülese ja 
rahvusvahelise tasandi spetsiifilisi riske.

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 d) Tuleb tagada Ühtekuuluvusfondist, 
Euroopa Regionaalarengu Fondist, 
Euroopa territoriaalse koostöö raames ja 
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Euroopa Ühendamise Rahastust 
toetatavate sekkumiste vastastikune 
täiendavus ja kooskõla, et vältida 
jõupingutuste dubleerimist ja tagada eri 
infrastruktuuriliikide optimaalne 
ühendamine kohalikul, piirkondlikul ja 
riiklikul tasandil ning kogu Euroopa 
Liidus.

Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Ühtekuuluvusfondi konkreetsete 
vajadustega tegelemiseks ja kooskõlas 
Euroopa 2020. aasta strateegiaga, mille 
kohaselt peaks ühtekuuluvuspoliitika 
toetama aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu elluviimist, tuleb paika 
panna määruses (EL) nr [...]/2012 
(ühtekuuluvussätete määrus) sätestatud 
temaatiliste eesmärkide raamesse jäävad 
investeerimisprioriteedid.

(6) Ühtekuuluvusfondi konkreetsete 
vajadustega tegelemiseks ja kooskõlas 
Euroopa 2020. aasta strateegiaga, mille 
kohaselt peaks ühtekuuluvuspoliitika 
toetama aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu elluviimist, tuleb paika 
panna määruses (EL) nr [...]/2013 
(ühtekuuluvussätete määrus) sätestatud 
temaatiliste eesmärkide raamesse jäävad 
investeerimisprioriteedid. 
Investeerimisprioriteetides sätestatakse 
üksteist mittevälistavad üksikasjalikud 
eesmärgid, mille saavutamisse 
Ühtekuuluvusfond panustab. Need 
investeerimisprioriteedid peaksid olema 
aluseks, mille põhjal määratletakse 
tegevusprogrammide konkreetsed 
eesmärgid, mis võtavad arvesse 
programmiala vajadusi ja eripära.

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Nõukogu 11. juuli 2006. aasta määrus (8) Käesoleva määrusega asendatakse 
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(EÜ) nr 1084/2006, millega asutatakse 
Ühtekuuluvusfond ning tunnistatakse 
kehtetuks määrus (EÜ) nr 1164/94, 
asendatakse käesoleva määrusega. Seega 
tuleks määrus (EÜ) nr 1084/2006 selguse 
huvides kehtetuks tunnistada,

nõukogu 11. juuli 2006. aasta määrus (EÜ) 
nr 1084/2006, millega asutatakse 
Ühtekuuluvusfond. Kõnealune määrus 
tuleks seega kehtetuks tunnistada. Käesolev 
määrus ei peaks siiski mõjutama sellise 
abi jätkamist või muutmist, mille 
komisjon on kiitnud heaks määruse (EÜ) 
nr 1084/2006 alusel või mis tahes muude 
õigusaktide alusel, mida kohaldatakse 
sellise abi suhtes 31. detsembri 2013. 
aasta seisuga ja mida tuleks seega 
kohaldada sellise abi või asjaomaste 
projektide suhtes jätkuvalt ka pärast seda 
kuni nende lõpetamiseni. Määruse (EÜ) 
nr 1084/2006 alusel esitatud või heaks 
kiidetud abitaotlused peaksid seetõttu 
jääma jõusse.

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Kuna majandusliku, sotsiaalse ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse eesmärki ei 
suuda liikmesriigid eri piirkondade 
arengutasemete erinevuse, kõige 
ebasoodsamas olukorras olevate 
piirkondade mahajäämuse ning 
liikmesriikide ja piirkondade piiratud 
rahaliste vahendite tõttu piisavalt 
saavutada, mistõttu seda saab paremini 
saavutada liidu tasandil, võib liit võtta 
meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu 
lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttega. Kooskõlas 
kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõttega ei lähe 
käesolev määrus kaugemale sellest, mis 
on vajalik nimetatud eesmärkide 
saavutamiseks.

