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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 SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

muudetud 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 nõukogu määrus (EÜ) nr 
1083/2006
(COM(2013)0246 – C7-0107/2013 – 2011/0276(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2011)0615) ning muudetud ettepanekuid (COM (2012)0496, COM(2013)0146 ja 
COM(2013)0246),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 177, mille 
kohaselt esitas komisjon ettepaneku parlamendile (C7-0107/2013),

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

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust1,

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

– võttes arvesse kontrollikoja 15. detsembri 2011. aasta arvamust3,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni ja 
eelarvekomisjoni, eelarvekontrollikomisjoni, majandus- ja rahanduskomisjoni, 
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 (A7-0000/2013),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

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

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, 
                                               
1 25. aprilli 2012. aasta (ELT C 191, 29.6.2012, lk 30), 12. detsembri 2012. aasta (ELT C 44, 15.2.2013, lk 76) ja 

22. mai 2013. aasta (Euroopa Liidu Teatajas veel avaldamata) arvamused.
2 ELT C 225, 27.7.2012, lk 58.
3 ELT C 47, 17.2.2011, lk 1.
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komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
I jaotis – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Muudetud ettepanek: 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 nõukogu 
määrus (EÜ) nr 1083/2006

Muudetud ettepanek: EUROOPA 
PARLAMENDI JA NÕUKOGU 
MÄÄRUS, millega kehtestatakse 
ühissätted 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

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 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 ühises 
raamistikus toimivate fondide – Euroopa 
Regionaalarengu Fondi (ERF), Euroopa 
Sotsiaalfondi (ESF), Ühtekuuluvusfondi, 
Maaelu Arengu Euroopa 
Põllumajandusfondi (EAFRD) ja Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) 
suhtes (edaspidi „Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondid”). Selles on sätestatud 
ka õigusnormid, mis on vajalikud, et 
tagada Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide tulemuslikkus ning 
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nende koordineerimine üksteisega ja 
muude liidu vahenditega.

Ühiseeskirjad on sätestatud teises osas. välja jäetud

Märkus tõlke juurde: Käesolevas määruses 
ja fonde käsitlevates määrustes 
asendatakse kõik asjaomased viited „ÜSRi 
fondidele” terminiga „Euroopa struktuuri-
ja investeerimisfondid”; selle 
muudatusettepaneku vastuvõtmine 
tähendab, et tekstides tuleb läbivalt teha 
vastavad muudatused.

Or. en

Selgitus

Vasakpoolses veerus puudub lause „The common rules are set out in Part Two” tõlge 
„Ühiseeskirjad on sätestatud teises osas. Paremas veerus tekst välja jäetud (toimetaja 
märkus).

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas määruses ette nähtud eeskirju 
kohaldatakse, ilma et see piiraks sätteid, 
mis on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruses (EL) nr […]/2012 ühise 
põllumajanduspoliitika rahastamise, 
haldamise ja järelevalve kohta (edaspidi 
„ÜPP määrus”), ja järgmistes määrustes 
ette nähtud erisätteid:

Käesolevas määruses ette nähtud eeskirju 
kohaldatakse ilma et see piiraks sätteid, 
mis on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruses (EL) nr […]/2012 ühise 
põllumajanduspoliitika rahastamise, 
haldamise ja järelevalve kohta (edaspidi 
„ÜPP määrus”), ja järgmistes määrustes 
kooskõlas käesoleva artikli viimase 
lõiguga ette nähtud erisätteid:

Or. en
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Muudatusettepanek 4

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määruse II osa kohaldatakse 
kõigile Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide suhtes, välja arvatud 
juhul, kui asjaomaste fondiomaste 
eeskirjadega kehtestatakse ühissätetest 
erinevad erieeskirjad; sellisel juhul 
kohaldatakse erieeskirju. Kõigi ühisesse 
strateegilisse raamistikku kuuluvate 
fondispetsiifiliste eeskirjadega saab 
kehtestada ühissätetele täiendavaid 
eeskirju. Need täiendavad eeskirjad ei või 
aga olla vastuolus ühissätetega. Kahtluse 
korral, kas kohaldada tuleb käesoleva 
määruse II osa või vastavaid 
fondispetsiifilisi eeskirju, kohaldatakse 
ühissätteid.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks sellele kasutatakse järgmisi 
mõisteid:

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi 
mõisteid:

Or. en
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) „liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia” – eesmärgid ja 
ühised sihid, mis annavad suuna 
liikmesriikide ja liidu tegevusele ning mis 
on sätestatud komisjoni teatises „Euroopa 
2020. aastal: aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegia” ning 
sisalduvad Euroopa Ülemkogu 17. juuni 
2010. aasta järeldustes I lisana (Euroopa 
uus tööhõive ja majanduskasvu strateegia, 
ELi peamised eesmärgid), nõukogu 13. 
juuli 2010. aasta soovituses liikmesriikide 
ja liidu majanduspoliitika üldsuuniste 
kohta ning nõukogu 21. oktoobri 2010. 
aasta otsuses liikmesriikide 
tööhõivepoliitika suuniste kohta, samuti 
nende eesmärkide ja ühiste sihtide 
muudatustes;

(1) „liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia” – eesmärgid ja 
ühised sihid, mis annavad suuna 
liikmesriikide ja liidu tegevusele ning mis 
on sätestatud Euroopa Ülemkogu 17. juuni 
2010. aasta järelduste I lisas (Euroopa uus 
tööhõive ja majanduskasvu strateegia, ELi 
peamised eesmärgid), nõukogu 13. juuli 
2010. aasta soovituses liikmesriikide ja 
liidu majanduspoliitika üldsuuniste kohta
ning nõukogu 21. oktoobri 2010. aasta 
otsuses liikmesriikide tööhõivepoliitika 
suuniste kohta, samuti nende eesmärkide ja 
ühiste sihtide muudatustes;

Or. en

Muudatusettepanek 7

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) „ühine strateegiline raamistik” –
elemendid, mis annavad programmitöö 
protsessile selge strateegilise suuna ning 
hõlbustavad liidu sekkumiste 
valdkondlikku ja territoriaalset 
koordineerimist ÜSRi fondide vahel ning 
samuti muude asjakohaste liidu 
poliitikavaldkondade ja vahenditega, 
lähtudes liidu aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu eesmärkidest ja 
sihtidest;

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) „meede” – toiminguliik, mida 
toetatakse ÜSRi fondidest, et saavutada 
mingi programmi eesmärke;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) „soovituslikud kõrge Euroopa 
lisaväärtusega meetmed” – meetmed, mis 
eeldatavalt annavad tuntava panuse liidu 
aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu sihtide ja eesmärkide 
saavutamisse ning mis on programmide 
ettevalmistamisel lähtepunktiks;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) „programmitöö” – mitmeastmeline 
korralduse, otsustamise ja rahaliste 
vahendite eraldamise protsess, mille 
eesmärk on rakendada mitut aastat 

(6) „programmitöö” – kooskõlas artikliga 
5 partnerite osalusel toimuv 
mitmeastmeline korralduse, otsustamise ja 
rahaliste vahendite eraldamise protsess, 
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hõlmava ajavahemiku vältel liidu ja 
liikmesriikide ühiseid meetmeid liidu 
aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia elluviimiseks;

mille eesmärk on rakendada mitut aastat 
hõlmava ajavahemiku vältel liidu ja 
liikmesriikide ühiseid meetmeid liidu 
aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia eesmärkide 
saavutamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) „toetusesaaja” – toimingute 
algatamise või algatamise ja rakendamise 
eest vastutav avalik-õiguslik või 
eraõiguslik organ; riigiabi kontekstis 
tähendab termin „toetusesaaja” üksust, mis 
saab toetust; rahastamisvahendite 
kontekstis tähendab termin „toetusesaaja” 
asutust, kes rakendab rahastamisvahendit;

(10) „toetusesaaja” – toimingute 
algatamise või algatamise ja rakendamise 
eest vastutav avalik-õiguslik või 
eraõiguslik organ ning üksnes EAFRDi ja 
EMKFiga seotud määruste puhul ka 
füüsiline isik; riigiabi kavade (nagu on 
määratletud käesoleva määruse artikli 2 
punktis 12) kontekstis tähendab termin 
„toetusesaaja” üksust, mis saab toetust; 
käesoleva määruse II osa IV jaotise 
kohaste rahastamisvahendite kontekstis 
tähendab termin „toetusesaaja” asutust, kes 
rakendab rahastamisvahendit või vastavalt 
kas fondi või fonde;

Or. en

Muudatusettepanek 12

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) „rahastamisvahend” – Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondide suhtes 
kohaldatakse mutatis mutandis 
finantsmääruses sätestatud 
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rahastamisvahendite määratlust, välja 
arvatud juhul, kui käesolevas määruses 
on ette nähtud teisiti;

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) „riiklik toetus” – igasugune rahaline 
toetus, et rahastada toimingut, mille 
aluseks on riigi- või piirkondlike või 
kohalike ametiasutuste eelarve, ÜSRi 
fondidega seotud liidu eelarve, avalik-
õiguslike asutuste või avalik-õiguslike 
asutuste ühingute eelarve;

(14) „avaliku sektori kulud” – igasugune 
avaliku sektori panus, et rahastada 
toiminguid, mille aluseks on riigi- või 
piirkondlike või kohalike ametiasutuste 
eelarve, Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondidega seotud liidu 
eelarve, avalik-õiguslike asutuste või 
avalik-õiguslike asutuste ühingute eelarve;

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) „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;

(18) „kogukonna juhitud 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 
mille töötab välja ning mida rakendab
kohalik algatusrühm;

Or. en
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Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) „jooksev lõpetamine” – toimingute 
lõpetamine raamatupidamisarvestuse iga-
aastase kontrolli ja heakskiitmise 
tulemusel ja enne programmi üldist 
lõpetamist;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) „partnerlusleping” – dokument, mille 
liikmesriik on partnerite kaasabil ette 
valmistanud kooskõlas mitmetasandilise 
valitsemise meetodiga ning milles on 
sätestatud liikmesriigi strateegia, 
prioriteedid ja meetmed ÜSRi fondide
kasutamiseks tulemuslikult ja tõhusalt, et
järgida liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegiaid, ning mille 
komisjon on pärast hindamist ja dialoogi 
liikmesriigiga heaks kiitnud; 

(20) „partnerluslepe” – dokument, mille 
liikmesriik on partnerite kaasabil ette 
valmistanud kooskõlas mitmetasandilise 
valitsemise meetodiga ning milles on 
sätestatud liikmesriigi strateegia, 
prioriteedid ja meetmed Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondide
kasutamiseks tulemuslikult ja tõhusalt, et 
järgida liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegiaid, ning mille 
komisjon on pärast hindamist ja dialoogi 
liikmesriigiga heaks kiitnud;
Märkus tõlke juurde: Käesolevas määruses 
asendatakse termin „partnerlusleping” 
terminiga „partnerluslepe”; selle 
muudatusettepaneku vastuvõtmine 
tähendab, et tekstides tuleb läbivalt teha 
vastavad muudatused.

Or. en
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Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) „tingdeponeerimiskonto” –
pangakonto, mille kohta sõlmitakse 
kirjalik leping korraldusasutuse (või 
vahendusasutuse) ja rahastamisvahendit 
rakendava asutuse vahel, või avaliku ja 
erasektori partnerluse puhul kirjalik 
leping toetusesaajast avaliku sektori 
asutuse ja erasektori partneri vahel, mille 
on heaks kiitnud korraldusasutus (või 
vahendusasutus), ning mis luuakse 
spetsiaalselt selleks, et hoida sellel pärast 
abikõlblikkusperioodi väljamakstavaid 
summasid eranditult käesoleva määruse 
artikli 36 lõike 1 punktis c, artikli 36 
lõigetes 2 ja 2 a ning artiklis 54/C ette 
nähtud eesmärkidel, või pangakonto, mis 
luuakse tingimustel, millega nähakse ette 
samaväärsed tagatised fondist makstavate 
summade kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 23 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 b) „fondifond” – fond, mis on loodud 
eesmärgiga anda programmi(de)lt 
saadavat toetust mitmele 
rahastamisvahendeid rakendavale 
asutusele. Kui rahastamisvahendeid 
rakendatakse fondifondi kaudu, 
käsitletakse fondifondi rakendavat asutust 
artikli 2 lõike 8 tähenduses ainsa 
toetusesaajana;
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Or. en

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) „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 on määratletud
komisjoni soovituses 2003/361/EÜ või 
selle järgnevates muudatustes;

Or. en

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 a) „makropiirkondlik strateegia” –
Euroopa Ülemkogu poolt kinnitatud 
integreeritud raamistik, mida võivad muu 
hulgas toetada Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondid, mis on ette nähtud 
kindlaksmääratud geograafilise piirkonna 
ees seisvate ühiste probleemide 
käsitlemiseks, mis on seotud samas 
geograafilises piirkonnas asuvate 
liikmesriikide ja kolmandate riikidega, kes 
saavad seetõttu kasu tihedamast 
koostööst, millega antakse panus 
majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse saavutamiseks;

Or. en
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Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 26 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 b) „mere vesikonna strateegia” − 
teatava geograafilise alaga seotud 
struktureeritud koostööraamistik, mille on 
välja töötanud Euroopa institutsioonid, 
liikmesriigid, nende piirkonnad ja 
vajaduse korral vesikonda jagavad 
kolmandad riigid; strateegias arvestatakse 
mere vesikonna geograafilist, klimaatilist, 
majanduslikku ja poliitilist eripära;

Or. en

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 26 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 c) „konkreetne eesmärk” – tulemus, 
millele aitab kaasa investeerimisprioriteet 
või liidu prioriteet konkreetses riiklikus 
või piirkondlikus kontekstis mõne 
prioriteedi raames tehtava tegevuse või 
võetavate meetmete kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 26 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 d) „asjaomased riigipõhised 
soovitused, mis on vastu võetud kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
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121 lõikega 2” ja „asjakohased nõukogu 
soovitused, mis on vastu võetud kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
148 lõikega 4” – struktuursete 
probleemidega seotud soovitused, mida on 
asjakohane käsitleda mitmeaastaste 
investeeringute kaudu, mis kuuluvad 
otseselt Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide kohaldamisalasse, 
nagu on sätestatud fondispetsiifilistes 
määrustes;

Or. en

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 26 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 e) „avaliku ja erasektori partnerlus” –
avalik-õiguslike asutuste ja erasektori 
vahelised koostöövormid, mille eesmärk 
on parandada investeeringuid 
infrastruktuuriprojektidesse või muud 
tüüpi toimingutesse avalike teenuste 
osutamiseks, jagades riske ning saades 
osa erasektori oskusteadmistest või 
kapitali lisaallikatest.

Or. en

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2 a
Komisjoni otsuste ajaline piirang
Kui artikli 15 lõigete 2 ja 3, artikli 25 
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lõike 3, artikli 26 lõike 2, artikli 92 lõike 
2, artikli 96 lõike 2 ja artikli 97 lõike 3 
kohaselt on komisjonile seatud ajaline 
piirang otsuse vastuvõtmiseks või 
muutmiseks rakendusaktiga, ei hõlma see 
ajaline piirang ajavahemikku, mis algab 
järgmisel päeval pärast seda, kui 
komisjon on saatnud oma tähelepanekud 
liikmesriigile, ja kestab seni, kuni 
liikmesriik on nendele tähelepanekutele 
vastanud.

Or. en

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 välja jäetud

Kohaldamisala

Käesolevas osas sätestatud eeskirju 
kohaldatakse ilma, et see piiraks 
kolmandas osas kehtestatud sätteid.

Or. en

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 

1. Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondid annavad toetust 
mitmeaastaste programmide kaudu, mis 
täiendavad riiklikke, piirkondlikke ja 
kohaliku tasandi meetmeid, et viia ellu 
liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia, ning ka 
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aluslepingu artikli 121 lõike 2 kohaselt 
ning vastavaid nõukogu soovitusi, mis on 
vastu võetud aluslepingu artikli 148 lõike 
4 alusel.

fondispetsiifilistele missioonidele vastavalt 
nende aluslepingupõhistele, sealhulgas 
majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse eesmärkidele, võttes 
arvesse asjaomaseid koondsuuniseid ja 
asjaomaseid riiki käsitlevaid soovitusi, mis 
on vastu võetud Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 121 lõike 2 kohaselt, ning 
vastavaid nõukogu soovitusi, mis on vastu 
võetud Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 148 lõike 4 alusel, ja kui see on 
riiklikul tasandil asjakohane, siis riiklikke 
reformiprogramme.

Or. en

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon ja liikmesriigid tagavad, et 
ÜSRi fondidelt saadav toetus on kooskõlas 
liidu poliitika ja prioriteetidega ning 
täiendab muid liidu rahastamisvahendeid.

2. Komisjon ja liikmesriigid tagavad, võttes 
arvesse iga liikmesriigi konkreetseid 
asjaolusid, et Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondidelt saadav toetus on 
kooskõlas liidu poliitika, artiklite 5, 7 ja 8 
kohaste horisontaalsete põhimõtetega ja 
prioriteetidega ning täiendab muid liidu 
rahastamisvahendeid.

Or. en

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. ÜSRi fondidelt saadavat toetust 
rakendatakse komisjoni ja liikmesriikide 
tihedas koostöös.

3. Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondidelt saadavat toetust 
rakendatakse komisjoni ja liikmesriikide 
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tihedas koostöös vastavalt subsidiaarsuse 
põhimõttele.

Or. en

Muudatusettepanek 30

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 oma 
institutsioonilise, õigus- ja 
finantsraamistikuga – ja nende selleks 
määratud asutused vastutavad 
programmide ettevalmistamise ning
rakendamise ja oma ülesannete täitmise 
eest partnerluses asjaomaste artiklis 5 
osutatud partneritega, vastavalt 
käesolevale määrusele ja 
fondispetsiifilistele eeskirjadele.

Or. en

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. ÜSRi fondide toetuse rakendamise ja
kasutamise kord, eeskätt ÜSRi fondide
rakendamiseks vajalikud finants- ja 
haldusressursid, mis on seotud aruandluse, 
hindamise, juhtimise ja kontrolliga, peavad
olema proportsionaalsed eraldatud
toetusega.

5. Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide toetuse rakendamise 
ja kasutamise kord, eeskätt Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondide
ettevalmistamiseks ja rakendamiseks 
vajalikud finants- ja haldusressursid, mis 
on seotud järelevalve, aruandluse, 
hindamise, juhtimise ja kontrolliga, järgib 
eraldatud toetust arvestades 
proportsionaalsuse põhimõtet ning võtab 
arvesse programmide juhtimise ja 
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kontrollimisega tegelevate asutuste 
halduskoormuse vähendamise üldist 
eesmärki.

Or. en

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kooskõlas oma vastavate kohustustega 
tagavad komisjon ja liikmesriigid 
koordineerimise ÜSRi fondide vahel ning 
muude liidu poliitikavaldkondade ja 
vahenditega, sealhulgas nendega, mis 
kuuluvad liidu välistegevuse raamistikku.

6. Kooskõlas oma vastavate kohustustega 
tagavad komisjon ja liikmesriigid 
koordineerimise Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide vahel ning muude 
liidu asjakohaste poliitikavaldkondade, 
strateegiate ja vahenditega, sealhulgas 
nendega, mis kuuluvad liidu välistegevuse 
raamistikku.

Or. en

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. ÜSRi fondidele eraldatud osa Euroopa 
Liidu eelarvest rakendatakse liikmesriikide 
ja komisjoni ühisjuhtimise raamistikus 
vastavalt finantsmääruse artikli 53
punktile b, välja arvatud
Ühtekuuluvusfondist artikli 84 lõikes 4 
osutatud Euroopa Ühendamise Rahastusse 
üle kantav summa ning komisjoni algatusel 
ERFi määruse artikli 9 kohaselt võetavad 
uuenduslikud meetmed ja komisjoni 
algatusel antav tehniline abi.

7. Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondidele eraldatud osa 
Euroopa Liidu eelarvest rakendatakse 
liikmesriikide ja komisjoni ühisjuhtimise 
raamistikus vastavalt finantsmääruse 
artikli 59 punktile b, välja arvatud
Ühtekuuluvusfondist artikli 84 lõikes 4 
osutatud Euroopa Ühendamise Rahastusse 
üle kantav summa ning komisjoni algatusel 
ERFi määruse artikli 8 (endine 9) kohaselt 
võetavad uuenduslikud meetmed ja 
komisjoni algatusel antav tehniline abi.
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Or. en

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Komisjon ja liikmesriigid rakendavad 
usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtet 
kooskõlas finantsmääruse artikliga 27.

8. Komisjon ja liikmesriigid rakendavad 
usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtet 
kooskõlas finantsmääruse artikliga 30.

Or. en

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Komisjon ja liikmesriigid tagavad ÜSRi 
fondidest saadava abi tulemuslikkuse,
eeskätt järelevalve, aruandluse ja 
hindamise abil.

9. Komisjon ja liikmesriigid tagavad 
Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondidest saadava abi 
tulemuslikkuse ettevalmistamise ja 
rakendamise ajal seoses järelevalve, 
aruandluse ja hindamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Partnerlusleppe ja iga vastava 
programmi tarbeks korraldab liikmesriik 
kooskõlas oma institutsioonilise ja 
õigusraamistikuga partnerlussuhte 
pädevate piirkondlike ja kohalike 
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asutustega. Partnerlussuhe hõlmab ka 
järgmisi partnereid:

Or. en

Muudatusettepanek 37

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) pädevad piirkondlikud, kohalikud,
linnade ja muud avaliku sektori asutused;

(a) pädevad linnade ja muud avaliku 
sektori asutused;

Or. en

Muudatusettepanek 38

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kodanikuühiskonda esindavad organid, 
sealhulgas keskkonnapartnerid, 
valitsusvälised organisatsioonid ning 
võrdõiguslikkuse ja mittediskrimineerimise 
edendamise eest vastutavad organid.

(c) asjaomased kodanikuühiskonda 
esindavad organid, sealhulgas 
keskkonnapartnerid, valitsusvälised 
organisatsioonid ning sotsiaalse kaasatuse, 
soolise võrdõiguslikkuse ja 
mittediskrimineerimise edendamise eest 
vastutavad organid.

Or. en

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kooskõlas mitmetasandilise valitsemise 2. Kooskõlas mitmetasandilise valitsemise 
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põhimõttega kaasavad liikmesriigid 
partnerid partnerluslepingute
ettevalmistusse ja eduaruannetesse ning
programmide ettevalmistusse, 
rakendamisse, järelevalvesse ja
hindamisse. Partnerid osalevad
programmide järelevalvekomisjonides.

põhimõttega kaasavad liikmesriigid lõikes 
1 osutatud partnerid partnerluslepete
ettevalmistusse ja eduaruannetesse kogu
programmide ettevalmistuse ja 
rakendamise ajal; see hõlmab ka 
osalemist programmide 
järelevalvekomisjonides kooskõlas 
artikliga 42.

Or. en

Muudatusettepanek 40

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. Komisjonile antakse volitus võtta vastu 
delegeeritud õigusakt vastavalt 
artiklile 142, et sätestada Euroopa 
käitumisjuhend, millega toetatakse ja 
hõlbustatakse liikmesriikides 
partnerlussuhete korraldamist vastavalt 
lõigetele 1 ja 2. Käitumisjuhendis nähakse 
ette raamistik, mille kohaselt hakkavad 
liikmesriigid neid partnerlusi kooskõlas 
oma institutsioonilise ja
õigusraamistikuga ning riiklike ja 
piirkondlike pädevustega ellu viima.
Järgides täielikult subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtet, 
sätestatakse käitumisjuhendis järgmised 
elemendid:
(a) läbipaistvate menetluste peamised 
põhimõtted, mida järgitakse asjaomaste 
partnerite, seejuures vajaduse korral 
nende katusorganisatsioonide 
kindlaksmääramisel, et hõlbustada 
liikmesriikidel kõige esinduslikumate 
asjaomaste partnerite nimetamist 
kooskõlas nende institutsioonilise ja 
õigusraamistikuga;
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(b) peamised põhimõtted ja head tavad 
seoses asjaomaste partnerite eri 
kategooriate osalemisega vastavalt lõikes 
1 sätestatule partnerluslepete ja 
programmide ettevalmistamises, seoses 
nende osalemise kohta antava teabega ja 
nende osalemisega rakendamise eri 
etappides;
(c) head tavad seoses 
järelevalvekomisjonide 
liikmesuseeskirjade ja sisemenetluste 
koostamisega, mille üle otsustavad 
vastavalt kas liikmesriigid või 
programmide järelevalvekomisjonid 
kooskõlas käesoleva määruse asjaomaste 
sätetega ja fondispetsiifiliste eeskirjadega;
(d) peamised eesmärgid ja head tavad 
juhtudel, kui korraldusasutus kaasab 
asjaomaseid partnereid pakkumiskutsete 
ettevalmistamisse, ning eeskätt head tavad 
võimalike huvide konfliktide vältimiseks 
juhtudel, kui asjaomased partnerid võivad 
olla võimalikud toetusesaajad, ning 
asjaomaste partnerite kaasamisel 
eduaruannete ettevalmistamisse ning 
seoses programmide järelevalve ja 
hindamisega kooskõlas käesoleva 
määruse asjaomaste sätete ja 
fondispetsiifiliste eeskirjadega;
(e) soovituslikud valdkonnad, teemad ja 
head tavad, mida liikmesriigi pädevad 
asutused võivad kasutada Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondide puhul, 
sealhulgas tehniline abi asjaomaste 
partnerite institutsioonilise suutlikkuse 
suurendamisel kooskõlas käesoleva 
määruse asjaomaste sätetega ja 
fondispetsiifiliste eeskirjadega;
(f) komisjoni roll heade tavade 
levitamises;
(g) peamised põhimõtted ja head tavad, 
mis hõlbustavad liikmesriikidel 
partnerluse rakendamise ja selle 
lisandväärtuse hindamist.
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Käitumisjuhendi sätted ei lähe ühelgi 
viisil vastuollu käesoleva määruse 
asjaomaste sätetega või fondispetsiifiliste 
eeskirjadega.

Or. en

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon teavitab kooskõlas artikliga 
142 ja lõike 3 sätetega vastuvõetud 
Euroopa partnerlusalast käitumisjuhendit 
käsitleva delegeeritud õigusakti 
vastuvõtmisest üheaegselt Euroopa 
Parlamenti ja nõukogu nelja kuu jooksul 
alates käesoleva määruse vastuvõtmisest. 
Delegeeritud õigusaktis ei saa selle 
jõustumiskuupäevana määratleda 
varasemat kuupäeva kui selle 
vastuvõtmise kuupäev pärast käesoleva 
määruse jõustumist.

Or. en

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Käesoleva artikli kohaldamisel ei saa 
liikmesriigile kas määruse käesoleva 
artikliga või kooskõlas artikli 5 lõikega 3 
vastu võetud delegeeritud õigusaktiga 
pandud mis tahes kohustuse 
täitmatajätmine kujutada endast 
eeskirjade rikkumist, mille tagajärjeks on 
käesoleva määruse artikli 77 kohane 
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finantskorrektsioon.

Or. en

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon konsulteerib iga ÜSRi fondi
puhul vähemalt korra aastas 
organisatsioonidega, mis esindavad 
partnereid liidu tasandil, ÜSRi fondidelt
saadud toetuse rakendamise teemal.

4. Komisjon konsulteerib iga Euroopa 
sotsiaal- ja investeerimisfondi puhul 
vähemalt korra aastas organisatsioonidega, 
mis esindavad partnereid liidu tasandil,
Euroopa sotsiaal- ja 
investeerimisfondidelt saadud toetuse 
rakendamise teemal ning annab 
tulemustest aru Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

Or. en

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 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 kogu 
programmide ettevalmistamise ja
elluviimise ajal võetakse arvesse ja 
toetatakse meeste ja naiste 
võrdõiguslikkust ning sooküsimuste 
lõimimist seoses programmide järelevalve, 
aruandluse ja hindamisega.

Or. en
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Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 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. Eelkõige võetakse kogu 
programmide ettevalmistamise ja 
rakendamise ajal arvesse puuetega 
inimeste juurdepääsu.

Or. en

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 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 
saastaja maksab.

Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide eesmärke tuleb ellu 
viia säästva arengu raames ning seejuures 
peab liit edendama keskkonna säilitamise,
keskkonnakaitse ja keskkonna kvaliteedi 
parandamise eesmärke, nagu on sätestatud 
aluslepingu artiklis 11 ja artikli 191 lõikes 
1, võttes arvesse põhimõtet, et saastaja 
maksab.

Or. en
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Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 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 
vastuvõetud metoodikat. Komisjon võtab
metoodika vastu rakendusaktiga. 
Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 143 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Liikmesriigid ja komisjon tagavad, et 
partnerluslepete ja programmide 
ettevalmistamisel ja rakendamisel 
edendatakse keskkonnakaitse nõudeid, 
ressursitõhusust, kliimamuutuste 
leevendamist ja nendega kohanemist, 
bioloogilise mitmekesisuse ja 
ökosüsteemide kaitset, vastupidavust 
katastroofidele ning riskiennetust ja -
juhtimist. Liikmesriigid annavad teavet 
kliimamuutuse eesmärkide toetuste kohta, 
kasutades komisjoni vastuvõetud 
metoodikat, mis põhineb sekkumis- või 
meetmekategooriatel. See metoodika 
hõlmab Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide raames tehtud 
kulutustele kaalu määramist asjakohasel 
tasemel, et peegeldada panust 
kliimamuutuste leevendamise ja nendega 
kohanemise eesmärkidesse. Komisjon 
kehtestab rakendusaktidega iga Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondi kohta 
ühtsed tingimused kõnealuse metoodika 
rakendamiseks. Nimetatud rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 143 lõikes 
3 osutatud kontrollimenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et aidata kaasa liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegiale, toetab iga ÜSRi fond vastavalt 

Selleks et aidata kaasa liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegiale, sealhulgas majanduslikule, 
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oma missioonile järgmisi temaatilisi 
eesmärke:

sotsiaalsele ja territoriaalsele 
ühtekuuluvusele, toetab iga Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfond järgmisi 
temaatilisi eesmärke:

(1) teaduse, tehnoloogilise arendustegevuse 
ja innovatsiooni edendamine;

(1) teaduse, tehnoloogilise arendustegevuse 
ja innovatsiooni edendamine;

(2) info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiale 
juurdepääsu, selle tehnoloogia kasutamise 
ning kvaliteedi parandamine;

(2) info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiale 
juurdepääsu, selle tehnoloogia kasutamise 
ning kvaliteedi parandamine;

(3) väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtete ning põllumajandussektori 
(EAFRD puhul) ning kalandus- ja 
vesiviljelussektori (EMKFi puhul) 
konkurentsivõime suurendamine;

(3) väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtete ning põllumajandussektori 
(EAFRD puhul) ja kalandus- ja 
vesiviljelussektori (EMKFi puhul) 
konkurentsivõime suurendamine;

(4) vähese CO2-heitega majandusele 
ülemineku toetamine kõikides sektorites;

(4) vähese CO2-heitega majandusele 
ülemineku toetamine kõikides sektorites;

(5) kliimamuutustega kohanemise, 
riskiennetamise ja -juhtimise edendamine;

(5) kliimamuutustega kohanemise, 
riskiennetamise ja -juhtimise edendamine;

(6) keskkonnakaitse ja ressursitõhususe 
edendamine;

(6) keskkonna säilitamine,
keskkonnakaitse ja ressursitõhususe 
edendamine;

(7) säästva transpordi ja tähtsate 
võrguinfrastruktuuride kitsaskohtade
kõrvaldamise edendamine;

(7) tähtsate võrguinfrastruktuuride 
kitsaskohtade kõrvaldamine ja puuduvate 
ühenduste loomine;

(8) tööhõive edendamine ja tööjõu 
liikuvuse toetamine;

(8) jätkusuutliku ja kvaliteetse tööhõive 
edendamine ja tööjõu liikuvuse toetamine;

(9) sotsiaalse kaasatuse edendamine ja 
vaesuse vastu võitlemine;

(9) sotsiaalse kaasatuse edendamine ja 
vaesuse ning mis tahes diskrimineerimise 
vastu võitlemine;

(10) investeerimine haridusse, oskustesse
ja pidevõppesse;

(10) investeerimine haridusse, koolitusse 
ning oskuste omandamiseks 
kutsekoolitusse ja pidevõppesse;

(11) institutsioonilise suutlikkuse ja tõhusa 
avaliku halduse tugevdamine.

(11) riigiasutuste ja sidusrühmade 
institutsioonilise suutlikkuse ja tõhusa 
avaliku halduse tugevdamine.

Temaatilised eesmärgid kantakse üle ÜSRi 
iga fondi konkreetsetesse prioriteetidesse 
ja sätestatakse fondispetsiifilistes 
eeskirjades.

Temaatilised eesmärgid kantakse üle iga
Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondi
konkreetsetesse prioriteetidesse ja 
sätestatakse fondispetsiifilistes eeskirjades.

Or. en
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Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Et edendada liidu harmoonilist, 
tasakaalustatud ja säästvat arengut, annab 
ühine strateegiline raamistik programmitöö 
protsessile selge strateegilise suuna ning 
hõlbustab liidu sekkumiste valdkondlikku
ja territoriaalset koordineerimist ÜSRi 
fondide vahel ning samuti muude 
asjakohaste liidu poliitikavaldkondade ja 
vahenditega, lähtudes liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
eesmärkidest ja sihtidest.

1. Et edendada liidu harmoonilist, 
tasakaalustatud ja säästvat arengut, annab 
ühine strateegiline raamistik strateegilised 
juhtpõhimõtted programmitöö protsessile 
ning liidu sekkumiste valdkondliku ja 
territoriaalse koordineerimise
hõlbustamisele Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide vahel ning samuti 
muude asjakohaste liidu 
poliitikavaldkondade ja vahenditega, 
lähtudes liidu aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegia 
eesmärkidest ja sihtidest ning võttes 
arvesse eri liiki territooriumide põhilisi 
territoriaalseid probleeme.

1 a. Ühises strateegilises raamistikus 
sätestatud strateegilised juhtpõhimõtted
kehtestatakse vastavalt iga Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondi antava 
abi eesmärgile ja ulatusele ning ka 
vastavalt iga Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondi toimimist 
reguleerivatele eeskirjadele, nagu 
määratletud käesolevas määruses ja 
fondispetsiifilistes eeskirjades. Sellega ei 
kehtestata liikmesriikidele täiendavaid 
kohustusi lisaks asjakohaste liidu 
valdkondlike poliitikate raamistikus 
kehtestatud kohustustele.
1 b. Ühine strateegiline raamistik 
hõlbustab partnerlusleppe ja 
programmide ettevalmistamist vastavalt 
subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 
põhimõttele ning austades riikide ja 
piirkondade pädevust otsustada 
konkreetsete ja asjakohaste poliitika- ja 
koordineerimismeetmete üle.
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Or. en

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühine strateegiline raamistik määrab: Ühine strateegiline raamistik määrab:

a) vahendid, mille abil saavutatakse ÜSRi 
fondide programmitöö sidusus ja 
järjepidevus riigipõhiste soovitustega 
vastavalt aluslepingu artikli 121 lõikele 2 
ning vastavate nõukogu soovitustega, mis 
võetakse vastu aluslepingu artikli 148 
lõike 4 alusel;

a) mehhanismid, millega tagada Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondide panus 
liidu arukasse, jätkusuutlikku ja 
kaasavasse majanduskasvu ning Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondide 
programmitöö sidusus ja järjepidevus
asjaomaste riigipõhiste soovitustega
vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 121 lõikele 2 ning Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikli 148 lõike 4 
alusel vastu võetud asjaomaste nõukogu 
soovitustega ja kui see on riiklikul 
tasandil asjakohane, siis riiklike 
reformiprogrammidega;

a a) kord Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide integreeritud 
kasutamise edendamiseks;

b) mehhanismid, mille abil toimub 
koordineerimine ÜSRi fondide vahel ja 
muude asjakohaste liidu 
poliitikavaldkondade ja vahenditega, 
sealhulgas väliskoostöövahenditega;

b) kord, kuidas toimub koordineerimine 
Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide vahel ja muude 
asjakohaste liidu poliitikavaldkondade ja 
vahenditega, sealhulgas 
väliskoostöövahenditega;

c) horisontaalsed põhimõtted ja 
valdkonnaülesed poliitikaeesmärgid ÜSRi 
fondide rakendamiseks;

c) horisontaalsed põhimõtted ja 
valdkonnaülesed poliitikaeesmärgid
Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide rakendamiseks;

d) territoriaalsete probleemide lahendamise 
kord ning sammud, mis tuleb astuda, et 
ergutada integreeritud lähenemisviisi, mis 
peegeldab linnade, maapiirkondade ja 
rannikualade ning kalastuspiirkondade
rolli, samuti aluslepingu artiklites 174 ja 
349 osutatud iseloomulike joontega alade 

d) peamiste territoriaalsete probleemide 
lahendamise kord linnade, maapiirkondade 
ja rannikualade ning kalastuspiirkondade
puhul; piirkondade demograafilised 
probleemid või selliste geograafiliste alade 
erivajadused, mis kannatavad raskete ja 
püsivate ebasoodsate looduslike või 
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eriprobleemide lahendamise kord; demograafiliste tingimuste all, nagu on 
osutatud Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklites 174 ja 349;

e) iga temaatilise eesmärgi osas igast 
ÜSRi fondist toetust saavad soovituslikud 
kõrge Euroopa lisaväärtusega meetmed ja 
vastavad teostamispõhimõtted;

välja jäetud

f) vajaduse korral ÜSRi fondide koostöö 
prioriteedid, võttes arvesse 
makropiirkondlikke ja mere vesikonna 
strateegiaid.

f) vajaduse korral Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide koostöötegevuste 
prioriteetsed valdkonnad, võttes arvesse 
makropiirkondlikke ja mere vesikonna 
strateegiaid.

Or. en

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühise strateegilise raamistiku elemendid, 
mis on seotud sidususe ja järjepidevusega 
liikmesriikide ja liidu 
majanduspoliitikaga, koordineerimisega 
ÜSRi fondide vahel ja muude asjakohaste 
liidu poliitikavaldkondade ja vahenditega, 
horisontaalpõhimõtete ja valdkondlike 
poliitikaeesmärkidega ning 
territoriaalsete probleemide lahendamise 
korraga, on sätestatud I lisas.

Ühine strateegiline raamistik on esitatud 
käesoleva määruse I lisas.

Komisjonile antakse volitus võtta artikli 
142 kohaselt vastu delegeeritud akte, 
milles sätestatakse ühise strateegilise 
raamistiku erielemendid, mis on seotud 
iga temaatilise eesmärgi ja 
koostööprioriteedi soovituslike kõrge 
Euroopa lisaväärtusega meetmete ja 
vastavate teostamispõhimõtetega.

välja jäetud

Kui liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia muutub olulisel 
määral, vaatab komisjon ühise strateegilise 
raamistiku läbi ning võtab vajaduse korral

Kui liidu sotsiaalne ja majanduslik 
olukord või liidu aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegia muutub 
olulisel määral, võib komisjon teha 
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artikli 142 alusel delegeeritud aktidega 
vastu I lisa muudatused.

ettepaneku ühise strateegilise raamistiku 
läbivaatamiseks või võivad Euroopa 
Parlament ja nõukogu, toimides 
kooskõlas kas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikliga 225 või 241, nõuda 
komisjonilt sellise ettepaneku tegemist.

Liikmesriigid teevad vajaduse korral kuue 
kuu jooksul alates muudetud ühise 
strateegilise raamistiku vastuvõtmisest 
ettepanekuid oma partnerluslepingu ja 
programmide muutmiseks, et tagada 
nende kooskõla muudetud ühise 
strateegilise raamistikuga.

Komisjonile antakse volitus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte vastavalt artiklile 
142, et täiendada või muuta I lisas toodud 
jagusid 4 (Euroopa struktuuri- ja
investeerimisfondide koordineerimine 
liidu muude poliitikavaldkondade ja 
vahenditega ja nende koostoime) ja 7 
(koostöötegevused), kui on vaja võtta 
arvesse muutusi jaos 4 osutatud liidu 
poliitikavaldkondades või vahendites või 
muutusi jaos 7 osutatud koostöötegevustes 
või kui on vaja võtta arvesse liidu uute 
poliitikavaldkondade, vahendite või 
koostöötegevuste rakendamist.

Or. en

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 a
Juhend toetusesaajatele
1. Komisjon koostab üksikasjaliku 
praktilise juhendi selle kohta, kuidas 
ühissätete määrusega kaetud fondidele 
tõhusalt juurde pääseda ja neid kasutada 
ning kuidas kasutada ära vastastikuseid 
täiendavusi teiste asjakohaste liidu 
poliitikate vahenditega.
2. Kõnealune juhend koostatakse 
30. juuniks 2014 ning see sisaldab iga 
temaatilise eesmärgi kohta ülevaadet 
olemasolevatest asjakohastest vahenditest 
liidu tasandil, üksikasjalikke 
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teabeallikaid, näiteid heade tavade kohta, 
kuidas kombineerida 
poliitikavaldkondadesiseseid ja nende 
piire ületavaid olemasolevaid rahalisi 
vahendeid, iga vahendi juhtimises 
osalevate asjakohaste ametiasutuste ja 
organite kirjeldust ning kontroll-loendit 
potentsiaalsetele toetusesaajatele, et 
aidata neil kindlaks määrata kõige 
paremad rahastamisvahendid.
3. Nimetatud juhend tehakse avalikuks 
asjakohaste komisjoni peadirektoraatide 
veebilehtedel. Komisjon ja vastavalt 
artiklile 105 tegutsevad korraldusasutused 
tagavad koostöös Regioonide Komiteega 
nimetatud juhendi levitamise 
potentsiaalsetele toetusesaajatele.

Or. en

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Partnerluslepingu ettevalmistamine Partnerlusleppe ettevalmistamine
1. Iga liikmesriik valmistab ette 
partnerluslepingu ajavahemikuks 1. 
jaanuarist 2014 kuni 31. detsembrini 2020.

1. Iga liikmesriik valmistab ette 
partnerlusleppe ajavahemikuks 1. 
jaanuarist 2014 kuni 31. detsembrini 2020.

2. Liikmesriigid koostavad 
partnerluslepingu koostöös artiklis 5 
osutatud partneritega. Partnerlusleping
valmistatakse ette dialoogis komisjoniga.

2. Liikmesriigid koostavad partnerlusleppe
koostöös artiklis 5 osutatud partneritega. 
Partnerluslepe valmistatakse ette, pidades 
dialoogi komisjoniga. Liikmesriigid 
koostavad partnerlusleppe üldsusele 
läbipaistvate menetluste kohaselt, 
kooskõlas oma institutsioonilise ja 
õigusraamistikuga.

3. Partnerlusleping hõlmab asjaomase 
liikmesriigi kogu ÜSRi fondidest saadavat 
toetust.

3. Partnerluslepe hõlmab asjaomase 
liikmesriigi kogu Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondidest saadavat toetust.

4. Iga liikmesriik edastab oma 
partnerluslepingu komisjonile kolme kuu 

4. Iga liikmesriik edastab oma 
partnerlusleppe komisjonile nelja kuu 
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jooksul alates ühise strateegilise 
raamistiku vastuvõtmisest.

jooksul alates käesoleva määruse 
jõustumisest.