Or. en
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Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – alapunkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) määruses (EL) nr […]/2012 [millega 
asutatakse Euroopa Ühendamise 
Rahastu] sätestatud Euroopa 
lisandväärtusega transpordi 
infrastruktuuri projektid kokku XX euro 
ulatuses, vastavalt määruse (EL) nr 
[...]/2012 [ühissätete määrus] artikli 84 
lõikele 4.

Or. en

Selgitus

Kolmepoolsete läbirääkimiste raames leppisid kolm institutsiooni kokku käesoleva 
muudatusettepaneku sisus, kuid otsustasid, et see tuleb sisse viia artiklina 2 a (uus), mille 
teksti esitab komisjon hilisemas etapis.

Muudatusettepanek 16

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tuumajõujaamade tegevuse lõpetamist; (a) tuumajõujaamade tegevuse lõpetamist
ja ehitamist;

Or. en

Muudatusettepanek 17

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) investeeringuid selliste
kasvuhoonegaaside heitkoguste
vähendamise saavutamisse, mis tulenevad
direktiivi 2003/87/EÜ I lisa alla 
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kuuluvatest tegevustest;

Or. en

Muudatusettepanek 18

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) eluhoonetega seotud kulusid. (c) eluhoonetega seotud kulusid, välja 
arvatud kulutused energiatõhususe ja 
taastuvenergia kasutamise edendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 19

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 20

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c b) raskustes olevaid ettevõtteid, mis on 
sellisena määratletud liidu riigiabi 
eeskirjades;

Or. en
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Muudatusettepanek 21

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c c) muud kui keskkonnakaitsega seotud 
investeeringud lennujaamade 
infrastruktuuri.

Or. en

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastavalt määruse (EL) nr [...]/2012 
(ühissätete määrus) artiklile 16 toetatakse 
ühtekuuluvusfondist sama määruse artiklis 
9 sätestatud temaatiliste eesmärkide raames 
järgmisi investeerimisprioriteete:

Vastavalt määruse (EL) nr [...]/2013 
(ühissätete määrus) artiklile 16 toetatakse 
ühtekuuluvusfondist sama määruse artiklis 
9 sätestatud temaatiliste eesmärkide raames
ja kooskõlas eelnimetatud määruse artikli 
14 lõike 1 punkti a alapunktis i osutatud 
partnerluslepingus määratletud vajaduste 
ja võimalustega järgmisi 
investeerimisprioriteete:

Or. en

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) toetada üleminekut vähese CO2-
heitega majandusele järgmiste 
vahenditega:

(a) vähese CO2-heitega majandusele
ülemineku toetamine kõikides sektorites 
järgmisel viisil:

Or. en
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Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt a – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) taastuvate energiaallikate tootmise ja 
levitamise edendamine;

i) taastuvatest energiaallikatest saadava 
energia tootmise ja levitamise 
edendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt a – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) energiatõhususe ja taastuvenergia 
kasutamise edendamine väikestes ja 
keskmise suurusega ettevõtetes;

ii) energiatõhususe ja taastuvenergia 
kasutamise edendamine ettevõtetes, 
eelkõige VKEdes;

Or. en

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt a – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) energiatõhususe ja taastuvenergia 
kasutamise toetamine üldkasutatavates
infrastruktuurides;

iii) energiatõhususe, aruka 
energiajuhtimise ja taastuvenergia 
kasutamise toetamine avalikes 
infrastruktuurides, sealhulgas
üldkasutatavates hoonetes ja 
eluasemesektoris;

Or. en
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Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt a – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) madalpinge arukate jaotussüsteemide 
väljatöötamine;

iv) madal- ja keskpinge arukate 
jaotussüsteemide väljatöötamine ja 
kasutuselevõtmine;

Or. en

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt a – alapunkt v

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v) CO2-heiteid vähendavate strateegiate 
edendamine linnapiirkondades;

v) heiteid vähendavate strateegiate 
edendamine igat liiki territooriumidel, 
eelkõige linnapiirkondades, sealhulgas 
säästva mitmeliigilise linnalise liikuvuse 
edendamine ning kliimamuutuste 
leevendamiseks ja nendega kohanemiseks 
ettenähtud meetmed;

Or. en

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt a – alapunkt v a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v a) suure tõhususega soojuse ja elektri 
koostootmise edendamine, mille aluseks 
on kasuliku soojuse nõudlus;

Or. en
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Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt b – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kliimamuutustega kohanemise ning
riskide ennetamise ja juhtimise
edendamine järgmiste vahenditega:

(b) kliimamuutustega kohanemise ning
riskiennetuse ja -juhtimise edendamine
järgmisel viisil:

Or. en

Muudatusettepanek 31

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) kliimamuutustega kohanemiseks 
suunatud sihtotstarbeliste investeeringute 
toetamine;

i) kliimamuutustega, sealhulgas 
ökosüsteemipõhiseks kohanemiseks 
suunatud investeeringute toetamine;

Or. en

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt c – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) keskkonnakaitse ja ressursitõhususe 
edendamine järgmiste vahenditega:

(c) keskkonnakaitse ja ressursitõhususe 
edendamine järgmisel viisil:

Or. en
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Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt c – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) tegelemine jäätmesektori suure 
investeeringuvajadusega, et täita ELi 
keskkonnaalase õigustiku nõuded;

i) investeerimine jäätmesektorisse, et täita 
ELi keskkonnaalase õigustiku nõuded ja 
vastata liikmesriikide poolt määratletud, 
nendest nõuetest kaugemale ulatuvaid 
investeeringuid vajavatele vajadustele;

Or. en

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt c – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) tegelemine veesektori suure 
investeeringuvajadusega, et täita ELi 
keskkonnaalase õigustiku nõuded;

ii) investeerimine veesektorisse, et täita 
ELi keskkonnaalase õigustiku nõuded ja 
vastata liikmesriikide poolt määratletud, 
nendest nõuetest kaugemale ulatuvaid 
investeeringuid vajavatele vajadustele;

Or. en

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt c – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) bioloogilise mitmekesisuse kaitse ja 
taastamine, mh roheliste infrastruktuuride
kaudu;

iii) bioloogilise mitmekesisuse kaitse ja 
taastamine, pinnase kaitse ja taastamine 
ning ökosüsteemi teenuste, sealhulgas 
NATURA 2000 ja roheliste 
infrastruktuuride edendamine;

Or. en
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Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt c – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) linnakeskkonna parandamine sh
mahajäetud tööstusobjektide 
taaselustamine ja õhusaaste vähendamine.

iv) meetmed linnakeskkonna
parandamiseks, linnade taaselustamine,
mahajäetud tööstusobjektide (sh 
ümberkorraldatavad piirkonnad)
taaselustamine ja saastatusest 
puhastamine, õhusaaste vähendamine ja 
müra vähendamise edendamine.

Or. en

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt d – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) säästva transpordi edendamine ja
oluliste võrguinfrastruktuuride nn 
pudelikaelte kõrvaldamine järgmiste 
vahenditega:

d) säästva transpordi edendamine ning
oluliste võrguinfrastruktuuride
kitsaskohtade kõrvaldamine järgmisel 
viisil:

Or. en

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt d – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) Euroopa ühtse mitmeliigilise 
transpordipiirkonna toetamine 
investeerides üleeuroopalisse 
transpordivõrku;

i) Euroopa ühtse mitmeliigilise 
transpordipiirkonna toetamine 
investeerides üleeuroopalisse 
transpordivõrku (TEN-T);

Or. en
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Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt d – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) keskkonnasõbralike ja vähese CO2-
heitega transpordisüsteemide arendamine,
sh säästva linnalise liikuvuse 
edendamine;

ii) keskkonnasõbralike (sh vähe müra 
tekitavate) ja vähese CO2-heitega 
transpordisüsteemide, sealhulgas sisevee-
ja meretranspordi, sadamate, eri 
transpordiliikide ühendamise ja 
lennujaama infrastruktuuri arendamine ja 
täiustamine, et edendada säästvat 
piirkondlikku ja kohalikku liikuvust;