Or. en

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Partnerluslepingu sisu Partnerlusleppe sisu

Partnerlusleping sätestab järgmise: 1. Partnerluslepe sätestab järgmise:

Or. en

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kord, millega tagatakse vastavus liidu 
aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegiale, sealhulgas:

(a) kord, millega tagatakse vastavus liidu 
aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegiale ning ka 
fondispetsiifilistele missioonidele 
kooskõlas nende aluslepingupõhiste 
eesmärkidega, mis hõlmavad ka 
majanduslikku, sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust, sealhulgas:

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

i) erinevuste, arenguvajaduste ja 
kasvupotentsiaalide analüüs lähtuvalt 
temaatilistest eesmärkidest ja 
territoriaalsetest põhiprobleemidest ning 
võttes vajaduse korral arvesse riiklikku 
reformikava ning Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 121 lõike 2 
kohaselt vastu võetud asjakohaseid
riigipõhiseid soovitusi ja Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 148 lõike 4 
kohaselt vastu võetud asjakohaseid 
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nõukogu soovitusi;
ii) programmide eelhindamiste kokkuvõtlik
analüüs, milles põhjendatakse temaatiliste 
eesmärkide valikut ja ÜSRi fondide 
eraldisi;

ii) programmide eelhindamiste või 
partnerluslepingu eelhindamiste 
põhijärelduste kokkuvõte, kui 
eelhindamise tegi liikmesriik omal 
algatusel;

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

iii) valitud temaatilised eesmärgid ja iga 
valitud temaatilise eesmärgi peamiste 
eeldatavate tulemuste kokkuvõte iga 
Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondi
kohta;

iv) liidu toetuse soovituslik eraldis 
temaatiliste eesmärkide kaupa riigi tasandil 
ÜSRi iga fondi kohta, samuti 
kliimameetmetega seotud eesmärkidele ette 
nähtud toetuse soovituslik kogusumma;

iv) liidu toetuse soovituslik eraldis 
temaatiliste eesmärkide kaupa riigi tasandil 
iga Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondi kohta, samuti 
kliimameetmetega seotud eesmärkidele ette 
nähtud toetuse soovituslik kogusumma;

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

välja jäetud

vi) horisontaalpõhimõtted ja
poliitikaeesmärgid ÜSRi fondide
rakendamiseks;

vi) horisontaalpõhimõtete ja
poliitikaeesmärkide kohaldamine
Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide rakendamiseks;

vii) loetelu programmidest, mida 
rahastatakse ERFist, ESFist ja 
Ühtekuuluvusfondist, välja arvatud 
Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi 
programmid, ning EAFRD ja EMKFi 
programmidest koos vastavate soovituslike 
eraldistega, jaotatuna ÜSRi fondide ja 
aastate kaupa;

vii) loetelu programmidest, mida 
rahastatakse ERFist, ESFist ja 
Ühtekuuluvusfondist, välja arvatud 
Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi 
programmid, ning EAFRD ja EMKFi 
programmidest koos vastavate soovituslike 
eraldistega, jaotatuna Euroopa struktuuri-
ja investeerimisfondide ja aastate kaupa;

Or. en
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Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) integreeritud lähenemisviis ÜSRi 
fondidest toetust saavale territoriaalsele 
arengule, milles on sätestatud:

(b) kord, millega tagada Euroopa
struktuuri- ja investeerimisfondide 
tulemuslik rakendamine, sealhulgas:

i) riigi ja piirkondliku tasandi 
mehhanismid, millega tagatakse 
koordineerimine ÜSRi fondide ning muude 
liidu ning riiklike vahendite ja EIP vahel;

i) liikmesriikide institutsioonilise 
raamistikuga kooskõlas olev kord, millega 
tagatakse koordineerimine Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondide ning 
muude liidu ning riiklike vahendite ja EIP 
vahel;

ii) kord, millega tagatakse integreeritud 
lähenemisviis ÜSRi fondide kasutamisel 
linna-, maa- ja ranniku- ja 
kalastuspiirkondade ja teatud piirkondlike 
erijoontega alade piirkondlikuks 
arendamiseks, eeskätt artiklite 28, 29 ja 
99 rakendamine; vajaduse korral 
lisatakse ERFi määruse artiklis 8 
osutatud linnaarengu platvormis 
osalevate linnade loetelu;

ii) käesoleva määruse kolmandas osas 
määratletud täiendavuse eeskirjadele 
vastavuse eelkontrolli tegemiseks vajalik 
teave;

ii a) kohaldatavate eeltingimuste riiklikul 
tasandil täitmise hindamise kokkuvõte 
kooskõlas artikliga 17 ja (xx) lisaga ning 
võetavate meetmete kokkuvõte, vastutavad 
asutused ja nende meetmete rakendamise 
ajakava, kui eeltingimused ei ole täidetud;
ii b) metoodika ja mehhanismid, millega 
tagada artikli 19 kohase 
tulemusraamistiku järjepidev toimimine;
ii c) hinnang, kas on vaja tugevdada 
programmide juhtimise ja kontrollimisega 
tegelevate ametiasutuse ja asjakohasel 
juhul ka toetusesaajate haldussuutlikkust 
ning vajadusel ka sel eesmärgil võetavate 
meetmete kokkuvõte;
ii d) kokkuvõte toetusesaajate 
halduskoormuse vähendamiseks 
programmides kavandatud meetmetest, 
sealhulgas soovituslik ajakava.
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(Parlamendi muudatusettepaneku punkt b oli komisjoni ettepanekus algselt punkt d 
(muudetud); parlamendi muudatusettepaneku alapunktid ii, ii a ja ii b olid algselt vastavalt 
komisjoni ettepaneku punkti d alapunktid iii, ii ja i ning parlamendi muudatusettepaneku 
alapunktid ii c ja ii d olid algselt vastavalt komisjoni ettepaneku punkti e alapunktid i ja ii.)

Or. en

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(c) partnerluspõhimõtte kord, nagu 
osutatud artiklis 5;

partnerite näitlik nimekiri ja kokkuvõte 
artiklis 5 osutatud partnerite kaasamiseks 
võetud meetmetest ja nende roll 
partnerlusleppe ettevalmistamisel ning 
eduaruande koostamisel, nagu 
määratletud käesoleva määruse 
artiklis 46.

Or. en

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) tulemusliku rakendamise tagamise 
kord, sealhulgas:

välja jäetud

i) programmides tulemusraamistiku jaoks välja jäetud
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kehtestatud vahe-eesmärkide ja sihtide 
koondtabel, millele on osutatud artikli 19 
lõikes 1, koos metoodika ja 
mehhanismidega programmide ning ÜSRi 
fondide kooskõla tagamiseks;
ii) eeltingimuste täitmise hindamise 
kokkuvõte ning riiklikul ja piirkondlikul 
tasandil võetavate meetmete kokkuvõte ja 
nende rakendamise ajakava, juhul kui 
eeltingimused ei ole täidetud;

välja jäetud

iii) vajalik teave käesoleva määruse 
kolmandas osas määratletud täiendavuse 
eeskirjadele vastavuse eelkontrolli 
tegemiseks;

välja jäetud

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) ÜSRi fondide kasutamise tõhususe 
tagamise kord, sealhulgas:

välja jäetud

i) hinnang selle kohta, kas on vaja 
tugevdada asutuste ja vajaduse korral 
toetusesaajate haldussuutlikkust, ning 
selle eesmärgi saavutamiseks võetud 
meetmed;

välja jäetud

ii) kokkuvõte toetusesaajate 
halduskoormuse vähendamiseks 
programmis planeeritud meetmetest ja 
vastavatest eesmärkidest;

välja jäetud

iii) hinnang olemasolevatele 
elektroonilistele 
andmevahetussüsteemidele ja planeeritud 

välja jäetud
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meetmed, mis võimaldavad kogu 
teabevahetusel toetusesaajate ning 
programmide juhtimise ja kontrolli eest 
vastutavate asutuste vahel toimuda üksnes 
elektroonilise andmevahetuse teel.

Or. en

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Partnerlusleppes sätestatakse muu 
hulgas järgmine:
(a) integreeritud lähenemisviis Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondidest 
toetatavale territoriaalsele arengule või 
kokkuvõte programmide sisul 
põhinevatest territoriaalset arengut 
käsitlevatest integreeritud 
lähenemisviisidest, millega kehtestatakse:
i) kord, millega tagatakse integreeritud 
lähenemisviis Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide kasutamisel 
konkreetsete allpiirkondlike alade 
territoriaalseks arendamiseks, eeskätt 
artiklite 28 ja 29 ning endise artikli 99 
rakendamise kord, millega kaasnevad 
selliste linnapiirkondade väljaselgitamise 
põhimõtted, kus linnade säästva arengu 
jaoks tuleb rakendada integreeritud 
meetmeid;
ii) Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide koostöötegevuste 
peamised prioriteetsed valdkonnad, võttes 
vajadusel arvesse makropiirkondlikke ja 
mere vesikonna strateegiaid;
iii) vajaduse korral integreeritud 
lähenemisviis vaesusest kõige rohkem 
mõjutatud geograafiliste piirkondade või 
kõige suurema diskrimineerimis- või 
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tõrjutusriskiga sihtrühmade 
erivajadustega tegelemiseks, pöörates 
vajaduse korral eriti suurt tähelepanu 
marginaliseerunud kogukondadele, 
puuetega inimestele, pikaajalistele 
töötutele ning noortele inimestele, kes ei 
tööta, õpi ega osale koolitustel;
iv) vajaduse korral integreeritud 
lähenemisviis demograafiliste 
probleemidega või selliste geograafiliste 
alade erivajadustega tegelemiseks, mis 
kannatavad raskete ja püsivate 
ebasoodsate looduslike või 
demograafiliste tingimuste all, nagu on 
määratletud aluslepingu artiklis 174;
(b) kord, millega tagada Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondide 
tulemuslik rakendamine, sealhulgas:
hinnang olemasolevatele elektroonilistele 
andmevahetussüsteemidele ja kokkuvõte 
kavandatud meetmetest, võimaldamaks 
järk-järgult, et kogu teabevahetus 
toetusesaajate ning programmide 
juhtimise ja kontrolli eest vastutavate 
asutuste vahel toimub elektroonilise 
andmevahetuse teel.

(Parlamendi muudatusettepaneku punkt a oli komisjoni ettepanekus algselt lõike 1 punkt b 
(muudetud); parlamendi muudatusettepaneku alapunkt i oli algselt komisjoni ettepaneku lõike 
1 punkti b alapunkt ii; parlamendi muudatusettepaneku alapunkt ii oli algselt komisjoni 
ettepaneku lõike 1 punkti a alapunkt v; parlamendi muudatusettepaneku alapunkt iii oli 
algselt komisjoni ettepaneku lõike 1 punkt c ja i ning parlamendi muudatusettepaneku punkt b 
oli algselt komisjoni ettepaneku lõike 1 punkt e ja alapunkt iii.)

Or. en

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon hindab partnerluslepingu
vastavust käesolevale määrusele, ühisele 

1. Komisjon hindab partnerlusleppe
vastavust käesolevale määrusele, võttes 
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strateegilisele raamistikule, aluslepingu
artikli 121 lõike 2 alusel antud 
riigipõhistele soovitustele ning nõukogu 
soovitustele, mis on vastu võetud 
aluslepingu artikli 148 lõike 4 alusel,
võttes arvesse programmide eelhindamisi, 
ning teeb oma tähelepanekud kolme kuu 
jooksul alates partnerluslepingu
esitamisest. Liikmesriik esitab kogu 
vajaliku lisateabe ja vajaduse korral teeb 
partnerluslepingusse parandused.

asjakohasel juhul arvesse riiklikku 
reformikava ja Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 121 lõike 2 kohaselt vastu 
võetud asjakohaseid riigipõhiseid 
soovitusi ning Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 148 lõike 4 kohaselt vastu 
võetud asjakohaseid nõukogu soovitusi,
samuti programmide eelhindamisi, ning 
teeb oma tähelepanekud kolme kuu jooksul 
alates partnerlusleppe esitamisest 
liikmesriigi poolt. Liikmesriik esitab kogu 
vajaliku lisateabe ja vajaduse korral teeb 
partnerlusleppesse parandused.

Or. en

Muudatusettepanek 62

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 
liikmesriik on partnerluslepingu esitanud, 
eeldusel, et kõik komisjoni märkused on 
nõuetekohaselt arvesse võetud. 
Partnerlusleping ei jõustu enne 1. jaanuari 
2014.

2. Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
otsuse, millega kiidetakse heaks artikli 14 
lõike 1 ja artikli 14 lõike 2 (juhul kui 
liikmesriik on kasutanud artikli 87 lõike 8 
sätteid selliste elementide puhul, mille 
suhtes on artikli 87 lõike 10 kohaselt vaja 
komisjoni otsust) kohased partnerlusleppe 
elemendid, hiljemalt neli kuud pärast seda, 
kui liikmesriik on partnerlusleppe
esitanud, eeldusel, et kõik komisjoni 
märkused on vajalikul määral arvesse 
võetud. Partnerluslepe ei jõustu enne 1. 
jaanuari 2014.

Or. en
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Muudatusettepanek 63

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjon koostab 31. detsembriks 
2015 iga liikmesriigi kohta aruande 
partnerlusleppeid ja programme 
puudutavate läbirääkimiste tulemuste 
kohta, sealhulgas ülevaate peamistest 
küsimustest. Sellekohane aruanne 
esitatakse Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele.

Or. en

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui liikmesriik teeb partnerluslepingu
muutmise ettepaneku, korraldab komisjon 
hindamise kooskõlas lõikega 1 ja võtab 
vajaduse korral rakendusaktidega vastu 
muudatusettepanekut heaks kiitva otsuse.

3. Kui liikmesriik teeb ettepaneku 
partnerlusleppe selliste elementide 
muutmiseks, mis on hõlmatud lõikes 2 
nimetatud komisjoni otsusega, korraldab 
komisjon hindamise kooskõlas lõikega 1 ja 
võtab vajaduse korral kolme kuu jooksul 
pärast seda, kui liikmesriik on esitanud 
muudatusettepaneku, rakendusaktidega 
vastu seda heaks kiitva otsuse.

Or. en
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Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui liikmesriik muudab selliseid 
partnerlusleppe elemente, mis ei ole 
hõlmatud lõikes 2 nimetatud komisjoni 
otsusega, teatab ta sellest komisjonile ühe 
kuu jooksul alates muutmisotsuse 
kuupäevast.

Or. en

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid keskendavad 
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 antud 
riigipõhistes soovitustes ning vastavates 
nõukogu soovitustes, mis on vastu võetud 
aluslepingu artikli 148 lõike 4 alusel, ning 
võttes arvesse riiklikke ja piirkondlikke 
vajadusi.

Liikmesriigid keskendavad 
fondispetsiifiliste eeskirjade kohaselt 
toetuse sekkumistele, millega kaasneb 
suurim lisaväärtus seoses liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
prioriteetidega, võttes arvesse eri liiki 
territooriumide põhilisi territoriaalseid 
probleeme vastavalt ÜSRile, probleeme, 
mis on esile tõstetud riiklikus 
reformikavas, kui see on asjakohane, ja 
vastavates Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 121 lõike 2 alusel antud 
riigipõhistes soovitustes ning vastavates 
nõukogu soovitustes, mis on vastu võetud 
Euroopa Liidu toimimise lepingu
artikli 148 lõike 4 alusel. Sätteid, mis 
käsitlevad temaatilist kontsentreerumist 
fondispetsiifiliste eeskirjade alusel, ei 
kohaldata tehnilise abi suhtes.

Or. en
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Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 18 välja jäetud
Tulemusreserv
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 vastavalt 
artikli 20 sätetele.

Or. en

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon viib igas liikmesriigis 2017. ja
2019. aastal koostöös liikmesriikidega läbi 
programmide tulemuslikkuse analüüsi, 
võttes aluseks partnerluslepingus ja
programmides sätestatud 
tulemusraamistiku. Tulemusraamistiku 
kehtestamise meetod on sätestatud II lisas.

1. Komisjon viib igas liikmesriigis 
2019. aastal koostöös liikmesriikidega läbi 
programmide tulemuslikkuse analüüsi, 
võttes aluseks programmides sätestatud 
tulemusraamistiku. Tulemusraamistiku 
kehtestamise meetod on sätestatud II lisas.

Or. en
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Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tulemusreservi eraldamine Tulemusraamistiku kohaldamine
1. Kui 2017. aasta tulemuslikkuse 
analüüsi käigus ilmneb, et programmi 
prioriteedi alal ei ole täidetud 
2016. aastaks määratud vahe-eesmärke, 
annab komisjon asjaomasele 
liikmesriigile soovitusi.

välja jäetud

2. 2019. aasta tulemuslikkuse analüüsi 
põhjal võtab komisjon rakendusaktiga 
vastu otsuse, milles tehakse iga ÜSRi fondi
ja liikmesriigi puhul kindlaks 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.

2. 2019. aasta tulemuslikkuse analüüsi 
põhjal võtab komisjon rakendusaktiga 
vastu otsuse, milles tehakse iga Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondi ja 
liikmesriigi puhul kindlaks programmid ja 
prioriteedid, mis on saavutanud oma vahe-
eesmärgid.

3. Kui tulemuslikkuse analüüs toob esile 
tõendeid selle kohta, et prioriteedi alal ei 
ole saavutatud rakenduskavas määratud 
vahe-eesmärke, võib komisjon 
fondispetsiifilistes eeskirjades sätestatud 
korras peatada programmi kõik 
vahemaksed või osa vahemaksetest.

3. Kui tulemuslikkuse analüüs toob esile 
tõendeid selle kohta, et prioriteedi alal on 
tõsiseid vajakajäämisi rakenduskavas 
määratud vahe-eesmärkide saavutamisel,
mis seonduvad üksnes finants- ja 
väljundnäitajate ning rakendamise 
olulisimate etappidega, ning et need 
vajakajäämised on põhjustatud 
konkreetselt väljaselgitatud 
rakendamisnõrkustest, millest komisjon 
on pärast asjaomase liikmesriigiga 
põhjalikku konsulteerimist eelnevalt 
artikli 44 lõike 7 kohaselt teavitanud ning 
mille asjus liikmesriik ei ole võtnud 
vajalikke parandusmeetmeid nende 
nõrkuste kõrvaldamiseks, võib komisjon –
vähemalt neli kuud pärast kõnealust 
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teavitamist – fondispetsiifilistes eeskirjades 
sätestatud korras peatada programmi kõik 
vahemaksed või osa vahemaksetest.

Komisjon lõpetab viivitamata 
vahemaksete peatamise, kui liikmesriik on 
võtnud vajalikud parandusmeetmed. Kui 
parandusmeede puudutab rahaliste 
eraldiste ülekandmist teistele 
programmidele või prioriteetidele, mis on 
oma vahe-eesmärgid saavutanud, kiidab 
komisjon rakendusaktiga asjaomaste 
programmide vajaliku muudatuse heaks 
kooskõlas artikli 26 lõikega 2. Erandina 
teeb komisjon sellisel juhul muudatuse 
kohta otsuse hiljemalt kahe kuu jooksul 
pärast seda, kui liikmesriik on esitanud 
taotluse.

4. Kui komisjon teeb programmi 
rakendamise lõpparuannet kontrollides 
kindlaks olulise vajakajäämise 
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.

4. Kui komisjon teeb programmi 
rakendamise lõpparuannet kontrollides 
kindlaks olulise vajakajäämise 
tulemusraamistikus sätestatud eesmärkide 
saavutamisel, mis seonduvad üksnes 
finants- ja väljundnäitajate ning 
rakendamise olulisimate etappidega, ning 
et need vajakajäämised on põhjustatud 
konkreetselt väljaselgitatud 
rakendamisnõrkustest, millest komisjon 
on pärast asjaomase liikmesriigiga 
põhjalikku konsulteerimist eelnevalt 
artikli 44 lõike 7 kohaselt teavitanud, ning 
kui liikmesriik ei ole võtnud vajalikke 
parandusmeetmeid nende nõrkuste 
kõrvaldamiseks, võib komisjon 
fondispetsiifilistes eeskirjades sätestatud 
korra kohaselt rakendada prioriteetide 
suhtes finantskorrektsioone, olenemata 
artiklist 77.

Finantskorrektsioonide kohaldamisel 
võtab komisjon arvesse – pidades 
nõuetekohaselt kinni proportsionaalsuse 
põhimõttest – vastuvõtmise taset ning 
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eesmärgi saavutamata jätmisele kaasa 
aidanud väliseid tegureid.
Finantskorrektsioone ei kohaldata juhul, 
kui vajakajäämised eesmärkide 
saavutamisel tulenevad sotsiaal-
majanduslike või keskkonnategurite 
mõjust, liikmesriigi majandus- või 
keskkonnatingimuste olulistest muutustest 
või vääramatust jõust, mis mõjutab 
tõsiselt asjaomaste prioriteetide 
rakendamist.
Komisjoni volitatakse võtma vastu artikli 
142 kohaseid delegeeritud õigusakte, 
millega määratakse kindlaks 
üksikasjalikud kriteeriumid kohaldatava 
finantskorrektsiooni taseme määramiseks.

5. Lõiget 2 ei kohaldata Euroopa 
territoriaalse koostöö eesmärgi alla 
kuuluvate programmide ning EMKFi 
määruse V jaotise suhtes.

5. Lõiget 2 ei kohaldata Euroopa 
territoriaalse koostöö eesmärgi alla 
kuuluvate programmide ning EMKFi 
määruse V jaotise suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 70

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 
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liikmesriigile adresseeritud meetmete 
rakendamist, mis on vastu võetud 
aluslepingu artikli 136 lõike 1 kohaselt;
(b) selleks, et toetada asjaomasele 
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 kui tema tähelepanekud on 
rahuldavalt arvesse võetud, võtab 
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komisjon ilma asjatult viivitamata vastu 
otsuse, millega partnerluslepingu ja 
vastavate programmide muudatused 
kiidetakse heaks.
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 poolt 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 



PR\937861ET.doc 51/287 PE487.740v04-00

ET

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 
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 
finantsabiga, 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, tagab 
ta, et peatamine on proportsionaalne ja 
mõjus, võttes arvesse asjaomase 
liikmesriigi majanduslikku ja sotsiaalset 
olukorda, ning järgib 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 poolt aluslepingu artikli 
136 lõike 1 kohaselt kehtestatud 
erimeetmeid;
(b) ülemäärase eelarvepuudujäägi 
menetlus peatatakse vastavalt määruse 
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(EÜ) nr 1467/97 artiklile 9 või komisjon 
on aluslepingu artikli 126 lõike 12 
kohaselt otsustanud tühistada ülemäärase 
eelarvepuudujäägi olemasolu sedastava 
otsuse;
(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 vastavalt kõnealuse määruse 
artiklile 11;
(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 
vastavalt nõukogu määruse (EL) nr […] 
(millega määratakse kindlaks 
mitmeaastane finantsraamistik aastateks 
2014–2020) artiklile 8.

Or. en
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Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Suurendatud vahemaksed tuleb anda 
korraldusasutuse käsutusse võimalikult 
kiiresti ning tagada nende täiesti 
läbipaistev kasutamine programmi 
rakendamise alla kuuluvate maksete 
tegemiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 72

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 
artiklis 5 osutatud partneritega. 
Liikmesriigid koostavad programmid 
üldsusele läbipaistvate menetluste 
kohaselt, kooskõlas oma institutsioonilise 
ja õigusraamistikuga.

Or. en

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid ja komisjon teevad 
koostööd, et tagada tulemuslik 
koordineerimine erinevate Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondide 
programmide, sealhulgas asjakohasel 
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juhul ka käesoleva määruse III osaga 
hõlmatud mitmest fondist rahastatavate 
programmide ettevalmistamisel, võttes 
arvesse proportsionaalsuse põhimõtet.

Or. en

Muudatusettepanek 74

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
hiljemalt kolm kuud pärast 
partnerlusleppe esitamist. Euroopa 
territoriaalse koostöö alla kuuluvad 
programmid esitatakse üheksa kuu jooksul 
alates käesoleva määruse jõustumisest. 
Kõikidele programmidele lisatakse 
eelhindamised, nagu on sätestatud artiklis 
48.

Or. en

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Igas programmis sätestatakse strateegia 
programmi panuse jaoks liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegiasse, mis on kooskõlas ühise 
strateegilise raamistiku ja 
partnerluslepinguga. 

1. Igas programmis sätestatakse strateegia 
programmi panuse jaoks liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegiasse, mis on kooskõlas käesolevas 
määruses ette nähtud sätetega, 
fondispetsiifiliste eeskirjade ja 
partnerlusleppe sisuga.

Iga programm sisaldab ÜSRi fondide
tulemusliku, tõhusa ja koordineeritud 
rakendamise tagamise korda ning 
toetusesaajate halduskoormuse 

Iga programm sisaldab Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondide
tulemusliku, tõhusa ja koordineeritud 
rakendamise tagamise korda ning 
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vähendamise meetmeid. toetusesaajate halduskoormuse 
vähendamise meetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 76

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, Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondidest
saadavad rahalised assigneeringud ja 
vastav riiklik kaasfinantseerimine, mida 
võib pakkuda nii avalik kui ka erasektor 
kooskõlas fondispetsiifiliste eeskirjadega.

Or. en

Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui liikmesriigid ja piirkonnad 
osalevad makropiirkondlikes strateegiates 
või mere vesikonna strateegiates, 
sätestatakse asjaomases programmis –
vastavalt programmide valdkonna 
vajadustele, mille liikmesriigid on välja 
selgitanud – kavandatavate sekkumiste 
panus kõnealustesse strateegiatesse.

Or. en
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Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Iga prioriteedi juures sätestatakse 
näitajad, mille abil hinnatakse programmi 
rakendamisel tehtud edusamme eesmärkide 
saavutamisel ning mis on aluseks 
järelevalvele, hindamisele ja 
tulemuslikkuse analüüsile. Nende näitajate 
hulka kuuluvad:

3. Iga prioriteedi juures sätestatakse 
näitajad ning kvalitatiivselt ja 
kvantitatiivselt esitatud vastavad sihid,
kooskõlas fondispetsiifiliste eeskirjadega,
mille abil hinnatakse programmi 
rakendamisel tehtud edusamme eesmärkide 
saavutamisel ning mis on aluseks 
järelevalvele, hindamisele ja 
tulemuslikkuse analüüsile. Nende näitajate 
hulka kuuluvad:

Or. en

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Fondispetsiifilistes eeskirjades sätestatakse 
iga ÜSRi fondi jaoks ühised näitajad ja 
võidakse ette näha ka konkreetset 
programmi puudutavad näitajad.

Fondispetsiifilistes eeskirjades sätestatakse 
iga Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondi jaoks ühised näitajad ja 
võidakse sätestada ka konkreetset 
programmi puudutavad näitajad.

Or. en

Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Igas programmis, välja arvatud üksnes 
tehnilist abi hõlmavad programmid, on 
kirjeldatud meetmeid, mida tuleb võtta, et 

4. Igas programmis, välja arvatud üksnes 
tehnilist abi hõlmavad programmid, on 
kirjeldatud fondispetsiifiliste eeskirjadega 
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võtta arvesse artiklites 7 ja 8 sätestatud 
põhimõtteid.

kooskõlas olevaid meetmeid, mida tuleb 
võtta, et võtta arvesse artiklites 5, 7 ja 8
sätestatud põhimõtteid.

Or. en

Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Igas programmis, välja arvatud nendes, 
kus konkreetse programmi raames antakse 
tehnilist abi, sätestatakse soovituslik 
toetuse summa, mida tuleb kasutada 
kliimamuutuse eesmärkide tarbeks.

5. Igas programmis, välja arvatud nendes, 
kus konkreetse programmi raames antakse 
tehnilist abi, sätestatakse soovituslik 
toetuse summa, mida tuleb kasutada 
kliimamuutuse eesmärkide tarbeks 
vastavalt artiklis 8 osutatud metoodikale.

Or. en

Muudatusettepanek 82

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon hindab programmide kooskõla 
käesoleva määruse ja fondispetsiifiliste 
eeskirjadega, nende tulemuslikku panust 
temaatiliste eesmärkide saavutamisse ja iga 
ÜSRi fondi konkreetsete liidu prioriteetide 
täitmisse, ühisesse strateegilisse 
raamistikku, partnerluslepingusse, 
aluslepingu artikli 121 lõike 2 alusel 
antud riigipõhistesse 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 

1. Komisjon hindab programmide kooskõla 
käesoleva määruse ja fondispetsiifiliste 
eeskirjadega, nende tõhusat panust valitud
temaatiliste eesmärkide saavutamisse ja iga
Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondi
konkreetsetesse liidu prioriteetide 
täitmisse, ning ka partnerluslepetesse,
võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 121 lõike 2 kohaselt vastu 
võetud asjaomaseid riigipõhiseid soovitusi 
ning Euroopa Liidu toimimise lepingu
artikli 148 lõike 4 kohaselt vastu võetud 
asjakohaseid nõukogu soovitusi, samuti
eelhindamist. Hindamine käsitleb eeskätt 
programmi strateegia adekvaatsust, 
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eelarvevahendite eraldamist. vastavaid eesmärke, näitajaid, sihte ja 
eelarvevahendite eraldamist.

Or. en

Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võtab vastavalt 
fondispetsiifilistele eeskirjadele vastu 
otsuse iga programmi heakskiitmise kohta 
hiljemalt kuus kuud pärast seda, kui 
liikmesriik (liikmesriigid) on programmi 
ametlikult esitanud, eeldusel, et komisjoni 
kõik märkused on nõuetekohaselt arvesse 
võetud, kuid mitte enne 1. jaanuari 2014 
või enne, kui komisjon on võtnud vastu 
partnerluslepingut heaks kiitva otsuse.

3. Komisjon võtab vastavalt 
fondispetsiifilistele eeskirjadele vastu 
otsuse iga programmi heakskiitmise kohta 
hiljemalt kuus kuud pärast seda, kui 
liikmesriik (liikmesriigid) on programmi 
ametlikult esitanud, eeldusel, et komisjoni 
kõik märkused on vajalikul määral arvesse 
võetud, kuid mitte enne 1. jaanuari 2014 
või enne, kui komisjon on võtnud vastu 
partnerluslepet heaks kiitva otsuse.
Erandina ülaltoodust võib komisjon kiita 
Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi
alla kuuluvad programmid heaks enne 
partnerluslepet heaks kiitva otsuse
vastuvõtmist.

Or. en

Muudatusettepanek 84

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigi esitatud programmide 
läbivaatamise taotlus peab olema 
nõuetekohaselt põhjendatud ning tooma 
eeskätt esile programmi muutuste 
eeldatava mõju liidu aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegia 
eesmärkide saavutamisele ning 
programmis määratletud konkreetsetele 

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

eesmärkidele, võttes arvesse käesolevat 
määrust ja fondispetsiifilisi eeskirju, 
horisontaalpõhimõtteid kooskõlas 
artiklitega 5, 7 ja 8 ja ka partnerluslepet. 
Lisada tuleb muudetud programm.

Or. en

Muudatusettepanek 85

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi 
alla kuuluvate programmide muutmise 
korral ei muudeta asjaomast 
partnerluslepingut.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 86

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon hindab lõike 1 kohaselt 
esitatud teavet, võttes arvesse liikmesriigi 
esitatud põhjendusi. Komisjon teeb oma 
tähelepanekud ja liikmesriik esitab 
komisjonile kogu vajaliku lisateabe. 
Kooskõlas fondispetsiifiliste eeskirjadega 
kiidab komisjon programmide muutmise 
taotlused heaks hiljemalt viis kuud pärast 
seda, kui liikmesriik on taotluse ametlikult 
esitanud, tingimusel, et kõiki komisjoni 
tehtud tähelepanekuid on nõuetekohaselt 
arvesse võetud. Vajaduse korral muudab 
komisjon selle otsusega samal ajal ka 
partnerluslepingut heaks kiitvat otsust 
kooskõlas artikli 15 lõikega 3.

2. Komisjon hindab lõike 1 kohaselt 
esitatud teavet, võttes arvesse liikmesriigi 
esitatud põhjendusi. Komisjon võib teha
oma tähelepanekud ühe kuu jooksul pärast 
muudetud programmi ametlikku esitamist
ja liikmesriik esitab komisjonile kogu 
vajaliku lisateabe. Kooskõlas 
fondispetsiifiliste eeskirjadega kiidab 
komisjon programmide muutmise taotlused 
heaks nii kiiresti kui võimalik, kuid mitte 
hiljem kui kolm kuud pärast seda, kui 
liikmesriik on taotluse ametlikult esitanud,
tingimusel, et kõiki komisjoni tehtud 
tähelepanekuid on vajalikul määral
arvesse võetud.
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Kui programmi muutmine mõjutab 
partnerlusleppes artikli 14 lõike 1 punkti 
a alapunktide iii, iv ja vi kohaselt esitatud 
teavet, tähendab programmi muutmise 
heakskiitmine komisjoni poolt ka sellest 
tuleneva partnerlusleppes sisalduva teabe 
läbivaatamise heakskiitmist.

Or. en

Muudatusettepanek 87

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib paluda EIP-l läbi vaadata 
suurprojektide tehniline kvaliteet ning 
majanduslik ja rahaline elujõulisus ning 
abistada komisjoni rakendatavate või 
väljatöötatavate finantsvahenditega.

3. Komisjon võib paluda EIP-l läbi vaadata 
suurprojektide tehniline kvaliteet ning 
majanduslik ja rahaline elujõulisus ning 
jätkusuutlikkus ning abistada komisjoni 
rakendatavate või väljatöötatavate 
finantsvahenditega.

Or. en

Muudatusettepanek 88

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kogukonna juhitud kohalik areng, mida 
EAFRD puhul nimetatakse programmi 
LEADER kohalikuks arenguks, peab 
olema:

1. Kogukonna juhitud kohalikku arengut 
toetab EAFRD, mis nimetatakse 
programmi LEADER kohalikuks arenguks 
ja mida võivad toetada ERF, ESF ja 
EMKF. Nendele fondidele osutatakse 
edaspidi kui asjaomastele Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondidele.
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(a) suunatud konkreetsetele 
allpiirkondlikele territooriumidele;

välja jäetud

(b) juhitud kogukonna, s.t kohalike 
algatusrühmade poolt, kuhu kuuluvad 
avaliku ja erasektori kohalike sotsiaal-
majanduslike huvide esindajad ja mille 
otsustamistasandil ei esinda avalik sektor 
ega ükski huvirühm üle 49 % 
hääleõigusest;

välja jäetud

(c) ellu viidud integreeritud ja 
mitmesektoriliste piirkonnapõhiste 
kohaliku arengu strateegiate kaudu;

välja jäetud

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

välja jäetud

1 a. Kogukonna juhitud kohalik areng on:
(a) suunatud konkreetsetele 
allpiirkondlikele aladele;
(b) juhitud kogukonna, s.t kohalike 
algatusrühmade poolt, kuhu kuuluvad 
avaliku ja erasektori kohalike sotsiaal-
majanduslike huvide esindajad ja mille 
otsustamistasandil ei ole riiklike 
eeskirjade alusel määratletud 
riigiasutustel ega ühelgi huvirühmal üle 
49 % hääleõigustest;
(c) ellu viidud integreeritud ja 
mitmesektoriliste piirkonnapõhiste 
kohaliku arengu strateegiate kaudu;
(d) kavandatud kohalikke vajadusi ja 
potentsiaali arvesse võttes ning kohaliku 
konteksti uuenduslikke jooni, võrgustikke 
ja vajaduse korral koostööd hõlmates.

2. ÜSRi fondide toetus peab olema 
järjepidev ja ÜSRi fondide vahel 
kooskõlastatud. Selle tagab muu hulgas 
kohaliku arengu strateegiate ja kohalike 
arengurühmade koordineeritud suutlikkuse 
suurendamine, valik, heakskiit ja 
rahastamine.

2. Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide toetus kogukonna 
juhitud kohalikule arengule peab olema 
järjepidev ja asjaomaste Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondide vahel 
kooskõlastatud. Selle tagab muu hulgas 
kogukonna juhitud kohaliku arengu 
strateegiate ja kohalike arengurühmade 
koordineeritud suutlikkuse suurendamine, 
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valik, heakskiit ja rahastamine.
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 
kogukonna juhitud kohaliku arengu 
strateegiate valikukomisjon otsustab, et 
valitud kogukonna juhitud kohaliku arengu 
strateegia rakendamine vajab toetust 
rohkem kui ühest fondist, võib ta 
kooskõlas riiklike eeskirjade ja 
menetlustega määrata kogukonna juhitud 
kohaliku arengu strateegia jaoks 
juhtfondi, et rahastada artikli 31 
punktides d ja e osutatud jooksvaid ja 
elavdamisega seotud kulusid.

4. Kui juhtfond on määratud, 
rahastatakse kohaliku arengu strateegia 
jooksvaid kulusid, elavdamismeetmeid ja 
võrgustike loomist üksnes juhtfondist.

välja jäetud

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

5. Asjaomastest Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondidest toetust saav 
kogukonna juhitud kohalik areng viiakse 
ellu vastavalt asjakohas(t)e 
programmi(de) ühele või enamale 
prioriteedile kooskõlas asjaomaste 
Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide spetsiifiliste 
eeskirjadega.

(Parlamendi muudatusettepaneku uue lõike 1 a punktid a, b, c ja d olid algselt komisjoni 
ettepaneku lõike 1 punktid a (muudetud), b (muudetud), c (muudetud) ja d (muudetud).)

Or. en

Muudatusettepanek 89

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kohaliku arengu strateegiad Kogukonna juhitud kohaliku arengu 
strateegiad

Or. en
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Muudatusettepanek 90

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kohaliku arengu strateegia sisaldab 
vähemalt järgmisi elemente:

1. Kogukonna juhitud kohaliku arengu 
strateegia sisaldab vähemalt järgmisi 
elemente:

Or. en

Muudatusettepanek 91

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) strateegia ja selle eesmärkide kirjeldus, 
strateegia integreeritud ja uuendusliku 
olemuse kirjeldus ning eesmärkide 
pingerida, sealhulgas selged ja mõõdetavad 
eesmärgid väljundite või tulemuste osas. 
Strateegia peab olema sidus kõikide 
asjaomaste ÜSRi fondide vastavate 
programmidega;

(c) strateegia ja selle eesmärkide kirjeldus, 
strateegia integreeritud ja uuendusliku 
olemuse kirjeldus ning eesmärkide 
pingerida, sealhulgas mõõdetavad 
eesmärgid väljundite või tulemuste osas. 
Tulemuseesmärgid võivad olla 
väljendatud kvantitatiivselt või 
kvalitatiivselt. Strateegia peab olema 
kooskõlas kõikide kaasatud asjaomaste 
Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide vastavate 
programmidega;

Or. en

Muudatusettepanek 92

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) strateegia rahastamiskava, sealhulgas (g) strateegia rahastamiskava, sealhulgas 
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iga ÜSRi fondi kavandatud eraldis. iga asjaomase Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondi kavandatud eraldis.

Or. en

Muudatusettepanek 93

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Liikmesriigid kehtestavad kogukonna 
juhitud kohaliku arengu strateegiate 
valikukriteeriumid.

Or. en

Muudatusettepanek 94

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. Vastutava korraldusasutuse või 
vastutavate korraldusasutuste poolt selleks 
otstarbeks moodustatud komisjon valib 
välja kogukonna juhitud kohaliku arengu 
strateegiad ja need kiidab/kiidavad heaks 
vastutav korraldusasutus või vastutavad 
korraldusasutused.

Or. en
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Muudatusettepanek 95

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kõigi kohaliku arengu strateegiate 
valimine ja heakskiitmine viiakse lõpule 
hiljemalt 31. detsembriks 2015.

4. Kogukonna juhitud kohaliku arengu 
strateegiate valimise esimene voor viiakse 
lõpule hiljemalt kahe aasta jooksul alates 
partnerlusleppe heakskiitmise kuupäevast. 
Pärast seda kuupäeva, kuid hiljemalt 31. 
detsembriks 2017 võivad liikmesriigid 
valida täiendavad kogukonna juhitud 
kohaliku arengu strateegiad.

Or. en

Muudatusettepanek 96

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. Otsuses, millega kiidetakse heaks 
kogukonna juhitud kohaliku arengu 
strateegia, sätestatakse iga asjaomase 
Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondi
eraldised. Otsuses sätestatakse ka 
programmist või programmidest tulenevad 
juhtimis- ja kontrolliülesanded seoses 
kohaliku arengu strateegiaga.

Or. en

Muudatusettepanek 97

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjonile antakse volitus võtta 
vastavalt artiklile 142 vastu delegeeritud 

6. Eespool lõike 1 punktis a osutatud 
piirkonnas ei tohi olla vähem kui 10 000 
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akte, mis käsitlevad lõike 1 punktis a 
osutatud strateegiaga hõlmatud piirkonna 
ja rahvastiku piiritlust.

ega rohkem kui 150 000 elanikku.
Erandina võib komisjon nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel liikmesriigi 
ettepaneku alusel neid 
rahvastikupiiranguid partnerlusleppes 
liikmesriigiti vastu võtta või muuta 
kooskõlas artikli 15 lõikes 2 või 3 ette 
nähtud menetlustega, et võtta arvesse 
hõredalt või tihedalt asustatud alasid, 
tagamaks kohaliku arengu strateegiatega 
hõlmatud territoriaalset ühtekuuluvust.

Or. en

Muudatusettepanek 98

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kohalikud algatusrühmad kavandavad ja 
rakendavad kohaliku arengu strateegiaid.

1. Kohalikud algatusrühmad kavandavad ja 
rakendavad kogukonna juhitud kohaliku 
arengu strateegiaid.

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

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

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

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

3. Kohalike algatusrühmade ülesanded 
hõlmavad järgmist:

3. Kohalike algatusrühmade ülesanded 
hõlmavad järgmist:

(a) kohalike osalejate suutlikkuse 
suurendamine toimingute väljatöötamisel 
ja rakendamisel;

(a) kohalike osalejate suutlikkuse 
suurendamine toimingute väljatöötamisel 
ja rakendamisel, sealhulgas nende 
projektijuhtimise suutlikkuse 
edendamine;

(b) mittediskrimineeriva ja läbipaistva 
valikumenetluse ning toimingute 

(b) mittediskrimineeriva ja läbipaistva 
valikumenetluse ning toimingute 
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valikukriteeriumide koostamine, millega 
välditakse huvide konflikte ning tagatakse, 
et valikuotsuste tegemisel tuleb vähemalt 
50 % häältest avalikku sektorisse
mittekuuluvatelt partneritelt, jättes 
võimaluse valikuotsuseid vaidlustada ja 
lubades kirjalikku valikuprotseduuri;

objektiivsete valikukriteeriumide 
koostamine, millega välditakse huvide 
konflikte ning tagatakse, et valikuotsuste 
tegemisel tuleb vähemalt 50 % häältest 
partneritelt, kes ei ole riigiasutused, ja 
võimaldatakse kasutada kirjalikku 
valikuprotseduuri;

(c) toimingute valikul kohaliku arengu 
strateegiaga sidususe tagamine, seades 
toiminguid prioriteetideks vastavalt nende 
panusele strateegiate eesmärkide ja sihtide 
täitmisse;

(c) toimingute valikul kogukonna juhitud
kohaliku arengu strateegiaga sidususe 
tagamine, seades toiminguid prioriteetideks 
vastavalt nende panusele strateegiate 
eesmärkide ja sihtide täitmisse;

(d) projektikonkursside või käimasoleva 
projekti esitamise korra ettevalmistamine 
ja avaldamine, sealhulgas 
valikukriteeriumide määratlemine;

(d) projektikonkursside või käimasoleva 
projekti esitamise korra ettevalmistamine 
ja avaldamine, sealhulgas 
valikukriteeriumide määratlemine;

(e) toetusetaotluste vastuvõtmine ja 
hindamine;

(e) toetusetaotluste vastuvõtmine ja 
hindamine;

(f) toimingute valimine ja toetuse summa 
kindlaksmääramine ning vajaduse korral 
pakkumuste suunamine toetuse 
heakskiitmise eest vastutavale asutusele;

(f) toimingute valimine ja toetuse summa 
kindlaksmääramine ning vajaduse korral 
pakkumuste suunamine toetuse 
heakskiitmise eest vastutavale asutusele;

(g) kohaliku arengu strateegia rakendamise 
ja toetust saanud toimingute järelevalve 
ning kohaliku arengu strateegiaga seotud 
hindamistegevus.

(g) kogukonna juhitud kohaliku arengu 
strateegia rakendamise ja toetust saanud 
toimingute järelevalve ning kogukonna 
juhitud kohaliku arengu strateegiaga 
seotud hindamistegevus.

3 a. Ilma et see piiraks lõike 3 punkti b 
kohaldamist, võib kohalik algatusrühm 
olla abisaaja ning teha toiminguid 
kooskõlas kogukonna juhitud kohaliku 
arengu strateegiaga.
3 b. Artikli 31 lõike 1 punktis c osutatud 
kohalike algatusrühmade 
koostöömeetmete puhul võib artikli 30 
lõike 3 punktis f sätestatud ülesandeid 
täita vastutav korraldusasutus.