Or. en

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt d – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) ulatuslike, kvaliteetsete ja 
koostalitusvõimeliste raudteesüsteemide 
arendamine;

iii) ulatuslike, kvaliteetsete ja 
koostalitusvõimeliste raudteesüsteemide 
arendamine ja taastamine ning 
mürataseme vähendamise meetmete 
edendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vajaduse korral kasutatakse käesoleva 
määruse lisas sätestatud ühiseid näitajaid

1. Käesoleva määruse lisas sätestatud 
ühiseid väljundnäitajaid, 
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kooskõlas määruse (EL) nr [...]/2012 
(ühissätete määrus) artikli 24 lõikega 3.
Ühiste näitajate baasväärtuseks võetakse 
null ning kumulatiivsed eesmärgid 
seatakse 2022. aastaks.

programmispetsiifilisi tulemusnäitajaid ja 
vajaduse korral programmispetsiifilisi 
väljundnäitajaid kasutatakse […]
kooskõlas määruse (EL) nr [...]/2013 artikli 
24 lõikega 3 ja artikli 87 lõike 2 punkti b 
alapunktidega ii ja iv.

2. Programmispetsiifiliste
väljundinäitajate puhul võetakse 
baasväärtuseks null ning kumulatiivsed 
eesmärgid seatakse 2022. aastaks.

2. Ühiste ja programmispetsiifiliste
väljundnäitajate puhul võetakse 
baasväärtuseks null. Aastaks 2022 
kehtestatakse kõnealuste näitajate jaoks 
kumulatiivsed koguselised sihtväärtused.

3. Programmispetsiifiliste tulemusnäitajate 
puhul kasutatakse baasväärtusena kõige 
värskemaid kättesaadavaid andmeid ja 
eesmärgid seatakse 2022. aastaks ning 
neid võib väljendada nii kvantitatiivselt kui 
ka kvalitatiivselt.

3. Programmispetsiifiliste tulemusnäitajate 
puhul, mis on seotud 
investeerimisprioriteetidega, kasutatakse 
baasväärtusena kõige värskemaid 
kättesaadavaid andmeid ja eesmärgid 
seatakse 2022. aastaks. Eesmärke võib 
väljendada nii kvantitatiivselt kui ka 
kvalitatiivselt.

3 a. Komisjonile antakse volitused 
kooskõlas artikliga 5 a võtta vastu 
delegeeritud õigusakt, et muuta käesoleva 
määruse lisas toodud ühiste 
väljundnäitajate loetelu, et seda 
nõuetekohastel juhtudel muuta, et tagada 
programmi rakendamisel tehtud 
edusammude tulemuslik hindamine.

Or. en

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Määruse (EÜ) nr 1084/2006 alusel 
esitatud abitaotlused jäävad jõusse.

2. Määruse (EÜ) nr 1084/2006 alusel 
esitatud või heaks kiidetud abitaotlused 
jäävad jõusse.

Or. en
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Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
Delegeeritud volituste rakendamine

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis 
sätestatud tingimustel.
2. Artikli 4 lõikes 3 a osutatud õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile määramata ajaks alates 1. 
jaanuarist 2014.
3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 4 lõikes 3 a osutatud volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub järgmisel päeval pärast 
selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas 
või otsuses kindlaksmääratud hilisemal 
kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud 
delegeeritud õigusaktide kehtivust.
4. Niipea, kui komisjon on vastu võtnud 
delegeeritud õigusakti, teeb ta selle samal 
ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.
5. Vastavalt artikli 4 lõikele 3 a vastu 
võetud delegeeritud õigusakt jõustub 
ainult juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole esitanud vastuväiteid kahe 
kuu jooksul pärast kõnealusest õigusaktist 
teatamist Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule või kui Euroopa Parlament ja 
nõukogu on mõlemad enne nimetatud 
ajavahemiku lõppemist komisjonile 
teatanud, et nad ei kavatse vastuväiteid 
esitada. Euroopa Parlamendi või nõukogu 
algatusel võib seda tähtaega pikendada 
kahe kuu võrra.

Or. en
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Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määrus (EÜ) nr 1084/2006 tunnistatakse
kehtetuks.

Ilma et see piiraks artikli 5 sätete 
kohaldamist, tunnistatakse nõukogu
määrus (EÜ) nr 1084/2006 kehtetuks alates 
1. jaanuarist 2014.

Viiteid kehtetuks tunnistatud määrustele 
tõlgendatakse viidetena käesolevale 
määrusele.

Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele 
käsitatakse viidetena käesolevale 
määrusele ja neid loetakse X lisas esitatud 
vastavustabeli kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Parlament ja nõukogu vaatavad 
käesoleva määruse läbi 31. detsembriks
2022 asutamislepingu artiklis 177 
sätestatud korras.

Euroopa Parlament ja nõukogu vaatavad 
käesoleva määruse läbi 31. detsembriks
2020 kooskõlas ELi toimimise lepingu 
artikliga 177.

Or. en

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – rubriik 1 – alamrubriik 1

Komisjoni ettepanek

ÜHIK NIMETUS

Tahked jäätmed tonnides Jäätmekäitlusmahu kasv
Muudatusettepanek

ÜHIK NIMETUS
Tahked jäätmed tonni/aastas Jäätmekäitlusmahu kasv
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Or. en

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – rubriik 1 – alamrubriik 2 – rida 2

Komisjoni ettepanek

ÜHIK NIMETUS
m3 Lekete hinnanguline 

vähenemine veevõrgus
Muudatusettepanek

ÜHIK NIMETUS

välja jäetud välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – rubriik 1 – alamrubriik 4 – rida 2

Komisjoni ettepanek

ÜHIK NIMETUS
Riskide ennetamine ja ohjamine isikute arv Elanikkond, kellel on kasu 

metsatulekahjude eest 
kaitsmiseks võetavatest ja 
muudest kaitsemeetmetest

Muudatusettepanek

ÜHIK NIMETUS
Riskide ennetamine ja ohjamine isikute arv Elanikkond, kellel on kasu 

metsatulekahjude eest 
kaitsmiseks võetavatest 
meetmetest

Or. en

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – rubriik 1 – alamrubriik 6
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Komisjoni ettepanek

ÜHIK NIMETUS
Pinnase isoleerimine hektarites Muutused arendustegevuse 

tõttu isoleeritud pinnases
Muudatusettepanek

ÜHIK NIMETUS

välja jäetud välja jäetud välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – rubriik 1 – alamrubriik 7

Komisjoni ettepanek

ÜHIK NIMETUS
Loodus ja bioloogiline mitmekesisus hektarites Parema kaitsestaatusega 

elupaikade pindala
Muudatusettepanek

ÜHIK NIMETUS
Loodus ja bioloogiline mitmekesisus hektarites Parema kaitsestaatuse 

saamiseks toetust saavate
elupaikade pindala

Or. en

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – rubriik 2 – alamrubriik 3

Komisjoni ettepanek

ÜHIK NIMETUS
Kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine

ekvivalendi 
tonnides

Kasvuhoonegaaside 
heitkoguste hinnanguline 
vähenemine CO2 
ekvivalendi tonnides
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Muudatusettepanek