Or. en
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Muudatusettepanek 99

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ÜSRi fondide toetus kohalikule arengule Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide toetus kogukonna 
juhitud kohalikule arengule

Toetus kohalikule arengule hõlmab 
järgmist:

1. Toetus kogukonna juhitud kohalikule 
arengule hõlmab järgmist:

(a) ettevalmistava toetuse kulud; (a) ettevalmistava toetuse kulud, mis 
hõlmavad haldussuutlikkuse parandamist, 
koolitust ja võrgustiku arendamist 
kohaliku arengu strateegia 
ettevalmistamisel ning rakendamisel.
Kõnealused kulud võivad katta üht või 
mitut järgmist elementi:
i) kohalike sidusrühmade 
koolitustegevused;
ii) õpe asjaomases valdkonnas;
iii) kohaliku arengu strateegia 
väljatöötamisega seotud kulud, sealhulgas 
konsulteerimiskulud ja strateegia 
ettevalmistamiseks sidusrühmadega 
peetud konsultatsioonidega seotud 
tegevuste kulud;
iv) ettevalmistusetapis ettevalmistavat 
toetust taotleva organisatsiooni 
halduskulud (tegevus- ja personalikulud);
v) toetus väikestele katseprojektidele.
Selline ettevalmistav toetus on abikõlblik, 
olenemata sellest, kas artikli 29 lõike 3 
kohaselt loodud valikukomisjon valib 
toetust saava kohaliku algatusrühma 
kavandatud kohaliku arengu strateegia 
rahastamiseks välja.

(b) toimingute teostamine kohaliku arengu 
strateegia raames;

(b) toimingute teostamine kogukonna 
juhitud kohaliku arengu strateegia raames;

(c) kohaliku algatusrühma 
koostöömeetmete ettevalmistamine ja 
rakendamine;

(c) kohaliku algatusrühma 
koostöömeetmete ettevalmistamine ja 
rakendamine;
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(d) kohaliku arengu strateegia jooksvad 
kulud ja strateegia elavdamine – kuni 25 
% kohaliku arengu strateegia raames riigi 
kantud kulude kogusummast.

(d) jooksvad kulud, mis on seotud 
strateegia rakendamise juhtimisega, mille 
hulka kuuluvad tegevuskulud, 
personalikulud, koolituskulud, avalike 
suhetega seotud kulud, finantskulud ning 
samuti artikli 30 lõike 3 punktis g 
osutatud strateegia järelevalve ja 
hindamisega seotud kulud;
(d a) kogukonna juhitud kohaliku arengu 
strateegia elavdamine, et soodustada 
sidusrühmadevahelist teabevahetust ja 
edendada strateegiat ning toetada 
võimalikke abisaajaid toimingute 
väljatöötamisel ja taotluste koostamisel.

1 a. Jooksvate kulude ja elavdamise toetus 
ei tohi olla suurem kui 25 % kohaliku 
arengu strateegia raames riigi kantud 
kulude kogusummast.

Or. en

Muudatusettepanek 100

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 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. Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfonde võib kasutada 
rahastamisvahendite toetamiseks ühe või 
mitme programmi raames, sealhulgas ka 
siis, kui see on korraldatud fondifondide 
kaudu, et aidata kaasa eesmärkide 
saavutamisele, mis on sätestatud prioriteedi 
või meetme raames.

Rahastamisvahendeid võib kombineerida 
toetuste, intressitoetuste ja garantiitasude 
toetustega. Sel juhul tuleb pidada eraldi 
arvet iga rahastamisviisi üle.

Rahastamisvahendeid kasutatakse selliste 
investeeringute toetamiseks, mida 
peetakse rahaliselt elujõuliseks ja mis ei 
leia turult piisavaid rahastamisallikaid.
Käesoleva jaotise kohaldamisel järgivad 
korraldusasutus, fondifond ja 
rahastamisvahendit rakendavad asutused 
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kohaldatavaid liidu ja liikmesriikide 
õigusakte, eelkõige riigiabi ja riigihankeid 
käsitlevaid õigusakte.

Komisjonile antakse volitus võtta artikli 
142 kohaselt vastu delegeeritud akte, 
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 artikli 
142 kohaselt vastu delegeeritud akte, 
milles sätestatakse täiendavad konkreetsed
eeskirjad maa ostmise kohta ning tehnilise 
abi kombineerimise kohta 
rahastamisvahenditega.

Or. en

Muudatusettepanek 101

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Rahastamisvahenditele antav toetus 
lähtub eelhindamisest, mille käigus on 
leitud tõendeid turutõrgetest ja 
mitteoptimaalsetest 
investeerimisolukordadest, ning avaliku 
sektori investeerimisvajaduste 
hinnangulisest tasemest ja ulatusest, 
sealhulgas toetatavate 
rahastamisvahendite liigist. Selline 
eelhindamine sisaldab järgmist:
(a) turutõrgete, mitteoptimaalsete 
investeerimisolukordade ning 
poliitikavaldkondade ja temaatiliste 
eesmärkide investeerimisvajaduste või 
käsitletavate investeerimisprioriteetide 
analüüs, eesmärgiga aidata kaasa sellise 
prioriteedi või meetme puhul kehtestatud 
konkreetsete eesmärkide saavutamisele, 
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mida toetatakse rahastamisvahenditest. 
Analüüs tugineb olemasolevale heade 
tavade metoodikale;
(b) Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondidest toetatavate 
rahastamisvahendite hinnanguline 
lisaväärtus, kooskõla sama turgu 
käsitlevate muude avaliku sektori 
sekkumisvormidega, võimalikud riigiabi 
tagajärjed, kavandatud sekkumise 
proportsionaalsus ja turumoonutuste 
minimeerimise meetmed;
(c) rahastamisvahendi abil potentsiaalselt 
kaasatavate täiendavate avaliku ja 
erasektori vahendite hinnanguline suurus 
toetuse lõppsaaja tasandil (eeldatav 
võimendav mõju), sealhulgas vajaduse 
korral hinnanguline vajadus 
erainvestorite vahendite kaasamiseks 
makstava soodustasu järele ja selle suurus 
ning/või mehhanismide kirjeldus, mida 
kasutatakse sellise soodustasu vajaduse ja 
suuruse kindlakstegemiseks, näiteks 
konkureeriv või nõuetekohaselt sõltumatu 
hindamisprotsess;
(d) hinnang samalaadsete vahendite ja 
liikmesriikide poolt teostatud varasemate 
eelhinnangute kasutamisest saadud 
kogemustele ja sellele, kuidas neid 
kogemusi edaspidi kasutada;
(e) kavandatud investeerimisstrateegia, 
sealhulgas artikli 33 tähenduses 
rakendamiskorra valikute analüüs, 
pakutavad finantstooted, lõppsaajate 
sihtrühm, vajaduse korral kavandatud 
kombineerimine toetuse vormis 
rahastamisega;
(f) eeldatavad tulemused ja kuidas 
asjaomane rahastamisvahend panustab 
asjaomase prioriteedi või meetme 
konkreetsete eesmärkide ja tulemuste 
saavutamist, sealhulgas sellise 
panustamise näitajad;
(g) sätted, mis võimaldavad eelhinnangut 
vajaduse korral muuta ja ajakohastada 



PE487.740v04-00 72/287 PR\937861ET.doc

ET

sellise eelhinnangu alusel rakendatava 
rahastamisvahendi rakendamise käigus, 
kui korraldusasutus leiab 
rakendamisetapi ajal, et eelhinnang ei 
pruugi enam täpselt kajastada 
rakendamise ajal kehtivaid turutingimusi.

Or. en

Muudatusettepanek 102

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Rahastamisvahendi toetuse lõppsaajad 
võivad saada toetust või muud abi ka 
programmi raames või muust vahendist, 
mida toetatakse liidu eelarvest. Sel juhul 
tuleb pidada eraldi arvet iga 
rahastamisallika kohta.

2. Rahastamisvahendi toetuse lõppsaajad 
võivad saada toetust või muud abi ka 
programmi raames või muust vahendist, 
mida toetatakse liidu eelarvest kooskõlas
kohaldatavate ELi riigiabi eeskirjadega.
Sel juhul tuleb pidada eraldi arvet iga 
rahastamisallika kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 103

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Eelhinnangu võib läbi viia etapiviisi. 
Igal juhul tuleb see lõpule viia enne, kui 
korraldusasutus otsustab teha 
programmist makseid 
rahastamisvahendisse.
Rahastamisvahendeid käsitlevate 
eelhinnangute tulemuste ja järelduste 
kokkuvõte avaldatakse kolme kuu jooksul 
pärast nende lõplikku kinnitamist.
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Vastavalt fondispetsiifilistele eeskirjadele 
esitatakse eelhinnang teavitamise 
eesmärgil järelevalvekomisjonile.

Or. en

Muudatusettepanek 104

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Mitterahalised sissemaksed ei kuulu 
rahastamisvahendite puhul abikõlblike 
kulutuste hulka, välja arvatud juhul, kui 
sissemakseks on maa või kinnisvara seoses 
investeeringutega, mille eesmärk on 
toetada linna arengut või linna 
taaselustamist ning kui maa või kinnisvara 
moodustab osa investeeringust. Sellised 
sissemaksed maa või kinnisvara näol on 
abikõlblikud, juhul kui artiklis 59
sätestatud tingimused on täidetud.

3. Mitterahalised sissemaksed ei kuulu 
rahastamisvahendite puhul abikõlblike 
kulutuste hulka, välja arvatud juhul, kui 
sissemakseks on maa või kinnisvara seoses 
investeeringutega, mille eesmärk on 
toetada maaelu arengut, linna arengut või 
linna taaselustamist ning kui maa või 
kinnisvara moodustab osa investeeringust. 
Sellised sissemaksed maa või kinnisvara 
näol on abikõlblikud, juhul kui artikli 59 
lõikes 1 sätestatud tingimused on täidetud.

Or. en

Muudatusettepanek 105

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Rahastamisvahendeid võib 
kombineerida toetuste, intressitoetuste ja 
garantiitasude toetustega. Kui Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondidest 
antakse toetust rahastamisvahendite abil 
ja kombineerituna üheks toiminguks, 
kusjuures muud toetusvormid on vahetult 
seotud rahastamisvahenditega, mis on 
suunatud samadele lõppsaajatele, 
sealhulgas tehniline abi, intressitoetused 
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ja garantiitasude toetused, siis 
kohaldatakse rahastamisvahendite suhtes 
kehtivaid sätteid nimetatud toimingu kõigi 
toetusvormide suhtes. Sellisel juhul 
järgitakse kehtivaid ELi riigiabi eeskirju 
ja iga toetusvormi kohta peetakse eraldi 
arvet.

Or. en

Muudatusettepanek 106

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Märkus: See tekst on viidud mujale artikli 33 lõike 3 teisest lõigust, mis jäetakse 
muudatusettepanekust 109 välja.

Or. en

Muudatusettepanek 107

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punktis a osutatud 
rahastamisvahendite suhtes kohaldatakse 
finantsmääruse [VIII] jaotist. ÜSRi 
fondide toetuse osamaksed 
rahastamisvahenditele lõike 1 punkti a 
alusel paigutatakse eraldi kontodele ning 
neid kasutatakse vastava ÜSRi fondi
eesmärkide kohaselt, et toetada meetmeid 

2. Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide toetuse osamaksed 
rahastamisvahenditele lõike 1 punkti a 
alusel paigutatakse eraldi kontodele ning 
neid kasutatakse vastava Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondi
eesmärkide kohaselt, et toetada meetmeid 
ja lõppsaajaid vastavalt programmi või 
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ja lõppsaajaid vastavalt programmile või 
programmidele, millest taolisi toetuse 
osamakseid tehakse.

programmidega, millest taolisi toetuse 
osamakseid tehakse. Sissemakseid nende
finantsinstrumentidesse reguleeritakse
käesoleva määrusega, kui nende suhtes ei 
kehti sõnaselgelt sätestatud erandid. See
ei piira finantsinstrumentide eeskirjade
loomist ja toimimist finantsmääruse 
alusel, välja arvatud juhul, kui need on 
vastuolus ühissätete määrustega – sel 
juhul kehtivad viimatinimetatud eeskirjad.

Or. en

Muudatusettepanek 108

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 3 – lõik 1 – 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 määratletud 
prioriteetsete eesmärkide või meetmetena.

Or. en

Muudatusettepanek 109

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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Märkus: See tekst on viidud artikli 33 lõike 1 uude esimesse a lõiku (muudatusettepanek 106).

Or. en

Muudatusettepanek 110

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõike 1 punktis b osutatud 
rahastamisvahendeid toetades võib 
korraldusasutus teha järgmist:

4. Lõike 1 punktis b osutatud 
rahastamisvahendeid toetades võib 
korraldusasutus teha järgmist:

(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 Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondidest) 
kapitali, kes on pühendunud 
rahastamisvahendite rakendamisele 
kooskõlas vastava Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondi eesmärkidega ning 
täidavad rakendamisega seotud ülesandeid; 
toetus taolistele isikutele piirdub 
summadega, mida on vaja käesoleva 
määruse eesmärkidele vastavate uute 
investeeringute rakendamiseks; või

(b) delegeerida rakendusülesanded: (b) delegeerida rakendusülesanded:

i) Euroopa Investeerimispangale; i) Euroopa Investeerimispangale;
ii) rahvusvahelistele 
finantsinstitutsioonidele, milles 
liikmesriigil on osalus, või liikmesriigis 
asutatud finantsinstitutsioonidele, mille 
eesmärk on saavutada avalike huvidega 
seotud sihid kohaldatavate liidu ja riiklike 
eeskirjade kohaselt valitud avaliku sektori 
asutuse järelevalve all;

ii) rahvusvahelistele 
finantsinstitutsioonidele, milles 
liikmesriigil on osalus, või liikmesriigis 
asutatud finantsinstitutsioonidele, mille 
eesmärk on saavutada avalike huvidega 
seotud sihid avaliku sektori asutuse 
järelevalve all;

iii) avalik-õiguslikule või eraõiguslikule 
asutusele kooskõlas kohaldatavate liidu ja 
riiklike eeskirjadega;

iii) avalik-õiguslikule või eraõiguslikule 
asutusele.
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(c) võtta rakendusülesandeid enda peale, 
juhul kui rahastamisvahendid koosnevad 
ainult laenudest või tagatistest.

(c) võtta rakendusülesandeid enda peale, 
juhul kui rahastamisvahendid koosnevad 
ainult laenudest või tagatistest. Sellisel 
juhul loetakse korraldusasutus 
toetusesaajaks artikli 2 lõike 8 
tähenduses.
Rahastamisvahendi rakendamisel tagavad 
punktides a, b ja c osutatud asutused 
kohaldatavate ELi ja siseriiklike 
õigusnormide järgimise, sealhulgas 
Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide, riigiabi ja 
riigihangete suhtes kohaldatavate 
eeskirjade ning rahapesu tõkestamist, 
terrorismivastast võitlust ja 
maksupettustevastast võitlust käsitlevate 
standardite ning kohaldatavate 
õigusaktide järgimise. Nad ei tohi asuda 
territooriumidel, kus ei tehta liiduga 
koostööd rahvusvaheliselt kokkulepitud 
maksustandardite rakendamise 
valdkonnas, nad ei oma ärisuhteid 
sellistel territooriumidel asuvate 
üksustega ning nad sätestavad sellised 
nõuded valitud finantsvahendajatega 
sõlmitavates lepingutes.

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 111

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kui rahastamisvahendit rakendatakse 
vastavalt lõike 4 punktidele a ja b, 
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sõltuvalt rahastamisvahendi rakendamise 
struktuurist, kehtestatakse programmidest 
rahastamisvahenditesse tehtavate 
osamaksete tingimused 
rahastamislepingutes kooskõlas X 
LISAGA järgmistel tasanditel:
(a) korraldusasutuse nõuetekohaselt 
volitatud esindajate ja fondifondi 
rakendava asutuse vahel, kui see on 
asjakohane, ning
(b) korraldusasutuse nõuetekohaselt 
volitatud esindajate või fondifondi 
rakendava asutuse vahel, kui see on 
asjakohane, ning rahastamisvahendit 
rakendava asutuse vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 112

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Lõike 4 punkti c kohaselt 
rakendatavate rahastamisvahendite puhul 
kehtestatakse programmidest 
rahastamisvahenditesse tehtavate 
osamaksete tingimused vastavalt X 
LISALE strateegiadokumendis, mille 
vaatab läbi järelevalvekomisjon.
Komisjoni volitatakse võtma kooskõlas 
artikliga 142 vastu delegeeritud õigusakte, 
millega kehtestatakse täiendavad
erieeskirjad finantsinstrumente 
rakendavate asutuste rolli, kohustuste ja
vastutuse kohta, mis on seotud
valikukriteeriumide ja toodete kohta, mida 
võib rahastamisvahendite kaudu tarnida. 
Komisjon teavitab artikli 142 kohaselt 
vastu võetud delegeeritud õigusaktidest 
samaaegselt Euroopa Parlamenti ja 
nõukogu nelja kuu jooksul alates 
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käesoleva määruse vastuvõtmisest.

(Märkus: Selle muudatusettepaneku viimane lõik on üle viidud ja muudetud komisjoni 
ettepanek artikli 33 lõike 4 viimase lõigu kohta.)

Or. en

Muudatusettepanek 113

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõike 4 punkti b alapunktides i ja ii
osutatud isikud võivad fondifondide 
kaudu rahastamisvahendite rakendamisel 
delegeerida rakendamise osaliselt edasi 
finantsvahendajatele tingimusel, et need 
isikud tagavad oma vastutusel, et 
finantsvahendajad vastavad finantsmääruse 
[artiklis 57 ja artikli 131 lõigetes 1, 1a 
ning 3] kehtestatud kriteeriumidele. 
Finantsvahendajad valitakse avatud, 
läbipaistva, proportsionaalse ja 
mittediskrimineeriva menetluse alusel, 
vältides huvide konflikte.

5. Lõike 4 punktides a ja b osutatud 
asutused võivad rahastamisvahendite 
rakendamisel delegeerida rakendamise 
osaliselt edasi finantsvahendajatele, 
tingimusel, et need isikud tagavad oma 
vastutusel, et finantsvahendajad vastavad 
finantsmääruse artikli 140 lõigetes 1, 2 
ning 4 kehtestatud kriteeriumidele. 
Finantsvahendajad valitakse avatud, 
läbipaistva, proportsionaalse ja 
mittediskrimineeriva menetluse alusel, 
vältides huvide konflikte.

Or. en

Muudatusettepanek 114

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Lõike 4 punktis b osutatud isikud, 
kellele rakendusülesanded on usaldatud, 
peaksid avama enda ja korraldusasutuse 
nimel usalduskontosid. Sellistel kontodel
hoitavaid varasid hallatakse kooskõlas 
usaldusväärse finantsjuhtimise 

6. Lõike 4 punktis b osutatud asutused, 
kellele rakendusülesanded on usaldatud, 
peaksid avama enda ja korraldusasutuse 
nimel usalduskontod või looma
finantseerimisasutuses eraldiseisva
finantsinstrumendi. Eraldi 
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põhimõttega, järgides asjakohaseid 
usaldatavusnormatiive, ja neil peab olema 
asjakohane likviidsus.

rahastamisbloki puhul peetakse 
programmist rahastamisvahendisse 
investeeritud vahendite üle eraldi 
arvestust, et eristada neid 
finantseerimisasutuse muudest 
olemasolevatest vahenditest.
Usalduskontodel hoitavaid varasid ja 
selliseid eraldi rahastamisblokke
hallatakse kooskõlas usaldusväärse 
finantsjuhtimise põhimõttega, järgides 
asjakohaseid usaldatavusnormatiive, ja neil 
peab olema asjakohane likviidsus.

Or. en

Muudatusettepanek 115

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teatavate rahastamisvahendite 
rakendamine

Rahastamisvahendite juhtimine ja 
kontrollimine

Or. en

Muudatusettepanek 116

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 64 kohaselt akrediteeritud 
asutused ei tohi teha kohapealseid 
kontrolle toimingutele, mis hõlmavad 
artikli 33 lõike 1 punkti a alusel 
rakendatavaid rahastamisvahendeid. Nad 
saavad korrapäraseid kontrolliaruandeid 
asutustelt, kellele on usaldatud 
rahastamisvahendite rakendamine.

1. Finantsmääruse artikli 59 lõike 3 
kohaselt akrediteeritud asutused ei tohi 
teha kohapealseid kontrolle toimingutele, 
mis hõlmavad artikli 33 lõike 1 punkti a 
alusel rakendatavaid rahastamisvahendeid. 
Nad saavad korrapäraseid 
kontrolliaruandeid asutustelt, kellele on 
usaldatud rahastamisvahendite 
rakendamine.
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Or. en

Muudatusettepanek 117

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Programmide auditi eest vastutavad 
asutused viivad läbi auditi toetuse 
saajatele tasandil üksnes siis, kui esineb 
üks või mitu järgmistest olukordadest:
(a) tõendavad dokumendid ei ole 
finantsinstrumendi või korraldusasutuse 
tasandil kättesaadavad;
(b) on olemas tõendid, et
rahastamisvahendeid rakendavad 
asutused teostavad puudulikku 
järelevalvet toetuse saajale antud toetuse 
kasutamise üle;
(c) on tõendeid, et korraldusasutuse või
rahastamisvahendeid rakendavate 
asutuste tasandil kättesaadavad 
dokumendid ei kajasta toetusega seotud 
tegelikku olukorda.

Or. en

Muudatusettepanek 118

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse volitus võtta 
artikli 142 kohaselt vastu delegeeritud akte, 
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 akte, 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.
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Or. en

Muudatusettepanek 119

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 33 lõike 1 punktis a osutatud 
rahastamisvahendite puhul peab 
maksetaotlus sisaldama 
rahastamisvahendisse makstava toetuse 
kogusummat ja see peab olema seal eraldi 
välja toodud.

1. Artikli 33 lõike 1 punktis a osutatud 
rahastamisvahendite puhul ja artikli 33 
lõike 1 punktis b osutatud 
rahastamisvahendite puhul, mida 
rakendatakse kooskõlas artikli 33 lõike 4 
punktidega a ja b, esitatakse 
järkjärgulised vahemaksetaotlused 
programmist rahastamisvahendisse
tehtavateks makseteks 
abikõlblikkusperioodi jooksul vastavalt 
järgmistele tingimustele:
(a) programmist rahastamisvahendisse 
tehtava makse suurus artikli 55 lõikes 2 
osutatud abikõlblikkusperioodi jooksul 
esitatud igal vahemaksetaotlusel ei tohi 
ületada 25 % programmist vastava 
rahastamislepingu alusel 
rahastamisvahendi jaoks eraldatud 
maksete kogusummast, mis vastab 
kuludele artikli 36 lõike 1 punktide a, b ja 
d tähenduses ja mille maksmist eeldatakse 
artikli 55 lõikes 2 osutatud 
abikõlblikkusperioodi jooksul. Pärast 
artikli 55 lõikes 2 osutatud 
abikõlblikkusperioodi esitatud 
vahemaksetaotlused peavad sisaldama 
artikli 36 tähenduses abikõlblike kulude 
kogusummat;
(b) iga punktis a osutatud 
vahemaksetaotlus võib sisaldada kuni 25 
% artikli 33 lõikes 8 osutatud riikliku 
avaliku ja erasektori kaasrahastamise 
kogusummast, mis eeldatavalt makstakse 
rahastamisvahendisse või artikli 55 lõikes 
2 osutatud abikõlblikkusperioodi jooksul 
lõppsaaja tasandil kuludeks artikli 36 
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lõike 1 punktide a, b ja d tähenduses;

(c) artikli 55 lõikes 2 osutatud 
abikõlblikkusperioodi jooksul esitatavad 
järgnevad vahemaksetaotlused esitatakse 
ainult:
i) teise vahemaksetaotluse puhul, kui 
vähemalt 60 % esimeses 
vahemaksetaotluses sisaldunud summast 
on kulutatud artikli 36 lõike 1 punktide a, 
b ja d tähenduses abikõlblikeks kuludeks;
ii) kolmanda ja järgnevate 
vahemaksetaotluste puhul, kui vähemalt 
85 % eelmistes vahemaksetaotlustes 
sisaldunud summadest on kulutatud 
artikli 36 lõike 1 punktide a, b ja d 
tähenduses abikõlblikeks kuludeks;
(d) igal vahemaksetaotlusel, mis sisaldab 
rahastamisvahendiga seotud kulusid, 
esitatakse eraldi programmist 
rahastamisvahendisse makstud 
kogusumma ja artikli 36 lõike 1 punktide 
a, b ja d tähenduses abikõlblike kuludena 
makstud summad.
Lõpetamisel peab lõppmaksetaotlus 
sisaldama artiklis 36 osutatud abikõlblike 
kulude kogusummat.

Or. en

Muudatusettepanek 120

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 33 lõike 1 punktis b osutatud 
rahastamisvahendite puhul, mida 
rakendatakse kooskõlas artikli 33 lõike 4 
punktidega a ja b, peab abikõlblike kulude 
kogusumma, mis esitatakse 
maksetaotluses, sisaldama lõppsaajatesse 
investeeringute tegemiseks 

2. Artikli 33 lõike 1 punktis a osutatud ja 
kooskõlas artikli 33 lõike 4 punktiga c 
rakendatavate rahastamisvahendite puhul 
peavad vahemaksetaotlused ja 
lõppmaksetaotlus sisaldama maksete 
kogusummat, mille korraldusasutus on 
maksnud lõppsaajatesse investeeringute 
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rahastamisvahendisse tehtud või 
eeldatavalt tehtavate toetuste 
kogusummat, mis tuleb maksta välja 
eelnevalt kindlaks määratud perioodi 
jooksul, mis on kõige rohkem kaks aastat, 
sealhulgas halduskulusid või -tasusid; 
need summad tuleb maksetaotluses 
esitada eraldi.

tegemiseks, nagu on osutatud artikli 36 
lõike 1 punktides a ja b.

Or. en

Muudatusettepanek 121

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kooskõlas lõikega 2 kindlaks määratud 
summat korrigeeritakse järgnevates 
makstaotlustes, et võtta arvesse 
asjaomasele rahastamisvahendile varem 
makstud toetuse summa ja tegelikult 
lõppsaajasse investeeritud summa 
erinevust ning makstud halduskulusid ja -
tasusid. Summad avaldatakse 
maksetaotluses eraldi.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 122

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Artikli 33 lõike 1 punktis a osutatud ja 
kooskõlas artikli 33 lõike 4 punktiga c 
rakendatavate rahastamisvahendite puhul 
peab maksetaotlus sisaldama maksete 
kogusummat, mille korraldusasutus on 
maksnud lõppsaajasse investeeringute 
tegemiseks. Summad avaldatakse 

välja jäetud
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maksetaotluses eraldi.

Or. en

Muudatusettepanek 123

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmi lõpetamisel peavad 
rahastamisvahendi abikõlblikud kulud 
vastama kogusummale, mis on artikli 55 
lõikes 2 näidatud abikõlblikkusperioodi 
jooksul rahastamisvahendist tegelikult 
makstud või – garantiifondi puhul – mille 
suhtes on tegelikult võetud kulukohustusi, 
ning mis vastab järgmistele summadele:

1. Programmi lõpetamisel peavad 
rahastamisvahendi abikõlblikud kulud 
vastama programmist tehtud maksete
kogusummale, mis on artikli 55 lõikes 2 
näidatud abikõlblikkusperioodi jooksul 
rahastamisvahendist tegelikult makstud või 
– garantiide puhul – mille suhtes on 
tegelikult võetud kulukohustusi, ning mis 
vastab järgmistele summadele:

Or. en

Muudatusettepanek 124

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui tegemist on 
omakapitaliinstrumentidega või 
mikrokrediidiga, võib kapitaliseeritud 
halduskulusid või -tasusid, mis kuuluvad 
tasumisele kõige rohkem 5 aasta jooksul 
pärast artikli 55 lõikega 2 määratud 
abikõlblikkusperioodi ning on seotud 
investeeringutega lõppsaajatesse, mis on 
tehtud nimetatud abikõlblikkusperioodi 
jooksul ja mida ei saa hõlmata artikli 37 ja
artikli 38 sätetega, pidada abikõlblikeks 
kuludeks, kui need on makstud 
spetsiaalselt selleks loodud 
tingdeponeerimiskontole.

2. Kui tegemist on 
omakapitaliinstrumentidega või 
mikrokrediidiga, võib kapitaliseeritud 
halduskulusid või -tasusid, mis kuuluvad 
tasumisele kõige rohkem 5 aasta jooksul 
pärast artikli 55 lõikega 2 määratud 
abikõlblikkusperioodi ning on seotud 
investeeringutega lõppsaajatesse, mis on 
tehtud nimetatud abikõlblikkusperioodi 
jooksul ja mida ei saa hõlmata artikli 38
või artikli 39 sätetega, pidada 
abikõlblikeks kuludeks, kui need on 
makstud spetsiaalselt selleks loodud 
tingdeponeerimiskontole.
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Or. en

Muudatusettepanek 125

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vastavalt lõigetele 1 ja 2 kindlaks 
määratud abikõlblikud kulud ei ületa 
järgmiste summat:

3. Vastavalt lõigetele 1 ja 2 avalikustatud
abikõlblikud kulud ei ületa järgmist
summat:

i) ÜSRi fondidest rahastamisvahendile
makstud toetuse kogusumma ning 

i) Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondidest lõigetes 1 ja 2 
nimetatud eesmärkidel makstud toetuse 
kogusumma ning

ii) vastav riiklik kaasfinantseering. ii) vastav riiklik kaasfinantseering.

Or. en

Muudatusettepanek 126

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjonile antakse volitus võtta artikli 
142 kohaselt vastu delegeeritud akte, mis 
käsitlevad intressitoetuste ja garantiitasude 
toetuste iga-aastaste osamaksete 
kapitaliseerimise süsteemi loomist.

4. Komisjonile antakse volitus võtta vastu 
delegeeritud akte vastavalt artiklile 142, 
milles on sätestatud konkreetsed 
eeskirjad, mis käsitlevad intressitoetuste ja 
garantiitasude toetuste iga-aastaste 
osamaksete kapitaliseerimise süsteemi 
loomist.

Or. en



PR\937861ET.doc 87/287 PE487.740v04-00

ET

Muudatusettepanek 127

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Lõike 1 punktis d ja lõikes 2 
nimetatud halduskulud ja -tasud võib 
sisse nõuda fondifondi rakendav asutus 
või artikli 33 lõike 4 punktide a ja b 
kohased rahastamisvahendeid 
rakendavad asutused ning need ei tohi 
ületada käesolevas lõikes osutatud 
rakendusaktis määratud künniseid. 
Halduskulud hõlmavad otseseid või 
kaudseid kuluartikleid, mis hüvitatakse 
kulusid tõendavate dokumentide alusel, 
haldustasude puhul viidatakse aga 
osutatud teenuste eest makstavale 
kokkulepitud hinnale, mis kehtestatakse 
turukonkurentsi põhjal. Halduskulud ja 
haldustasud tuginevad tulemuspõhisele 
arvutusmetoodikale.
Halduskulud ja haldustasud võivad 
sisaldada korraldustasusid. Kui 
korraldustasud või osa neist nõutakse 
sisse lõppsaajatelt, ei deklareerita neid 
abikõlblike kuludena.
Halduskulud ja haldustasud, sealhulgas 
enne asjaomase rahastamislepingu 
allkirjastamist rahastamisvahendiga 
seotud ettevalmistustöö eest kantud kulud, 
on abikõlblikud alates asjaomase 
rahastamislepingu allkirjastamise 
kuupäevast.

Or. en
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Muudatusettepanek 128

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ÜSRi fondide toetusest 
rahastamisvahendile tekkiv intress ja muud 
tulud

Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide toetusest 
rahastamisvahendile tekkiv intress ja muud 
tulud

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

1. Rahastamisvahenditele Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondidest
makstud toetus pannakse liikmesriikides 
asuvate rahandusasutuste kontodele ning 
neid võidakse tähtajaliselt investeerida
kooskõlas usaldusväärse finantsjuhtimise 
põhimõttega.

2. Intresse ja muid tulusid, mis lisanduvad 
ÜSRi fondidest rahastamisvahenditesse 
makstud toetusele, kasutatakse samal 
otstarbel nagu algset ÜSRi fondidest
saadud toetust sama rahastamisvahendi 
raames.

2. Intresse ja muid tulusid, mis lisanduvad 
Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondidest
rahastamisvahenditesse makstud toetusele, 
kasutatakse samal otstarbel nagu algset 
Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondidest saadud toetust sama 
rahastamisvahendi raames, sealhulgas
halduskulude või rahastamisvahendi 
haldustasude maksete hüvitamiseks
vastavalt artikli 36 lõike 1 punktile d, ja
artikli 36 lõikest 2 tulenevate kulude
katmiseks sama rahastamisvahendi 
raames või pärast rahastamisvahendi 
likvideerimismenetlust, muude 
rahastamisvahenditega või muu toetuse 
vormis, mis sobib prioriteedis või 
meetmega seatud konkreetsete eesmärkide 
saavutamiseks kuni abikõlblikkuse 
perioodi lõpuni.

3. Korraldusasutus peab tagama, et 
intresside ja muude tulude kasutamise üle 
peetakse piisavat arvestust.

3. Korraldusasutus peab tagama, et 
intresside ja muude tulude kasutamise üle 
peetakse piisavat arvestust.

Or. en
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Muudatusettepanek 129

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ÜSRi fondidelt saadud toetusele 
lisanduvate vahendite uuesti kasutamine 
kuni programmi lõpetamiseni

Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondidest saadud toetusele 
lisanduvate vahendite uuesti kasutamine 
kuni abikõlblikkusperioodi lõpuni

Or. en

Muudatusettepanek 130

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 vahendeid, 
sealhulgas kapitali tagasimaksed ning 
tulud ja muud sissetulekud või kasum, 
nagu intress, garantiitasud, dividendid, 
kapitalikasum või mis tahes muu 
investeeringutest tulenev tulu, mis 
lisanduvad Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondidest saadud toetusele, 
kasutatakse uuesti vajaliku summa 
ulatuses ja asjaomastes 
rahastamislepingutes kokku lepitud 
järjekorras järgmistel eesmärkidel.

Or. en
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Muudatusettepanek 131

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tulud ja muud sissetulekud või kasum, 
nagu intress, garantiitasud, kasum või mis 
tahes muu investeeringutest tulenev 
tulude laekumine, mis lisandub ÜSRi 
fondidest rahastamisvahendile antud 
toetusele, kasutatakse vajaduse korral 
vajalikus summas järgmistel eesmärkidel:

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 132

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) seoses rahastamisvahendiga tehtud 
halduskulude ja haldustasude maksete 
hüvitamine;

(a) vajaduse korral seoses 
rahastamisvahendiga tehtud halduskulude 
ja haldustasude maksete hüvitamine.

(Märkus: esitatud punkti a peaks muutma punktiks c vastavalt parlamendi 
muudatusettepanekule artikli 1 lõike 38 kohta.)

Or. en

Muudatusettepanek 133

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) soodustasu investoritele, kes toimivad 
vastavalt turumajanduse 
investeerimispõhimõttele ja pakuvad ÜSRi 
fondidest rahastamisvahendile antavale 
toetusele vastuseks vahendeid või 

(b) vajaduse korral soodustasu 
erainvestoritele või avaliku sektori 
investoritele, kes toimivad vastavalt 
turumajanduse põhimõttele ja pakuvad 
Euroopa struktuuri- ja 
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kaasinvesteerivad lõppsaajate tasandil; investeerimisfondidest 
rahastamisvahendile antavale toetusele 
vastuseks vahendeid või kaasinvesteerivad 
lõppsaajate tasandil;

Punkti b kohase soodustasu vajadus ja 
tase tehakse kindlaks eelhindamisega. 
Soodustasu ei tohi olla suurem erasektori 
vahendite kaasamise stiimulite loomiseks 
vajalikust ja sellega ei kompenseerita 
ülemääraselt erainvestoreid ega avaliku 
sektori investoreid, kes toimivad vastavalt 
turumajanduse põhimõttele. Intresside 
vastavus tagatakse riskide ja kasumi 
nõuetekohase jagamise abil ning see peab 
toimuma tavapäraste äripõhimõtete alusel 
ja kooskõlas ELi riigiabi eeskirjadega.

(Märkus: esitatud punkt b muutub punktiks d vastavalt parlamendi muudatusettepanekule 
artikli 1 lõike 38 kohta.)

Or. en

Muudatusettepanek 134

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 
prioriteedi või meetme alusel sätestatud 
temaatiliste või spetsiifiliste eesmärkidega.

(Märkus: esitatud punkt b muutub punktiks a vastavalt parlamendi muudatusettepanekule 
artikli 1 lõike 38 kohta.)

Or. en
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Muudatusettepanek 135

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Järelejäänud vahendite kasutamine pärast 
programmi lõpetamist

Vahendite kasutamine pärast 
abikõlblikkusperioodi lõppu

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 10-aastase 
perioodi jooksul pärast programmi 
lõpetamist.

Liikmesriigid võtavad vastu vajalikud 
meetmed, et tagada tagasimakstavate
rahastamisvahendite, sealhulgas põhiosa 
tagasimaksete ja kasumi ning muude 
sissetulekute või tulude, mis on loodud
vähemalt 10-aastase perioodi jooksul 
pärast abikõlblikkusperioodi lõppu, mis 
lisanduvad Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide toetusele vastavalt 
artiklile 32, kasutamine kooskõlas 
programmi või programmidega kas samast
rahastamisvahendist või kõnealuste 
ressursside eraldamisel 
rahastamisvahendi koosseisust, muude 
rahastamisvahendite puhul mõlemal 
juhul tingimusel, et turutingimuste
hindamine näitab jätkuvat vajadust
selliste investeeringute või muude toetuste 
järele.

Or. en

Muudatusettepanek 136

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kolme kuu jooksul alates päevast, mil 
liikmesriigile teatatakse programmi heaks 
kiitvast otsusest, moodustab liikmesriik 
kokkuleppel korraldusasutusega 
järelevalvekomisjoni, mis teostab 
järelevalvet programmi elluviimise üle.

1. Kolme kuu jooksul alates päevast, mil 
liikmesriigile teatatakse programmi heaks 
kiitvast otsusest, moodustab liikmesriik 
kokkuleppel korraldusasutusega kooskõlas
asjaomase liikmesriigi institutsioonilise,
õigus-ja finantsraamistikuga
järelevalvekomisjoni, mis teostab 
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järelevalvet programmi elluviimise üle.

Liikmesriik võib asutada ühe 
järelevalvekomisjoni kõigi programmide
jaoks, mida kaasrahastatakse ÜSRi 
fondidest.

Liikmesriik võib asutada ühe 
järelevalvekomisjoni rohkem kui ühe 
programmi jaoks, mida kaasrahastatakse 
Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondidest.

Or. en

Muudatusettepanek 137

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga järelevalvekomisjon koostab ja võtab 
vastu oma kodukorra.

2. Iga järelevalvekomisjon koostab ja võtab 
vastu oma töökorra asjaomase liikmesriigi 
institutsioonilises, õigus- ja 
finantsraamistikus.

Or. en

Muudatusettepanek 138

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Euroopa territoriaalse koostöö
programmi järelevalvekomisjoni 
koostavad koostööprogrammis osalevad
liikmesriigid ja kolmandad riigid, kes on 
vastu võtnud kutse osaleda
koostööprogrammis kokkuleppel
korraldusasutusega kolme kuu jooksul 
alates liikmesriikidele programmi 
rakendusotsuse teatamise kuupäevast. 
Järelevalvekomisjon koostab ja võtab
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vastu oma töökorra.

Or. en

Muudatusettepanek 139

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Järelevalvekomisjoni koosseisu 
otsustab liikmesriik, tingimusel et see 
koosneb liikmesriikide asjaomaste 
asutuste ja vahendusasutuste ja artiklis 5 
viidatud partnerite esindajatest. Partnerite 
esindajad delegeeritakse
järelevalvekomisjoni asjaomaste 
partnerite poolt läbipaistvate protsesside 
kaudu. Järelevalvekomisjon võib 
otsustada, et igal liikmel võib olla
hääleõigus.

Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi 
raames rakendatava programmi 
järelevalvekomisjoni kuuluvad ka selles 
programmis osaleva kolmanda riigi 
esindajad.

Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi 
raames rakendatava programmi 
järelevalvekomisjoni kuuluvad ka selles 
programmis osaleva kolmanda riigi 
esindajad. Järelevalvekomisjoni võivad 
kuuluda ETKRi esindajad, kes on seotud 
programmi tegevustega programmi 
piirkonnas.
Euroopa territoriaalse koostöö programmi 
järelevalvekomisjoni koosseis lepitakse 
kokku programmis osalevate 
liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel 
pärast seda, kui nad on vastu võtnud
kutse osaleda koostööprogrammis. Sinna 
kuuluvad eelmises lauses viidatud 
asjaomaste liikmesriikide ja kolmandate 
riikide esindajad.

Or. en
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Muudatusettepanek 140

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Järelevalvekomisjoni liikmete 
nimekiri tehakse avalikuks.

Or. en

Muudatusettepanek 141

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Järelevalvekomisjon tuleb kokku 
vähemalt üks kord aastas ning vaatab läbi 
programmi elluviimise ja edusammud selle 
eesmärkide saavutamisel. Seda tehes võtab 
ta arvesse finantsandmeid, üldisi ja 
programmi eriomaseid näitajaid, sealhulgas 
muutusi tulemusnäitajates ja edusamme 
kvantifitseeritud sihtväärtuste saavutamisel 
ning tulemusraamistikus määratletud vahe-
eesmärke.

1. Järelevalvekomisjon tuleb kokku 
vähemalt üks kord aastas ning vaatab läbi 
programmi elluviimise ja edusammud selle 
eesmärkide saavutamisel. Seda tehes võtab 
ta arvesse finantsandmeid, üldisi ja 
programmi eriomaseid näitajaid, sealhulgas 
muutusi tulemusnäitajate väärtustes ja 
edusamme kvantifitseeritud sihtväärtuste 
saavutamisel ning artikli 19 lõikes 1 
viidatud tulemusraamistikus määratletud 
vahe-eesmärke ja kui kohane 
kvalitatiivsete analüüside tulemusi.

2. Järelevalvekomisjon uurib 
üksikasjalikult asjaolusid, mis mõjutavad 
programmi täitmist.

2. Järelevalvekomisjon uurib asjaolusid, 
mis mõjutavad programmi täitmist, 
sealhulgas tulemuslikkuse analüüsi.

3. Kui korraldusasutus esitab programmi 
muutmise ettepaneku, konsulteeritakse 
järelevalvekomisjoniga, kes esitab selle 
kohta arvamuse.

3. Kui korraldusasutus esitab programmi 
muutmise ettepaneku, konsulteeritakse 
järelevalvekomisjoniga, kes esitab selle 
kohta arvamuse, kui ta peab seda 
vajalikuks.

4. Järelevalvekomisjon võib anda
korraldusasutusele soovitusi programmi 
täitmise ja selle hindamise kohta. See 
teostab järelevalvet oma soovituste
tulemusel võetud meetmete üle.

4. Järelevalvekomisjon võib esitada
korraldusasutusele oma tähelepanekuid
programmi täitmise ja selle hindamise 
kohta, et vähendada toetusesaajate 
halduskulusid. Komisjon teostab 
järelevalvet kõnealuste tähelepanekute
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tulemusel võetud meetmete üle.

Or. en

Muudatusettepanek 142

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik esitab ERFi, ESFi ja 
Ühtekuuluvusfondi puhul programmi 
rakendamise lõpparuande ning EAFRD ja 
EMKFi puhul rakendamise aastaaruande 
30. septembriks 2023.

Liikmesriik esitab ERFi, ESFi ja 
Ühtekuuluvusfondi puhul programmi 
rakendamise lõpparuande 31. detsembriks 
2023 ning EAFRD ja EMKFi puhul 
rakendamise aastaaruande.

(Märkus: sätet võidakse täiendavalt horisontaalselt reguleerida vastavalt N+3 tingimustele.) 

Or. en

Muudatusettepanek 143

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Rakendamise aastaaruannetes 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 võetud 
parandusmeetmed.

2. Rakendamise aastaaruannetes esitatakse 
teave programmi ja selle prioriteetide 
rakendamise kohta finantsandmete, üldiste 
ja programmi eriomaste näitajate ning 
kvantifitseeritud sihtväärtuste, sealhulgas 
tulemusnäitajate väärtuse muutuste ning
alates 2017. aastal esitatavast aruandest
ka tulemusraamistikus määratletud vahe-
eesmärkide alusel. Edastatud andmed on 
seotud täielikult teostatud toimingute ja 
samuti võimaluse korral, võttes arvesse 
rakendamise seisu, valitud toimingute 
näitajate väärtustega. Nendes esitatakse 
samuti kõigi eelmisel majandusaastal 
kättesaadavate programmi hindamiste
tulemuste süntees ja probleemid, mis 
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võivad programmi täitmist mõjutada, ning 
võetud parandusmeetmed. 2016. aastal
esitatavas rakendamise aastaaruandes 
võidakse vajaduse korral nõuda 
eeltingimuste täitmiseks võetud meetmete 
kirjeldamist.