ÜHIK NIMETUS

Kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine

ekvivalendi 
tonnides

Kasvuhoonegaaside 
hinnanguline vähenemine

Or. en

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – rubriik 3 – alamrubriik 3

Komisjoni ettepanek

ÜHIK NIMETUS
Linnatransport reiside arv Reiside arvu kasv toetatud 

linnatranspordis
Muudatusettepanek

ÜHIK NIMETUS
Linnatransport km Uute või parandatud 

trammi- ja metrooliinide 
kogupikkus

Or. en

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – rubriik 3 – alamrubriik 4

Komisjoni ettepanek

ÜHIK NIMETUS
Siseveeteed tonnkilomeet

rites
Paremaid siseveeteid 
mööda veetava kauba 
mahu kasv

Muudatusettepanek

ÜHIK NIMETUS

Siseveeteed km Parandatud või loodud 
siseveeteede kogupikkus

Or. en
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SELETUSKIRI

Komisjoni ettepanek Ühtekuuluvusfondi kohta 

Komisjoni esitatud ühtekuuluvuspoliitikat puudutava seadusandliku paketi kontekstis kuulub 
Ühtekuuluvusfond uue ühise strateegilise raamistikuga hõlmatud fondide hulka, kuhu 
kuuluvad veel ka struktuurifondid, Ühtekuuluvusfond, samuti Maaelu Arengu Euroopa 
Põllumajandusfond ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfond. Mitmetes kavandamise ja 
finantsjuhtimise valdkondades hakatakse kõiki kõnealuseid fonde reguleerima ühiste sätetega. 
Peale selle hakkavad, nagu ka praegusel programmiperioodil, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa 
Regionaalarengu Fondi ja Euroopa Sotsiaalfondi reguleerima ühised üksikasjalikud 
lisaeeskirjad, mis puudutavad kavandamist, juhtimist ja kontrollimist. 

Vaatamata sellele, et komisjon teeb ettepaneku fondide uue raamistiku kohta, pole 
konkreetselt Ühtekuuluvusfondi tegevusvaldkond ja eesmärgid selles praeguse 
programmiperioodiga võrreldes väga palju muutunud.

Oma ettepanekus võtta vastu praegust üldmäärust (ühissätete määrus) asendav määrus, milles 
on sätestatud kõigile fondidele ühised sätted, teeb komisjon ettepaneku fondide senisest 
erineva ülesannete ja eesmärkide struktuuri kohta, allutades kõik fondid eesmärgile 
investeerida majanduskasvu ja töökohtade loomisesse, selleks et aidata kaasa liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia elluviimisele. Ühtekuuluvusfond aitab 
kaasa selle eesmärgi saavutamisele ja selle ülesande täitmisele, toetades liikmesriike, kelle 
rahvamajanduse kogutulu inimese kohta on vähem kui 90% ELi 27 liikmesriigi keskmisest 
rahvamajanduse kogutulust inimese kohta. Siiski on Ühtekuuluvusfondi tegevusvaldkond ka 
edaspidi suunatud rahalise toetuse osutamisele keskkonnaprojektidele ning üleeuroopaliste 
võrkude projektidele transpordi infrastruktuuri valdkonnas, tagades samas sobiva tasakaalu ja 
kooskõlas iga liikmesriigi konkreetsete investeeringute- ja infrastruktuuridealaste vajadustega 
(Ettepaneku võtta vastu Ühtekuuluvusfondi määrus artikkel 2).

Toetuste ulatust on siiski mõnevõrra muudetud, sest muudetud on ettepaneku võtta vastu 
Ühtekuuluvusfondi määrus artikli 2 lõige 2 sisalduvaid toetuse välistamise juhtumeid, lisades 
nende hulka kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise direktiivi 2003/87/EÜ 
reguleerimisalasse kuuluvates rajatistes. Viited võla intressidele, maa ostule summa eest, mis 
ületab 10% asjaomase tegevuse abikõlblikest kuludest kokku ja käibemaksu tagasi saamisele, 
mis praegu on sätestatud üldmääruse artikli 3 punktides a, b ja e, lisatakse nüüd ühissätete 
määruse artikli 59 lõikele 3, mis on kõigi ühise strateegilise raamistikuga hõlmatud fondide 
suhtes kohaldatavaks ühiseks sätteks.

Praeguse määrusega võrreldes sisaldub üks uus moment ettepaneku võtta vastu 
Ühtekuuluvusfondi määrus artiklis 3, milles on vastavalt ühissätete määruse artiklis 16 
sätestatud temaatilise kontsentratsiooni põhimõttele sätestatud, et Ühtekuuluvusfondi toetus 
allub investeerimisprioriteetide loetelule eespool määratletud ulatuses ja seoses ühissätete 
määruse artiklis 9 määratletud temaatiliste eesmärkidega, eriti:

a) vähese CO2-heitega majandusele ülemineku toetamine kõikides sektorites;
b) kliimamuutustega kohanemise, riskiennetamise ja -juhtimise edendamine;
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c) keskkonnakaitse ja ressursitõhususe edendamine;
d) säästva transpordi ja tähtsate võrguinfrastruktuuride kitsaskohtade kõrvaldamise 
edendamine; ning
e) institutsioonilise suutlikkuse ja tõhusa avaliku halduse tugevdamine.

Kõik need eesmärgid on seejärel jaotatud konkreetseteks investeerimisprioriteetide 
rühmadeks, mis on esitatud iga vastava eesmärgi all.

Ettepanekus on nüüd selgesõnaliselt sätestatud institutsioonilise suutlikkuse parandamise 
toetamine, sest seda peetakse ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas eriti vajalikuks, arvestades
toetatavate projektide suurust ja tähtsust.

Sarnaselt praeguse üldmääruse artikli 8 lõikes 3 sätestatud üleminekuskeemiga on ka 
ühissätete määruses sätestatud, et liikmesriigid, kellel on 2013. aastal õigus 
Ühtekuuluvusfondi rahastamisele, kuid kelle nominaalne rahvamajanduse kogutulu inimese 
kohta ületab 90% keskmisest rahvamajanduse kogutulust inimese kohta ELi 27 liikmesriigis, 
saavad Ühtekuuluvusfondist toetust ajutiselt ja juhtumipõhiselt.

Üldmääruse artiklis 4 sisalduvad tingimusi puudutavad sätted on nüüd ühissätete määruse osa 
(II jaotis, III ja IV peatükk).

Võrreldes praegu kehtiva määrusega sisaldab ettepanek võtta vastu Ühtekuuluvusfondi 
määrus ka muid uusi elemente. Seoses rohkem tulemustele orienteeritud protsessi 
taotlemisega, tagamaks ühtekuuluvuspoliitika programmide tulemustele orienteeritus ja 
fondide tõhus rakendamine, ja nagu Euroopa Regionaalarengu Fondi puhul, võtab komisjon 
Ühtekuuluvusfondi jaoks kasutusele ühised näitajad (ettepaneku võtta vastu 
Ühtekuuluvusfondi määrus artikkel 4 ja lisa) programmi rakendamisel eesmärkide 
saavutamise edusammude hindamiseks (ühissätete määruse artikli 24 lõige 3).

Kolmepoolse kohtumise tulemused

Ühtekuuluvusfondi käsitlev kolmepoolne kohtumine viidi läbi, järgides läbirääkimistes 
võimalikult suurel määral regionaalarengukomisjonis 12. juulil 2012. aastal hääletatud 
seisukohta. Tulemus on tõeliselt rahuldav, kuna suudeti hoida joont, mida järgivad enamik 
Euroopa Parlamendi muudatusettepanekuid, eelkõige neist kõige olulisemad.

Samuti püüti saavutada head koordineeritust ja koostoimet teiste määrustega – see kehtib eriti 
seoses Euroopa Regionaalarengu Fondiga, kus nende jõupingutuste tõttu suudeti vastavusse 
viia vastavad investeeringute prioriteedid, et tagada eeskirjade lihtsustamine ja kergendada
saajate jaoks tõlgendamist.

Ühtekuuluvusfondi tegevusulatust (Ettepaneku võtta vastu Ühtekuuluvusfondi määrus artikkel 
2) laiendati vastavalt mandaadile, mis võimaldas lisada toetused energiatõhususele ja 
taastuvenergia kasutamisele elamumajanduses – sarnaselt sellega, mis juba on ette nähtud 
avaliku infrastruktuuri jaoks – ja lisada investeerimisprioriteetidesse toetused ülitõhusale 
kaugküttele ning soojuse ja elektri koostootmisele.

Peamine põhjus on see, et uusimate kättesaadavate andmete, sh Euroopa Komisjoni andmete 
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kohaselt suudaks EL praeguse suundumuse juures saavutada ainult vähem kui poole aastaks 
2020. seatud energiatõhususe 20% suurendamise eesmärgist. Ühtekuuluvusfondi toetus 
energiatõhususele ja taastuvenergia kasutamisele eluasememajanduses oleks kõige 
kuluefektiivsem viis strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide saavutamiseks.