Or. en

Muudatusettepanek 144

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. 2017. aastal esitatavas rakendamise 
aastaaruandes ja rakendamise lõpparuandes 
esitatakse ja hinnatakse lõikes 2 sätestatud 
teavet ning programmi eesmärkide 
saavutamisel tehtud edusamme, sealhulgas 
ühise strateegilise raamistiku panust 
tulemusnäitajate muutustesse, kui tõendid 
on hinnangutest kättesaadavad. Samuti 
antakse hinnang selliste meetmete 
rakendamisele, millega võetakse arvesse 
artiklites 6, 7 ja 8 sätestatud 
üldpõhimõtteid, ning esitatakse aruanne 
kliimamuutusega seotud eesmärkide 
saavutamiseks kasutatud toetuse kohta.

3. 2017. aastal esitatavas rakendamise 
aastaaruandes ja rakendamise lõpparuandes 
esitatakse ja hinnatakse lõikes 2 sätestatud 
teavet ning programmi eesmärkide 
saavutamisel tehtud edusamme, sealhulgas 
Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide panust 
tulemusnäitajate väärtuse muutustesse, kui 
tõendid on hinnangutest kättesaadavad. 
Selles kirjeldatakse meetmeid, mis on 
võetud programmide heakskiitmise ajal 
täitmata eeltingimuste täitmiseks. Samuti 
antakse hinnang selliste meetmete 
rakendamisele, millega võetakse arvesse 
artiklites 7 ja 8 sätestatud üldpõhimõtteid 
ja artiklis 5 sätestatud partnerite rolli 
programmi rakendamisel, ning esitatakse 
aruanne kliimamuutusega seotud 
eesmärkide saavutamiseks kasutatud 
toetuse kohta.

Or. en
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Muudatusettepanek 145

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon vaatab rakendamise 
aastaaruande läbi ja teatab liikmesriigile 
oma tähelepanekutest kahe kuu jooksul 
alates rakendamise aastaaruande 
kättesaamisest ning 5 kuu jooksul alates 
lõpparuande kättesaamisest. Kui komisjon 
ei esita oma tähelepanekuid nimetatud 
tähtaegade jooksul, loetakse aruanded 
vastuvõetuks.

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

Or. en

Muudatusettepanek 146

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon võib anda oma soovitused 
mis tahes probleemi kohta, mis mõjutab
programmi täitmist. Kui sellised soovitused
antakse, teatab korraldusasutus 
komisjonile kolme kuu jooksul võetud 
parandusmeetmetest.

7. Komisjon võib esitada 
korraldusasutusele tähelepanekuid 
probleemide kohta, mis oluliselt
mõjutavad programmi rakendamist. Kui 
sellised tähelepanekud esitatakse, edastab
korraldusasutus kogu vajaliku teabe seoses 
kõnealuste tähelepanekutega ning 
vajaduse korral teavitab ta komisjoni 
kolme kuu jooksul võetud meetmetest.

Or. en
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Muudatusettepanek 147

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Rakendamise aasta- ja lõpparuannete
sisu kokkuvõte kodanikele avalikustatakse.

8. Rakendamise aasta- ja lõpparuanded 
ning nende sisu kokkuvõte kodanikele 
avalikustatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 148

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Iga-aastast läbivaatamiskoosolekut 
juhatab komisjon.

4. Iga-aastast läbivaatamiskoosolekut 
juhatab komisjon või kui liikmesriik 
soovib, juhatavad seda asjaomane 
liikmesriik ja komisjon ühiselt.

Or. en

Muudatusettepanek 149

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 pärast 
koosolekut võetakse komisjoni arvamusest 
lähtuvad vajalikud järelmeetmed 
programmi rakendamist oluliselt
mõjutavates küsimustes ning vajaduse 
korral teavitavad komisjoni kolme kuu 
jooksul võetud meetmetest.

Or. en
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Muudatusettepanek 150

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eduaruanne Eduaruanne ja strateegiline aruanne

Or. en

Muudatusettepanek 151

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik esitab 30. juuniks 2017 ja 
30. juuniks 2019 komisjonile eduaruande 
partnerluslepingu täitmise kohta vastavalt 
31. detsembri 2016. aasta ja 31. detsembri 
2018. aasta seisuga.

1. Liikmesriik esitab 31. augustiks 2017 ja 
31. augustiks 2019 komisjonile 
eduaruande partnerlusleppe täitmise kohta 
vastavalt 31. detsembri 2016. aasta ja 
31. detsembri 2018. aasta seisuga.

Or. en

Muudatusettepanek 152

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Eduaruandes esitatakse teave ja antakse 
hinnang alljärgneva kohta:

2. Eduaruandes esitatakse teave ja antakse 
hinnang alljärgneva kohta:

(a) muutused liikmesriigi arenguvajadustes 
alates partnerluslepingu vastuvõtmisest;

(a) muutused liikmesriigi arenguvajadustes 
alates partnerlusleppe vastuvõtmisest;

(b) edusammud liidu aruka, jätkusuutliku 
ja kaasava majanduskasvu strateegia 
täitmisel, eeskätt seoses iga programmi 
jaoks tulemusraamistikus sätestatud vahe-
eesmärkidega ning kliimamuutuste 

(b) edusammud liidu aruka, jätkusuutliku 
ja kaasava majanduskasvu strateegia,
samuti artikli 4 lõikes 1 viidatud fondi-
spetsiifiliste ülesannete täitmisel Euroopa 
struktuurifondide ja investeerimisfondide
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eesmärgi raames kasutatud toetusega; toetusel valitud temaatilistele 
eesmärkidele ja eeskätt seoses iga 
programmi jaoks tulemusraamistikus 
sätestatud vahe-eesmärkidega ning 
kliimamuutuste eesmärgi raames kasutatud 
toetusega;

(c) kas partnerluslepingu vastuvõtmise 
kuupäeval täitmata eeltingimuste 
täitmiseks võetud meetmed on vastavalt 
kehtestatud ajakavale ellu viidud;

(c) kas partnerlusleppe vastuvõtmise 
kuupäeval täitmata kohaldatavate
eeltingimuste täitmiseks võetud meetmed 
on vastavalt kehtestatud ajakavale ellu 
viidud. Seda kohaldatakse üksnes 2017. 
aasta eduaruande suhtes;

(d) ÜSRi fondide ning teiste liidu ja 
riiklike rahastamisvahendite ning EIP 
vahelise koordineerimise tagamise 
mehhanismide rakendamine;

(d) Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide ning teiste liidu ja 
riiklike rahastamisvahendite ning EIP 
vahelise koordineerimise tagamise 
mehhanismide rakendamine;

(e) edusammud koostöö jaoks kehtestatud 
prioriteetvaldkondades;

(e) territoriaalsele arengule integreeritud 
lähenemisviisi rakendamine või
programmide rakendamisel põhinevate
integreeritud lähenemisviiside kokkuvõte, 
sealhulgas edusammud koostöö jaoks 
kehtestatud prioriteetvaldkondades;

(f) meetmed, mis on võetud, et parandada 
liikmesriikide asutuste ja vajaduse korral
toetusesaajate suutlikkust ÜSRi fonde
hallata ja kasutada;

(f) vajaduse korral meetmed, mis on 
võetud, et parandada liikmesriikide 
asutuste ja toetusesaajate suutlikkust 
Euroopa struktuurifondide ja 
investeerimisfonde hallata ja kasutada;

(g) kavandatud meetmed ja programmides 
sisalduvad vastavad eesmärgid
toetusesaajate halduskoormuse 
vähendamiseks;

(g) võetud meetmed ja programmide
rakendamisega saavutatud toetusesaajate 
halduskoormuse vähendamine;

(h) artiklis 5 osutatud partnerite roll 
partnerluslepingu rakendamisel.

(h) artiklis 5 osutatud partnerite roll 
partnerlusleppe rakendamisel;

(h a) kokkuvõte Euroopa 
struktuurifondide ja investeerimisfondide 
horisontaalsete põhimõtete ja eesmärkide
rakendamiseks võetud meetmetest.

Or. en
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Muudatusettepanek 153

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui komisjon otsustab kolme kuu 
jooksul alates eduaruande esitamise 
kuupäevast, et esitatud teave on puudulik 
või ebaselge, võib ta nõuda liikmesriigilt 
täiendavat teavet. Liikmesriik esitab 
komisjonile kolme kuu jooksul nõutud 
teabe ja teeb vajaduse korral eduaruandesse
vastavad parandused.

3. Kui komisjon otsustab kahe kuu jooksul 
alates eduaruande esitamise kuupäevast, et 
esitatud teave on puudulik või ebaselge 
ning võib oluliselt mõjutada asjakohase 
hinnangu kvaliteeti ja usaldusväärsust, 
võib ta põhjendamatuid viivitusi 
põhjustamata ning esitades põhjendused 
väidetava kvaliteedi ja usaldusväärsuse 
puudumise kohta, nõuda liikmesriigilt 
täiendavat teavet. Liikmesriik esitab 
komisjonile kolme kuu jooksul nõutud 
teabe ja teeb vajaduse korral eduaruandesse 
vastavad parandused.

Or. en

Muudatusettepanek 154

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.

välja jäetud

(Märkus: Käesolev lõige 4 viidi artikli 46 a uus lõikesse 2 (muudetud).)

Or. en
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Muudatusettepanek 155

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.

välja jäetud

(Märkus: Käesolev lõige 5 viidi artikli 46 a uus lõikesse 4 (muudetud).)

Or. en

Muudatusettepanek 156

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige - 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Komisjon võtab rakendusaktidega 
artikli 143 lõikes 2 sätestatud 
kontrollimenetluse kohaselt vastu 
eduaruande esitamise ühtsed tingimused.

Or. en

Muudatusettepanek 157

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 46 a
Komisjoni aruanne ja Euroopa 



PE487.740v04-00 104/287 PR\937861ET.doc

ET

struktuuri- ja investeerimisfondide 
kasutamise arutelud
1. Alates 2016. aastast edastab komisjon 
igal aastal Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ja Regioonide 
Komiteele Euroopa struktuurifondide ja
Investeerimisfondi käsitleva 
koondaruande, mille aluseks on 
liikmesriikide iga-aastased 
rakendusaruanded vastavalt artiklile 44, 
samuti kõigi kättesaadavate programmide 
hindamiste tulemuste süntees. Aastatel
2017 ja 2019 on see aruanne lõikes 2 
viidatud strateegilise aruande osaks. 
2. 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 ja neid asutusi kutsutakse
sellekohasele arutelule.
3. Nõukogus arutletakse strateegilise 
aruande tulemusi eelkõige seoses
Euroopa struktuurifondide ja
investeerimisfondide panusega liidu
aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu saavutamisse ning
kutsutakse üles esitama ülevaade
kevadisel Euroopa Ülemkogul.
4. Iga kahe aasta järel alates aastast 2018 
lisab komisjon kevadisele Euroopa 
Ülemkogu kohtumisele esitatavasse iga-
aastasesse eduaruandesse jao, milles 
tehakse lõigetes 1 ja 2 viidatud 
strateegilisest aruandest kokkuvõte, 
käsitledes eelkõige Euroopa 
struktuurifondide ja investeerimisfondide
panust liidu aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegia 
edusammudesse.

Or. en
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Muudatusettepanek 158

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Üldsätted Üldsätted

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. 
Programmide mõju hinnatakse asjaomaste 
Euroopa struktuurifondide ja 
investeerimisfondide missiooni alusel 
seoses liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia eesmärkidega
ning võttes vajaduse korral arvesse 
programmi mahtu seoses SKP ja töötusega 
programmi asjaomases valdkonnas.

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

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

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

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

4. Kõik hinnangud avalikustatakse täies 
mahus.

4. Kõik hinnangud avalikustatakse.

Or. en
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Muudatusettepanek 159

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Eelhindamiste käigus hinnatakse 
järgmist:

3. Eelhindamiste käigus hinnatakse 
järgmist:

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

(a) panus liidu aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegia
täitmisse, arvestades valitud temaatilisi 
eesmärke ja prioriteete ning võttes arvesse 
riiklikke ja piirkondlikke vajadusi ning 
arengupotentsiaali, samuti eelmistel 
programmitöö perioodidel saadud 
kogemusi;

(b) kavandatava programmi või tegevuse 
sisemine sidusus ja seosed muude 
asjakohaste meetmetega;

(b) kavandatava programmi või tegevuse 
sisemine sidusus ja seosed muude 
asjakohaste meetmetega;

(c) eelarveliste vahendite eraldamise 
kooskõla programmi eesmärkidega;

(c) eelarveliste vahendite eraldamise 
kooskõla programmi eesmärkidega;

(d) valitud temaatiliste eesmärkide, 
prioriteetide ja vastavate 
programmieesmärkide vastavus ühisele 
strateegilisele raamistikule, 
partnerluslepingule ning aluslepingu 
artikli 121 lõike 2 alusel antud konkreetse 
riigiga seotud soovitustele ja nõukogu 
soovitustele, mis on vastu võetud 
aluslepingu artikli 148 lõike 4 alusel;

(d) valitud temaatiliste eesmärkide, 
prioriteetide ja vastavate 
programmieesmärkide vastavus ühisele 
strateegilisele raamistikule, 
partnerlusleppele ning aluslepingu artikli 
121 lõike 2 alusel antud konkreetse riigiga 
seotud asjaomastele soovitustele ja
vajaduse korral riikide reformikavadele;

(e) esitatud programmi näitajate 
asjakohasus ja selgus;

(e) esitatud programmi näitajate 
asjakohasus ja selgus;

(f) kuidas eeldatavad väljundid tulemustele 
kaasa aitavad;

(f) kuidas eeldatavad väljundid tulemustele 
kaasa aitavad;

(g) kas näitajate kvantifitseeritud 
sihtväärtused on realistlikud, võttes arvesse 
kavandatavat ÜSRi fondide toetust;

(g) kas näitajate kvantifitseeritud 
sihtväärtused on realistlikud, võttes arvesse 
kavandatavat Euroopa struktuurifondide 
ja investeerimisfondide toetust;

(h) toetuse pakutud vormi põhjendus; (h) toetuse pakutud vormi põhjendus;

(i) programmi elluviimiseks vajaliku 
personali ja haldussuutlikkuse piisavus;

(i) programmi elluviimiseks vajaliku 
personali ja haldussuutlikkuse piisavus;

(j) programmi järelevalvemenetluste ja 
hindamiste tegemiseks vajalike andmete 

(j) programmi järelevalvemenetluste ja 
hindamiste tegemiseks vajalike andmete 
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kogumise menetluste sobivus; kogumise menetluste sobivus;
(k) tulemusraamistiku jaoks valitud vahe-
eesmärkide sobivus;

(k) tulemusraamistiku jaoks valitud vahe-
eesmärkide sobivus;

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

(l) meeste ja naiste võrdsete võimaluste ja 
diskrimineerimise ennetamiseks 
kavandatud meetmete piisavus, sealhulgas 
puuetega inimestele juurdepääsu 
tagamiseks;

(m) säästva arengu edendamiseks 
kavandatud meetmete piisavus.

(m) säästva arengu edendamiseks 
kavandatud meetmete piisavus;

(m a) meetmed toetusesaajate 
halduskoormuse vähendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 160

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Eelhindamine sisaldab vajaduse korral 
nõudeid keskkonnamõju strateegiliseks 
hindamiseks, mis on sätestatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 27. juuni 2001 
direktiivi 2001/42/EÜ (teatavate kavade ja 
programmide keskkonnamõju hindamise 
kohta)1 rakendamiseks.

4. Eelhindamised sisaldavad vajaduse 
korral nõudeid keskkonnamõju 
strateegiliseks hindamiseks, mis on 
sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
27. juuni 2001 direktiivi 2001/42/EÜ 
(teatavate kavade ja programmide 
keskkonnamõju hindamise kohta) 
rakendamiseks, võttes arvesse
kliimamuutuste leevendamise vajadusi1.
1EÜT L 197, 21.7.2001, lk 30.

Or. en
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Muudatusettepanek 161

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hindamine programmiperioodi jooksul Hindamine programmiperioodi jooksul

1. Korraldusasutus koostab ja esitab iga
programmi jaoks hindamiskava kooskõlas 
fondispetsiifiliste eeskirjadega.

1. Korraldusasutus või liikmesriik koostab 
hindamiskava, mis võib hõlmata rohkem 
kui ühte programmi. See esitatakse 
kooskõlas fondispetsiifiliste eeskirjadega.

2. Liikmesriigid tagavad vajaliku 
hindamissuutlikkuse olemasolu.

2. Liikmesriigid tagavad vajaliku 
hindamissuutlikkuse olemasolu.

3. Programmiperioodi jooksul viivad
korraldusasutused hindamiskava alusel 
läbi 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.

3. Programmiperioodi jooksul tagab
korraldusasutus hindamiste läbiviimise
hindamiskava alusel, sealhulgas iga 
rakenduskava tulemuslikkuse, tõhususe ja 
mõju hindamise, ning asjakohaste 
järelmeetmete rakendamise vastavalt
fondi eeskirjadele.

4. Komisjon võib programmide hindamisi 
teha oma algatusel.

4. Komisjon võib programmide hindamisi 
läbi viia omal algatusel. Ta teavitab sellest 
korraldusasutust ning tulemused 
saadetakse korraldusasutusele ja 
esitatakse asjaomasele 
järelevalvekomisjonile.

Or. en
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Muudatusettepanek 162

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50

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 
komisjoniga. Järelhindamistes vaadatakse 
läbi Euroopa struktuurifondide ja 
investeerimisfondide tulemuslikkus ja 
tõhusus ning nende panus liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegiasse, arvestades Euroopa Liidu
strateegia eesmärkidega ja vastavalt 
fondispetsiifilistes eeskirjades kehtestatud 
konkreetsetele nõuetele. Järelhindamised 
viiakse lõpule 31. detsembriks 2023.

Komisjon koostab igale Euroopa 
struktuurifondile ja investeerimisfondile
hiljemalt 31. detsembriks 2024
kokkuvõtva aruande, milles kirjeldatakse
järelhindamiste peamisi tulemusi.

Or. en

Muudatusettepanek 163

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tehniline abi komisjoni algatusel Tehniline abi komisjoni algatusel

1. ÜSRi fondid võivad komisjoni algatusel 
või tema nimel toetada käesoleva määruse 
rakendamiseks vajalikku ettevalmistustööd, 
järelevalvet, haldus- ja tehnilist abi, 
hindamist, auditeerimist ning 
kontrollimeetmeid.

1. Euroopa struktuurifondid ja 
investeerimisfondid võivad rahastada 
komisjoni algatusel käesoleva määruse 
rakendamiseks vajalikku ettevalmistustööd, 
järelevalvet, haldus- ja tehnilist abi, 
hindamist, auditeerimist ning 
kontrollimeetmeid.

Kõnealuseid meetmeid võivad rakendada:
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(a) komisjon (otse); või

(b) üksused ja isikud, kes ei ole 
liikmesriigid, kooskõlas finantsmääruse 
artikliga 60 (kaudselt).

Need meetmed sisaldavad järgmist, kuid ei 
piirdu sellega:

Need meetmed võivad sisaldada eelkõige
järgmist:

(a) abi projektide ettevalmistamisel ja 
hindamisel, sealhulgas EIP abil;

(a) abi projektide ettevalmistamisel ja 
hindamisel, sealhulgas EIP abil;

(b) ÜSRi fondide tõhusa halduse 
institutsioonilise tugevdamise ja 
haldusvõimekuse suurendamise toetamine;

(b) Euroopa struktuurifondide ja 
investeerimisfondide tõhusa halduse 
institutsioonilise tugevdamise ja 
haldusvõimekuse suurendamise toetamine;

(c) uuringud, mis on seotud komisjoni 
aruandlusega ÜSRi fondide kohta ja 
ühtekuuluvusaruandega;

(c) uuringud, mis on seotud komisjoni 
aruandlusega Euroopa struktuurifondide 
ja investeerimisfondide kohta ja 
ühtekuuluvusaruandega;

(d) ÜSRi fondide analüüsi, halduse, seire, 
teabevahetuse ja rakendamisega seotud 
meetmed ning samuti kontrollisüsteemide 
ja tehnilise ja haldusabi rakendamisega 
seotud meetmed;

(d) Euroopa struktuurifondide ja 
investeerimisfondide analüüsi, halduse, 
seire, teabevahetuse ja rakendamisega 
seotud meetmed ning samuti 
kontrollisüsteemide ja tehnilise ja 
haldusabi rakendamisega seotud meetmed;

(e) hindamised, ekspertide aruanded, 
statistika ja uuringud, sealhulgas sellised, 
mis käsitlevad ÜSRi fondide toimimist 
üldiselt ja mida võib vajaduse korral ellu 
viia EIP;

(e) hindamised, ekspertide aruanded, 
statistika ja uuringud, sealhulgas sellised, 
mis käsitlevad Euroopa struktuurifondide 
ja investeerimisfondide toimimist üldiselt 
ja mida võib vajaduse korral ellu viia EIP;

(f) meetmed, mis hõlmavad teabe 
levitamist, võrgustike tegevuse toetamist, 
teavitamistoiminguid, teadlikkuse 
suurendamist ja koostöö edendamist ning 
kogemuste vahetamist, sealhulgas 
kolmandate riikidega. Et tagada laiema 
üldsuse tõhusam teavitamine ja tugevam 
koostoime komisjoni algatusel toimuvate 
teavitustoimingute vahel, tuleb käesoleva 
määruse alusel teavitusmeetmetele 
eraldatud eelarvest rahastada ka Euroopa 
Liidu poliitiliste prioriteetide 
propageerimist, tingimusel, et need on 
seotud käesoleva määruse 
üldeesmärkidega;

(f) meetmed, mis hõlmavad teabe 
levitamist, võrgustike tegevuse toetamist, 
teavitamistoiminguid, teadlikkuse 
suurendamist ja koostöö edendamist ning 
kogemuste vahetamist, sealhulgas 
kolmandate riikidega. Et tagada laiema 
üldsuse tõhusam teavitamine ja tugevam 
koostoime komisjoni algatusel toimuvate 
teavitustoimingute vahel, tuleb käesoleva 
määruse alusel teavitusmeetmetele 
eraldatud eelarvest rahastada ka Euroopa 
Liidu poliitiliste prioriteetide 
propageerimist, tingimusel, et need on 
seotud käesoleva määruse 
üldeesmärkidega;

(g) juhtimiseks, järelevalveks, (g) juhtimiseks, järelevalveks, 
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kontrollimiseks ja hindamiseks 
kasutatavate arvutisüsteemide 
paigaldamine, kasutamine ning omavahel 
ühendamine;

kontrollimiseks ja hindamiseks 
kasutatavate arvutisüsteemide 
paigaldamine, kasutamine ning omavahel 
ühendamine;

(h) meetmed, mis hõlmavad 
hindamismeetodite täiendamist ja 
teabevahetust hindamistavade valdkonnas;

(h) meetmed, mis hõlmavad 
hindamismeetodite täiendamist ja 
teabevahetust hindamistavade valdkonnas;

(i) auditeerimisega seotud meetmed; (i) auditeerimisega seotud meetmed;

(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 ning suurprojektid, 
sealhulgas ühised algatused EIPga.

(j a) heade tavade levitamine, mis aitavad 
liikmesriikidel tugevdada artiklis 5
viidatud asjaomaseid partnereid ja nende
katusorganisatsioone.

Or. en

Muudatusettepanek 164

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tehniline abi liikmesriikide algatusel Tehniline abi liikmesriikide algatusel
1. Liikmesriikide algatusel võidakse ÜSRi 
fondidest rahastada ettevalmistus-, 
juhtimis-, järelevalve-, hindamis-, teavitus-
ja kommunikatsioonimeetmeid, 
võrgustikutegevust, kaebuste lahendamist 
ning kontrolli ja auditeid. 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 

1. Liikmesriikide algatusel võidakse 
Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondidest rahastada 
ettevalmistus-, juhtimis-, järelevalve-, 
hindamis-, teavitus- ja 
kommunikatsioonimeetmeid, 
võrgustikutegevust, kaebuste lahendamist 
ning kontrolli ja auditeid. Liikmesriigid 
võivad Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfonde kasutada, toetamaks 
toetusesaajate halduskoormuse 
vähendamise meetmeid, sealhulgas 
elektroonilisi andmevahetussüsteeme,
meetmeid, millega suurendatakse 
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võivad puudutada eelnevaid ja järgnevaid 
programmitöö perioode.

liikmesriikide ametiasutuste ja 
toetusesaajate suutlikkust nende fondide 
haldamisel ja kasutamisel, ning meetmeid, 
mis tugevdavad asjaomaste partnerite 
suutlikkust ja omavahel heade tavade 
vahetamist kooskõlas artikli 5 lõike 3 
punktiga e. Need meetmed võivad 
puudutada eelnevaid ja järgnevaid 
programmitöö perioode.

2. Fondispetsiifiliste eeskirjadega võib 
lisada või arvata välja meetmeid, mida võib 
rahastada iga ÜSRi fondi tehnilisest abist.

2. Fondispetsiifiliste eeskirjadega võib 
lisada või arvata välja meetmeid, mida võib 
rahastada iga Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondi tehnilisest abist.

Or. en

Muudatusettepanek 165

Ettepanek võtta vastu määrus
I a peatükk (uus) – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erieeskirjad ÜSRi fondidest avaliku ja 
erasektori partnerluse toetamiseks

Or. en

Muudatusettepanek 166

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 54 a
Avaliku ja erasektori partnerlus
Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde 
võib kasutada avaliku ja erasektori 
partnerlusstruktuuri raames tehtud või 
kavandatud tegevuste (avaliku ja 
erasektori partnerlustegevuse) 
toetamiseks. Selline avaliku ja erasektori 



PR\937861ET.doc 113/287 PE487.740v04-00

ET

partnerlustegevus peab olema kooskõlas 
liidus ja riiklikult kohaldatavate, eelkõige 
riigiabi ja riigihankeid käsitlevate 
õigusaktidega.

Or. en

Muudatusettepanek 167

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 54 b
Toetusesaaja avaliku ja erasektori 
partnerlustegevuse raames
1. Seoses avaliku ja erasektori 
partnerlustegevusega ning erandina 
artikli 2 punktist 8 võib toetusesaaja olla 
kas:
(a) tegevuse algatanud avalik-õiguslik 
asutus või
(b) liikmesriigi eraõiguslik asutus (nn 
erasektori partner), kes on valitud või 
valitakse tegevuse teostajaks.
2. Tegevuse algatanud avalik-õiguslik 
asutus võib teha ettepaneku, et pärast 
tegevuse heakskiitmist valitav erasektori 
partner oleks ÜSRi fondide toetuse saaja.
Sel juhul on heakskiitva otsuse 
tingimuseks, et korraldusasutus veendub 
ise, et valitud erasektori partner täidab ja 
võtab enda peale kõik käesoleva 
määrusega sätestatud toetusesaaja 
kohustused.
3. Tegevuse läbiviijaks valitud toetust 
saavat erasektori partnerit võib tegevuse 
jooksul vahetada, kui avaliku ja 
erasektori partnerlustegevuse mõte ja 
tingimused või erasektori partneri ja 
tegevust kaasrahastava 
finantsinstitutsiooni vaheline 
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rahastamisleping seda nõuavad. Sel juhul 
muutub toetusesaajaks erasektori 
asenduspartner või avalik-õiguslik 
asendusasutus tingimusel, et 
korraldusasutus veendub ise, et 
asenduspartner täidab ja võtab enda peale 
kõik käesoleva määrusega sätestatud 
toetusesaaja kohustused.
4. Komisjonile antakse volitus võtta artikli 
142 kohaselt vastu delegeeritud akte, 
milles sätestatakse toetusesaaja muutmist 
ja sellega seotud kohustusi käsitlevad 
eeskirjad.
5. Toetusesaaja muutust, mille juures 
järgitakse kohaldatavaid tingimusi, nagu 
on sätestatud lõikes 3 ja lõike 4 alusel 
vastu võetud delegeeritud aktis, ei peeta 
muutuseks omandisuhetes artikli 61 lõike 
1 punkti b mõttes.

Or. en

Muudatusettepanek 168

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 54 c
Avaliku ja erasektori partnerlustegevuse 
toetamine
1. Avaliku ja erasektori 
partnerlustegevuse korral, kus 
toetusesaaja on avalik-õiguslik asutus, 
võib avaliku ja erasektori 
partnerlustegevusega seotud erasektori 
partneril tekkinud ja tema tasutud 
kulutusi pidada (erandina artikli 55 
lõikest 2) toetusesaajal tekkinud ja tema 
tasutud kulutusteks ning lisada 
komisjonile esitatavale maksetaotlusesse, 
kui on täidetud järgmised tingimused:
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(a) toetusesaaja on sõlminud erasektori 
partneriga avaliku ja erasektori 
partnerlustegevuse lepingu;
(b) korraldusasutus on teinud kindlaks, et 
toetusesaaja deklareeritud kulutused on 
tasunud erasektori partner ning et tegevus 
on kooskõlas liidu ja liikmesriigi 
kohaldatavate seadustega ja tegevuse 
toetamise kava ja tingimustega.
2. Kooskõlas lõikega 1 maksetaotlusse 
lisatud kulutuste põhjal tehakse maksed 
toetusesaaja nimele sel otstarbel loodud
tingdeponeerimiskontole. 
3. Lõikes 2 nimetatud 
tingdeponeerimiskontole kantud 
summasid peab kasutama makseteks, mis 
on kooskõlas avaliku ja erasektori 
partnerlustegevuse lepinguga, hõlmates 
kõiki makseid, mida tuleb tasuda avaliku 
ja erasektori partnerlustegevuse lepingu 
lõpetamise korral.
4. Komisjonile antakse volitus võtta artikli 
142 kohaselt vastu delegeeritud akte, et 
sätestada lõikes 1 määratletud erandi 
kohaldamiseks vajalikud 
miinimumnõuded, mida peab avaliku ja 
erasektori partnerlustegevuse leping 
sisaldama, hõlmates avaliku ja erasektori 
partnerlustegevuse lepingu lõpetamise ja 
piisava kontrolljäljega seotud sätteid. 

(Märkus seoses artikli 54 c lõikega 1: mõjusid artikli 121 lõike 1 punkti a ja artikli 128 lõike 
1 punkti a sätetele käsitletakse hilisemas etapis finantsjuhtimist puudutava arutelu raames, 
tagamaks nende sätete kooskõla käesoleva artikliga.)
(Märkus seoses artikli 54 c lõikega 2: tingdeponeerimiskonto määratlus artiklis 2.)

Or. en
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Muudatusettepanek 169

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kulud on ÜSRi fondidest toetuse 
saamiseks kõlblikud juhul, kui 
toetusesaajal on need tekkinud ja 
toetusesaaja on need tasunud
ajavahemikus alates programmi 
komisjonile esitamise kuupäevast või 
1. jaanuarist 2014 – olenevalt sellest, kumb 
kuupäev on varasem – kuni 31. detsembrini 
2022. Lisaks on kulud EAFRD-st ning 
EMKF-ist toetuse saamiseks kõlblikud 
ainult juhul, kui makseasutus maksab 
asjaomase abi tegelikult välja 
ajavahemikus 1. jaanuarist 2014 kuni 
31. detsembrini 2022.

2. Kulud on Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondidest toetuse saamiseks 
kõlblikud juhul, kui toetusesaajal on need 
tekkinud ja need on tasutud ajavahemikus 
alates programmi komisjonile esitamise 
kuupäevast või 1. jaanuarist 2014 –
olenevalt sellest, kumb kuupäev on 
varasem – kuni 31. detsembrini 2022. 
Lisaks on kulud EAFRD-st ning EMKF-ist 
toetuse saamiseks kõlblikud ainult juhul, 
kui makseasutus maksab asjaomase abi 
tegelikult välja ajavahemikus 1. jaanuarist 
2014 kuni 31. detsembrini 2022.

(Märkus: eeldab N+3-ks täiendavat horisontaalset kohandust.)

Or. en

Muudatusettepanek 170

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
rahastamisvahendite ega auhindade 
suhtes.

6. Käesolevat lõiget kohaldatakse 
toimingute suhtes, mille teostamise 
jooksul saadakse puhastulu ja millele ei
kohaldata artikli 54 lõigete 1–6 sätted.

Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondidest kaasrahastatava 
toimingu abikõlblikke kulusid 
vähendatakse puhastulu võrra, mida pole 
toimingu heakskiitmise ajal arvesse 
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võetud ja mis saadi otseselt üksnes 
toimingu teostamise käigus kuni 
toetusesaaja lõpliku maksenõude 
esitamiseni. Kui mitte kõik kulud pole 
kaasrahastamiseks kõlblikud, jaguneb 
puhastulu proportsionaalselt vastavalt 
abikõlbliku ja mitteabikõlbliku kulu osale.
Seda käesoleva lõike eeskirja ei kohaldata 
järgmistel juhtudel:
(a) tehniline abi,

(b) rahastamisvahendid,

(c) täieliku tagasimaksmise kohustusega 
tagastatav abi,
(d) auhinnad,

(e) toimingud, millele kehtivad riigiabi 
eeskirjad,
(f) toimingud, mida avalik sektor toetab 
ühekordse summana või ühikukulude 
standardastmestiku alusel, tingimusel et 
puhastulu on eelnevalt arvesse võetud,
(g) ühise tegevuskava raames teostatud 
toimingud, tingimusel et puhastulu on 
eelnevalt arvesse võetud,
(h) toimingud, mille toetussummad ja -
määrad on määratletud EAFRD määruse 
lisas 1, või 
(i) toimingud, mille abikõlblike kulude 
kogusumma ei ületa 50 000 eurot.
Käesoleva artikli ja artikli 54 tähenduses 
ei peeta tuluks ega arvata toimingu 
abikõlblikest kuludest maha 
toetusesaajale laekunud makseid, mis 
tulenevad lepingulisest tingimusest 
toetusesaaja ja kolmandate isikute 
vahelise lepingu rikkumise korral 
(leppetrahvid) või on tekkinud riigihanke 
eeskirjade järgi valitud kolmanda isiku 
pakkumise tagasivõtmise tulemusena 
(tagatisraha).

Or. en
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Muudatusettepanek 171

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Programmi muutmise korral on 
muudatuse tõttu abikõlblikuks muutuvad 
kulud abikõlblikud ainult alates 
muudatustaotluse komisjonile esitamise 
kuupäevast.

7. Programmi muutmise korral on 
muudatuse tõttu abikõlblikuks muutuvad 
kulud abikõlblikud ainult alates 
muudatustaotluse komisjonile esitamise 
kuupäevast või artikli 87 lõike 11 
kohaldamise korral alates programmi 
muutmisotsuse jõustumise kuupäevast.

EMKFi fondispetsiifiliste eeskirjadega 
võib teha esimesest lõigust erandeid.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 172

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Toiming võib saada toetust ühest või 
enamast ÜSRi fondist ja muudest liidu 
vahenditest tingimusel, et kuluartiklid, mis 
kantakse maksetaotlusse hüvitise 
saamiseks ühest ÜSRi fondist, ei saa 
toetust mõnelt teiselt fondilt või muult liidu 
vahendilt ega saa toetust samalt fondilt 
mõne teise programmi raames.

8. Toiming võib saada toetust ühest või 
enamast Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondist või ühest või enamast 
programmist ja muudest liidu vahenditest 
tingimusel, et kuluartiklid, mis kantakse 
maksetaotlusse hüvitise saamiseks ühest 
Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondist, ei saa toetust mõnelt 
teiselt fondilt või muult liidu vahendilt ega 
saa toetust samalt fondilt mõne teise 
programmi raames.

Or. en
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Muudatusettepanek 173

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Abi vormid Abi vormid

ÜSRi fonde kasutatakse abi andmiseks 
toetustena, auhindadena, tagastatava abina, 
rahastamisvahenditena või nende 
kombinatsioonina.

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde 
kasutatakse abi andmiseks toetustena, 
auhindadena, tagastatava abina, 
rahastamisvahenditena või nende 
kombinatsioonina.

Tagastatava abi korral hoitakse abi andnud 
asutusele või liikmesriigi muule pädevale 
asutusele tagasi makstud toetust eraldi 
kontol ja kasutatakse uuesti samal 
eesmärgil või kooskõlas programmi 
eesmärkidega.

Tagastatava abi korral hoitakse abi andnud 
asutusele või liikmesriigi muule pädevale 
asutusele tagasi makstud toetust eraldi 
kontol või eraldatuna 
raamatupidamiskoodidega ja kasutatakse 
uuesti samal eesmärgil või kooskõlas 
programmi eesmärkidega.

Or. en

Muudatusettepanek 174

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetuste vormid Toetuste vormid ja tagastatav abi

Or. en

Muudatusettepanek 175

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toetuste vormid võivad järgmised: 1. Toetuste ja tagastatava abi vormid 
võivad olla järgmised:
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Or. en

Muudatusettepanek 176

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõike 1 punktides b, c ja d osutatud 
kulud määratakse kindlaks alljärgneva 
põhjal:

4. Lõike 1 punktides b, c ja d osutatud 
kulud määratakse kindlaks ühel 
alljärgnevatest viisidest:

(a) aus, õiglane ja kontrollitav 
arvutusmeetod, mis põhineb:

(a) aus, õiglane ja kontrollitav 
arvutusmeetod, mis põhineb:

i) statistilistel andmetel või muul 
objektiivsel teabel või

i) statistilistel andmetel või muul 
objektiivsel teabel või

ii) toetusesaajate varasemat tegevust 
puudutavatel kontrollitud andmetel või 
nende tavapäraste kuluarvestustavade 
rakendamisel;

ii) toetusesaajate varasemat tegevust 
puudutavatel kontrollitud andmetel või

ii a) üksiku toetusesaaja tavapäraste 
kuluarvestustavade rakendamisel;

(b) meetodid ja vastavad ühikukulude 
astmestikud, ühekordsed summad ja 
kindlad määrad, mida kohaldatakse liidu 
valdkondlikus poliitikas sama tüüpi 
toimingute ja toetusesaajate suhtes;

(b) kooskõlas rakenduseeskirjadega 
vastavatele ühikukulude astmestikele,
ühekordsetele summadele ja kindlatele 
määradele, mida kohaldatakse liidu 
valdkondlikus poliitikas sama tüüpi 
toimingute ja toetusesaajate suhtes;

(c) meetodid ja vastavad ühikukulude 
astmestikud, ühekordsed summad ja 
kindlad määrad, mida kohaldatakse sama 
tüüpi toimingute ja toetusesaajatega seotud 
toetuseskeemide suhtes, mida rahastavad 
täielikult liikmesriigid;

(c) kooskõlas rakenduseeskirjadega 
vastavatele ühikukulude astmestikele, 
ühekordsetele summadele ja kindlatele 
määradele, mida kohaldatakse sama tüüpi 
toimingute ja toetusesaajatega seotud 
toetuseskeemide suhtes, mida rahastavad 
täielikult liikmesriigid;

(d) käesoleva määruse või 
fondispetsiifiliste eeskirjadega kehtestatud 
määrad.

(d) käesoleva määruse või 
fondispetsiifiliste eeskirjadega kehtestatud 
määrad.

Or. en
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Muudatusettepanek 177

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetuste kaudsete kulude kindlamääraline 
rahastamine

Toetuste ja tagastatava abi kaudsete
kulude ja personalikulude kindlamääraline 
rahastamine

Kui toimingu elluviimisel tekib kaudseid 
kulusid, võib need arvutada kindla määrana 
ühel järgmistest viisidest:

1. Kui toimingu elluviimisel tekib kaudseid 
kulusid, võib need arvutada kindla määrana 
ühel järgmistest viisidest:

(a) kindel määr kuni 20 % otsestest 
abikõlblikest kuludest, kus määr 
arvutatakse ausa, õiglase ja kontrollitava 
arvutusmeetodi alusel või meetodi alusel, 
mida kasutatakse toetuseskeemide puhul, 
mida rahastavad täielikult liikmesriigid ja 
mis on ette nähtud sarnast tüüpi 
toimingutele ja toetusesaajatele;

(a) kindel määr kuni 25 % otsestest 
abikõlblikest kuludest, tingimusel et määr 
arvutatakse ausa, õiglase ja kontrollitava 
arvutusmeetodi alusel või meetodi alusel, 
mida kasutatakse toetuseskeemide puhul, 
mida rahastavad täielikult liikmesriigid ja 
mis on ette nähtud sarnast tüüpi 
toimingutele ja toetusesaajatele;

(b) kindel määr kuni 15 % abikõlblikest 
personalikuludest;

(b) kindel määr kuni 15 % abikõlblikest 
personalikuludest ilma nõudeta 
liikmesriigile teha arvutusi kohaldatava 
määra määramiseks;

(c)kindel määr otsestest abikõlblikest 
kuludest, mis põhinevad olemasolevatel 
meetoditel ja vastavatel määradel, mida 
kohaldatakse liidu valdkondlikus poliitikas 
sarnast tüüpi toimingute ja toetusesaajate 
suhtes.

(c) kindel määr otsestest abikõlblikest 
kuludest, mis põhinevad olemasolevatel 
meetoditel ja vastavatel määradel, mida 
kohaldatakse liidu valdkondlikus poliitikas 
sarnast tüüpi toimingute ja toetusesaajate 
suhtes.

Komisjonile antakse volitus võtta artikli 
142 kohaselt vastu delegeeritud õigusakte, 
mis käsitlevad punktis c osutatud ühtse 
määra määratlust ja sellega seotud 
meetodeid.

Komisjonile antakse volitus võtta artikli 
142 kohaselt vastu delegeeritud õigusakte, 
mis käsitlevad punktis c osutatud ühtse 
määra määratlust ja sellega seotud 
meetodeid.

1 a. Toimingu teostamisega seotud 
personalikulude määramiseks võib 
kohaldatava tunnimäära arvutada, 
jagades viimase dokumenteeritud aasta 
tööjõukulude brutosumma 1720 tunniga.

Or. en
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetuste abikõlblikkuse erieeskirjad Toetuste ja tagastatava abi abikõlblikkuse 
erieeskirjad

Or. en

Muudatusettepanek 179

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kui tegemist on maa või kinnisvara 
soetamisega, tõendab selle väärtust 
sõltumatu kvalifitseeritud ekspert või 
nõuetekohaselt volitatud ametiasutus ning 
see väärtus ei tohi ületada lõike 3 punktis b 
sätestatud piiri;

(d) kui tegemist on maa või kinnisvara 
soetamisega, on lubatud sularahamakse 
seoses rendilepinguga, mille aastane 
nominaalväärtus ei ületa liikmesriigi 
rahaühikut. Maa või kinnisvara väärtust 
peab olema tõendanud sõltumatu 
kvalifitseeritud ekspert või nõuetekohaselt 
volitatud ametiasutus ning see väärtus ei 
tohi ületada lõike 3 punktis b sätestatud 
piiri;

Or. en

Muudatusettepanek 180

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Järgmised kulud ei ole abikõlblikud 
ÜSRi fondidelt toetuse saamiseks:

3. Järgmised kulud ei ole abikõlblikud 
Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondidelt ning 
Ühtekuuluvusfondist Euroopa 
Ühendamise Rahastusse üle kantud 
10 000 miljonist eurost toetuse saamiseks:
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(a) laenuintress; (a) laenuintress, välja arvatud toetused, 
mis on antud intressitoetusena või 
tagatistasu toetusena;

(b) hoonestamata maa ja hoonestatud maa 
ostusumma, mis moodustab üle 10% 
asjaomase toimingu abikõlblikest 
kogukuludest. Nõuetekohaselt põhjendatud 
erandjuhtudel võib 
keskkonnakaitsemeetmete korral lubada 
määrata kõrgema protsendimäära;

(b) hoonestamata maa ja hoonestatud maa 
ostusumma, mis moodustab üle 10% 
asjaomase toimingu abikõlblikest 
kogukuludest. Mahajäetud aladel ja varem 
tööstuslikul kasutusel olnud aladel, millel 
on hooned, tõuseb see piir 15 %-ni.
Nõuetekohaselt põhjendatud erandjuhtudel 
võib keskkonnakaitsemeetmete korral 
lubada määrata kõrgema protsendimäära;

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

(c) käibemaks, välja arvatud juhtudel, kui 
see ei ole riigi käibemaksuõiguse alusel 
tagasi nõutav.