Sarnase tähelepaneku võib teha seoses kõrge kasuteguriga kaugkütte ning soojus-ja 
elektrienergia koostootmise kohta, pidades silmas nende tähtsust Ühtekuuluvusfondist toetust 
saavate liikmesriikide jaoks, nende suurt arengumarginaali ja väga positiivne mõju 
keskkonnale, mida on võimalik saavutada suurenenud energiatõhususe ja taastuvate 
energiaallikate kasutamisega, mis aitab vähendada heidet ja suurendada energiavarustuse 
kindlust.

Hoolimata nõukogu ja komisjoni esialgsest vastupanust, jäeti alles viide toetuse kohta, mida 
võib anda Ühtekuuluvusfondist Euroopa Ühendamise Rahastu transpordi infrastruktuuri 
projektidele Ühtekuuluvusfondist toetust saavates liikmesriikides. Seda tehti arvestusega, et 
kui Ühtekuuluvusfondi vahendeid tegelikkuses üle kantakse, ei saa seda teha ilma käesolevas 
määruses sellele viitamata, kuigi ülekandmist reguleerivate eeskirjade üle tuleb otsustada 
ühissätete määruse artiklis 84.Tuleb märkida, et kogu see asi sõltub ühissätete määruse ja 
mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimiste lõpptulemusest – seda nii ülekandmise 
teostatavuse kui ka tegelikkuses ülakantavate summade osas.

Euroopa Regionaalarengu Fondi määrusega vastavusse viimise eesmärgil otsustati ka 
Ühtekuuluvusfondi määruses selgesõnaliselt välistada toetused tubaka ja tubakatoodete 
tootmisele, töötlemisele ja turustamisele ning raskustes olevatele ettevõtjatele, nagu on 
määratletud liidu riigiabi eeskirjades.

Oluline muutus – taas kooskõlas sellega, mida nõudis parlament – on seotud ettevõtetega, kes 
kuulutatakse energiatõhususe ja taastuvenergia projektide vallas abikõlblikuks, kuna on 
jõutud kokkuleppele, et toetust võivad saada ka muud ettevõtetele peale VKEde.

Investeeringuprioriteetides (artikkel 3), on erilist tähelepanu pööratud keskkonnaküsimustele. 
Peale toetuse energiatõhususele ja taastuvenergiale elamumajanduses ning kaugküttele ja 
koostootmisele, on jõutud olulisele kokkuleppele jäätmete ja veesektori osas, mis tähendab, et 
investeeringud nimetatud sektorites on võimalikud, mitte ainult selleks, et vastata ELi 
keskkonnaalase õigustiku nõuetele, vaid liikuda sealt edasi ja reageerida liikmesriikide poolt 
väljaselgitatud vajadustele.
Toetus Natura 2000 võrgustikule ja keskkonnasõbralikule transpordile on samuti sellise 
lähenemisviisi tulemus.

Makromajandusliku tingimuslikkuse küsimust on põhjalikult arutletud ja lõpuks lepiti kokku 
jätta otsuse tegemine selle teema kohta ühissätete määruse läbirääkimisteks, kuna see on 
parim koht, kus selle probleemiga üldisemast seisukohast tegeleda.

Lõpuks on ühiseid näitajaid mitu korda arutatud muude määruste läbirääkimiste 
meeskondadega, et leida Euroopa Regionaalarengu Fondile, Euroopa territoriaalne koostööle 
ja Ühtekuuluvusfondile ühine lahendus. Koos nõukogu ja komisjoniga saavutatud lõplik 
kokkulepe näeb ette institutsioonidevahelise kokkuleppe kolme institutsiooni vahel tagamaks, 
et esialgne ettepanek lisade osas, mille komisjon tegi pärast pikki konsultatsioone 
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ekspertidega, jääks samaks. Igasugused tulevased muutused saab vajaduse korral igal juhul 
teha delegeeritud õigusaktidega.