Or. en

Muudatusettepanek 181

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, ei ületa 15 %
ERFi, Ühtekuuluvusfondi või EMKFi 
toetusest prioriteedi tasandil või 5 %
EAFRD toetusest programmi tasandil;

Or. en
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Toimingute puhul, mis on seotud 
reklaamitegevusega, võib kulutusi teha 
väljaspool liitu tingimusel, et lõike 2 
punktis a sätestatud tingimused ning 
toimingu juhtimise, kontrollimise ja 
auditeerimisega seotud kohustused on 
täidetud.

3. Toimingute puhul, mis on seotud 
tehnilise abi või reklaamitegevusega, võib 
kulutusi teha väljaspool liitu tingimusel, et 
lõike 2 punktis a sätestatud tingimused 
ning toimingu juhtimise, kontrollimise ja 
auditeerimisega seotud kohustused on 
täidetud.

Or. en

Muudatusettepanek 183

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toiming, mis hõlmab investeerimist 
infrastruktuuri või tootlikku investeeringut, 
peab maksma ÜSRi fondilt saadud toetuse 
tagasi, kui viie aasta jooksul alates 
toetusesaajale lõppmakse tegemisest või 
vajaduse korral riigiabi eeskirjades 
kehtestatud aja jooksul leiab sellega aset 
alljärgnev:

1. Toiming, mis hõlmab investeerimist 
infrastruktuuri või tootlikku investeeringut, 
peab maksma Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondidelt saadud toetuse 
tagasi, kui viie aasta jooksul alates 
toetusesaajale lõppmakse tegemisest või 
vajaduse korral riigiabi eeskirjades 
kehtestatud aja jooksul leiab sellega aset 
alljärgnev:

(a) tootmistegevuse lõpetamine või mujale 
üleviimine;

(a) tootmistegevuse lõpetamine või 
üleviimine väljapoole 
programmipiirkonda; või

(b) selline muutus infrastruktuuriüksuse 
omandisuhetes, mis annab ettevõttele või 
avalik-õiguslikule asutusele põhjendamatu 
eelise; või

(b) selline muutus infrastruktuuriüksuse 
omandisuhetes, mis annab ettevõttele või
avalik-õiguslikule asutusele põhjendamatu 
eelise; või

(c) oluline muutus selle iseloomus, 
eesmärkides või rakendustingimustes, 
mille tulemusena kahjustataks selle algseid 
eesmärke.

(c) oluline muutus selle iseloomus, 
eesmärkides või rakendustingimustes, 
mille tulemusena kahjustataks selle algseid 
eesmärke.
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Sellise toimingu eest alusetult makstud 
summad peab liikmesriik tagasi nõudma.

Sellise toimingu eest alusetult makstud 
summad peab liikmesriik 
proportsionaalselt selle ajavahemiku eest, 
mil nõuded ei ole täidetud, tagasi nõudma.

Liikmesriigid võivad lühendada esimeses 
lõigus sätestatud tähtaega kolme aastani, 
kui tegu on VKEde investeeringute 
säilitamisega või nende loodud 
töökohtadega.

Or. en

Muudatusettepanek 184

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Toiming, mis hõlmab investeerimist 
infrastruktuuri või tootlikku 
investeeringut, peab maksma Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondidest 
saadud toetuse tagasi, kui 10 aasta 
jooksul alates toetusesaajale lõppmakse 
tegemisest paigutatakse tootmistegevus 
ümber väljapoole liitu. Seda sätet ei 
kohaldata, kui toetusesaaja on VKE. Kui 
Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondidest saadav toetus 
kujutab endast riigiabi, asendatakse 10-
aastane tähtaeg riigiabi eeskirjade järgi 
kohalduva tähtajaga.

Or. en

Muudatusettepanek 185

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhtimis- ja kontrollisüsteemidega nähakse Juhtimis- ja kontrollisüsteemidega nähakse 
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ette: kooskõlas artikli 4 lõikega 8 ette:

Or. en

Muudatusettepanek 186

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) eeskirjade eiramise, sealhulgas pettuse 
ärahoidmine, avastamine ja parandamine 
ning põhjendamatult makstud summade ja 
kogunenud intressi tagasinõudmine.

(h) eeskirjade eiramise, sealhulgas pettuse 
ärahoidmine, avastamine ja parandamine 
ning põhjendamatult makstud summade ja
kogunenud viivisintressi tagasinõudmine.

Or. en

Muudatusettepanek 187

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 62 a

Ühise juhtimise vastutusala

Vastavalt ühise juhtimise põhimõttele 
vastutavad liikmesriigid ja komisjon 
programmide juhtimise ja kontrollimise 
eest kooskõlas oma vastavate 
kohustustega, mis on sätestatud 
käesolevas määruses ja fondide 
erieeskirjades.

Or. en



PR\937861ET.doc 127/287 PE487.740v04-00

ET

Muudatusettepanek 188

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 63 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid täidavad juhtimise, 
kontrollimise ja auditeerimisega seotud 
kohustusi ning võtavad endale sellest 
tulenevad ülesanded, mis on sätestatud 
finantsmääruses ja fondispetsiifilistes 
eeskirjades kindlaks määratud ühise 
juhtimise eeskirjades. Vastavalt ühise 
juhtimise põhimõttele vastutavad 
liikmesriigid programmide juhtimise ja 
kontrolli eest.

1. Liikmesriigid täidavad juhtimise, 
kontrollimise ja auditeerimisega seotud 
kohustusi ning võtavad endale sellest 
tulenevad ülesanded, mis on sätestatud 
finantsmääruses ja fondispetsiifilistes 
eeskirjades kindlaks määratud ühise 
juhtimise eeskirjades.

Or. en

Muudatusettepanek 189

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 63 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et nende 
programmide juhtimis- ja 
kontrollisüsteemid luuakse kooskõlas 
fondispetsiifiliste eeskirjade sätetega ning 
et need süsteemid toimivad tõhusalt.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 190

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 63 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid kehtestavad ja
rakendavad korra, mille kohaselt kaebusi, 
mis puudutavad ÜSRi fondidest 

3. Liikmesriigid tagavad Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfonde 
puudutavate kaebuste kontrollimise 
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kaasrahastatavate toimingute valimist või 
rakendamist, kontrollitakse ja 
lahendatakse sõltumatult. Liikmesriigid 
teatavad taoliste kontrollide tulemustest 
komisjonile, kui komisjon seda taotleb.

tõhusa korra. Sellise korra ulatuse, 
eeskirjade ja protseduuride eest 
vastutavad liikmesriigid vastavalt oma 
institutsioonilisele ja õigusraamistikule. 
Komisjoni palvel kontrollivad 
liikmesriigid oma korrakohaselt 
komisjonile esitatud kaebusi. Taotluse 
korral teavitavad liikmesriigid kontrollide 
tulemustest komisjoni.

Or. en

Muudatusettepanek 191

Ettepanek võtta vastu määrus
II peatükk – artikkel 64

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II PEATÜKK Juhtimis- ja 
kontrolliasutuste akrediteerimine

välja jäetud

Artikkel 64 välja jäetud
Akrediteerimine ja koordineerimine välja jäetud
1. Kooskõlas finantsmääruse [artikli 56 
lõikega 3] akrediteeritakse iga ÜSRi fondi 
raames kulude juhtimise ja kontrollimise 
eest vastutatav asutus 
akrediteerimisasutuse ametliku otsusega 
ministrite tasandil.

välja jäetud

2. Akrediteering antakse olenevalt sellest, 
kas asutus täidab fondispetsiifilistes 
eeskirjades sätestatud 
akrediteerimiskriteeriume, mis 
puudutavad sisekeskkonda, 
kontrollimeetmeid, infot ja 
kommunikatsiooni ning järelevalvet.

välja jäetud

3. Akrediteering põhineb audiitori 
järeldusotsusel, mille koostab sõltumatu 
auditeerimisorgan, kes hindab asutuse 
vastavust akrediteerimiskriteeriumidele. 
Sõltumatu auditeerimisorgan teeb oma 
tööd, võttes arvesse rahvusvaheliselt 
tunnustatud auditeerimisstandardeid. 

välja jäetud
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4. Akrediteerimisasutus teostab 
akrediteeritud asutuse järelevalvet ja 
tühistab tema akrediteeringu ametliku 
otsusega, juhul kui ei täideta enam üht 
või enamat akrediteerimiskriteeriumi, 
välja arvatud juhul, kui katseaja jooksul, 
mille akrediteerimisasutus määrab 
sõltuvalt probleemi tõsidusest, võtab 
asutus vajalikke parandusmeetmeid. 
Akrediteerimisasutus teatab komisjonile 
viivitamata igast juhust, mil ta kehtestab 
akrediteeritud asutustele katseaja või 
otsustab akrediteeringu tühistada.

välja jäetud

5. Liikmesriik võib määrata 
koordineerimisasutuse, mille ülesanne on 
pidada sidet komisjoniga ja anda talle 
teavet, edendada liidu eeskirjade 
ühtlustatud kohaldamist, koostada 
kokkuvõttev aruanne, milles antakse riigi 
tasandil ülevaade kõikidest juhtkonna 
kinnitavatest avaldustest ning audiitori 
järeldusotsustest, ning ühist laadi 
puuduste korral koordineerib 
parandusmeetmete rakendamist.

välja jäetud

6. Ilma et see piiraks fondispetsiifilistes 
eeskirjades sätestatud eeskirjade 
kohaldamist, on lõikest 1 lähtuvalt 
akrediteeritavad asutused:

välja jäetud

(a) ERFi, ESFi ja Ühtekuuluvusfondi 
puhul korraldusasutused ning vajaduse 
korral sertifitseerimisasutused;

välja jäetud

(b) EAFRD ja EMKFi puhul 
makseasutused.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 192

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjoni volitused ja vastutusalad Komisjoni volitused ja vastutusalad
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1. Komisjon veendub kättesaadava teabe, 
sealhulgas akrediteerimismenetluse, 
juhtkonna iga-aastase kinnitava avalduse, 
iga-aastaste kontrolliaruannete, iga-
aastase audiitori järeldusotsuse, 
rakendamise aastaaruande ja riiklike ning 
liidu asutuste auditite alusel, et 
liikmesriigid on loonud juhtimis- ja 
kontrollisüsteemid, mis vastavad 
käesolevale määrusele ja 
fondispetsiifilistele eeskirjadele ning et 
need süsteemid toimivad programmide 
rakendamise ajal tõhusalt.

1. Komisjon veendub kättesaadava teabe, 
sealhulgas juhtimise ja kontrollimise eest 
vastutavate asutuste määramist 
puudutava teabe, igal aastal määratud 
asutuste poolt vastavalt finantsmääruse 
artikli 59 lõikele 5 esitatud dokumentide,
kontrolliaruannete, rakendamise 
aastaaruannete ja riiklike ning liidu 
asutuste auditite alusel, et liikmesriigid on 
loonud juhtimis- ja kontrollisüsteemid, mis 
vastavad käesolevale määrusele ja 
fondispetsiifilistele eeskirjadele ning et 
need süsteemid toimivad programmide 
rakendamise ajal tõhusalt.

2. Piiramata liikmesriikide teostatavate 
auditite kohaldamist, võivad komisjoni 
ametnikud või komisjoni volitatud 
esindajad teostada kohapealseid auditeid 
või kontrolle, teatades sellest piisavalt ette. 
Taolised auditid võivad hõlmata 
rakenduskava või selle osa juhtimis- ja 
kontrollisüsteemi tõhusa toimimise 
kontrolli ning toimingute või 
rakenduskavade usaldusväärse 
finantsjuhtimise hindamist. Taolistes 
auditites võivad osaleda liikmesriikide 
ametnikud või volitatud esindajad.

2. Piiramata liikmesriikide teostatavate 
auditite kohaldamist, võivad komisjoni 
ametnikud või komisjoni volitatud 
esindajad teostada kohapealseid auditeid 
või kontrolle, teatades sellest ette vähemalt 
10 tööpäeva, välja arvatud kiireloomulised 
juhud, kus etteteatamine ei ole nõutav. 
Taolised auditid võivad hõlmata 
rakenduskava või selle osa juhtimis- ja 
kontrollisüsteemi tõhusa toimimise 
kontrolli ning toimingute või 
rakenduskavade usaldusväärse 
finantsjuhtimise hindamist. Taolistes 
auditites võivad osaleda liikmesriikide 
ametnikud või volitatud esindajad.

Komisjoni ametnikud või komisjoni 
volitatud esindajad, kes on nõuetekohaselt 
volitatud kohapealseid auditeid teostama, 
peavad pääsema ligi kõikidele ÜSRi 
fondidest toetatavate toimingutega või 
juhtimis- ja kontrollisüsteemiga seotud 
andmikele, dokumentidele ja
metaandmetele, olenemata kandjast, 
millele need on salvestatud. Liikmesriigid 
esitavad komisjonile taotluse alusel selliste 
andmike, dokumentide ja metaandmete 
koopiad.

Komisjoni ametnikud või komisjoni 
volitatud esindajad, kes on nõuetekohaselt 
volitatud kohapealseid auditeid või 
kontrolle teostama, peavad pääsema ligi 
kõikidele vajalikele Euroopa struktuuri-
ja investeerimisfondidest toetatavate 
toimingutega või juhtimis- ja 
kontrollisüsteemiga seotud andmikele, 
dokumentidele ja metaandmetele, 
olenemata kandjast, millele need on 
salvestatud. Liikmesriigid esitavad 
komisjonile taotluse alusel selliste 
andmike, dokumentide ja metaandmete 
koopiad.

Käesolevas lõikes kirjeldatud õigused ei 
mõjuta siseriiklike õigusnormide 
kohaldamist, milles teatavate toimingute 
tegemise õigus on siseriiklike 

Käesolevas lõikes kirjeldatud õigused ei 
mõjuta siseriiklike õigusnormide 
kohaldamist, milles teatavate toimingute 
tegemise õigus on siseriiklike 
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õigusaktidega selleks määratud ametnikel. 
Komisjoni ametnikud ja volitatud 
esindajad ei osale muu hulgas liikmesriigi 
õigussätete raames koduvisiitidel ega 
isikute ametlikul küsitlemisel. Neil on 
siiski juurdepääs sel teel saadud teabele.

õigusaktidega selleks määratud ametnikel. 
Komisjoni ametnikud ja volitatud 
esindajad ei osale muu hulgas liikmesriigi 
õigussätete raames koduvisiitidel ega 
isikute ametlikul küsitlemisel. Neil on 
siiski juurdepääs sel teel saadud teabele, 
ilma et see piiraks riiklike kohtute 
pädevust ja austades täielikult asjaomaste 
õigussubjektide põhiõigusi.

3. Komisjon võib liikmesriigilt nõuda 
meetmete võtmist, mis on vajalikud 
juhtimis- ja kontrollisüsteemide tõhusa 
toimimise või kulutuste nõuetekohasuse 
tagamiseks kooskõlas fondispetsiifiliste 
eeskirjadega.

3. Komisjon võib liikmesriigilt nõuda 
meetmete võtmist, mis on vajalikud 
juhtimis- ja kontrollisüsteemide tõhusa 
toimimise või kulutuste nõuetekohasuse 
tagamiseks kooskõlas fondispetsiifiliste 
eeskirjadega.

4. Komisjon võib liikmesriigilt nõuda 
ÜSRi fondidest rahastatavate toimingute 
valiku või rakendamise või juhtimis- ja 
kontrollisüsteemi toimimise kohta 
komisjonile esitatud kaebuse 
kontrollimist.

välja jäetud

Or. en
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Ettepanek võtta vastu määrus
IX jaotis

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

FINANTSJUHTIMINE, 
RAAMATUPIDAMISARVESTUSE 
KONTROLL JA HEAKSKIITMINE, 
FINANTSKORREKTSIOONID NING 
KULUKOHUSTUSTEST 
VABASTAMINE

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en
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Muudatusettepanek 194

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühised makse-eeskirjad Ühised makse-eeskirjad

1. Komisjon teeb ÜSRi fondide toetuse 
osamakseid igale programmile kooskõlas 
eelarveassigneeringutega ja vabade 
vahendite olemasolul. Iga makse 
kirjendatakse asjaomase fondi 
varaseimatele avatud eelarvelistele 
kulukohustustele.

1. Komisjon teeb Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide toetuse osamakseid 
igale programmile kooskõlas 
eelarveassigneeringutega ja vabade 
vahendite olemasolul. Iga makse 
kirjendatakse asjaomase fondi 
varaseimatele avatud eelarvelistele 
kulukohustustele.

2. Maksed tehakse eel- ja vahemaksetena, 
vajaduse korral aastabilansi maksena 
ning lõppmaksena.

2. Maksed tehakse eel- ja vahemaksetena 
ning lõppmaksena.

3. Toetuse vormide puhul, mis lähtuvad 
artikli 57 lõike 1 punktidest b, c ja d, 
loetakse toetusesaajale makstavad 
summad abikõlblikeks kuludeks.

3. Toetuse vormide puhul, mis lähtuvad 
artikli 57 lõike 1 punktidest b, c ja d ning 
artiklitest 58 ja 59, loetakse kohaldataval 
alusel arvutatud kulud abikõlblikeks 
kuludeks.

Or. en
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühised reeglid eel- ja vahemakse, vajaduse 
korral aastabilansimakse ning lõppmakse 
arvutamise kohta

Ühised reeglid vahemaksete ning 
lõppmakse arvutamise kohta

Fondispetsiifilistes eeskirjades sätestatakse 
reeglid, mille kohaselt arvutatakse 
vahemaksetena, vajaduse korral 
aastabilansi maksena ning lõppmaksena 
hüvitatav summa. Summa sõltub 
abikõlblike kulude suhtes kohaldatavast 
konkreetsest kaasrahastamismäärast.

Fondispetsiifilistes eeskirjades sätestatakse 
reeglid, mille kohaselt arvutatakse 
vahemaksetena ning lõppmaksena 
hüvitatav summa. Summa sõltub 
abikõlblike kulude suhtes kohaldatavast 
konkreetsest kaasrahastamismäärast.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 71

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigi esitatud programmides 
sätestatud summade, kulude prognooside, 
kuluaruannete, maksetaotluste, 
raamatupidamise aastaaruannete ning 
rakendamise aasta- ja lõpparuandes 
esitatud kulude vääring on euro.

Liikmesriigi esitatud programmides 
sätestatud summade, kulude prognooside, 
kuluaruannete, maksetaotluste, 
raamatupidamisaruannete ning 
rakendamise aasta- ja lõpparuandes 
esitatud kulude vääring on euro.

Or. en
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 72 - lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Eelmakseid kasutatakse ainult maksete 
tegemiseks toetusesaajatele programmi 
rakendamisel. Need tehakse vastutavale 
asutusele sellel otstarbel viivitamatult 
kättesaadavaks.

2. Esmaseid eelmakseid kasutatakse ainult 
makseteks toetusesaajatele programmi 
rakendamisel. Need tehakse vastutavale 
asutusele sellel otstarbel viivitamatult 
kättesaadavaks.

Or. en
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 74 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Volitatud eelarvevahendite käsutaja 
finantsmääruse tähenduses võib vahemakse 
nõude maksetähtaja maksimaalselt 

1. Volitatud eelarvevahendite käsutaja 
finantsmääruse tähenduses võib vahemakse 
nõude maksetähtaja maksimaalselt kuueks
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üheksaks kuuks edasi lükata, kui: kuuks edasi lükata, kui:
(a) pärast seda, kui liikmesriigi või liidu 
auditeerimisasutus on andmed esitanud, on 
tõendeid, mis võimaldavad väita, et 
juhtimis- ja kontrollisüsteemi toimimises 
on märkimisväärseid puudusi;

(a) pärast seda, kui liikmesriigi või liidu 
auditeerimisasutus on andmed esitanud, on 
selgeid tõendeid, mis võimaldavad väita, et 
juhtimis- ja kontrollisüsteemi toimimises 
on märkimisväärseid puudusi;

(b) volitatud eelarvevahendite käsutaja 
peab korraldama täiendava kontrollimise 
pärast temani jõudnud teavet, et tõendatud 
kuluaruandes sisalduvad kulud on seotud 
eeskirjade eiramisega, millel on rängad 
rahalised tagajärjed;

(b) volitatud eelarvevahendite käsutaja 
peab korraldama täiendava kontrollimise 
pärast temani jõudnud teavet, et tõendatud 
kuluaruandes sisalduvad kulud on seotud 
eeskirjade eiramisega, millel on rängad 
rahalised tagajärjed;

(c) jäetakse esitamata üks artikli 75 lõikes 
1 nõutavatest dokumentidest.

(c) jäetakse esitamata üks finantsmääruse 
artikli 59 lõikes 5 nõutavatest 
dokumentidest.

Liikmesriik võib nõustuda tähtaja 
edasilükkamisega veel kolme kuu võrra.

EMKFi fondispetsiifilistes eeskirjades 
võib ette näha täiendavaid aluseid 
maksete katkestamiseks, juhul kui 
liikmesriik ei ole täitnud oma kohustusi, 
mis tulenevad ühisest kalanduspoliitikast.

välja jäetud

(Märkus: väljajätmine tuleb läbi vaadata vastavalt lepingule, mis käsitleb CPRi muudetud 
ettepanekut, mis sisaldab EMKFi muudatust.)

Or. en
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 74 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Volitatud eelarvevahendite käsutaja võib
piirata edasilükkamist nii, et see puudutab 
ainult kulude seda osa, mis on hõlmatud 
lõikes 1 osutatud asjaoludega seotud 
maksenõudega. Volitatud eelarvevahendite 
käsutaja teatab liikmesriigile ja 
korraldusasutusele viivitamata 
edasilükkamise põhjusest ja palub neil 
olukorda parandada. Volitatud 

2. Volitatud eelarvevahendite käsutaja 
piirab edasilükkamist nii, et see puudutab 
ainult kulude seda osa, mis on hõlmatud 
lõikes 1 osutatud asjaoludega seotud 
maksenõudega välja arvatud juhul, kui 
hõlmatavat kulude osa ei ole võimalik 
kindlaks teha. Volitatud eelarvevahendite 
käsutaja teatab liikmesriigile ja 
korraldusasutusele viivitamata kirjalikult 
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eelarvevahendite käsutaja lõpetab 
edasilükkamise niipea, kui on võetud 
vajalikud meetmed.

edasilükkamise põhjusest ja palub neil 
olukorda parandada. Volitatud 
eelarvevahendite käsutaja lõpetab 
edasilükkamise niipea, kui on võetud 
vajalikud meetmed.

Or. en
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Ettepanek võtta vastu määrus
II peatükk

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Raamatupidamisarvestuse kontroll ja 
heakskiitmine ning finantskorrektsioonid

Raamatupidamisarvestuse kontroll ja 
heakskiitmine

Or. en
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 75

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 75 välja jäetud
Teabe esitamine
1. Aruandeperioodi lõpule järgneva aasta 
1. veebruariks esitab liikmesriik 
komisjonile järgmised dokumendid ja 
teabe kooskõlas finantsmääruse [artikliga 
56]:
(a) artikli 64 kohaselt akrediteeritud 
asjaomaste asutuste tõendatud 
raamatupidamise aastaaruanded;
(b) juhtkonna kinnitav avaldus 
raamatupidamise aastaaruannete 
terviklikkuse, täpsuse ja õigsuse, 
sisekontrollisüsteemide nõuetekohase 
toimimise ning lisaks ka aluseks olevate 
tehingute seaduslikkuse ning korrektsuse 
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ja usaldusväärse finantsjuhtimise 
põhimõtte järgimise kohta;
(c) koondaruanne kõikide kättesaadavate 
teostatud auditite ja kontrollide kohta, 
sealhulgas süsteemsete või korduvate 
nõrkade kohtade analüüs ning lisaks ka 
võetud või kavandatavad 
parandusmeetmed;
(d) määratud sõltumatu 
auditeerimisorgani koostatud audiitori 
järeldusotsus, milles käsitletakse 
juhtkonna kinnitavat avaldust 
raamatupidamise aastaaruannete 
terviklikkuse, täpsuse ja õigsuse, 
sisekontrollisüsteemide nõuetekohase 
toimimise ning lisaks ka aluseks olevate 
tehingute seaduslikkuse ning korrektsuse 
ja usaldusväärse finantsjuhtimise 
põhimõtete järgimise kohta ning millele 
on lisatud kontrolliaruanne, milles 
kirjeldatakse järeldusotsuses käsitletud 
aruandeaasta suhtes tehtud auditite 
tähelepanekuid.
2. Komisjoni taotlusel esitab liikmesriik 
komisjonile täiendavat teavet. Kui 
liikmesriik ei esita soovitud teavet 
tähtajaks, mille komisjon on selle 
esitamiseks määranud, võib komisjon teha 
oma otsuse raamatupidamisarvestuse 
kontrolli kohta tema valduses olevate 
andmete põhjal.
3. Aruandeperioodi lõpule järgneva aasta 
[15. veebruariks] esitab liikmesriik 
komisjonile koondaruande kooskõlas 
finantsmääruse [artikli 56 lõike 5] viimase 
lõiguga.

Or. en
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Muudatusettepanek 202

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 76

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Raamatupidamisarvestuse kontrollimine ja
heakskiitmine

Raamatupidamisarvestuse komisjonipoolse 
kontrollimise ja heakskiitmise tähtajad

1. Aruandeperioodi lõpule järgneva aasta 
30. aprilliks teeb komisjon vastavalt 
fondispetsiifilistele eeskirjadele otsuse iga 
programmi puhul artikli 64 kohaselt 
akrediteeritud asutuste 
raamatupidamisarvestuse kontrolli ja 
heakskiitmise kohta.
Raamatupidamisarvestuse kontrolli ja 
heakskiitmise otsus hõlmab esitatud 
raamatupidamise aastaaruannete 
terviklikkust, täpsust ning õigsust ega 
piira edaspidiste finantskorrektsioonide 
kohaldamist.

1. Aruandeperioodi lõpule järgneva aasta 
31. maiks kohaldab komisjon vastavalt 
fondispetsiifilistele eeskirjadele kooskõlas 
finantsmääruse artikli 59 lõikega 6 
raamatupidamisarvestuse kontrolli ja 
heakskiitmise korda ning teavitab 
liikmesriiki, kas ta tunnistab aruanded 
terviklikuks, täpseks ja õigeks.

2. Iga-aastase kontrolli ja heakskiitmise 
kord sätestatakse fondispetsiifilistes 
eeskirjades.

välja jäetud

Or. en
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Ettepanek võtta vastu määrus
II a peatükk (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

FINANTSKORREKTSIOONID

Or. en
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Muudatusettepanek 204

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon teeb finantskorrektsioone, 
tühistades osa liidu eraldisest programmile 
või kogu sellise eraldise ning nõudes 
liikmesriigilt summad tagasi, et välistada 
liidu vahenditest selliste kulutuste 
finantseerimine, mis rikuvad liidu või 
liikmesriigi seadusi, sealhulgas seoses 
komisjoni või Euroopa Kontrollikoja 
tuvastatud vajakajäämistega liikmesriikide 
juhtimis- ja kontrollisüsteemides. 

1. Komisjon teeb finantskorrektsioone, 
tühistades osa liidu eraldisest programmile 
või kogu sellise eraldise ning nõudes 
liikmesriigilt summad tagasi, et välistada 
liidu vahenditest selliste kulutuste 
finantseerimine, mis rikuvad liidu või 
liikmesriigi seadusi, sealhulgas seoses 
komisjoni või Euroopa Kontrollikoja 
tuvastatud vajakajäämistega liikmesriikide 
juhtimis- ja kontrollisüsteemides või 
vajakajäämistega, mille on tuvastanud 
liikmesriik, kuid mille suhtes asjaomane 
liikmesriik ei ole piisavat korrektsiooni 
kohaldanud.

Or. en
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikest 1 tuleneva finantskorrektsiooni 
summa üle otsustades võtab komisjon 
arvesse kohaldatavate liidu või liikmesriigi
õigusnormide rikkumise olemust ja raskust 
ning selle rahalisi tagajärgi liidu eelarvele. 

3. Lõikest 1 tuleneva finantskorrektsiooni 
summa üle otsustades järgib komisjon 
proportsionaalsuse põhimõtet, võttes 
arvesse kohaldatavate õigusnormide 
rikkumise olemust ja raskust ning rahalisi 
tagajärgi liidu eelarvele. Komisjon hoiab 
Euroopa Parlamenti 
finantskorrektsioonide 
kohaldamisotsustega kursis.

Or. en
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kõik programmid läbivad 
kulukohustustest vabastamise menetluse, 
mille kohaselt kulukohustusega seotud 
summad, mida kindlaksmääratud perioodi 
jooksul ei hõlma eelrahastamine ega 
maksetaotlus, vabastatakse 
kulukohustustest.

1. Kõik programmid läbivad 
kulukohustustest vabastamise menetluse, 
mille kohaselt kulukohustusega seotud 
summad, mida kindlaksmääratud perioodi 
jooksul ei hõlma eelrahastamine ega 
maksetaotlus, vabastatakse 
kulukohustustest. Maksetaotluses 
sisalduvad summad võetakse arvesse ka 
siis, kui nende suhtes kohaldatakse 
maksetähtaja edasilükkamist või maksete 
peatamist.

2. Perioodi viimase aastaga seotud 
kulukohustus vabastatakse kooskõlas 
programmide lõpetamisel järgitavate 
eeskirjadega.

2. Perioodi viimase aastaga seotud 
kulukohustus vabastatakse kooskõlas 
programmide lõpetamisel järgitavate 
eeskirjadega.

3. Fondispetsiifilistes eeskirjades 
sätestatakse kulukohustusest vabastamise 
eeskirja täpne kohaldamine iga ÜSRi fondi 
puhul.

3. Fondispetsiifilistes eeskirjades 
sätestatakse kulukohustusest vabastamise 
eeskirja täpne kohaldamine iga Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondi puhul.

4. See osa kulukohustustest, mis on ikka 
veel avatud, vabastatakse kulukohustustest 
juhul, kui fondispetsiifilistes eeskirjades 
kehtestatud tähtpäevadeks ei ole 
komisjonile esitatud lõpetamiseks 
nõutavaid dokumente.

4. See osa kulukohustustest, mis on ikka 
veel avatud, vabastatakse kulukohustustest 
juhul, kui fondispetsiifilistes eeskirjades 
kehtestatud tähtpäevadeks ei ole 
komisjonile esitatud lõpetamiseks 
nõutavaid dokumente.

Or. en
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kulukohustustest vabastamisega seotud 
summat vähendatakse summade võrra, 
mida vastutaval asutusel ei ole olnud 

1. Kulukohustustest vabastamisega seotud 
summat vähendatakse järgmiste summade 
võrra:
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võimalik komisjonile deklareerida 
järgmistel põhjustel:
a) toimingud on peatatud kohtumenetluse 
või halduskaebusega, millel on peatav 
toime, või

a) see osa eelarvelisest kulukohustusest, 
millega seotud toimingud on peatatud 
kohtumenetluse või halduskaebusega, 
millel on peatav toime, või

b) vääramatu jõud, mis mõjutab oluliselt 
kogu programmi või selle osa rakendamist. 
Vääramatut jõudu põhjusena esitavad 
riiklikud ametiasutused peavad tõendama 
selle vääramatu jõu otsest mõju kogu 
programmi või selle osa rakendamisele.

b) see osa eelarvelisest kulukohustusest, 
mille kohta pole olnud võimalik koostada 
maksetaotlust vääramatu jõu tõttu, mis 
mõjutab oluliselt kogu programmi või selle 
osa rakendamist. Vääramatut jõudu 
põhjusena esitavad riiklikud ametiasutused 
peavad tõendama selle vääramatu jõu 
otsest mõju kogu programmi või selle osa 
rakendamisele.

Vähendamist võib taotleda ühe korra, kui 
peatamine või vääramatu jõud on kestnud 
kuni ühe aasta, või mitu korda vastavalt 
vääramatu jõu kestusele või aastate arvule 
alates sellise kohtu- või haldusotsuse 
kuupäevast, millega toimingu rakendamine 
peatati, kuni lõpliku kohtu- või 
haldusotsuse kuupäevani.

Punktide a ja b põhjal vähendamist võib 
taotleda ühe korra, kui peatamine või 
vääramatu jõud on kestnud kuni ühe aasta, 
või mitu korda vastavalt vääramatu jõu 
kestusele või aastate arvule alates sellise 
kohtu- või haldusotsuse kuupäevast, 
millega toimingu rakendamine peatati, kuni 
lõpliku kohtu- või haldusotsuse 
kuupäevani.

2. Selleks et summa deklareeritaks eelneva 
aasta lõpuks, saadab liikmesriik lõikes 1
osutatud erandeid puudutavad andmed 
komisjonile 31. jaanuariks.

2. Selleks et summa deklareeritaks eelneva 
aasta lõpuks, saadab liikmesriik lõike 1
punktides a ja b osutatud erandeid 
puudutavad andmed komisjonile 31. 
jaanuariks.

Or. en

Muudatusettepanek 208

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriik esitab komisjonile 
30. juuniks muudetud rahastamiskava, mis 
kajastab asjaomaseks majandusaastaks 
programmi ühel või mitmel prioriteetsel 
suunal vähendatud toetuse summat. Kui 

4. Liikmesriik esitab komisjonile 
30. juuniks muudetud rahastamiskava, mis 
kajastab asjaomaseks majandusaastaks 
programmi ühel või mitmel prioriteetsel 
suunal vähendatud toetuse summat ja 
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muudetud rahastamiskava ei esitata, 
muudab komisjon rahastamiskava, 
vähendades ÜSRi fondidest makstavaid 
toetuse osamakseid asjaomaseks 
majandusaastaks. Vähendamine 
määratakse igale prioriteedile 
proportsionaalselt.

milles võetakse vajaduse korral arvesse 
vahendite eraldamist fondi ja 
piirkonnakategooria alusel. Kui muudetud 
rahastamiskava ei esitata, muudab 
komisjon rahastamiskava, vähendades 
Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondidest makstavaid toetuse 
osamakseid asjaomaseks majandusaastaks. 
Vähendamine määratakse igale 
prioriteedile proportsionaalselt.

Or. en
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 81 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Fondid toetavad liidu majandusliku, 
sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse 
tugevdamiseni viivate meetmete 
väljatöötamist ning jätkuvat rakendamist 
vastavalt aluslepingu artiklile 174.

1. Fondid toetavad liidu majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust 
tugevdavate meetmete väljatöötamist ning 
jätkuvat rakendamist vastavalt Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklile 174.

Fondidest abi saavad meetmed aitavad 
kaasa liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegiale.

Fondidest abi saavad meetmed aitavad 
tasakaalustatud moel samuti kaasa liidu 
aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia rakendamisele.

Or. en
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Investeeringud majanduskasvu ja 
tööhõivesse

Investeeringud majanduskasvu ja 
tööhõivesse

1. Struktuurifondid toetavad 
investeeringuid majanduskasvu ja 

1. Struktuurifondid toetavad 
investeeringuid majanduskasvu ja 
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tööhõivesse kõigis piirkondades vastavalt 
määrusega (EÜ) nr 1059/2003 kehtestatud 
ühise statistiliste territoriaalüksuste 
liigituse 2. tasandile (edaspidi: NUTS 2. 
tasand).

tööhõivesse kõigis piirkondades vastavalt 
määrusega (EÜ) nr 1059/2003 kehtestatud 
ühise statistiliste territoriaalüksuste 
liigituse 2. tasandile (edaspidi: NUTS 2. 
tasand).

2. Vahendid majanduskasvu ja tööhõive 
eesmärkide täitmiseks eraldatakse vastavalt 
NUTS 2. tasandi järgmisele kolmele 
kategooriale:

2. Vahendid majanduskasvu ja tööhõive 
eesmärkide täitmiseks eraldatakse vastavalt 
NUTS 2. tasandi järgmisele kolmele 
kategooriale:

(a) vähem arenenud piirkonnad, mille SKP 
elaniku kohta on alla 75 % 27-liikmelise 
ELi keskmisest SKPst;

(a) vähem arenenud piirkonnad, mille SKP 
elaniku kohta on alla 75 % 27-liikmelise 
ELi keskmisest SKPst;

(b) üleminekupiirkonnad, mille SKP 
elaniku kohta on vahemikus 75–90 % 27-
liikmelise ELi keskmisest SKPst;

(b) üleminekupiirkonnad, mille SKP 
elaniku kohta on vahemikus 75–90 % 27-
liikmelise ELi keskmisest SKPst;

(c) enam arenenud piirkonnad, mille SKP 
elaniku kohta on üle 90 % 27-liikmelise 
ELi keskmisest SKPst.

(c) enam arenenud piirkonnad, mille SKP 
elaniku kohta on üle 90 % 27-liikmelise 
ELi keskmisest SKPst.

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 ühte 
kolmest piirkonnakategooriast on kindlaks 
määratud selle alusel, kuidas iga piirkonna
ostujõu pariteetides väljendatud ja liidu 
2007.–2009. aasta arvandmete alusel 
arvutatud SKP elaniku kohta on seotud 27-
liikmelise ELi sama võrdlusperioodi 
keskmise SKPga.

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

3. Ühtekuuluvusfondist toetatakse neid 
liikmesriike, kelle ostujõu pariteetides 
väljendatud ja liidu 2008.–2010. aasta
arvandmete alusel arvutatud kogurahvatulu 
inimese kohta on alla 90 % 27-liikmelise 
ELi sama võrdlusperioodi keskmisest 
kogurahvatulust.

Liikmesriigid, mis vastavad 2013. aastal 
Ühtekuuluvusfondist abi saamise 
tingimustele, kuid mille esimese lõigu 
kohaselt arvutatud nominaalne SKP 
elaniku kohta ületab 90 % 27-liikmelise 
ELi keskmisest SKPst, saavad 
üleminekuperioodil Ühtekuuluvusfondist 
eritoetust.

Liikmesriigid, mis vastavad 2013. aastal 
Ühtekuuluvusfondist abi saamise 
tingimustele, kuid mille esimese lõigu 
kohaselt arvutatud nominaalne SKP 
elaniku kohta ületab 90 % 27-liikmelise 
ELi keskmisest SKPst, saavad 
üleminekuperioodil Ühtekuuluvusfondist 
eritoetust.

4. Komisjon võtab kohe pärast määruse 
jõustumist rakendusaktiga vastu otsuse, 
millega avaldatakse lõike 2 regioonide 

4. Komisjon võtab kohe pärast määruse 
jõustumist rakendusaktiga vastu otsuse, 
millega avaldatakse lõike 2 regioonide 
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kolme kategooria kriteeriumidele vastavate 
piirkondade ja lõike 3 kriteeriumidele 
vastavate liikmesriikide loetelu. Nimetatud 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 143 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega. Loetelu kehtib 
1. jaanuarist 2014 kuni 31. detsembrini 
2020.

kolme kategooria kriteeriumidele vastavate 
piirkondade ja lõike 3 kriteeriumidele 
vastavate liikmesriikide loetelu. Loetelu 
kehtib 1. jaanuarist 2014 kuni 
31. detsembrini 2020.

5. 2017. aastal vaatab komisjon läbi 
liikmesriikide vastavuse 
Ühtekuuluvusfondist toetuse saamise 
tingimustele, lähtudes 27-liikmelise ELi 
aastate 2013–2015 kogurahvatulu 
andmetest. Liikmesriigid, mille nominaalne 
kogurahvatulu elaniku kohta ületab 90 % 
27-liikmelise ELi keskmisest 
kogurahvatulust, saavad 
üleminekuperioodil Ühtekuuluvusfondist 
eritoetust.

5. 2017. aastal vaatab komisjon läbi 
liikmesriikide vastavuse 
Ühtekuuluvusfondist toetuse saamise 
tingimustele, lähtudes 27-liikmelise ELi 
aastate 2013–2015 kogurahvatulu 
andmetest. Liikmesriigid, kelle nominaalne 
kogurahvatulu elaniku kohta ületab 90 % 
27-liikmelise ELi keskmisest 
kogurahvatulust, saavad 
üleminekuperioodil Ühtekuuluvusfondist 
eritoetust.

Or. en
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse tagamiseks ettenähtud 
vahendid

Majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse tagamiseks ettenähtud 
vahendid

1. Majandusliku, sotsiaalse ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse tagamiseks 
on eelarveliste kulukohustuste täitmiseks 
perioodiks 2014–2020 ette nähtud [x] eurot
2011. aasta hindades vastavalt III lisas 
toodud jaotusele aastate kaupa; sellest [x] 
eurot on eraldatud Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi jaoks 
ning [3 000 000 000] eurot on 
sihtotstarbeline eraldis noorte tööhõive 
algatuse jaoks. Programmitöös 
kasutamiseks ja edasiseks liidu

1. Fondi eelarveliste kulukohustuste 
täitmiseks ette nähtud koguvahendid
perioodiks 2014–2020 on
XXX XXX XXX XXX eurot 2011. aasta 
hindades vastavalt II lisas toodud jaotusele 
aastate kaupa. Programmitöös 
kasutamiseks ja nende edasiseks Euroopa 
Liidu üldeelarvesse lülitamiseks seotakse 
koguvahendite summa iga-aastase 2 % 
indeksiga.
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üldeelarvesse lülitamiseks seotakse 
majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse tagamiseks ettenähtud 
vahendid iga-aastase 2 % indeksiga.

2. Ilma, et see piiraks käesoleva artikli 
lõike 3 ja artikli 84 lõike 7 kohaldamist, 
võtab komisjon rakendusaktidega vastu 
otsuse, milles on sätestatud fondide jaoks 
ettenähtud koguvahendite iga-aastane 
jaotus liikmesriikide vahel vastavalt 
IIIa lisas esitatud kriteeriumidele ja 
meetodile ning noorte tööhõive algatuse 
jaoks ettenähtud sihtotstarbelise eraldise 
iga-aastane jaotus liikmesriikide vahel ja 
toetuskõlblike piirkondade loetelu 
vastavalt IIIb lisas esitatud 
kriteeriumidele ja meetodile.

2. Ilma, et see piiraks käesoleva artikli 
lõike 3 ja artikli 84 lõike 7 kohaldamist, 
võtab komisjon rakendusaktidega vastu 
otsuse, milles on sätestatud koguvahendite 
iga-aastane jaotus liikmesriigi kohta 
majanduskasvu ja tööhõivesse 
investeerimise eesmärgi raames ja 
koostööprogrammi kaupa Euroopa 
territoriaalse koostöö eesmärgi raames.

3. 0,35 % koguvahenditest eraldatakse 
komisjoni algatusel tehniliseks abiks.

3. 0,35 % koguvahenditest eraldatakse 
pärast artikli 84 lõikes 4 osutatud 
Euroopa Ühendamise Rahastule antava 
toetuse ja artikli 84 lõikes 5 osutatud enim 
puudustkannatavatele isikutele antava abi 
maha arvamist komisjoni algatusel 
tehniliseks abiks.

Or. en
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Majanduskasvu ja tööhõive eesmärkide 
investeeringute vahendid moodustavad 
96,50 % koguvahenditest (st kokku 
327 115 655 850 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:

(a) 48,25 % (st kokku
163 560 715 122 eurot) vähem arenenud 
piirkondadele;

(a) XX % (st kokku 
XXX XXX XXX XXX eurot) vähem 
arenenud piirkondadele;

(b) 10,76 % (st kokku 
36 471 144 190 eurot) 

(b) XX % (st kokku 
XXX XXX XXX XXX eurot) 
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üleminekupiirkondadele; üleminekupiirkondadele;
(c) 16,35 % (st kokku 
55 419 403 116 eurot) enam arenenud 
piirkondadele;

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

(d) 20,87 % (st kokku 
70 739 863 599 eurot) 
Ühtekuuluvusfondist toetust saavatele 
liikmesriikidele;

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

(e) 0,27 % (st kokku 924 529 823 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 (XX eurot elaniku kohta) ja 
NUTS 2. tasandi piirkondadele, mis 
täidavad Austria, Soome ja Rootsi 
ühinemislepingu protokolli nr 6 artiklis 2 
sätestatud kriteeriume.

Kõigile piirkondadele, mille SKP elaniku 
kohta oli aastatel 2007–2013 alla 75 % EL-
25 vaatlusperioodi keskmisest, kuid mille 
SKP elaniku kohta on üle 75 % EL-27 
keskmisest, eraldatakse struktuurifondidest 
summa, mis võrdub kahe kolmandikuga 
neile aastail 2007–2013 eraldatud 
summadest.

Kõigile piirkondadele, mille SKP elaniku 
kohta oli aastatel 2007–2013 alla 75 % EL-
25 vaatlusperioodi keskmisest, kuid mille 
SKP elaniku kohta on üle 75 % EL-27 
keskmisest, ning aastatel 2007–2013 
üleminekustaatuses olevatele 
piirkondadele eraldatakse 
struktuurifondidest summa, mis võrdub 
kahe kolmandikuga neile aastail 2007–
2013 eraldatud summadest. Ühe 
piirkonnaga saareriikidele, mis vastavad 
2013. aastal Ühtekuuluvusfondist abi 
saamise tingimustele, ja lõike 1 
punktides b ja c osutatud kategooriatega 
hõlmatud äärepoolseimatele 
piirkondadele eraldatakse fondidest 
summa, mis võrdub vähemalt nelja 
viiendikuga neile aastail 2007–2013 
eraldatud summadest.

Or. en
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriikidevahelises jaotuses 
kasutatakse järgmisi kriteeriume:

2. Liikmesriikidevahelises jaotuses 
kasutatakse järgmisi kriteeriume:

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

(a) vähem arenenud piirkondade ning 
üleminekupiirkondade puhul abikõlbliku 
elanikkonna suurus, piirkonna jõukus, mis 
võtab vajaduse korral arvesse spetsiifilist 
olukorda piirkonnas, kus valitsevad 
rasked ja püsivad ebasoodsad looduslikud 
või demograafilised tingimused, riigi 
jõukus, rahvastiku vananemine ja töötuse 
määr;

(b) enam arenenud piirkondade puhul 
abikõlbliku elanikkonna suurus, piirkonna 
jõukus, töötuse määr, tööhõive määr, 
haridustase ja rahvastikutihedus;

(b) enam arenenud piirkondade puhul 
abikõlbliku elanikkonna suurus, piirkonna 
jõukus, töötuse määr, tööhõive määr, 
haridustase ja rahvastikutihedus, kasutatav 
netotulu elaniku kohta, koolist 
väljalangemise määr, piirkonnasisesed 
erinevused (NUTS 3) ja demograafiline 
haavatavus;

(c) Ühtekuuluvusfondi puhul elanikkonna 
suurus, riigi jõukus ja pindala.

(c) Ühtekuuluvusfondi puhul elanikkonna 
suurus, riigi jõukus ja pindala.

Or. en
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Igas liikmesriigis eraldatakse Euroopa 
Sotsiaalfondile vähemalt 25 % 
vähemarenenud piirkondade tarbeks 
määratud struktuurivahenditest, 40 % 
üleminekupiirkondade ja 52 % 
enamarenenud piirkondade tarbeks 
määratud struktuurivahenditest. Selle sätte 

3. Soovituslikult eraldatakse igas 
liikmesriigis Euroopa Sotsiaalfondile 
vähemalt 25% vähemarenenud piirkondade 
tarbeks määratud struktuurivahenditest, 
40% üleminekupiirkondade ja 52% 
enamarenenud piirkondade tarbeks 
määratud struktuurivahenditest. ESFi 
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kohaldamisel loetakse liikmesriigile 
[puudustkannatavatele isikutele mõeldud 
toiduabi rahastust] antud toetus osaks 
ESFile eraldatud struktuurifondide osast.

täpne osa iga liikmesriigi jaoks 
määratakse kindlaks partnerluslepingu 
üle peetavate läbirääkimiste ajal, kus 
kaalutakse piirkondade erivajadusi, ning 
on võrdne vähemalt aastate 2007–2013 
eraldiste osaga. Kui kooskõlas 
partnerluslepinguga on minimaalne osa 
mõne piirkonnakategooria puhul 
minimaalsest tasemest väiksem, tuleb 
selline vähendamine kompenseerida 
suurendamisega muudes 
piirkonnakategooriates. Selle tulemusel 
kõikide piirkonnakategooriate kohta riigi 
tasandil saadud summa ei ole väiksem 
riigi tasandi summast, mis oleks saadud 
soovituslikke tasemeid kohaldades. Selle 
sätte kohaldamisel loetakse liikmesriigile 
[puudustkannatavatele isikutele mõeldud 
toiduabi rahastust] antud toetus osaks 
ESFile eraldatud struktuurifondide osast.

Or. en
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84 – lõige 3 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Noorte tööhõive algatusele ettenähtud 
vahendid on [3 000 000 000] eurot noorte 
tööhõive algatusele ette nähtud 
sihtotstarbelisest eraldisest ja vähemalt [3 
000 000 000] eurot ESFi sihipärastest 
investeeringutest.

3 a. Noorte tööhõive algatusele ettenähtud 
vahendid on XXXX eurot noorte tööhõive 
algatusele ette nähtud sihtotstarbelisest 
eraldisest ja vähemalt XXXX eurot ESFi 
sihipärastest investeeringutest.

Or. en
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Ühtekuuluvusfondi toetus 
transpordiinfrastruktuurile Euroopa 
Ühendamise rahastu raames on 
10 000 000 000 eurot.

4. Ühtekuuluvusfondi toetus Euroopa 
lisandväärtusega transporditaristu 
projektidele Euroopa Ühendamise rahastu 
raames on XXX eurot ning seda 
rakendatakse üksnes liikmesriikides, mis 
vastavad Ühtekuuluvusfondist abi 
saamise tingimustele, vastavalt vastavatele 
ELi õigusaktidele.

Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
otsuse sätestada summa, mis kantakse üle 
eraldisest, mis on igale liikmesriigile ette 
nähtud Ühtekuuluvusfondist kogu perioodi 
jaoks. Ühtekuuluvusfondi eraldist igale 
liikmesriigile vähendatakse vastavalt.

Komisjon võtab pärast asjaomaste 
liikmesriikidega konsulteerimist
rakendusaktidega vastu otsuse sätestada a)
summa, mis kantakse üle eraldisest, mis on 
igale liikmesriigile ette nähtud 
Ühtekuuluvusfondist kogu perioodi jaoks 
ja b) igas liikmesriigis elluviidavad 
Euroopa lisandväärtusega 
transporditaristu projektid määruse (EL) 
nr […]/2012 (millega moodustatakse 
Euroopa ühendamise rahastu) 1. lisas 
loetletud eelnevalt kindlaks määratud 
projektide hulgast.

Esimeses lõigus osutatud 
Ühtekuuluvusfondi toetustele vastavad 
iga-aastased assigneeringud tuleb 
kirjendada Euroopa ühendamise rahastu 
asjakohastesse eelarveridadesse alates 
2014. aasta eelarve menetlemisest.

välja jäetud

Euroopa Ühendamise Rahastu raames 
eraldatavat Ühtekuuluvusfondi toetust 
tuleb rakendada vastavalt määruse (EL) 
nr […]/2012 (millega moodustatakse 
Euroopa Ühendamise Rahastu) artiklile 
[13] projektide suhtes, mis on loetletud 
kõnealuse määruse 1. lisas, seades 
võimalikult esikohale projektid, mis 
järgivad Ühtekuuluvusfondist riigile 
tehtavaid eraldisi.

Projektid, mis vastavad eespool nimetatud 
rahalistest vahenditest abi saamise 
tingimustele, valitaks välja nende 
küpsusastme, kvaliteedi ja ELi 
lisandväärtuse alusel vastavalt Euroopa 
Ühendamise Rahastus määratletud 
menetlustele, eesmärkidele ja 
kriteeriumidele, kooskõlas iga liikmesriigi 
poolt Ühtekuuluvusfondi eraldistesse 
kantud summadega ja täielikult järgides
kuni 31. detsembrini 2016
Ühtekuuluvusfondist riigile tehtavaid 
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eraldisi.

Ümberpaigutatud vahendite võimalikult 
suure vastuvõtuvõime tagamiseks kõigis 
liikmesriikides, kes on Ühtekuuluvusfondi 
suhtes abikõlblikud, pööratakse 
eritähelepanu Euroopa Ühendamise 
Rahastu kohastele programmi 
tugimeetmetele, mille eesmärk on 
tugevdada Euroopa ühendamise rahastu 
eesmärke rakendavate projektide 
arendamise ja rakendamisega seotud 
haldusasutuste ja avalike teenistuste 
institutsioonilist suutlikkust.
Selleks et toetada Ühtekuuluvusfondi 
suhtes abikõlblikke liikmesriike, kellel 
võivad olla raskused piisava küpsusastme, 
kvaliteedi ja ELi lisandväärtusega 
projektide koostamisel, korraldatakse 
kooskõlas määruse (EL) nr […]/2012 
(millega moodustatakse Euroopa 
Ühendamise Rahastu) artikli 11 lõikega 2 
täiendavad projektikonkursid.

Or. en

Muudatusettepanek 217

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Nende liikmesriikide jaoks, mille 
keskmine SKP kasv (2007–2009) on 
negatiivne ja mille vastuvõtuvõime määr 
on 1. jaanuari 2012. aasta seisuga üle [X 
%], seatakse piiristusmäär vähemalt 
praeguse perioodi tasemele, mis vähendab 
piiristustaset vastavalt kalandus- ja 
maaelu arengu fondi mittekaasamisele.

Or. en
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Muudatusettepanek 218

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Struktuurifondidest majanduskasvu ja 
tööhõivesse tehtavate investeeringute 
raames [puudust kannatavatele isikutele 
mõeldud toiduabi] jaoks antav toetus on 
2 500 000 000 eurot.

5. Struktuurifondidest majanduskasvu ja 
tööhõivesse tehtavate investeeringute 
raames [puudust kannatavatele isikutele 
mõeldud toiduabi] jaoks antav toetus on 
XXX XXX XXX eurot.

Komisjon võtab rakendusaktiga vastu 
otsuse, milles sätestatakse summa, mille 
iga liikmesriik peab oma kogu perioodi 
struktuurifondi-eraldistest üle kandma. 
Struktuurifondi eraldist igale liikmesriigile 
vähendatakse vastavalt.

Komisjon võtab rakendusaktiga vastu 
otsuse, milles sätestatakse summa, mille 
iga liikmesriik peab oma kogu perioodi 
struktuurifondi-eraldistest üle kandma. 
Struktuurifondi eraldist igale liikmesriigile 
vähendatakse vastavalt.

Esimeses lõigus osutatud struktuurifondide 
toetustele vastavad iga-aastased 
assigneeringud tuleb kirjendada [puudust 
kannatavatele isikutele mõeldud toiduabi 
rahastu] asjakohastele eelarveridadele 
alates 2014. aasta eelarve menetlemisest.

Esimeses lõigus osutatud struktuurifondi 
toetustele vastavad iga-aastased 
assigneeringud tuleb kirjendada [puudust 
kannatavatele isikutele mõeldud toiduabi 
rahastu] asjakohastesse eelarveridadesse 
alates 2014. aasta eelarve menetlemisest.

Or. en

Muudatusettepanek 219

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
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Muudatusettepanek 220

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. 0,2 % EFRi majanduskasvu ja tööhõive 
eesmärgi investeeringute vahenditest 
eraldatakse komisjoni algatusel linnade 
säästva arengu valdkonna uuenduslikele 
meetmetele.

7. XXXX eurot struktuurifondide
majanduskasvu ja tööhõivesse 
investeerimise eesmärgi vahenditest 
eraldatakse komisjoni algatusel linnade 
säästva arengu valdkonna uuenduslikele 
meetmetele.

Or. en

Muudatusettepanek 221

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Perioodil 2014–2020 moodustavad 
Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi 
vahendid 3,50 % eelarveliste 
kulukohustuste täitmiseks fondidest 
kättesaadavatest koguvahenditest (st kokku 
11 878 104 182 eurot).

8. Ajavahemikul 2014–2020 moodustavad 
Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi 
vahendid soovituslikult 7 % eelarveliste 
kulukohustuste täitmiseks fondidest 
kättesaadavatest koguvahenditest (st kokku 
XX XXX XXX eurot).

Or. en

Muudatusettepanek 222

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84 – lõige 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. Käesolevas artiklis, artiklites 16, 83, 
85, 86, 89 ja 110, I lisas [ÜSR] ja X lisas 
[täiendavus] ning ERFi Määruse artikli 4, 
ESFi määruse artiklis 4, ETK määruse 
artikli 3 lõikes 3 ja noorte tööhõive 
algatuses käsitletakse äärepoolseimat 
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piirkonda Mayotte NUTS 2. tasandi 
piirkonnana, mis kuulub vähem arenenud 
piirkondade kategooriasse. ETK määruse 
artikli 3 lõigetes 1 ja 2 käsitletakse 
Mayotte’i piirkonda NUTS 3. tasandi 
piirkonnana.

Or. en

Muudatusettepanek 223

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vahendite ülekandmise keeld Vahendite ülekandmise keeld

1. Assigneeringute kogusumma, mis 
eraldatakse igale liikmesriigile vähem 
arenenud piirkondade, 
üleminekupiirkondade ja enam arenenud 
piirkondade jaoks, ei ole nende 
piirkonnakategooriate vahel ülekantav.

1. Assigneeringute kogusumma, mis 
eraldatakse igale liikmesriigile vähem 
arenenud piirkondade, 
üleminekupiirkondade ja enam arenenud 
piirkondade jaoks, ei ole nende 
piirkonnakategooriate vahel ülekantav.

2. Erandina lõikest 1 võib komisjon 
nõuetekohaselt põhjendatud asjaoludel, mis 
on seotud ühe või enama temaatilise 
eesmärgi elluviimisega, nõustuda 
liikmesriigi ettepanekuga 
partnerluslepingu esmakordsel esitamisel 
kanda kuni 2 % piirkonnakategooria 
assigneeringu kogusummast üle teistele 
piirkonnakategooriatele.

2. Erandina lõikest 1 võib komisjon 
nõuetekohaselt põhjendatud asjaoludel, mis 
on seotud ühe või enama temaatilise 
eesmärgi elluviimisega, nõustuda 
liikmesriigi ettepanekuga partnerlusleppe 
esmakordsel esitamisel kandma kuni 4 %
piirkonnakategooria assigneeringu 
kogusummast üle teistele 
piirkonnakategooriatele.

Or. en
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Muudatusettepanek 224

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid hoiavad ajavahemikul 
2014–2020 avaliku sektori või 
samaväärsed struktuurilised kulud 
vähemalt partnerluslepingus sätestatud 
kontrolltasemel.

3. Liikmesriigid hoiavad ajavahemikul 
2014–2020 aasta keskmised avaliku 
sektori või samaväärsed struktuurilised 
kulud vähemalt partnerlusleppes sätestatud 
kontrolltasemel.

Avaliku sektori või samaväärsete 
struktuuriliste kulude aastane keskmine 
kontrolltase aastateks 2014–2020 
kehtestatakse partnerluslepingus esitatud 
teavet käsitleva komisjoni eelkontrolli 
alusel, võttes arvesse avaliku sektori või 
samaväärsete kulude keskmist taset 
ajavahemikul 2007–2013.

välja jäetud

Komisjon ja liikmesriigid võtavad arvesse 
üldisi makromajanduslikke tingimusi ja 
spetsiifilisi või erandlikke asjaolusid, 
näiteks erastamist ja liikmesriigi avaliku 
sektori või samaväärsete struktuuriliste 
kulude erandlikku taset perioodil 2007–
2013. Nad võtavad samuti arvesse muutusi 
struktuurifondidelt saadud riiklikes 
eraldistes, võrreldes aastatega 2007–2013.

Selle võrdlustaseme määramisel võtavad 
komisjon ja liikmesriigid arvesse üldisi 
makromajanduslikke tingimusi ja 
spetsiifilisi või erandlikke asjaolusid, 
näiteks erastamist, liikmesriigi avaliku 
sektori või samaväärsete struktuuriliste 
kulude erandlikku taset perioodil 2007–
2013 ning riiklike investeeringute muude 
näitajate muutust. Nad võtavad samuti 
arvesse muutusi fondidelt saadud riiklikes 
eraldistes, võrreldes aastatega 2007–2013.

Or. en

Muudatusettepanek 225

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui komisjon teeb järelkontrolli käigus 
kindlaks, et liikmesriik ei ole hoidnud 
majanduskasvu ja tööhõive investeeringute 
alusel tehtavaid avaliku sektori 

6. Kui komisjon teeb järelkontrolli käigus 
kindlaks, et liikmesriik ei ole hoidnud 
majanduskasvu ja tööhõive investeeringute 
alusel tehtavaid avaliku sektori 
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struktuurilisi või samaväärseid kulusid 
vastavalt IV lisale partnerluslepingus
sätestatud kontrolltasemel, võib komisjon 
teha finantskorrektsiooni. 
Finantskorrektsiooni tegemise üle 
otsustamisel võtab komisjon arvesse seda, 
kas liikmesriigi majanduslik olukord on 
vahekontrollist saadik märkimisväärselt 
muutunud ja kas muutust võeti sel ajal 
arvesse. Finantskorrektsiooni 
üksikasjalikud eeskirjad on sätestatud 
IV lisa punktis 3.

struktuurilisi või samaväärseid kulusid 
vastavalt III lisale partnerlusleppes
sätestatud kontrolltasemel, võib komisjon 
teha finantskorrektsiooni.
Finantskorrektsiooni tegemise üle 
otsustamisel otsustab komisjon kõigepealt
seda, kas liikmesriik on võtnud vajalikke 
samme komisjoni poolt tehtud 
sellekohaste soovituste järgimiseks ja 
kaalub, kas liikmesriigi majanduslik 
olukord on vahekontrollist saadik 
märkimisväärselt muutunud ja kas sellist
muutust võeti sel ajal arvesse. 
Finantskorrektsiooni üksikasjalikud 
eeskirjad on sätestatud III lisa punktis 3.

Or. en

Muudatusettepanek 226

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Lõikeid 1–6 ei kohaldata 
rakenduskavade suhtes, mis kuuluvad 
Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi 
ala.

7. Lõikeid 1–6 ei kohaldata programmide 
suhtes, mis kuuluvad Euroopa territoriaalse 
koostöö eesmärgi alla.

Or. en

Muudatusettepanek 227

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Majanduskasvu ja tööhõive investeeringute 
eesmärgi alla kuuluvate rakenduskavade 
sisu ja vastuvõtmine

Majanduskasvu ja tööhõive investeeringute 
eesmärgi alla kuuluvate rakenduskavade 
sisu, vastuvõtmine ja muutmine

Or. en
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Muudatusettepanek 228

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 
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.

1. Rakenduskava koosneb prioriteetsetest 
suundadest. Prioriteetne suund puudutab 
ühte fondi ja ühte piirkonnakategooriat, 
välja arvatud Ühtekuuluvusfondi puhul,
ning vastab temaatilisele eesmärgile, ilma 
et see piiraks artikli 52 kohaldamist, ning 
hõlmab selle temaatilise eesmärgi ühte või 
enamat investeerimisprioriteeti vastavalt 
fondispetsiifilistele eeskirjadele. Vajaduse 
korral ning mõju ja tõhususe 
suurendamiseks temaatiliselt sidusas 
integreeritud lähenemisviisis võib 
prioriteetne suund:

(a) hõlmata enamat kui ühte 
piirkonnakategooriat;
(b) kombineerida ERFi, ÜFi ja ESFi ühte 
või enamat üksteist täiendavat 
investeerimisprioriteeti ühe ja sama 
temaatilise eesmärgi all;
(c) nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel 
kombineerida täiendavaid 
investeerimisprioriteete erinevatest 
temaatilistest eesmärkidest, et saavutada 
nende maksimaalne panus prioriteetsesse 
suunda;
(d) ESFi puhul kombineerida artikli 9 
lõigetes 8, 9, 10 ja 11 sätestatud eri 
temaatiliste eesmärkide 
investeerimisprioriteete, et hõlbustada 
nende panust teistesse prioriteetsetesse 
suundadesse.

Liikmesriigid võivad kombineerida kaht 
või enamat punktides a–d esitatud 
võimalust.
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(Lõike 1 viimasest (lühendatud) lausest komisjoni ettepanekus on saanud punkt d parlamendi 
muudatusettepanekus.)

Or. en

Muudatusettepanek 229

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Rakenduskava sätestab järgmist: 2. Rakenduskava panustab liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegiasse ja majandusliku, sotsiaalse 
ja territoriaalse ühtekuuluvuse 
saavutamisse ning selles sätestatakse:

(a) strateegia, mis käsitleb rakenduskava 
panust liidu aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegiasse, 
sealhulgas:

(a) temaatiliste eesmärkide, vastavate 
investeerimisprioriteetide ja rahaliste 
eraldiste valiku põhjendused (võttes 
arvesse partnerluslepingut), mis 
põhinevad kindlaks tehtud piirkondlikel ja 
vajaduse korral riiklikel vajadustel, 
sealhulgas vajadustel selliste probleemide 
lahendamiseks, mis on esile tõstetud 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 121 lõike 2 kohaselt vastu võetud 
asjakohastes riigipõhistes soovitustes ning 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 148 lõike 4 alusel vastu võetud 
asjakohastes nõukogu soovitustes, võttes 
arvesse eelhindamist.

i) vajaduste kindlaksmääramine, mis 
aitaksid lahendada probleeme, mis on 
esile tõstetud aluslepingu artikli 121 
lõike 2 alusel antud riigipõhistes 
soovitustes ning vastavates nõukogu 
soovitustes, mis on vastu võetud 
aluslepingu artikli 148 lõike 4 alusel, 
võttes arvesse riiklikke ja piirkondlikke 
vajadusi;

välja jäetud

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

välja jäetud
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ja eelhindamise tulemusi;
(Alapunktidest i ja ii (nende kombinatsioonist koos muudatustega) komisjoni ettepanekus on 
saanud punkt a parlamendi muudatusettepanekus.)

Or. en

Muudatusettepanek 230

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) iga prioriteetse suuna puhul: (b) iga prioriteetse suuna puhul, mis ei ole 
tehniline abi:

i) investeerimisprioriteedid ja vastavad 
erieesmärgid;

i) investeerimisprioriteedid ja vastavad 
erieesmärgid;

ii) ühised ning spetsiifilised väljund- ja
tulemusnäitajad, vajaduse korral koos 
algväärtusega ja kvantifitseeritud
sihtväärtusega vastavalt fondispetsiifilistele 
eeskirjadele;

ii) programmitöö tulemustele 
orienteerituse suurendamiseks 
erieesmärkide eeldatavad tulemused ja 
vastavad tulemusnäitajad koos algväärtuse
ja sihtväärtusega, mis on vajaduse korral 
kvantifitseeritud vastavalt 
fondispetsiifilistele eeskirjadele;

iii) toetust saavate meetmete kirjeldus, 
sealhulgas peamised sihtrühmad, 
konkreetsed sihtterritooriumid ja vajaduse 
korral toetusesaajate liigid ning samuti 
rahastamisvahendite plaanitud kasutamine;

iii) iga investeerimisprioriteedi raames
toetust saavate meetmete liigi kirjeldus ja 
näited ning nende eeldatav panus 
alapunktis i) osutatud erieesmärkide 
saavutamiseks, sealhulgas juhtpõhimõtted, 
millest lähtutakse toimingute osas valiku 
tegemisel, ning vajaduse korral peamised 
sihtrühmad, konkreetsed sihtterritooriumid, 
toetusesaajate liigid ning 
rahastamisvahendite plaanitud kasutamine 
ja põhilised projektid;

iv) vastavad sekkumiskategooriad, 
lähtuvalt nomenklatuurist, mille komisjon 
kehtestab rakendusaktiga, mis võetakse 
vastu artikli 143 lõikes 3 sätestatud 
kontrollimenetluse kohaselt, ning 
programmile eraldatud vahendite 
soovituslik jaotus;

iv) tulemustele eeldatavasti kaasa aitavad 
väljundinäitajad, sealhulgas 
kvantifitseeritud sihtväärtus, mis
esitatakse kooskõlas fondispetsiifiliste 
eeskirjadega ja iga 
investeerimisprioriteedi kohta;

iv a) kindlaksmääratud rakendamisetapid 
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ning finants- ja väljundinäitajad, mis 
vastavalt artikli 19 lõikele 1 ja XX lisale 
toimivad tulemusraamistiku vahe-
eesmärkide ja eesmärkidena;
iv b) vastavad sekkumiskategooriad, 
lähtuvalt nomenklatuurist, mille komisjon 
kehtestab rakendusaktiga, mis võetakse 
vastu artikli 143 lõikes 3 sätestatud 
kontrollimenetluse kohaselt, ning 
programmile eraldatud vahendite 
soovituslik jaotus;
iv c) vajaduse korral tehnilise abi 
plaanitud kasutamise kokkuvõte, 
sealhulgas vajaduse korral tegevused 
programmide haldamisse ja 
kontrollimisse kaasatud asutuste ja 
toetusesaajate haldussuutlikkuse 
suurendamiseks;

(Uus alapunkt iv a parlamendi muudatusettepanekus oli algselt punkti e alapunkt i 
(muudetud) komisjoni ettepanekus ja uus alapunkt iv b oli algselt punkti b alapunkt iv 
komisjoni ettepanekus.)

Or. en

Muudatusettepanek 231

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) iga prioriteetse suuna puhul, mis 
käsitleb tehnilist abi:
i) erieesmärgid;
ii) iga erieesmärgi eeldatavad tulemused 
ning, meetmete sisu arvestades 
objektiivselt põhjendatud juhtudel, 
vastavad tulemusnäitajad koos 
algväärtuse ja sihtväärtusega, kooskõlas 
fondispetsiifiliste eeskirjadega;
iii) toetatavate meetmete kirjeldus ja 
nende eeldatav panus alapunktis i 
osutatud erieesmärkide saavutamisse;
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iv) tulemustele eeldatavasti kaasa aitavad 
väljundinäitajad;
v) vastavad sekkumiskategooriad, 
lähtuvalt nomenklatuurist, mille komisjon 
kehtestab rakendusaktiga, mis võetakse 
vastu artikli 143 lõikes 3 sätestatud 
kontrollimenetluse kohaselt, ning 
programmile eraldatud vahendite 
soovituslik jaotus.
Alapunkti ii ei kohaldata, kui liidu panus 
prioriteetsesse suunda või prioriteetsetesse 
suundadesse, mis on seotud tehnilise 
abiga rakenduskavas, ei ületa 15 000 000 
eurot.

Or. en

Muudatusettepanek 232

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) partnerluslepingus sätestatud panus 
territoriaalse arengu integreeritud 
lähenemisviisi, sealhulgas:

välja jäetud

i) mehhanismid, mis tagavad fondide, 
EAFRD, EMKFi ja muude liidu ning 
riiklike rahastamisvahendite ja EIP 
vahelise koordineerimise;

välja jäetud

ii) vajaduse korral kavandatud 
integreeritud lähenemisviis linna-, maa-, 
ranniku- ja kalastuspiirkondade ning 
piirkondlike erijoontega alade 
territoriaalsele arengule, eeskätt 
artiklite 28 ja 29 rakendamise kord;

välja jäetud

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 

välja jäetud
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ja ESFi toetuse iga-aastane soovituslik 
eraldis integreeritud meetmete jaoks;
iv) nende alade kindlaksmääramine, kus 
kogukonna juhitud arengut ellu viima 
hakatakse;

välja jäetud

v) piirkondade- ja riikidevaheliste 
meetmete korraldamine toetusesaajate 
puhul, kes paiknevad vähemalt ühes teises 
liikmesriigis;

välja jäetud

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 233

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 
marginaliseeritud kogukondadele, ja 
rahaeraldiste soovituslik jaotus;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 234

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) fondide tulemusliku rakendamise välja jäetud
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tagamise kord, sealhulgas:
i) tulemusraamistik kooskõlas artikli 19 
lõikega 1;

välja jäetud

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;

välja jäetud

iii) meetmed, mida võetakse, et kaasata 
partnereid rakenduskava ettevalmistusse, 
ning partnerite roll rakenduskava 
elluviimises, järelevalves ja hindamises;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 235

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) fondide tõhusa rakendamise tagamise 
kord, sealhulgas:

välja jäetud

i) tehnilise abi kavandatud kasutus, 
sealhulgas meetmed, mille eesmärk on 
tugevdada asutuste ja abisaajate 
haldussuutlikkust, koos lõike 2 punktis b 
nimetatud teabega asjaomase prioriteetse 
suuna kohta;

välja jäetud

ii) toetusesaajate halduskoormuse 
hindamine ja kavandatud meetmed selle 
vähendamiseks koos eesmärkidega;

välja jäetud

iii) nende suurprojektide loetelu, mille 
peamiste ehitustööde teostamise 
hinnanguline alguskuupäev on enne 
1. jaanuari 2018;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 236

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) rahastamiskava järgmise kahe tabeliga: (g) rahastamiskava järgmise kahe tabeliga:

i) tabel, kus on aastakaupa vastavalt 
artiklitele 53, 110 ja 111 esitatud igast 
fondist saadava kavandatud toetuse 
rahalise assigneeringute kogusumma;

i) tabel, kus on aastakaupa vastavalt 
artiklitele 53, 110 ja 111 esitatud igast 
fondist saadava kavandatud toetuse 
rahalise assigneeringute kogusumma;

ii) tabel, kus iga rakenduskava ja 
prioriteetse suuna puhul on kogu 
programmitöö ajaks täpsustatud fondidest
saadava kavandatud toetuse rahaliste 
assigneeringute ja riigi kaasfinantseeringu 
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 märgitud igast fondist 
saadava kavandatud toetuse ja riigi 
kaasfinantseeringu rahalise assigneeringute 
kogusumma. Selliste prioriteetsete 
suundade puhul, mis puudutavad 
piirkonna mitut kategooriat, märgitakse 
tabelisse fondidest eraldatava rahalise 
assigneeringu kogusumma ning riiklik 
kaasfinantseering piirkonna iga 
kategooria kohta.
Selliste prioriteetsete suundade puhul, 
milles kombineeritakse erinevate 
temaatiliste eesmärkide 
investeerimisprioriteete, märgitakse 
tabelisse igast fondist makstava rahalise 
assigneeringu kogusumma ning riiklik 
kaasfinantseering iga vastava temaatilise 
eesmärgi puhul.
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;

(Alapunkti ii teisest osas komisjoni ettepanekus on saanud punkti g viimane lõik parlamendi 
muudatusettepanekus.)

Or. en
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Muudatusettepanek 237

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) rakenduskava rakendussätted, mis 
sisaldavad järgmist:

välja jäetud

i) akrediteerimisasutuse, 
korraldusasutuse, vajaduse korral 
sertifitseerimisasutuse ning 
auditeerimisasutuse kindlaksmääramine;

välja jäetud

ii) selle organi kindlaksmääramine, 
kellele komisjon maksed teeb.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 238

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 2 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h a) selliste suurprojektide nimekiri, mille 
rakendamine on kavandatud programmitöö 
perioodiks.

(Uus punkt h a parlamendi muudatusettepanekus oli algselt punkti f alapunkt iii (muudetud) 
komisjoni ettepanekus.)

Or. en

Muudatusettepanek 239

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kõik rakenduskavad, välja arvatud 
need, mille puhul tehnilist abi antakse 
eraldi rakenduskava raames, sisaldavad 

3. Rakenduskavas kirjeldatakse 
territoriaalse arengu integreeritud 
lähenemisviisi, võttes arvesse 
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järgmist: rakenduskava sisu ja eesmärke ja 
partnerluslepingut, ning näidatakse, 
kuidas rakenduskava aitab saavutada 
programmi eesmärke ja oodatavaid 
tulemusi, ning märgitakse vajaduse 
korral:

i) konkreetsete meetmete kirjeldus, et 
võtta toimingute valimisel arvesse 
keskkonnakaitse nõudeid,
ressursitõhusust, kliimamuutuste 
leevendamist, kliimamuutustega 
kohanemist, vastupidavust katastroofidele 
ning riskiennetust ja -juhtimist;

(a) lähenemisviis, mida kasutatakse 
kogukondlikult juhitavate kohaliku 
arengu vahendite kasutamise suhtes, ning 
põhimõtted, mida kasutatakse nende 
valdkondade määratlemisel, mille puhul 
rakendatakse kõnealust lähenemisviisi;

ii) selliste konkreetsete meetmete 
kirjeldus, millega edendatakse võrdseid 
võimalusi ja ennetatakse igasugust 
diskrimineerimist soo, rassi või rahvuse, 
usutunnistuse või veendumuste, puude, 
vanuse või seksuaalse sättumuse alusel 
rakenduskava ettevalmistuse, 
kavandamise ja elluviimise ajal ning eriti 
seoses rahastamisele juurdepääsuga, 
võttes arvesse mitmesuguste 
diskrimineerimisohus olevate 
sihtrühmade vajadusi ja eriti puuetega 
inimestele juurdepääsu tagamise nõudeid;

(b) ERFi toetuse soovituslik summa 
linnade säästva arengu integreeritud 
meetmete jaoks, mis rakendatakse 
vastavalt määruse (EL) nr [ERF] artikli 7 
lõike 2 kohastele sätetele, ning ESFi 
toetuse soovituslik eraldis integreeritud 
meetmete jaoks;

iii) kirjeldus selle kohta, kuidas aidatakse 
kaasa meeste ja naiste võrdõiguslikkuse 
edendamisele, ja vajaduse korral 
sooperspektiivi integreerimise tagamise 
kord rakenduskava ja toimingu tasandil.

(c) integreeritud territoriaalsete 
investeeringute vahendi kasutamisel 
järgitav lähenemisviis muudel kui 
punktis b osutatud juhtudel ja iga 
prioriteetse suuna soovituslik rahaeraldis;

Liikmesriigid esitavad majanduskasvu ja 
tööhõive investeeringute eesmärgi raames 
koos rakenduskava ettepanekuga 
võrdõiguslikkusega tegelevate riiklike 
asutuste arvamuse punktides ii ja iii 
sätestatud meetmete kohta.

(d) piirkondade- ja riikidevaheliste 
meetmete korraldamine rakenduskavade 
raames toetusesaajate puhul, kes 
paiknevad vähemalt ühes teises 
liikmesriigis;

(e) kui liikmesriigid ja piirkonnad 
osalevad makropiirkondlikes strateegiates 
ja mere vesikonna strateegiates, mis on 
hõlmatud liikmesriigi poolt tuvastatud 
programmipiirkonna vajadustega, siis 
kavandatud meetmete panus nendesse 
strateegiatesse.
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(Punkt b parlamendi muudatusettepanekus oli algselt punkti c alapunkt iii (muudetud) 
komisjoni ettepanekus; punkt d parlamendi muudatusettepanekus oli algselt punkti c 
alapunkt v (muudetud) komisjoni ettepanekus ja punkt e parlamendi muudatusettepanekus oli 
algselt punkti c alapunkt vi (muudetud) komisjoni ettepanekus.)

Or. en

Muudatusettepanek 240

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid koostavad rakenduskava 
vastavalt näidisele, mille komisjon vastu 
võtab.

4. Lisaks täpsustatakse rakenduskavas 
alljärgnevat:

Komisjon võtab näidise vastu 
rakendusaktidega. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu artikli 143 
lõikes 2 osutatud nõuandemenetluse 
kohaselt.

(a) vajaduse korral selle määratlemine,
kas ja kuidas rakenduskavas käsitletakse 
vaesusest kõige rohkem mõjutatud 
geograafiliste alade või kõige kõrgema 
diskrimineerimise või sotsiaalse tõrjutuse 
riskiga sihtrühmade erivajadusi, pöörates 
erilist tähelepanu marginaliseerunud 
kogukondadele, puudega inimestele, ning 
vajadusel ka partnerluslepingus 
sätestatud integreeritud lähenemisviisi 
osas antava panuse määratlemine;
(b) vajaduse korral selle määratlemine, 
kas ja kuidas rakenduskavas käsitletakse 
piirkondade demograafilisi väljakutseid 
või aluslepingu artiklis 174 määratletud 
looduslikult või geograafiliselt püsivalt 
väga ebasoodsate tingimustega 
geograafiliste piirkondade erivajadusi 
ning sellega seotud partnerluslepingus 
sätestatud integreeritud lähenemisviisi 
osas antava panuse määratlemine.

(Punkt a parlamendi muudatusettepanekus oli algselt lõike 2 punkt d (muudetud) komisjoni 
ettepanekus.)

Or. en
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Muudatusettepanek 241

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
rakenduskava heakskiitmise otsuse.

5. Rakenduskavaga määratakse kindlaks:

(a) korraldusasutus, vajaduse korral 
sertifitseerimisasutus ning 
auditeerimisasutus;
(b) organ, kellele komisjon maksed teeb;
(c) meetmed, mida võetakse, et kaasata 
artiklis 5 osutatud asjaomaseid partnereid 
rakenduskava ettevalmistusse, ning 
partnerite roll rakenduskava elluviimises, 
järelevalves ja hindamises.

(Punkt a parlamendi muudatusettepanekus oli algselt lõike 2 punkti h alapunkt i (muudetud) 
komisjoni ettepanekus; punkt b parlamendi muudatusettepanekus oli algselt lõike 2 punkti h 
alapunkt ii (muudetud) komisjoni ettepanekus ja punkt c parlamendi muudatusettepanekus oli 
algselt lõike 2 punkti h alapunkt iii (muudetud) komisjoni ettepanekus.)

Or. en

Muudatusettepanek 242

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Rakenduskavaga sätestatakse samuti 
järgmine, võttes arvesse partnerluslepingu 
sisu ja liikmesriikide institutsioonilist 
raamistikku:
(a) I lisa kohaselt määratletud 
mehhanismid, mis tagavad fondide, 
EAFRD, EMKFi ja muude liidu ja 
riiklike rahastamisvahendite ja EIP 
vahelise koordineerimise, võttes arvesse 
ÜSRis sätestatud sätteid;
(b) hindamine iga artikli 17 ja (xx) lisa 
kohaselt määratletud eeltingimuse puhul, 
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mida kohaldatakse rakenduskava suhtes, 
kas eeltingimus on partnerluslepingu ja 
rakenduskava esitamise päeval täidetud, 
ning kui eeltingimused ei ole täidetud, siis 
meetmete kirjeldus, mis tuleb 
eeltingimuste täitmiseks võtta, selliste 
meetmete eest vastutavad organid ja 
ajakava vastavalt partnerluslepingus 
esitatud kokkuvõttele;
(c) toetusesaajate halduskoormuse 
hindamise kokkuvõte ja vajadusel 
kavandatud meetmed selle vähendamiseks 
koos soovitusliku ajakavaga.

(Punkt a parlamendi muudatusettepanekus oli algselt lõike 2 punkti c alapunkt i (muudetud) 
komisjoni ettepanekus; punkt b parlamendi muudatusettepanekus oli algselt lõike 2 punkti e 
alapunkt ii (muudetud) komisjoni ettepanekus ja punkt c parlamendi muudatusettepanekus oli 
algselt lõike 2 punkti f alapunkt ii (muudetud) komisjoni ettepanekus.)

Or. en

Muudatusettepanek 243

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 b. Kõik rakenduskavad, välja arvatud 
need, mille puhul tehnilist abi antakse 
eraldi rakenduskava raames, sisaldavad 
järgmist, tingimusel et liikmesriik hindab 
nõuetekohaselt põhjendades need kavade 
sisu ja eesmärkide seisukohalt 
asjakohaseks:
(a) konkreetsete meetmete kirjeldus, et 
võtta toimingute valimisel arvesse 
keskkonnakaitse nõudeid, 
ressursitõhusust, kliimamuutuste 
leevendamist, kliimamuutustega 
kohanemist, vastupidavust katastroofidele 
ning riskiennetust ja -juhtimist;
(b) selliste konkreetsete meetmete 
kirjeldus, millega edendatakse võrdseid 
võimalusi ja ennetatakse igasugust 
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diskrimineerimist soo, rassi või rahvuse, 
usutunnistuse või veendumuste, puude, 
vanuse või seksuaalse sättumuse alusel
rakenduskava ettevalmistuse, 
kavandamise ja elluviimise ajal ning eriti 
seoses rahastamisele juurdepääsuga, 
võttes arvesse mitmesuguste 
diskrimineerimisohus olevate 
sihtrühmade vajadusi ja eriti puuetega 
inimestele juurdepääsu tagamise nõudeid;
(c) kirjeldus selle kohta, kuidas aidatakse 
kaasa meeste ja naiste võrdõiguslikkuse 
edendamisele, ja vajaduse korral 
sooperspektiivi integreerimise tagamise 
kord rakenduskava ja toimingu tasandil.
Liikmesriigid võivad esitada 
majanduskasvu ja töökohtade jaoks 
eraldatud investeeringute eesmärgi 
raames koos rakenduskava ettepanekuga 
võrdõiguslikkusega tegelevate riiklike 
asutuste arvamuse punktides b ja c 
sätestatud meetmete kohta.

(Lõike 3 sissejuhatav osa parlamendi muudatusettepanekus oli algselt lõige 3 (muudetud) 
komisjoni ettepanekus; punkt a parlamendi muudatusettepanekus oli algselt lõike 3 alapunkt i 
komisjoni ettepanekus; punkt c parlamendi muudatusettepanekus oli algselt lõike 3 
alapunkt iii komisjoni ettepanekus ja viimane lõik parlamendi muudatusettepanekus oli 
algselt lõike 3 teine lõik (muudetud) komisjoni ettepanekus.)

Or. en

Muudatusettepanek 244

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 5 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 c. Kui liikmesriik koostab iga fondi osas 
maksimaalselt ühe rakenduskava, võib 
käesoleva artikli lõike 2 punkti a, lõike 3 
punktide a, c ja d ning lõigete 4 ja 6 
kohased rakenduskava elemendid lisada 
üksnes partnerluslepingu asjakohastesse 
sätetesse.
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Or. en

Muudatusettepanek 245

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 5 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 d. Rakenduskava koostatakse vastavalt 
näidisele, mille komisjon võtab vastu 
rakendusaktiga ning artikli 143 lõikes 2 
osutatud nõuandemenetluse kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 246

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 5 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 e. Komisjon võtab rakendusaktidega 
vastu otsuse, millega kiidab heaks kõik 
käesoleva artikli kohased rakenduskava 
elemendid (sealhulgas kõik selles 
tulevikus tehtavad muudatused), välja 
arvatud kõnealuse artikli lõike 2 punkti b 
alapunkti vi, lõike 2 punkti e, lõigete 4 ja 
5, lõike 6 punktide a ja c ning lõike 7 
kohased elemendid, mille osas vastutus 
jääb liikmesriikidele.

Or. en
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Muudatusettepanek 247

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 5 f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 f. Korraldusasutus teavitab komisjoni 
kõigist otsustest, millega muudetakse 
rakenduskava elemente, mis ei ole 
hõlmatud lõike 10 kohase komisjoni 
otsusega, ning teeb seda ühe kuu jooksul 
kõnealuse otsuse vastuvõtmise 
kuupäevast. Otsuses määratakse kindlaks 
selle jõustumise kuupäev, mis ei ole 
varasem otsuse vastuvõtmise kuupäevast.

Or. en

Muudatusettepanek 248

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, 
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 
10 % ülempiirist.

Or. en
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Muudatusettepanek 249

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 90

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Osana rakenduskavast või 
rakenduskavadest võivad ERF ja 
Ühtekuuluvusfond toetada toimingut, mis 
seisneb ehitustöödes, meetmetes ja 
teenustes, mille eesmärk on viia ellu täpse 
majandusliku ja tehnilise olemusega ühtne 
ülesanne, millel on selgelt määratletud 
eesmärgid ja mille kogumaksumus ületab
50 000 000 eurot („suurprojekt”). 
Rahastamisvahendeid suurprojektidena ei 
käsitata.

Osana rakenduskavast või 
rakenduskavadest, mille puhul on 
kohaldatud komisjoni otsust artikli 87 
lõike 10 kohaselt, võivad ERF ja 
Ühtekuuluvusfond toetada toimingut, mis 
seisneb ehitustöödes, meetmetes või 
teenustes, mille eesmärk on viia ellu täpse 
majandusliku või tehnilise olemusega 
ühtne ülesanne, millel on selgelt 
määratletud eesmärgid ja mille puhul on
abikõlblike kulude kogusumma suurem 
kui 50 000 000 eurot, ning toimingute 
puhul, mis aitavad kaasa artikli 9 lõike 7 
kohaste temaatiliste eesmärkide 
saavutamisele ning mille puhul on 
abikõlblike kulude kogusumma suurem 
kui 75 000 000 eurot („suurprojekt”). 
Rahastamisvahendeid suurprojektidena ei 
käsitata.

Or. en

Muudatusettepanek 250

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 91 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile esitatav teave Suurprojektide heakskiitmiseks vajalik
teave

1. Liikmesriik või korraldusasutus esitab 
komisjonile suurprojektide kohta järgmise 
teabe niipea, kui ettevalmistustööd on
tehtud:

1. Enne suurprojekti heakskiitmist tagab
korraldusasutus järgmise teabe 
kättesaadavuse:

(a) teave suurprojekti elluviimise eest 
vastutava organi ja selle suutlikkuse 
kohta;

(a) suurprojekti elluviimise eest vastutav
organ ja selle suutlikkus;
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(b) investeeringu ja selle asukoha kirjeldus 
ning teave investeeringu ja selle asukoha 
kohta;

(b) investeeringu ja selle asukoha kirjeldus;

(c) kogukulud ja abikõlblikud kogukulud, 
võttes arvesse artiklis 54 sätestatud 
nõudeid;

(c) kogukulud ja abikõlblikud kogukulud, 
võttes arvesse artiklis 54 sätestatud 
nõudeid;

(d) teave tehtud teostatavusuuringu kohta, 
sealhulgas variantide analüüs, tulemused ja 
sõltumatu kvaliteedikontroll;

(d) tehtud teostatavusuuringud, sealhulgas 
variantide analüüs ja tulemused;

(e) kulude-tulude analüüs, sealhulgas 
majanduslik ja finantsanalüüs ning 
riskianalüüs;

(e) kulude-tulude analüüs, sealhulgas 
majanduslik ja finantsanalüüs ning 
riskianalüüs;

(f) keskkonnamõju analüüs, milles on 
võetud arvesse kliimamuutusega 
kohanemise ja kliimamuutuse mõju 
leevendamise vajadusi ning katastroofidele 
vastupanu võimet;

(f) keskkonnamõju analüüs, milles on 
võetud arvesse kliimamuutusega 
kohanemise ja kliimamuutuse mõju 
leevendamise vajadusi ning katastroofidele 
vastupanu võimet;

(f a) kavandatud avaliku konsultatsiooni 
ja partnerite kaasamise kirjeldus vastavalt 
artiklis 5 osutatule;

(g) kooskõla asjaomas(t)e 
rakenduskava(de) vastavate prioriteetsete 
suundadega ja suurprojekti eeldatav panus 
nende prioriteetsete suundade konkreetsete 
eesmärkide saavutamisse;

(g) kooskõla asjaomas(t)e 
rakenduskava(de) vastavate prioriteetsete 
suundadega ja suurprojekti eeldatav panus 
nende prioriteetsete suundade konkreetsete 
eesmärkide saavutamisse ja eeldatav 
panus sotsiaalmajanduslikku arengusse;

(h) rahastamiskava, milles on näidatud 
rahaliste vahendite kavandatav kogumaht 
ning kavandatav toetus fondidest, EIPst ja 
kõigist teistest rahastamisallikatest koos 
füüsiliste ja finantsnäitajatega edusammude 
jälgimiseks;

(h) rahastamiskava, milles on näidatud 
rahaliste vahendite kavandatav kogumaht 
ning kavandatav toetus fondidest, EIPst ja 
kõigist teistest rahastamisallikatest koos 
füüsiliste ja finantsnäitajatega edusammude 
jälgimiseks;

(i) suurprojekti rakendamise ajakava ja 
juhul, kui rakendamisperiood on 
eeldatavalt pikem kui programmitöö 
periood, etapid, mille jaoks programmitöö 
perioodil 2014–2020 taotletakse fondidest 
kaasrahastamist.

(i) suurprojekti rakendamise ajakava ja 
juhul, kui rakendamisperiood on 
eeldatavalt pikem kui programmitöö 
periood, etapid, mille jaoks programmitöö 
perioodil 2014–2020 taotletakse fondidest 
kaasrahastamist.

Soovituslikud juhised punktis e nimetatud
kulude-tulude analüüsil kasutatava 
metoodika kohta võtab komisjon vastu 
artikli 143 lõikes 2 osutatud 
nõuandemenetluse kohaselt.

Komisjonile antakse volitus võtta vastu 
artikli 142 kohaseid delegeeritud 
õigusakte, milles sätestatakse käesoleva 
lõike punktis e nimetatud kulude-tulude 
analüüsi tegemisel kasutatav metoodika.
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Liikmesriigi algatusel võivad artikli 91 
punktides a–i käsitletud teavet hinnata 
sõltumatud eksperdid, kellele osutab 
tehnilist abi komisjon või kokkuleppel 
komisjoniga teised sõltumatud eksperdid. 
Muudel juhtudel esitab liikmesriik 
artikli 91 punktides a kuni i käsitletud 
teabe komisjonile niipea, kui see on 
kättesaadav.

Suurprojektide kohta esitatava teabe vorm 
määratakse kindlaks komisjoni poolt
rakendusaktiga vastu võetud näidisega. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
artikli 143 lõikes 2 osutatud 
nõuandemenetluse kohaselt.

Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
ühtsed tingimused suurprojekti 
kvaliteedikontrolli teostamisel kasutatava 
metoodika kohta ning määrab kindlaks 
artikli 91 punktides a kuni i käsitletud 
teabe esitamise formaadi. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu artikli 143 
lõikes 3 osutatud nõuandemenetluse 
kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 251

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 91 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile heakskiidu saamiseks 
esitatud suurprojektid peavad olema 
esitatud rakenduskava suurprojektide 
loendis. Liikmesriik või korraldusasutus 
vaatab loendi läbi kaks aastat pärast 
rakenduskava vastuvõtmist ja seda 
võidakse liikmesriigi taotluse korral 
korrigeerida vastavalt artikli 26 lõikes 2 
sätestatud korrale, eeskätt selleks, et 
lisada suurprojekte, mille peamiste tööde 
eeldatav lõpuleviimise kuupäev on enne 
2022. aasta lõppu.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 252

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 91 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võtab suurprojekti 
heakskiitmise otsuse vastu rakendusaktiga 
hiljemalt kolm kuud pärast artikli 91 
kohaselt teabe esitamise kuupäeva. 
Nimetatud otsuses määratletakse füüsiline 
objekt, summa, mille suhtes kohaldatakse 
prioriteetse suuna kaasfinantseerimise 
määra, füüsilised ja finantsnäitajad 
edusammude jälgimiseks ning suurprojekti 
eeldatav panus ühe või mitme asjaomase 
prioriteetse suuna eesmärkidesse. 
Heakskiitev otsus tehakse tingimusel, et 
esimene ehitustööde leping sõlmitakse 
kahe aasta jooksul alates otsuse tegemise 
kuupäevast.

2. Komisjon võtab suurprojekti 
heakskiitmise otsuse vastu rakendusaktiga 
hiljemalt kolm kuud pärast artikli 91 
kohaselt teabe esitamise kuupäeva. 
Nimetatud otsuses määratletakse füüsiline 
objekt, summa, mille suhtes kohaldatakse 
prioriteetse suuna kaasfinantseerimise 
määra, füüsilised ja finantsnäitajad 
edusammude jälgimiseks ning suurprojekti 
eeldatav panus ühe või mitme asjaomase 
prioriteetse suuna eesmärkidesse. 
Heakskiitev otsus tehakse tingimusel, et 
esimene ehitustööde leping sõlmitakse 
kahe aasta jooksul alates otsuse tegemise 
kuupäevast. Avaliku ja erasektori 
partnerluse struktuuride raames 
rakendatavate toimingute puhul on 
avaliku ja erasektori partnerluse lepingu 
avaliku sektori asutuse ja erapartneri 
vahel sõlmimise heakskiitva otsuse 
tingimuseks, et esimene ehitustööde 
leping sõlmitakse kolme aasta jooksul 
alates heakskiitmise kuupäevast. 
Liikmesriigi nõuetekohaselt põhjendatud 
taotlusel, mis on esitatud kahe aasta 
jooksul alates nimetatud otsuse tegemist, 
võib komisjon näiteks suurprojektide 
rakendamisega seotud haldus- ja 
kohtumenetlustest tingitud viivituste 
korral võtta delegeeritud õigusaktiga 
vastu otsuse nimetatud perioodi 
pikendamise kohta, kuid mitte üle kahe 
aasta.

Or. en
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Muudatusettepanek 253

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 93

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

1. Ühine tegevuskava on toiming, mille 
ulatus on määratletud ja mida hallatakse
sellega saavutatavate väljundite ja 
tulemuste suhtes. See koosneb projektist 
või 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 
on avalik-õiguslik isik. Ühiseid 
tegevuskavasid ei loeta suurprojektideks.

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 
riiklikud kulutused peavad olema 
vähemalt 10 000 000 eurot või 20 % 
rakenduskavale või -kavadele antavast riigi 
toetusest, olenevalt sellest, kumb on 
väiksem. Katseprojekti läbiviimise 
eesmärgil võib riiklikke kulutusi ühele 
ühisele tegevuskavale iga rakenduskava 
puhul vähendada 5 000 000 euroni.

Esimest lõiku ei kohaldata noorte tööhõive 
algatuse suhtes.

Esimest lõiku ei kohaldata noorte tööhõive 
algatuse suhtes.

Or. en
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Muudatusettepanek 254

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 95 – lõige 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühine tegevuskava peab sisaldama 
järgmist:

Ühine tegevuskava peab sisaldama 
järgmist:

(1) arenguvajaduste ja -eesmärkide 
analüüs, milles esitatakse ühise 
tegevuskava põhjendused, võttes arvesse 
rakenduskavade eesmärke ja vajaduse 
korral artikli 121 lõikest 2 tulenevaid 
riigipõhiseid soovitusi ning liikmesriikide 
ja liidu majanduspoliitika üldsuuniseid ja 
aluslepingu artikli 148 lõikest 4 tulenevaid 
nõukogu soovitusi, mida liikmesriigid 
võtavad arvesse tööhõivepoliitikas;

(1) arenguvajaduste ja -eesmärkide 
analüüs, milles esitatakse ühise 
tegevuskava põhjendused, võttes arvesse 
rakenduskavade eesmärke ja vajaduse 
korral artikli 121 lõikest 2 tulenevaid
vastavaid riigipõhiseid soovitusi ning 
liikmesriikide ja liidu majanduspoliitika 
üldsuuniseid ja aluslepingu artikli 148 
lõikest 4 tulenevaid vastavaid nõukogu 
soovitusi, mida liikmesriigid võtavad 
arvesse tööhõivepoliitikas;

Or. en

Muudatusettepanek 255

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 95 – lõige 1 – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) vahe-eesmärkide, väljundite ja 
tulemuseesmärkide saavutamise kulud 
punkti 2 põhjal, lähtudes artikli 57 lõikes 4 
ning ESFi määruse artiklis 14 sätestatud 
metoodikast;

(a) vahe-eesmärkide, väljundite ja 
tulemuseesmärkide saavutamise kulud 
punkti 2 põhjal, lähtudes käesoleva 
määruse artikli 57 lõikes 4 ning ESFi 
määruse artiklis 14 sätestatud metoodikast;

(b) toetusesaajale tehtavate maksete 
soovituslik ajakava, mis on seotud vahe- ja 
lõppeesmärkidega;

(b) toetusesaajale tehtavate maksete 
soovituslik ajakava, mis on seotud vahe- ja 
lõppeesmärkidega;

(c) rahastamiskava rakenduskavade ja 
prioriteetsete suundade kaupa, sealhulgas 
abikõlblike kulude kogusumma ja riigi 
toetus.

(c) rahastamiskava rakenduskavade ja 
prioriteetsete suundade kaupa, sealhulgas 
abikõlblike kulude kogusumma ja riiklikud 
kulutused.

Or. en
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Muudatusettepanek 256

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 96 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui komisjon leiab kolme kuu jooksul 
pärast ühise tegevuskava esitamist, et see ei 
vasta heakskiidu saamise tingimustele, 
esitab ta liikmesriigile oma tähelepanekud. 
Liikmesriik annab komisjonile kogu 
nõutud vajaliku lisateabe ja teeb esitatud 
ühisesse tegevuskavasse vajaduse korral 
vastavad parandused.

Kui komisjon leiab kahe kuu jooksul 
pärast ühise tegevuskava esitamist, et see ei 
vasta heakskiidu saamise tingimustele, 
esitab ta liikmesriigile oma tähelepanekud. 
Liikmesriik annab komisjonile kogu 
nõutud vajaliku lisateabe ja teeb esitatud 
ühisesse tegevuskavasse vajaduse korral 
vastavad parandused.

Or. en

Muudatusettepanek 257

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 96 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tingimusel, et kõiki tähelepanekuid on 
nõuetekohaselt arvesse võetud, võtab 
komisjon vastu ühist tegevuskava heaks 
kiitva otsuse hiljemalt kuus kuud pärast 
seda, kui liikmesriik selle esitab, kuid mitte 
enne asjaomaste rakenduskavade 
vastuvõtmist.

2. Tingimusel, et kõiki tähelepanekuid on 
vajalikul määral arvesse võetud, võtab 
komisjon rakendusaktiga vastu ühist 
tegevuskava heaks kiitva otsuse hiljemalt 
neli kuud pärast seda, kui liikmesriik kava 
esitab, kuid mitte enne asjaomaste 
rakenduskavade vastuvõtmist.

Or. en

Muudatusettepanek 258

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 96 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui komisjon keeldub ühisele 4. Kui komisjon keeldub rakendusaktiga
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tegevuskavale fondide toetust lubamast, 
teatab ta liikmesriigile selle põhjustest 
lõikes 2 kehtestatud tähtaja jooksul.

ühisele tegevuskavale fondide toetust 
lubamast, teatab ta liikmesriigile selle 
põhjustest lõikes 2 kehtestatud tähtaja 
jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 259

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 97 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik või korraldusasutus 
moodustab ühise tegevuskava juhtkomitee, 
mis erineb rakenduskavade 
järelevalvekomisjonidest. Juhtkomitee 
tuleb kokku vähemalt kaks korda aastas.

1. Liikmesriik või korraldusasutus 
moodustab ühise tegevuskava juhtkomitee, 
mis erineb vastavate rakenduskavade 
järelevalvekomisjonidest. Juhtkomitee 
tuleb kokku vähemalt kaks korda aastas ja 
annab aru korraldusasutusele.
Korraldusasutus teavitab vastavat 
järelevalvekomisjoni juhtkomitee poolt 
tehtud töö tulemustest ja ühise 
tegevuskava rakendamisel tehtud 
edusammudest vastavalt artikli 100 lõike 1 
punktile e ja artikli 114 lõike 2 punktile a.

Komitee koosseisu otsustab liikmesriik 
kokkuleppel korraldusasutusega, austades 
partnerluse põhimõtet.

Komitee koosseisu otsustab liikmesriik 
kokkuleppel vastava korraldusasutusega, 
austades partnerluse põhimõtet.

Komisjon võib osaleda juhtkomitee töös 
nõuandva pädevusega.

Komisjon võib osaleda juhtkomitee töös 
nõuandva pädevusega.

Or. en

Muudatusettepanek 260

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 97 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigi esitatud ühise tegevuskava 
muutmise taotlused peavad olema 

3. Liikmesriigi esitatud ühise tegevuskava 
muutmise taotlused peavad olema 
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nõuetekohaselt põhjendatud. Komisjon 
hindab, kas muutmistaotlus on 
põhjendatud, võttes arvesse liikmesriigi 
esitatud teavet. Komisjon teeb oma 
tähelepanekud ja liikmesriik esitab 
komisjonile kogu vajaliku lisateabe. 
Komisjon teeb muutmistaotluse suhtes 
otsuse hiljemalt kolm kuud pärast seda, kui 
liikmesriik on selle ametlikult esitanud, 
eeldusel, et komisjoni tehtud märkusi on 
nõuetekohaselt arvesse võetud. Muudatus 
jõustub otsuse tegemise kuupäevast, kui 
otsuses ei ole sätestatud teisiti.

nõuetekohaselt põhjendatud. Komisjon 
hindab, kas muutmistaotlus on 
põhjendatud, võttes arvesse liikmesriigi 
esitatud teavet. Komisjon teeb oma 
tähelepanekud ja liikmesriik esitab 
komisjonile kogu vajaliku lisateabe. 
Komisjon teeb muutmistaotluse suhtes 
rakendusaktiga otsuse hiljemalt kolm 
kuud pärast seda, kui liikmesriik on selle 
ametlikult esitanud, eeldusel, et komisjoni 
tehtud märkusi on nõuetekohaselt arvesse 
võetud. Muudatus jõustub otsuse tegemise 
kuupäevast, kui otsuses ei ole sätestatud 
teisiti.

Or. en
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 99

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui [ESFi] määruse … artikli 12 
lõikes 1 määratletud linna arengustrateegia 
või muu territoriaalne strateegia või pakt 
nõuab integreeritud lähenemisviisi, mis 
hõlmab investeeringuid ühe või mitme 
rakenduskava rohkem kui ühe prioriteetse 
suuna raames, viiakse meetmed ellu 
integreeritud territoriaalse investeeringuna 
(„ITI”).

Kui [ESFi] määruse … artikli 12 lõikes 1 
osutatud linna arengustrateegia või muu 
territoriaalne strateegia või pakt nõuab 
integreeritud lähenemisviisi, mis hõlmab 
investeeringuid ESFist, ERFist või 
Ühtekuuluvusfondist ühe või mitme 
rakenduskava rohkem kui ühe prioriteetse 
suuna raames, võib meetmed ellu viia
integreeritud territoriaalse investeeringuna 
(„ITI”).

ITIna võetud meetmeid võib täiendada 
EAFRD või EMKFi finantstoetusega.

2. Asjaomastes rakenduskavades 
määratakse kindlaks planeeritud ITI-d ja 
sätestatakse soovituslik eraldis igalt 
prioriteetselt suunalt igale ITI-le.

2. Kui ITI-d toetatakse ESFi, ERFi või 
Ühtekuuluvusfondi kaudu, kirjeldatakse 
asjaomases rakenduskavas või
asjaomastes rakenduskavades kooskõlas 
fondispetsiifiliste eeskirjadega ITI 
kasutamise põhimõtet ning iga 
prioriteetse suuna soovituslikku 
rahaeraldist.
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Kui ITI-d täiendatakse EAFRD või 
EMKFi rahalise toetusega, sätestatakse 
asjaomases programmis või asjaomastes 
programmides kooskõlas 
fondispetsiifiliste eeskirjadega soovituslik 
eraldiste jaotus ja hõlmatavad meetmed.

3. Liikmesriik või korraldusasutus võib 
määrata ühe või mitu vahendusasutust, 
sealhulgas kohalikud asutused, 
piirkondlikud arendusasutused või 
valitsusvälised organisatsioonid, kes 
korraldavad ja rakendavad ITI-t.

3. Liikmesriik või korraldusasutus võib 
kooskõlas fondispetsiifiliste eeskirjadega
määrata ühe või mitu vahendusasutust, 
sealhulgas kohalikud asutused, 
piirkondlikud arendusasutused või 
valitsusvälised organisatsioonid, kes 
korraldavad ja rakendavad ITI-t.

4. Liikmesriik või asjaomased 
korraldusasutused tagavad, et 
rakenduskava järelevalvesüsteem määrab 
kindlaks ITI-t toetava prioriteetse suuna 
toimingud ja väljundid.

4. Liikmesriik või asjaomased 
korraldusasutused tagavad, et programmi 
või programmide järelevalvesüsteem 
määrab kindlaks ITI-t toetava prioriteetse 
suuna või liidu prioriteedi toimingud ja 
väljundid.

(Märkus: 3. osa – II jaotis – IV peatükk „Territoriaalne areng” (artikkel 99) on viidud üle 
2. osa – III jaotis – II a peatükk (uus))

Or. en
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 100 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) rakenduskava raames võetud meetmed,
mis on seotud eeltingimuste täitmisega;

(h) kui kohaldatavad eeltingimused ei ole 
partnerluslepingu ja rakenduskava 
esitamise kuupäevaks täidetud, 
edusammud kohaldatavate eeltingimuste 
täitmiseks võetud meetmete kohta;

Or. en
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Muudatusettepanek 263

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 100 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Järelevalvekomisjon kontrollib ja kiidab 
heaks järgmist:

2. Erandina artikli 43 lõikest 3 kontrollib 
ja kiidab järelevalvekomisjon heaks 
järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 264

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 100 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) hindamiskava rakenduskava ja kava iga 
muudatuse jaoks;

(c) rakenduskava hindamiskava ja kava 
kõik muudatused, sealhulgas kui tegemist 
on ühise hindamiskava osaga artikli 104 
lõike 1 viimase lause kohaselt;

Or. en
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik esitab 30. aprilliks 2016 ja 
iga järgneva aasta 30. aprilliks kuni 
2022. aastani (kaasa arvatud) komisjonile 
iga-aastase aruande rakenduskava 
täitmise kohta vastavalt artikli 44 lõikele 1. 
2016. aastal esitatud aruanne hõlmab 
majandusaastaid 2014 ja 2015 ning 
ajavahemikku kulu abikõlblikkuse 
alguskuupäevast kuni 31. detsembrini 
2013.

1. Liikmesriik esitab 31. maiks 2016 ja iga 
järgneva aasta 31. maiks kuni 2022. aastani 
(kaasa arvatud) komisjonile iga-aastase 
rakendusaruande vastavalt artikli 44 
lõikele 1. 2016. aastal esitatud aruanne 
hõlmab majandusaastaid 2014 ja 2015 ning 
ajavahemikku kulu abikõlblikkuse 
alguskuupäevast kuni 31. detsembrini 
2013.
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1 a. 2017. ja 2019. aastal esitatavate 
aruannete puhul on lõikes 1 osutatud 
tähtaeg 30. juuni.

2. Rakendamise aastaaruannetes esitatakse 
teave järgmiste elementide kohta:

2. Rakendamise aastaaruannetes esitatakse 
teave järgmiste elementide kohta:

(a) rakenduskava rakendamine kooskõlas 
artikli 44 lõikega 2;

(a) rakenduskava rakendamine kooskõlas 
artikli 44 lõikega 2;

(b) suurprojektide ja ühiste tegevuskavade 
ettevalmistamise ja rakendamise 
edenemine.

(b) suurprojektide ja ühiste tegevuskavade 
ettevalmistamise ja rakendamise 
edenemine.

3. 2017. ja 2019. aastal esitatavas 
rakendamise aastaaruandes esitatakse 
vastavalt artikli 44 lõigetes 3 ja 4 nõutav 
teave ja lõikes 2 nimetatud teave koos 
alljärgnevalt nimetatud teabega ja antakse 
sellele hinnang:

3. 2017. ja 2019. aastal esitatavas 
rakendamise aastaaruandes esitatakse 
vastavalt artikli 44 lõigetes 3 ja 4 nõutav 
teave ja lõikes 2 nimetatud teave koos 
teabega allpool punktides d, g ja j 
nimetatud elementide kohta ja hinnatakse 
seda ning sõltuvalt rakenduskavade sisust 
ja eesmärkidest võidakse lisada teave 
muude elementide kohta:

(a) edusammud integreeritud 
lähenemisviisi rakendamisel, mis hõlmab 
territoriaalset arengut, sh linnade säästvat 
arengut, ning rakenduskava kohast 
kohalikku arendustegevust kogukonna 
eestvedamisel;

(a) edusammud integreeritud 
lähenemisviisi rakendamisel, mis hõlmab 
territoriaalset arengut, sh selliste 
piirkondade arengut, kus on püsivalt väga 
ebasoodsad demograafilised ja 
looduslikud tingimused, linnade säästvat 
arengut, ning rakenduskava kohast 
kohalikku arendustegevust kogukonna 
eestvedamisel;

(b) edusammud liikmesriikide asutuste ja 
toetusesaajate fondide haldamise ja nende 
kasutamise suutlikkuse tõstmiseks 
meetmete rakendamisel;

(b) edusammud liikmesriikide asutuste ja 
toetusesaajate fondide haldamise ja nende 
kasutamise suutlikkuse tõstmiseks 
meetmete rakendamisel;

(c) edusammud piirkondadevaheliste ja 
rahvusvaheliste meetmete rakendamisel;

(c) edusammud piirkondadevaheliste ja 
rahvusvaheliste meetmete rakendamisel;

(c a) vajaduse korral panus 
makropiirkondlikesse ja mere vesikonna 
strateegiatesse;

(d) edusammud hindamiskava 
rakendamisel ja hindamise leidudega 
seotud järelmeetmed;

(d) edusammud hindamiskava 
rakendamisel ja hindamise leidudega 
seotud järelmeetmed;

(e) erimeetmed, mis on võetud meeste ja 
naiste võrdõiguslikkuse edendamiseks ning 
diskrimineerimise vältimiseks, sh puudega 

(e) erimeetmed, mis on võetud meeste ja 
naiste võrdõiguslikkuse edendamiseks ning 
diskrimineerimise vältimiseks, eelkõige
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inimeste erivajadustega arvestamiseks, 
ning kord, mida rakendatakse selle 
tagamiseks, et rakenduskavadesse 
kaasataks sooküsimused;

puudega inimeste ligipääs, ning kord, mida 
rakendatakse selle tagamiseks, et 
rakenduskavadesse kaasataks 
sooküsimused;

(f) artikli 8 alusel säästva arengu 
edendamiseks võetud meetmed;

(f) artikli 8 alusel säästva arengu 
edendamiseks võetud meetmed;

(g) fondide kommunikatsioonistrateegia 
raames võetud teabe- ja 
avalikustamismeetmete tulemused;

(g) fondide kommunikatsioonistrateegia 
raames võetud teabe- ja 
avalikustamismeetmete tulemused;

(h) vajaduse korral edusammud, mis on 
tehtud sotsiaalse innovatsiooni valdkonna 
meetmete rakendamisel;

(h) vajaduse korral edusammud, mis on 
tehtud sotsiaalse innovatsiooni valdkonna 
meetmete rakendamisel;

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

(i) edusammud vaesusest kõige enam 
mõjutatud geograafiliste piirkondade või 
kõrgeima vaesuse, diskrimineerimis- või 
sotsiaalse tõrjutuse riskiga sihtrühmade 
erivajaduste rahuldamise meetmete 
rakendamisel, pöörates eriti tähelepanu 
marginaliseeritud kogukondadele ja 
puuetega inimestele, pikaajalistele 
töötutele ja mittetöötavatele noortele, 
lisades vajaduse korral kasutatud 
rahastamisvahendid;

(j) partnerite kaasamine rakenduskava 
täitmisse, järelevalvesse ja hindamisse.

(j) partnerite kaasamine rakenduskava 
täitmisse, järelevalvesse ja hindamisse.

Erandina ja partnerluslepingu ja 
eduaruannete vahelise kooskõla 
tagamiseks võivad liikmesriigid, millel ei 
ole rohkem kui üks rakenduskava fondi 
kohta, lisada artikli 44 lõikes 3 osutatud 
eeltingimustega seotud teabe, artikli 44 
lõikega 4 nõutud teabe ja käesoleva lõike 
punktides a, b, c ja i osutatud teabe 
vastavalt 2017. ja 2019. aastal esitatavate 
iga-aastaste rakendusaruannete ja 
vastavalt lõpparuande asemel 
eduaruandesse, ilma et see piiraks 
artikli 100 lõike 2 punkti b kohaldamist.

4. Rakendamise aasta- ja lõpparuanded 
tuleb koostada vastavalt näidistele, mille 
komisjon võtab vastu rakendusaktide teel. 
Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 143 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

4. Rakendamise aasta- ja lõpparuanded 
tuleb koostada vastavalt näidistele, mille 
komisjon võtab vastu rakendusaktide teel. 
Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 143 lõikes 2 osutatud 
nõuandemenetlusega.
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(Märkus: lõige 1 a (uus) suhtes tuleb kohaldada täiendavat horisontaalset kohandamist N+3 
puhul.)

Or. en
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 102

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Korraldusasutus edastab 31. jaanuariks, 
30. aprilliks, 31. juuliks ja 31. oktoobriks 
komisjonile kontrollimiseks elektrooniliselt 
iga rakenduskava ja iga prioriteetse suuna 
kaupa järgmised andmed:

1. Liikmesriik edastab 31. jaanuariks, 
31. juuliks ja 31. oktoobriks komisjonile 
kontrollimiseks elektrooniliselt iga 
rakenduskava ja iga prioriteetse suuna 
kaupa järgmised andmed:

(a) toimingute abikõlblikud kogukulud ja 
avaliku sektori kulud ning toetuse 
saamiseks välja valitud toimingute arv;

(a) toimingute abikõlblikud kogukulud ja 
avaliku sektori kulud ning toetuse 
saamiseks välja valitud toimingute arv;

(b) lepingute või toetusesaajate toetuse 
saamiseks välja valitud toimingute 
täitmisel võetud muude juriidiliste 
kohustuste abikõlblikud kogukulud ja 
avaliku sektori kulud;

välja jäetud

(c) toetusesaajate korraldusasutusele 
esitatud deklareeritud abikõlblikud 
kogukulud.

(c) toetusesaajate korraldusasutusele 
esitatud deklareeritud abikõlblikud 
kogukulud.

2. Lisaks sellele sisaldab 31. jaanuariks 
edastatud teave eespool nimetatud andmeid 
esitatuna meetmete kategooriate kaupa. 
Nimetatud andmete edastus loetakse 
artikli 44 lõikes 2 osutatud finantsandmete 
edastamise nõuetele vastavaks.

2. Lisaks sellele sisaldab 31. jaanuariks 
edastatud teave eespool nimetatud andmeid 
esitatuna meetmete kategooriate kaupa. 
Nimetatud andmete edastus loetakse 
artikli 44 lõikes 2 osutatud finantsandmete 
edastamise nõuetele vastavaks.

3. Andmete edastamisega, mis tuleb 
teostada 31. jaanuariks ja 31. juuliks, 
kaasneb prognoos summa kohta, mille 
saamiseks kavatseb liikmesriik esitada 
maksetaotluse jooksval ja järgneval 
majandusaastal.

3. Andmete edastamisega, mis tuleb 
teostada 31. jaanuariks ja 31. juuliks, 
kaasneb prognoos summa kohta, mille 
saamiseks kavatseb liikmesriik esitada 
maksetaotluse jooksval ja järgneval 
majandusaastal.

4. Käesoleva artikli alusel esitatavate 
andmete edastamise lõpptähtaeg on 
esitamise kuule eelneva kuu lõpp.

4. Käesoleva artikli alusel esitatavate 
andmete edastamise lõpptähtaeg on 
esitamise kuule eelneva kuu lõpp.
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4 a. Komisjon võtab artikli 143 lõikes 3 
osutatud kontrollimenetlusega kooskõlas 
oleva rakendusaktiga vastu ühtsed 
tingimused seoses mudeliga, mida 
kasutatakse finantsandmete esitamisel 
komisjonile järelevalve eesmärkidel.

(Märkus: Põhjendus, mis õigustab kontrollimenetluse kasutamist lõikes 4 a, tuleb sisestada 
hiljem: Kontrollimenetlusega rakendusaktiga nõustutakse tingimusel, et menetluse valiku 
kohta esitatakse piisavaid põhjendusi ning kui seda tehakse põhjenduse vormis, mille koostab 
eesistuja.)

Or. en
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) vajaduse korral teave tulevaste liidu 
meetmete ja poliitikate kohta, mis on 
vajalikud majandusliku, sotsiaalse ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse 
tugevdamiseks ning liidu prioriteetide 
edastamiseks.

Or. en
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 104

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Korraldusasutus koostab igale 
rakenduskavale hindamiskava. 
Hindamiskava esitatakse 
järelevalvekomisjonile selle esimesel 
koosolekul. Kui üksainus 
järelevalvekomisjon tegeleb rohkem kui 
ühe rakenduskavaga, võib ka 
hindamiskava katta kõiki asjaomaseid 

1. Korraldusasutus või liikmesriik koostab 
ühe või enama rakenduskava jaoks 
hindamiskava. Hindamiskava esitatakse 
järelevalvekomisjonile hiljemalt ühe aasta 
jooksul pärast rakenduskava vastuvõtmist.
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rakenduskavasid.

2. 31. detsembriks 2020 esitavad 
korraldusasutused komisjonile iga 
programmi kohta programmitöö perioodi 
jooksul tehtud hindamiste tulemuste 
kokkuvõtliku aruande, sealhulgas 
hinnangu programmi peamistele 
väljunditele ja tulemustele.

2. 31. detsembriks 2021 esitavad 
korraldusasutused komisjonile iga 
programmi kohta programmitöö perioodi 
jooksul tehtud hindamiste tulemuste 
kokkuvõtliku aruande ning programmi 
peamised väljundid ja tulemused koos 
märkustega esitatud teabe kohta.

3. Komisjon viib läbi järelhindamised 
tihedas koostöös liikmesriigi ja 
korraldusasutustega.

3. Komisjon viib läbi järelhindamised 
tihedas koostöös liikmesriigi ja 
korraldusasutustega.

Or. en
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 105

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teave ja reklaam Teave ja kommunikatsioon
1. Liikmesriigid ja korraldusasutused 
vastutavad alljärgneva eest:

1. Liikmesriigid ja korraldusasutused 
vastutavad alljärgneva eest:

(-a) kommunikatsioonistrateegiate 
koostamine;

(a) asjaomase liikmesriigi kõigi 
rakenduskavade kohta teavet ja 
rakenduskavadele juurdepääsu pakkuva 
ühtse veebisaidi või ühtse veebiportaali 
loomise tagamine;

(a) asjaomase liikmesriigi kõigi 
rakenduskavade kohta teavet ja 
rakenduskavadele juurdepääsu pakkuva 
ühtse veebisaidi või ühtse veebiportaali 
loomise tagamine, mis muu hulgas pakub 
teavet programmide rakendamise ajakava 
ja mis tahes seotud avalike 
konsultatsioonide kohta;

(b) võimalike toetusesaajate teavitamine 
rakenduskavaga seotud 
rahastamisvõimalustest;

(b) võimalike toetusesaajate teavitamine 
rakenduskavaga seotud 
rahastamisvõimalustest;

(c) ühtekuuluvuspoliitika ja fondide rolli ja 
saavutuste tutvustamine liidu kodanikele 
teabe- ja kommunikatsioonimeetmete 
kaudu, mis käsitlevad partnerluslepingute, 
rakenduskavade ja toimingute tulemusi ja 

(c) ühtekuuluvuspoliitika ja fondide rolli ja 
saavutuste tutvustamine liidu kodanikele 
teabe- ja kommunikatsioonimeetmete 
kaudu, mis käsitlevad partnerluslepingute, 
rakenduskavade ja toimingute tulemusi ja 
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mõju. mõju.
2. Selleks et tagada fondide toetuse 
läbipaistvus, peavad liikmesriigid 
rakenduskavade ja fondide kaupa CSV- või 
XML-vormingus toimingute loendit, mis 
on ligipääsetav ühtse veebisaidi või ühtse 
veebiportaali kaudu, milles esitatakse kõigi 
asjaomase liikmesriigi rakenduskavade 
loend ja kokkuvõte.

2. Selleks et tagada fondide toetuse 
läbipaistvus, peavad liikmesriigid või 
korraldusasutused rakenduskavade ja 
fondide kaupa toimingute loendit (näiteks
CSV- või XML-vormingus) tabeli vormis, 
mis võimaldab andmeid sorteerida, otsida, 
andmetest väljavõtet teha, neid võrrelda ja 
hõlpsasti internetis avaldada. Toimingute 
loend on ligipääsetav ühtse veebisaidi või 
ühtse veebiportaali kaudu, milles esitatakse 
kõigi asjaomase liikmesriigi 
rakenduskavade loend ja kokkuvõte.

Toimingute loendi taaskasutamise 
ergutamiseks erasektori, 
kodanikuühiskonna või riiklike 
haldusasutuste poolt, võib veebisait 
viidata selgelt kohaldatavatele andmete 
avaldamise aluseks olevatele eeskirjadele.

Toimingute loendit uuendatakse vähemalt 
iga kolme kuu tagant.

Toimingute loendit uuendatakse vähemalt 
iga kuue kuu tagant.

Miinimumteave, mis peab toimingute 
loendis kindlasti olemas olema, on 
sätestatud VI lisas.

Miinimumteave, mis peab toimingute 
loendis kindlasti olemas olema, on 
sätestatud VI lisas.

3. Avalikustamise ja teavitamise meetmeid
käsitlevad üksikasjalikud eeskirjad 
taotlejate ja toetusesaajate jaoks on 
sätestatud VI lisas.

3. Teavitamise ja kommunikatsiooni
meetmeid käsitlevad üksikasjalikud 
eeskirjad taotlejate ja toetusesaajate jaoks 
on sätestatud VI lisas.

4. Toiminguid puudutavate teabe- ja 
reklaamimeetmete tehnilised omadused, 
juhised embleemi loomiseks ja
standardvärvide määratluse võtab komisjon 
vastu rakendusaktidega artikli 143 
lõikes 3 osutatud kontrollimenetluse 
kohaselt.

4. Komisjon võtab rakendusaktidega 
artikli 143 lõikes 3 sätestatud 
kontrollimenetluse kohaselt vastu 
toiminguid puudutavate teavitamise ja
kommunikatsiooni meetmete tehniliste 
omaduste ühtsed tingimused ning juhised 
embleemi loomiseks ja standardvärvide 
määratluse.

Or. en
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Muudatusettepanek 270

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Korraldusasutus koostab 
kommunikatsioonistrateegia iga 
rakenduskava jaoks. Mitmele 
rakenduskavale võib koostada ühise 
kommunikatsioonistrateegia.

1. Liikmesriik või korraldusasutused 
koostavad kommunikatsioonistrateegia iga 
rakenduskava jaoks. Mitmele 
rakenduskavale võib koostada ühise 
kommunikatsioonistrateegia. 
Kommunikatsioonistrateegias võetakse 
arvesse rakenduskava(de) suurust 
kooskõlas proportsionaalsuse 
põhimõttega.

Kommunikatsioonistrateegia peab 
sisaldama VI lisas sätestatud punkte ja 
kavandatud teavitamise ja avalikustamise 
meetmete üksikasju, mida igal aastal 
ajakohastatakse.

Kommunikatsioonistrateegia peab 
sisaldama VI lisas sätestatud punkte.

2. Kommunikatsioonistrateegia arutatakse 
läbi ja kiidetakse heaks esimesel 
järelevalvekomisjoni koosolekul pärast 
rakenduskava vastuvõtmist.

2. Kommunikatsioonistrateegia esitatakse 
järelevalvekomisjonile heakskiitmiseks 
artikli 100 lõike 2 punkti d kohaselt 
hiljemalt kuus kuud pärast asjaomas(t)e 
rakenduskava(de) vastuvõtmist.

Kõik kommunikatsioonistrateegia 
parandused arutatakse 
järelevalvekomisjonis läbi ja need kiidab 
heaks järelevalvekomisjon.

välja jäetud

Kui mitmele rakenduskavale koostatakse 
ühine kommunikatsioonistrateegia ning 
see on seotud mitme 
järelevalvekomisjoniga, võib liikmesriik 
määrata ühe järelevalvekomisjoni, kes 
vastutab ühise strateegia ja selle mis tahes 
järgnevate muudetud versioonide 
heakskiitmise eest, konsulteerides teiste 
asjakohaste järelevalvekomisjonidega.
Vajaduse korral võivad liikmesriik või 
korraldusasutused 
kommunikatsioonistrateegia 
programmitöö perioodi jooksul läbi 
vaadata. Korraldusasutus esitab 
läbivaadatud kommunikatsioonistrateegia 
järelevalvekomisjonile heakskiitmiseks 
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kooskõlas artikli 100 lõike 2 punktiga d.
3. Korraldusasutus teavitab rakenduskava
järelevalvekomisjoni vähemalt üks kord 
aastas kommunikatsioonistrateegia 
rakendamise edusammudest ja oma 
tulemuste hindamisest.

3. Erandina lõike 2 kolmanda lõigu 
kohaldamisest teavitab korraldusasutus 
teavitab kooskõlas artikli 100 lõike 1 
punktiga c vastutavat järelevalvekomisjoni 
(vastutavaid järelevalvekomisjone)
vähemalt üks kord aastas 
kommunikatsioonistrateegia rakendamise 
edusammudest ja oma tulemuste 
analüüsist, samuti järgnevaks aastaks 
kavandatud teavitamise ja 
kommunikatsioonialasest tegevusest.
Järelevalvekomisjon võib esitada 
arvamuse järgmiseks aastaks kavandatud 
tegevuste kohta, kui ta peab seda 
vajalikuks.

Or. en
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 107

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik määrab ametisse teabe- ja 
kommunikatsiooniametniku, kes 
koordineerib ühe või mitme fondiga seotud 
teavitamis- ja kommunikatsioonimeetmeid 
ning teavitab vastavalt komisjoni.

1. Iga liikmesriik määrab ametisse teabe- ja 
kommunikatsiooniametniku, kes 
koordineerib ühe või mitme fondiga, 
sealhulgas asjakohaste Euroopa 
territoriaalse koostöö programmidega
seotud teavitamis- ja 
kommunikatsioonimeetmeid ning teavitab 
vastavalt komisjoni.

2. Teabe- ja kommunikatsiooniametnik 
koordineerib ja juhatab fondide 
teabeedastajate riikliku võrgustiku 
koosolekuid, sealhulgas asjaomaseid 
Euroopa territoriaalse koostöö 
programme, VI lisas osutatud veebisaidi 
või veebiportaali loomist ja teenindamist 
ning tal on kohustus anda ülevaade
kommunikatsioonimeetmetest, mis on
võetud riigi tasandil.

2. Teabe- ja kommunikatsiooniametnik 
vastutab fondide teabeedastajate riikliku 
võrgustiku koordineerimise eest, juhul kui 
niisugused võrgustikud on olemas, 
VI lisas osutatud veebisaidi või 
veebiportaali loomise ja teenindamise eest 
ning ülevaate andmise eest
kommunikatsioonimeetmetest, mis on 
võetud liikmesriigi tasandil.
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3. Iga korraldusasutus määrab isiku, kes 
vastutab teavitamise ja kommunikatsiooni 
eest rakenduskava tasandil, ja teavitab 
komisjoni määratud isikutest.

3. Iga korraldusasutus määrab isiku, kes 
vastutab teavitamise ja kommunikatsiooni 
eest rakenduskava tasandil, ja teavitab 
komisjoni määratud isikutest. Vajaduse 
korral võib määrata ühe isiku mitme 
rakenduskava jaoks.

4. Komisjon moodustab liikmesriikide ja 
korraldusasutuste määratud liikmetest 
koosnevad üleliidulised võrgustikud, et 
tagada kommunikatsioonistrateegiate 
rakendamise tulemuste jagamine, 
teavitamis- ja kommunikatsioonimeetmete 
rakendamise kogemuste vahetus ning 
heade tavade vahetus.

4. Komisjon moodustab liikmesriikide 
määratud liikmetest koosnevad 
üleliidulised võrgustikud, et tagada 
kommunikatsioonistrateegiate rakendamise 
tulemuste jagamine, teavitamis- ja 
kommunikatsioonimeetmete rakendamise 
kogemuste vahetus ning heade tavade 
vahetus.

Or. en
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 109

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga fond võib rahastada tehnilise abi 
toiminguid, mis on abikõlblikud mõne 
muu fondi raames. Fondidest tehniliseks 
abiks eraldatud summa piirdub 4 %-ga 
kogusummast, mis eraldatakse fondidest 
rakenduskavadele majanduskasvu ja 
tööhõive investeeringute eesmärgi alla 
kuuluvate piirkonnakategooriate lõikes.

1. Fondidest tehniliseks abiks eraldatud 
summa piirdub 4 %-ga kogusummast, mis 
eraldatakse liikmesriigis fondidest 
rakenduskavadele majanduskasvu ja 
tööhõive investeeringute eesmärgi alla 
kuuluvate piirkonnakategooriate lõikes, 
ning 4 %-ga Ühtekuuluvusfondi 
eraldistest liikmesriigi rakenduskavadele.

1 a. Ilma et see piiraks lõike 1 
kohaldamist, võib iga fondiga toetada 
sellise tehnilise abi osutamist, mis on 
abikõlblik mis tahes teise fondi alusel. 
Fondist tehtav tehnilise abi eraldis ei 
ületa 10 % vastavalt ERFi ja ESFi 
kogueraldisest liikmesriigi 
rakenduskavadele majanduskasvu ja 
tööhõive investeeringute eesmärgi iga 
piirkonnakategooria lõikes.
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1 b. Erandina artikli 60 lõigetest 1 ja 2 
võib tehnilise abi toiminguid rakendada 
väljaspool programmipiirkonda, kuid 
liidu piires, tingimusel et toimingud 
toovad kasu rakenduskavale või tehnilise 
abi rakenduskava puhul teistele 
asjaomastele programmidele.
1 c. Kui fonde kasutatakse rohkem kui 
ühe piirkonnakategooriaga seotud 
tehnilise abi toimingute toetamiseks, 
eesmärgiga arvata toimingutega seotud 
kulud erinevate piirkonnakategooriate 
tehnilise abi eraldiste hulka, võib 
kohaldada proportsionaalsuse põhimõtet, 
võttes arvesse iga piirkonnakategooria 
raames tehtud eraldisi osana 
liikmesriigile tehtud eraldisest.
1 d. Erandina lõike 1 kohaldamisest, kui 
liikmesriigile majanduskasvu ja tööhõive 
eesmärgi investeeringute raames 
fondidest eraldatud kogusumma on kuni 
1 miljard eurot, on lõikes 1 osutatud 
osakaal 6 %, kuid tehnilisele abile 
eraldatud kogusumma ei ületa 
50 000 000 eurot, olenevalt sellest, kumb 
on väiksem.

2. Tehnilist abi antakse ühe fondi 
rahastatava prioriteetse suunana 
rakenduskava raames või eraldi 
rakenduskavas.

2. Tehnilist abi antakse ühe fondi 
rahastatava prioriteetse suunana 
rakenduskava raames või eraldi 
rakenduskavas, või mõlemas.

3. Fondist tehtav tehnilise abi eraldis ei 
ületa 10% selle fondi kogueraldisest 
liikmesriigi rakenduskavale 
majanduskasvu ja tööhõive 
investeeringute eesmärgi iga 
piirkonnakategooria lõikes.

välja jäetud

Or. en
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Rakenduskavade kaasfinantseerimise 
määr iga prioriteetse suuna tasandil 
majanduskasvu ja tööhõive investeeringute 
eesmärgi raames ei tohi olla suurem kui:

3. Rakenduskavade kaasfinantseerimise 
määr iga prioriteetse suuna tasandil 
majanduskasvu ja tööhõive investeeringute 
eesmärgi raames ei tohi olla suurem kui:

(a) 85 % Ühtekuuluvusfondi puhul; (a) 85 % Ühtekuuluvusfondi puhul;

(b) 85 % vähem arenenud piirkondade 
puhul liikmesriikides, mille SKP elaniku 
kohta aastatel 2007-2009 oli alla 85 % 
EL-27 keskmisest samal perioodil, ning 
äärepoolseimate piirkondade puhul;

(b) 85 % liikmesriikide vähem arenenud 
piirkondade ning äärepoolseimate 
piirkondade puhul, sealhulgas 
lisarahastamine;

(c) 80 % vähem arenenud piirkondade 
puhul, mis asuvad muudes liikmesriikides 
peale punktis b osutatute ning mis 1. 
jaanuari 2014. aasta seisuga on 
toetuskõlblikud Ühtekuuluvusfondi 
üleminekurežiimi alusel;

välja jäetud

(d) 75 % vähem arenenud piirkondade 
puhul muudes liikmesriikides peale 
punktides b ja c osutatute ning kõikides 
piirkondades, mille SKP elaniku kohta oli 
aastatel 2007–2013 alla 75 % EL-25 
keskmisest vaatlusperioodil, kuid mille 
SKP elaniku kohta on üle 75 % EL-27 
keskmisest SKP-st;

välja jäetud

(e) 60 % üleminekupiirkondade puhul,
välja arvatud punktis d osutatud 
piirkonnad;

(e) 75 % üleminekupiirkondade puhul ja 
piirkondade puhul, mis olid 
toetuskõlblikud üleminekutoetuse raames 
vastavalt määruse (EÜ) nr 1083/2006 
artikli 8 lõikele 1;

(f) 50 % enam arenenud piirkondade puhul, 
välja arvatud punktis d osutatud 
piirkonnad.

(f) 50 % enam arenenud piirkondade puhul, 
välja arvatud punktis e osutatud 
piirkonnad.

Rakenduskavade kaasfinantseerimise määr 
iga prioriteetse suuna tasandil Euroopa 
territoriaalse koostöö eesmärgi raames ei 
tohi olla üle 75%.

Rakenduskavade kaasfinantseerimise määr 
iga prioriteetse suuna tasandil Euroopa 
territoriaalse koostöö eesmärgi raames ei 
tohi olla üle 85%.

Or. en



PR\937861ET.doc 193/287 PE487.740v04-00

ET

Muudatusettepanek 274

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Täiendavate eraldiste 
kaasfinantseerimise määr kooskõlas 
artikli 84 lõike 1 punktiga e ei tohi olla 
üle 50 %.

välja jäetud

Sama kaasinfantseerimise määra 
kohaldatakse täiendavate eraldiste suhtes 
määruse (EL) nr […]/2012 [Euroopa 
territoriaalse koostöö määrus] artikli 4 
lõike 2 alusel.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 275

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõikele 3 vastavat maksimaalset 
kaasfinantseerimismäära prioriteetse suuna 
tasandil tõstetakse kümme protsendipunkti, 
kui kogu prioriteetne suund viiakse ellu 
rahastamisvahendite abil või kogukonna 
juhitud arengu kaudu.

5. Lõikele 3 vastavat maksimaalset 
kaasfinantseerimismäära prioriteetse suuna 
tasandil tõstetakse kuni kümme 
protsendipunkti, kui kogu prioriteetne 
suund viiakse ellu rahastamisvahendite abil 
või kohalikku arengut toetavate 
territoriaalsete vahendite kaudu (ITI, 
JAP, CLLD).

Or. en
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) aluslepingu artiklis 349 osutatud 
äärepoolseimate piirkondade hõlmatus;

Or. en

Muudatusettepanek 277

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – punkt 4 – alapunkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) suure demograafilise haavatavusega 
piirkonnad.

Or. en

Muudatusettepanek 278

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 112 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui toetusesaajale alusetult makstud 
summasid ei ole võimalik sisse nõuda ja 
selle põhjuseks on liikmesriigi viga või 
hooletus, vastutab liikmesriik asjaomaste 
summade liidu üldeelarvesse 
tagasimaksmise eest.

Kui toetusesaajale alusetult makstud 
summasid ei ole võimalik sisse nõuda ja 
selle põhjuseks on liikmesriigi viga või 
hooletus, vastutab liikmesriik asjaomaste 
summade liidu üldeelarvesse 
tagasimaksmise eest. Liikmesriik võib 
otsustada alusetult makstud summat mitte 
sisse nõuda, kui toetusesaajalt 
sissenõutav, fondidest toetusena saadud 
summa ilma intressideta ei ületa 
250 eurot.

Or. en



PR\937861ET.doc 195/287 PE487.740v04-00

ET

Muudatusettepanek 279

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 113 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik määrab iga rakenduskava 
korraldusasutusteks riikliku, piirkondliku 
või kohaliku avaliku sektori asutuse. Sama 
avaliku sektori asutuse võib määrata enam 
kui ühe rakenduskava 
korraldusasutuseks.

1. Liikmesriik määrab iga rakenduskava 
korraldusasutuseks riikliku, piirkondliku 
või kohaliku avaliku sektori asutuse või 
organi või eraõigusliku organi. Sama 
korraldusasutuse võib määrata enam kui 
ühele rakenduskavale.

Or. en

Muudatusettepanek 280

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 113 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriik võib määrata 
rakenduskavale korraldusasutuse, mis 
teostab lisaks sertifitseerimisasutuse 
ülesandeid.

3. Liikmesriik võib määrata, et 
rakenduskava korraldusasutus, mis on 
avaliku sektori asutus või organ, teostab 
lisaks ka sertifitseerimisasutuse ülesandeid.

Or. en
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 113 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Majanduskasvu ja tööhõive 
investeeringute eesmärgi puhul võivad 
korraldusasutus, vajaduse korral 
sertifitseerimisasutus, ja auditeerimisasutus 
kuuluda samasse avaliku sektori asutusse, 
tingimusel, et järgitakse ülesannete 
lahususe põhimõtet. Nende 
rakenduskavade puhul, mille toetus 
fondidest kokku on üle 250 000 000 euro, 
võib auditeerimisasutus siiski kuuluda 
samasse avaliku sektori asutusse või 
organisse, kuhu kuulub korraldusasutus,
juhul kui eelmise programmiperioodi 
suhtes kohaldatavate sätete kohaselt on 
komisjon teavitanud liikmesriiki oma 
järeldustest, et liikmesriik võib toetuda 
peamiselt oma auditi arvamusele, või kui 
komisjon on eelmise programmiperioodi 
kogemuste põhjal veendunud, et 
auditiasutuse institutsiooniline korraldus 
ja vastutavus pakuvad piisavaid tagatisi 
selle funktsionaalse sõltumatuse ja 
usaldusväärsuse osas.

Or. en

Muudatusettepanek 282

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 113 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Liikmesriik võib omal algatusel 
määrata koordineerimisasutuse, mille 
ülesanne on pidada sidet komisjoniga ja 
anda talle teavet, koordineerida teiste 
asjaomaste määratud asutuste tegevust 
ning edendada liidu eeskirjade 
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ühtlustatud kohaldamist.

Or. en
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 113 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

113 a. Korraldusasutuse ja 
sertifitseerimisasutuse määramise kord
1. Liikmesriik teavitab komisjoni 
korraldusasutuse ja vajaduse korral 
sertifitseerimisasutuse asjakohasel 
tasandil toimunud määramise kuupäevast 
ja viisist enne, kui komisjonile esitatakse 
esimene vahemaksetaotlus.
2. Lõikes 1 nimetatud määramiste aluseks 
on sõltumatu auditeerimisorgani aruanne 
ja järeldusotsus, milles hinnatakse 
määratud asutuste vastavust XX lisas 
sätestatud sisekontrollikeskkonna, 
riskijuhtimise, kontrollimeetmete ja 
järelevalve kriteeriumidele. Sõltumatu 
auditeerimisorgan on auditeerimisasutus 
või mõni teine avalik-õiguslik või 
eraõiguslik asutus, millel on piisav 
auditivõime, mis on sõltumatu 
korraldusasutusest, vajaduse korral 
sertifitseerimisasutusest, ning mis võtab 
oma ülesandeid täites arvesse 
rahvusvaheliselt tunnustatud 
auditeerimisstandardeid. Kui sõltumatu 
auditeerimisorgan jõuab järeldusele, et 
juhtimis- ja kontrollsüsteemi see osa, mis 
on seotud korraldusasutuse või 
sertifitseerimisasutusega, on 
põhimõtteliselt sama kui eelmisel 
programmitöö perioodil, ning et nõukogu 
määruse (EÜ) nr 1083/2006 asjakohaste 
sätete alusel tehtud auditi alusel on leitud 
tõendeid nende tõhusa toimimise kohta 
kõnealusel perioodil, võib 
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auditeerimisorgan järeldada täiendava 
auditeerimiseta, et kriteeriumid on 
täidetud.
3. Kui fondidest rakenduskavale eraldatav 
toetus ületab kokku 250 000 000 eurot, 
võib komisjon ühe kuu jooksul alates 
lõikes 1 osutatud määramiste 
teadasaamisest taotleda lõikes 2 
nimetatud sõltumatu auditeerimisorgani 
aruannet ja järeldusotsust ning 
korraldusasutuse ja vajaduse korral 
sertifitseerimisasutuse ülesannete ja 
kehtivate menetluste kirjeldust. Komisjon 
otsustab nimetatud dokumentide 
taotlemise oma riskihindamise alusel, 
võttes arvesse teavet selle kohta, kas 
korraldusasutuse ja vajaduse korral 
sertifitseerimisasutuse ülesannetes ja 
menetlustes on toimunud 
märkimisväärsed muudatused võrreldes 
nendega, mis kehtisid eelmise 
programmitöö perioodil, ning 
asjassepuutuvaid tõendeid nende tõhusa 
toimimise kohta.
Komisjon võib teha märkusi kahe kuu 
jooksul alates nende dokumentide 
kättesaamisest.
Ilma et see piiraks artikli 74 kohaldamist, 
ei peata nende dokumentide 
läbivaatamine vahemaksetaotluste 
käsitlemist.
4. Kui fondidest rakenduskavale eraldatav 
toetus ületab kokku 250 000 000 eurot 
ning korraldusasutuse ja vajaduse korral 
sertifitseerimisasutuse ülesannetes ja 
menetlustes on toimunud 
märkimisväärsed muudatused võrreldes 
nendega, mis kehtisid eelmise 
programmitöö perioodil, võib liikmesriik 
omal algatusel esitada komisjonile kahe 
kuu jooksul alates lõikes 1 viidatud 
määramistest teatamisest lõikes 3 
nimetatud dokumendid. Komisjon teeb 
nende dokumentide kohta märkusi kolme 
kuu jooksul alates nende dokumentide 
kättesaamisest.
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5. Kui kehtivad auditeerimis- ja 
kontrollimistulemused näitavad, et 
määratud asutus ei vasta enam lõikes 2 
viidatud kriteeriumidele, kehtestab 
liikmesriik asjakohasel tasandil, lähtudes 
probleemi tõsidusest, katseaja, mille 
jooksul võetakse vajalikke 
parandusmeetmeid.
Kui määratud asutus ei suuda nõutud 
parandusmeetmeid liikmesriigi 
kehtestatud katseaja jooksul rakendada, 
lõpetab liikmesriik määramise 
asjakohasel tasandil.
Liikmesriik teavitab komisjoni viivitamata 
määratud asutuse suhtes kehtestatud 
katseajast, edastades teabe nimetatud 
katseaja pikkuse kohta, katseaja 
lõpetamisest pärast parandusmeetmete 
rakendamist, samuti sellest, kui 
lõpetatakse asutuse määramine. Teade 
selle kohta, et liikmesriik on määratud 
asutusele kehtestanud katseaja, ilma et 
see piiraks artikli 74 kohaldamist, ei peata 
vahemaksetaotluste käsitlemist.
6. Kui korraldusasutuse või 
sertifitseerimisasutuse määramine 
lõpetatakse, määravad liikmesriigid 
lõikes 2 sätestatud korda järgides uue 
organi, mis võtab pärast määramist üle 
korraldusasutuse või 
sertifitseerimisasutuse ülesanded, ning 
teavitavad sellest komisjoni.
7. Komisjon võtab artikli 143 lõikes 3 
osutatud kontrollimenetluse kohaselt 
rakendusaktiga vastu sõltumatu 
auditeerimisorgani aruande ja 
järeldusotsuse mudeli ühtsed tingimused 
ning korraldusasutusele ja vajaduse 
korral sertifitseerimisasutusele 
kehtestatud ülesannete ja menetluste 
kirjeldused.

Or. en
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Muudatusettepanek 284

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 114 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Rakenduskava programmijuhtimise
osas teeb korraldusasutus järgmist:

2. Rakenduskava juhtimisel teeb 
korraldusasutus järgmist:

(a) toetab järelevalvekomisjoni tööd ja 
tagab talle tema ülesannete teostamiseks 
vajaliku teabe, iseäranis rakenduskava 
eesmärkide saavutamisel tehtud edusamme 
puudutavad andmed, finantsandmed ning 
näitajaid ja vahe-eesmärke puudutavad 
andmed;

(a) toetab artiklis 41 osutatud
järelevalvekomisjoni tööd ja tagab talle 
tema ülesannete teostamiseks vajaliku 
teabe, iseäranis rakenduskava eesmärkide 
saavutamisel tehtud edusamme puudutavad 
andmed, finantsandmed ning näitajaid ja 
vahe-eesmärke puudutavad andmed;

(b) koostab ja pärast järelvalvekomisjoni 
heakskiitu esitab komisjonile rakendamise 
aasta- ja lõpparuanded;

(b) koostab ja pärast järelvalvekomisjoni 
heakskiitu esitab komisjonile artiklis 44 
osutatud rakendamise aasta- ja 
lõpparuanded;

(c) teeb vahendusasutustele ja 
toetusesaajatele kättesaadavaks teabe, mis 
on oluline vastavalt nende ülesannete 
teostamiseks ning toimingute 
rakendamiseks;

(c) teeb vahendusasutustele ja 
toetusesaajatele kättesaadavaks teabe, mis 
on oluline vastavalt nende ülesannete 
teostamiseks ning toimingute 
rakendamiseks;

(d) loob süsteemi, millega kirjendatakse ja 
salvestatakse elektrooniliselt iga toimingu 
andmed, mis on vajalikud järelevalveks, 
hindamiseks, finantsjuhtimiseks, 
kontrollimiseks ja auditeerimiseks, 
sealhulgas vajaduse korral toimingute 
üksikute osalejate kohta;

(d) loob süsteemi, millega kirjendatakse ja 
salvestatakse elektrooniliselt iga toimingu 
andmed, mis on vajalikud järelevalveks, 
hindamiseks, finantsjuhtimiseks, 
kontrollimiseks ja auditeerimiseks, 
sealhulgas vajaduse korral toimingute 
üksikute osalejate kohta;

(e) tagab, et punktis d osutatud andmeid 
kogutakse ja salvestatakse süsteemis ning 
et näitajaid puudutavad andmed jaotatakse 
soo alusel, kui seda nõuab ESFi määruse I 
lisa.

(e) tagab, et punktis d osutatud andmeid 
kogutakse ja salvestatakse süsteemis ning 
et näitajaid puudutavad andmed jaotatakse 
soo alusel, kui seda nõuab ESFi määruse I 
lisa.

Or. en
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Muudatusettepanek 285

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 114 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Toimingute valimisel korraldusasutus: 3. Toimingute valimisel korraldusasutus:

(a) koostab ja heakskiitmise järel kohaldab 
asjaomaseid valikumenetlusi ning -
kriteeriume, mis:

(a) koostab ja heakskiitmise järel kohaldab 
asjaomaseid valikumenetlusi ning -
kriteeriume, mis:

-i) tagavad selle, et toimingud aitavad 
kaasa asjakohaste prioriteetsete suundade 
osas konkreetsete eesmärkide täitmisele ja 
tulemuste saavutamisele;

i) on mittediskrimineerivaid ja 
läbipaistvaid;

i) on mittediskrimineerivad ja läbipaistvad;

ii) arvestavad artiklites 7 ja 8 sätestatud 
üldpõhimõtteid;

ii) arvestavad artiklites 7 ja 8 sätestatud 
üldpõhimõtteid;

(b) tagab, et valitud toiming jääb asjaomase 
fondi või asjaomaste fondide 
rakendusalasse ja rakenduskava 
sekkumiskategooriasse või EMKFi puhul
prioriteedi või prioriteetide prioriteetse 
suuna või suundade puhul määratud 
meetmesse sekkumiskategooriasse;

(b) tagab, et valitud toiming jääb asjaomase 
fondi või asjaomaste fondide 
rakendusalasse ning et selle võib arvata 
rakendusala prioriteetse suuna või 
prioriteetsete suundade puhul määratud 
sekkumiskategooriasse;

(c) esitab toetusesaajale dokumendi, 
milles kirjeldatakse iga toimingu toetuse 
tingimusi, sealhulgas erinõudeid toimingu 
raames pakutavatele toodetele või 
teenustele, rahastamiskava ja teostamise 
tähtaega;

(c) tagab, et toetusesaajale esitatakse 
dokument, milles kirjeldatakse iga 
toimingu toetuse tingimusi, sealhulgas 
toimingu raames pakutavaid tooteid või 
teenuseid puudutavaid konkreetseid 
nõudeid, rahastamiskava ja teostamise 
tähtaega;

(d) veendub enne toimingu heakskiitmist, 
et toetusesaajal on haldus-, finants- ja 
toimimissuutlikkus punktis c määratletud 
tingimuste täitmiseks;

(d) veendub enne toimingu heakskiitmist, 
et toetusesaajal on haldus-, finants- ja 
toimimissuutlikkus punktis c määratletud 
tingimuste täitmiseks;

(e) veendub, et kui toiming on alanud enne 
rahastamistaotluse esitamist 
korraldusasutusele, on täidetud toimingut 
puudutavad olulised liidu ja siseriiklikud 
eeskirjad;

(e) veendub, et kui toiming on alanud enne 
rahastamistaotluse esitamist 
korraldusasutusele, on täidetud toimingut 
puudutavad olulised [kohaldatavad liidu ja 
siseriiklikud eeskirjad];

(f) tagab, et taotleja ei saa toetust
fondidest, kui temalt on nõutud või oleks 

(f) tagab, et fondidest rahastamiseks välja 
valitud toimingud ei hõlma tegevusi, mis 
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tulnud nõuda tagasi toetust vastavalt 
artiklile 61 tootmistegevuse 
ümberpaigutamise eest liidu sees;

olid osa toimingust, mille suhtes on 
kohaldatud või mille suhtes oleks tulnud 
kohaldada toetuse tagasinõudmist
vastavalt artiklile 61 tootmistegevuse 
ümberpaigutamise eest väljaspool 
programmiala;

(g) määrab sekkumiskategooriad või 
EMKFi puhul meetmed, mille alla 
toimingu kulud arvatakse.

(g) määrab sekkumiskategooria, mille alla 
toimingu kulud arvatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 286

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 114 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Rakenduskava finantsjuhtimisel ja -
kontrollil korraldusasutus:

4. Rakenduskava finantsjuhtimisel ja -
kontrollil korraldusasutus:

(a) kontrollib, et kaasrahastatavad tooted 
on tarnitud ja teenused osutatud ning et 
toetusesaajad on deklareeritud kulud 
tasunud ning et kulud vastavad 
kohaldatavatele liidu ja riiklikele 
õigusnormidele, rakenduskavale ning 
toimingu toetuse tingimustele;

(a) kontrollib, et kaasrahastatavad tooted 
on tarnitud ja teenused osutatud ning et 
toetusesaajate poolt deklareeritud kulud on 
tasutud ning et kulud vastavad 
kohaldatavatele liidu ja riiklikele 
õigusnormidele, rakenduskavale ning 
toimingu toetuse tingimustele;

(b) tagab, et tegelikult tehtud abikõlblike 
kulude alusel hüvitatavate toimingute 
rakendamisse kaasatud toetusesaajad 
kasutavad eraldi raamatupidamissüsteemi 
või vastavaid raamatupidamiskoode kõigi 
toiminguga seotud tehingute kohta;

(b) tagab, et tegelikult tehtud abikõlblike 
kulude alusel hüvitatavate toimingute 
rakendamisse kaasatud toetusesaajad 
kasutavad eraldi raamatupidamissüsteemi 
või vastavaid raamatupidamiskoode kõigi 
toiminguga seotud tehingute kohta;

(c) rakendab tõhusaid ja proportsionaalseid 
pettusevastaseid meetmeid, arvestades 
kindlakstehtud riske;

(c) rakendab tõhusaid ja proportsionaalseid 
pettusevastaseid meetmeid, arvestades 
kindlakstehtud riske;

(d) loob menetlused, millega tagatakse, et 
kõiki kulusid ja auditeid puudutavaid 
dokumente, mida on vaja piisava 
kontrolljälje tagamiseks, hoitakse 
kooskõlas artikli 62 punkti g nõuetega;

(d) loob menetlused, millega tagatakse, et 
kõiki kulusid ja auditeid puudutavaid 
dokumente, mida on vaja piisava 
kontrolljälje tagamiseks, hoitakse 
kooskõlas artikli 62 punkti g nõuetega;

(e) koostab juhtkonna kinnitava avalduse (e) koostab juhtkonna kinnitava avalduse ja
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juhtimis- ja kontrollisüsteemi toimimise, 
aluseks olevate tehingute seaduslikkuse 
ning korrektsuse ja usaldusväärse 
finantsjuhtimise põhimõtte järgimise 
kohta ning raporti, milles kirjeldatakse 
teostatud finantskontrolli tulemusi, 
juhtimis- ja kontrollisüsteemis tuvastatud 
nõrkusi ning rakendatud 
parandusmeetmeid.

finantsmääruse artikli 59 lõike 5 
punktides a ja b osutatud aastaaruande.

Or. en

Muudatusettepanek 287

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 114 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kohapealsete kontrollide sagedus ja ulatus 
peab olema proportsionaalne toimingule 
eraldatava avaliku sektori toetuse summa 
ning juhtimis- ja kontrollisüsteemi 
tervikuna ähvardava riski tasemega, mille 
auditeerimisasutus kontrollide ning auditite 
käigus kindlaks on teinud.

Kohapealsete kontrollide sagedus ja ulatus 
peavad olema proportsionaalsed toimingule 
eraldatava avaliku sektori toetuse summaga 
ning juhtimis- ja kontrollisüsteemi 
tervikuna ohustava riski tasemeni, mille 
auditeerimisasutus kontrollide ning auditite 
käigus kindlaks on teinud.

Or. en

Muudatusettepanek 288

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 114 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Komisjon võtab artikli 142 kohaselt 
vastu delegeeritud õigusakte, milles 
sätestatakse lõike 2 punktis d osutatud 
teabevahetuse üksikasjalikud eeskirjad.

8. Komisjonile antakse volitused võtta
artikli 142 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, milles sätestatakse lõike 2 
punktis d osutatud üksikasjalikud 
eeskirjad elektroonilises vormis 
salvestamiseks ja säilitamiseks mõeldud 
süsteemi kehtestamiseks, sealhulgas selles 
süsteemis salvestatavate ja säilitatavate 
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andmetele esitatavad miinimumnõuded.

Or. en

Muudatusettepanek 289

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 114 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Komisjon võtab artikli 142 kohaselt 
vastu delegeeritud õigusakte, milles 
sätestatakse lõike 4 punktis d osutatud 
kontrolljälje korda puudutavad eeskirjad.

9. Komisjonile antakse volitused võtta
artikli 142 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, milles sätestatakse 
üksikasjalikud miinimumnõuded lõike 4 
punktis d osutatud kontrolljälje kohta 
seoses raamatupidamisandmike 
säilitamise ja toetavate dokumentide 
hoidmisega sertifitseerimis-, korraldus- ja 
vahendusasutuste ning toetusesaajate 
tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 290

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 115 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rakenduskava sertifitseerimisasutuse 
põhiülesanded on:

Rakenduskava sertifitseerimisasutuse 
põhiülesanded on:

(a) koostada ja esitada komisjonile 
maksetaotlusi ning tõendada, et need 
lähtuvad usaldusväärsetest 
raamatupidamissüsteemidest, rajanevad 
kontrollitavatel tõendavatel dokumentidel 
ning on läbinud korraldusasutuse 
kontrollid;

(a) koostada ja esitada komisjonile 
maksetaotlusi ning tõendada, et need 
lähtuvad usaldusväärsetest 
raamatupidamissüsteemidest, rajanevad 
kontrollitavatel tõendavatel dokumentidel 
ning on läbinud korraldusasutuse 
kontrollid;

(b) koostada iga-aastasi 
raamatupidamisaruandeid;

(b) koostada finantsmääruse artikli 59 
lõike 5 punktis a osutatud 
raamatupidamise aastaaruandeid;
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(c) tõendada aastaaruannete terviklikkust, 
täpsust ja õigsust ning seda, et 
arvestuskannetesse kantud kulud vastavad 
kohaldatavatele liidu ja siseriiklikele 
eeskirjadele ning et need on tehtud seoses 
toimingutega, mis on rahastamiseks välja 
valitud vastavalt rakenduskava suhtes 
kohaldatavatele kriteeriumidele ning on 
vastavuses liidu ja siseriiklike 
eeskirjadega;

(c) tõendada raamatupidamisaruannete
terviklikkust, täpsust ja õigsust ning seda, 
et arvestuskannetesse kantud kulud 
vastavad kohaldatavatele liidu ja 
siseriiklikele eeskirjadele ning et need on 
tehtud seoses toimingutega, mis on 
rahastamiseks välja valitud vastavalt 
rakenduskava suhtes kohaldatavatele 
kriteeriumidele ning on vastavuses liidu ja 
siseriiklike eeskirjadega;

(d) tagada sellise süsteemi olemasolu, 
milles kirjendatakse ja salvestatakse 
elektroonilisel kujul iga toimingu 
raamatupidamisandmikud ning mis toetab 
kõiki andmeid, mida on vaja, et koostada 
maksetaotlusi ja raamatupidamise 
aastaaruandeid, sealhulgas sissenõutavate 
summade, sissenõutud summade ning 
toimingu või rakenduskava kogu toetuse 
või selle osa tühistamise järel tühistatud 
summade andmikud;

(d) tagada sellise süsteemi olemasolu, 
milles kirjendatakse ja salvestatakse 
elektroonilisel kujul iga toimingu 
raamatupidamisandmikud ning mis toetab 
kõiki andmeid, mida on vaja, et koostada 
maksetaotlusi ja 
raamatupidamisaruandeid, sealhulgas 
sissenõutavate summade, sissenõutud 
summade ning toimingu või rakenduskava 
kogu toetuse või selle osa tühistamise järel 
tühistatud summade andmikud;

(e) maksetaotluste koostamise ja esitamise 
puhul tagada, et ta on saanud 
korraldusasutuselt piisavalt teavet kuludega 
seotud menetluste ja teostatud kontrollide 
kohta;

(e) maksetaotluste koostamise ja esitamise 
puhul tagada, et ta on saanud 
korraldusasutuselt piisavalt teavet kuludega 
seotud menetluste ja teostatud kontrollide 
kohta;

(f) arvestada maksetaotluste koostamisel ja 
esitamisel kõikide auditeerimisasutuse 
poolt või tema vastutusel teostatud auditite 
tulemusi;

(f) arvestada maksetaotluste koostamisel ja 
esitamisel kõikide auditeerimisasutuse 
poolt või tema vastutusel teostatud auditite 
tulemusi;

(g) hoida elektroonilisel kujul 
raamatupidamisandmikke komisjonile 
deklareeritud kulude ja toetusesaajatele 
makstud vastava avaliku sektori toetuse 
kohta;

(g) hoida elektroonilisel kujul 
raamatupidamisandmikke komisjonile 
deklareeritud kulude ja toetusesaajatele 
makstud vastava avaliku sektori toetuse 
kohta;

(h) pidada arvestust sissenõutud summade 
ning toimingu või rakenduskava kogu 
toetuse või selle osa tühistamise järel 
tühistatud summade kohta. Sissenõutud 
summad makstakse liidu üldeelarvesse 
tagasi enne rakenduskava lõpetamist, 
arvates need maha kulude järgmisest 
eelarvestusest.

(h) pidada arvestust sissenõutud summade 
ning toimingu või rakenduskava kogu 
toetuse või selle osa tühistamise järel 
tühistatud summade kohta. Sissenõutud 
summad makstakse liidu üldeelarvesse 
tagasi enne rakenduskava lõpetamist, 
arvates need maha kulude järgmisest 
eelarvestusest.

Or. en
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Muudatusettepanek 291

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 116 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Auditeerimisasutus tagab, et 
auditeeritakse juhtimis- ja 
kontrollisüsteeme, sobivat toiminguvalimit 
ning raamatupidamise aastaaruandeid.

1. Auditeerimisasutus tagab, et komisjonile 
deklareeritud kulude alusel auditeeritakse 
rakenduskavade juhtimis- ja 
kontrollisüsteemide nõuetekohast 
toimimist ja sobivat toiminguvalimit.

Komisjonile antakse volitus võtta 
artikli 142 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, milles sätestatakse tingimused, 
millele auditid peavad vastama.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 292

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 116 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Üldiselt on auditeeritavate tegevuste 
valimi aluseks statistilised valimimeetodid.

Mittestatistilist meetodit, mis tagab valimi 
juhusliku valimise, võib kasutada siis, kui 
toimingute arv aruandeaasta jooksul ei 
ole piisav, et võimaldada statistilise 
meetodi kasutamist.

Sellistel juhtudel peab valimi suurus 
olema piisav selleks, et võimaldada 
auditiasutusel koostada seadusjõulise 
auditiarvamuse kooskõlas finantsmääruse 
artikli 59 lõike 5 punktiga b. 
Mittestatistiline valim peab hõlmama 
minimaalselt 10 % toimingutest, mille 
kulutused on komisjonile antud 



PR\937861ET.doc 207/287 PE487.740v04-00

ET

aruandeaasta jooksul deklareeritud.

Or. en

Muudatusettepanek 293

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 116 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Auditeerimisasutus koostab kuue kuu 
jooksul rakenduskava vastuvõtmisest 
auditeerimisstrateegia auditite 
teostamiseks. Auditistrateegias 
kirjeldatakse auditeerimismetoodikat, 
toiminguauditite valimivõtumeetodit ja 
auditite kavandamist jooksvaks 
aruandeaastaks ning kaheks järgmiseks 
aruandeaastaks. Auditistrateegiat 
ajakohastatakse igal aastal alates 
2016. aastast kuni 2022. aastani (kaasa 
arvatud). Kui rohkem kui ühe 
rakenduskava suhtes kehtib ühine juhtimis-
ja kontrollisüsteem, võib koostada 
asjaomaste rakenduskavade tarvis ühtse 
auditistrateegia. Auditeerimisasutus esitab 
auditistrateegia komisjonile, kui viimane 
seda taotleb.

4. Auditeerimisasutus koostab kaheksa kuu 
jooksul rakenduskava vastuvõtmisest 
auditeerimisstrateegia auditite 
teostamiseks. Auditistrateegias 
kirjeldatakse auditeerimismetoodikat, 
toiminguauditite valimivõtumeetodit ja 
auditite kavandamist jooksvaks 
aruandeaastaks ning kaheks järgmiseks 
aruandeaastaks. Auditistrateegiat 
ajakohastatakse igal aastal alates 
2016. aastast kuni 2022. aastani (kaasa 
arvatud). Kui rohkem kui ühe 
rakenduskava suhtes kehtib ühine juhtimis-
ja kontrollisüsteem, võib koostada 
asjaomaste rakenduskavade tarvis ühtse 
auditistrateegia. Auditeerimisasutus esitab 
auditistrateegia komisjonile, kui viimane 
seda taotleb.

Or. en

Muudatusettepanek 294

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 116 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Auditeerimisasutus koostab: 5. Auditeerimisasutus koostab:
i) audiitori järeldusotsuse eelmise 
aruandeaasta raamatupidamise 

i) auditiarvamuse vastavalt 
finantsmääruse artikli 59 lõike 5 
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aastaaruannete kohta, mis hõlmab 
raamatupidamise aastaaruannete 
terviklikkust, täpsust ja õigsust ning 
juhtimis- ja kontrollisüsteemi toimimist 
ning raamatupidamisarvestuse aluseks 
olevate tehingute seaduslikkust ja 
korrektsust;

punktile b;

ii) iga-aastase kontrolliaruande, milles 
kirjeldatakse eelmise aruandeaasta vältel
teostatud auditite tähelepanekuid.

ii) kontrolliaruande, milles kirjeldatakse 
vastavalt artikli 116 lõikele 1 teostatud 
auditite peamisi tähelepanekuid, 
sealhulgas juhtimis- ja kontrollisüsteemist 
tuvastatud puudujääke ning kavandatud 
ja rakendatud parandusmeetmeid.

Punkti ii kohases aruandes kirjeldatakse 
juhtimis- ja kontrollisüsteemis tuvastatud 
puudusi ning rakendatud või 
rakendamiseks kavandatavaid 
parandusmeetmeid.

välja jäetud

Kui rohkem kui ühe rakenduskava suhtes 
kehtib ühine juhtimis- ja kontrollisüsteem, 
võib punktis ii nõutavad andmed rühmitada 
ühtsesse aruandesse.

Kui rohkem kui ühe rakenduskava suhtes 
kehtib ühine juhtimis- ja kontrollisüsteem, 
võib punktis ii nõutavad andmed rühmitada 
ühtsesse aruandesse.

Or. en

Muudatusettepanek 295

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 116 – lõige 6 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse volitused võtta 
kooskõlas artikliga 142 vastu delegeeritud 
õigusakte, milles sätestatakse toimingute 
auditite ja raamatupidamisaruannete 
auditite ulatus ja sisu ning metoodika 
lõikes 1 osutatud toimingute valimiseks.

Or. en
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Muudatusettepanek 296

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 
artikli 143 punktis 3 osutatud 
kontrollimenetluse kohaselt.

7. Komisjonile antakse volitused võtta 
kooskõlas artikliga 142 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega sätestatakse 
üksikasjalikud eeskirjad komisjoni 
ametnike või komisjoni volitatud 
esindajate tehtud auditite jooksul 
kogutavate andmete kasutamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 297

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 117

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 117 välja jäetud
Korraldus- ja sertifitseerimisasutuse 
akrediteerimine ning akrediteeringu 
tühistamine
1. Akrediteerimisasutus võtab vastu 
ametliku otsuse akrediteerida korraldus-
ja sertifitseerimisasutused, mis vastavad 
akrediteerimiskriteeriumidele, mille 
komisjon on kehtestanud artikli 142 
kohaste delegeeritud õigusaktidega.
2. Lõikes 1 osutatud ametlik otsus 
põhineb auditiaruandel ja audiitori 
järeldusotsusel, mille koostab sõltumatu 
auditeerimisasutus, kes hindab juhtimis-
ja kontrollisüsteemi, sealhulgas 
vahendusasutuste rolli selles, ning 
süsteemi vastavust artiklitele 62, 63, 114 
ja 115. Akrediteerimisasutus võtab arvesse 
seda, kas rakenduskava juhtimis- ja 
kontrollisüsteemid on sarnased eelmise 
programmitöö perioodi tarvis kehtestatud 
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süsteemidega, ning lisaks ka tõendeid 
nende tõhusa toimimise kohta.
3. Liikmesriik esitab lõikes 1 osutatud 
ametliku otsuse komisjonile kuue kuu 
jooksul rakenduskava vastuvõtmise otsuse 
tegemisest.
4. Kui fondidest rakenduskavale eraldatav 
toetus ületab kokku 250 000 000 eurot, 
võib komisjon kahe kuu jooksul lõikes 1 
osutatud ametliku otsuse kättesaamisest 
taotleda sõltumatu auditeerimisorgani 
aruannet ja järeldusotsust ning juhtimis-
ja kontrollisüsteemi kirjeldust.
Komisjon võib teha märkusi kahe kuu 
jooksul dokumentide kättesaamisest.
Otsustades, kas neid dokumente taotleda, 
võtab komisjon arvesse seda, kas 
rakenduskava juhtimis- ja 
kontrollisüsteemid on sarnased eelmise 
programmitöö perioodi tarvis rakendatud 
süsteemidega, kas korraldusasutus teostab 
ka sertifitseerimisasutuse ülesandeid, ja 
tõendeid nende tõhusa toimimise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 298

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 118 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon teeb auditeerimisasutustega 
koostööd nende auditeerimiskavade ja -
meetodite koordineerimiseks ning annab 
neile viivitamata teada juhtimis- ja 
kontrollisüsteemide auditite tulemustest.

1. Komisjon teeb auditeerimisasutustega 
koostööd nende auditeerimiskavade ja -
meetodite koordineerimiseks ning annab 
nimetatud asutustele viivitamata teada 
juhtimis- ja kontrollisüsteemide auditite 
tulemustest.

Or. en
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Muudatusettepanek 299

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 118 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon, auditeerimisasutused ja 
koordineerimisorgan kohtuvad 
korrapäraselt ning vähemalt kord aastas, 
kui ei ole kokku lepitud teisiti, et tutvuda 
iga-aastase kontrolliaruande, 
järeldusotsuse ja auditistrateegiaga ning 
vahetada arvamusi juhtimis- ja 
kontrollisüsteemide täiustamisega seotud 
küsimustes.

3. Komisjon, auditeerimisasutused ja 
koordineerimisorgan kohtuvad 
korrapäraselt, üldiselt ning vähemalt kord 
aastas, kui ei ole kokku lepitud teisiti, et 
tutvuda iga-aastase kontrolliaruande, 
auditiarvamuse ja auditistrateegiaga ning 
vahetada arvamusi juhtimis- ja 
kontrollisüsteemide täiustamisega seotud 
küsimustes.

Or. en

Muudatusettepanek 300

Ettepanek võtta vastu määrus
VII jaotis – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

FINANTSJUHTIMINE, 
RAAMATUPIDAMISARVESTUSE 
KONTROLL JA HEAKSKIITMINE 
NING FINANTSKORREKTSIOONID

FINANTSJUHTIMINE, 
RAAMATUPIDAMISARVESTUSE 
JUHTIMINE, KONTROLL JA 
HEAKSKIITMINE NING 
FINANTSKORREKTSIOONID

Or. en

Muudatusettepanek 301

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 119

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik tagab, et hiljemalt 
rakenduskava lõpuks toetusesaajatele 
makstud avaliku sektori toetuse summa on 
vähemalt võrdne toetusega, mille komisjon 

Liikmesriik tagab, et hiljemalt 
rakenduskava lõpuks toetusesaajatele 
makstud avaliku sektori kulutuste summa 
on vähemalt võrdne toetusega, mille 
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on fondidest liikmesriigile maksnud. komisjon on fondidest liikmesriigile 
maksnud.

Or. en

Muudatusettepanek 302

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 120 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühised eeskirjad vahe- ja lõppmaksete 
arvutamise kohta

Vahemaksete ja lõppmakse arvutamise 
üldeeskirjad

1. Komisjon hüvitab vahemaksetena 90% 
summast, mis saadakse, kui maksetaotlusse 
kantud prioriteetse suuna abikõlblike 
kulude suhtes kohaldatakse rakenduskava 
vastuvõtmise otsuses sätestatud vastava 
prioriteetse suuna kaasrahastamise määra. 
Aastabilanss määratakse kooskõlas 
artikli 130 lõikega 1.

1. Komisjon hüvitab vahemaksetena 90% 
summast, mis saadakse, kui maksetaotlusse 
kantud prioriteetse suuna abikõlblikele 
kuludele kohaldatakse rakenduskava 
vastuvõtmise otsuses sätestatud vastava 
prioriteetse suuna kaasrahastamise määra.
Komisjon otsustab, kas järelejäänud 
summad hüvitatakse vahemaksetena või 
nõutakse sisse vastavalt artiklile 130.

Or. en

Muudatusettepanek 303

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 120 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Fondide või EMKFi toetuse osamaksed 
prioriteetsele suunale prioriteedile vahe- ja 
lõppmaksete kaudu ei tohi olla suuremad 
kui:

2. Fondide toetuse osamaksed prioriteetsele 
suunale vahe- ja lõppmaksete kaudu ei tohi 
olla suuremad kui:

(a) prioriteetse suuna prioriteedi 
maksetaotluse alusel näidatud avaliku 
sektori toetus ning

(a) prioriteetse suuna prioriteedi 
maksetaotluse alusel näidatud avaliku 
sektori toetuskõlblikud kulutused ning

(b) fondide või EMKFi toetuse osamaksed 
prioriteedile prioriteetsele suunale, mis on 
sätestatud komisjoni otsuses, millega 

(b) fondide toetuse osamaksed 
prioriteetsele suunale, mis on sätestatud 
komisjoni otsuses, millega rakenduskava 
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rakenduskava heaks kiidetakse. heaks kiidetakse.

Or. en

Muudatusettepanek 304

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 121 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) toimingute rakendamisel toetusesaajate 
poolt makstud abikõlblike kulude summat, 
nagu see on sertifitseerimisasutuste 
arvestuskannetes kirjendatud;

(a) toetusesaajate kantud abikõlblike 
kulude ning toimingute rakendamisel 
toetusesaajate poolt makstud kulude 
kogusummat, nagu see on 
sertifitseerimisasutuste 
raamatupidamissüsteemides kirjendatud;

Or. en

Muudatusettepanek 305

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 121 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) toimingute rakendamisel saadud 
avaliku sektori toetuse summat, nagu see 
on sertifitseerimisasutuste 
arvestuskannetes kirjendatud;

(b) toimingute rakendamisel kantud 
avaliku sektori kulude summat, nagu see 
on sertifitseerimisasutuste 
raamatupidamissüsteemides kirjendatud.

Or. en

Muudatusettepanek 306

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 121 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Maksetaotlusse kantud kulutusi 2. Maksetaotlusse kantud abikõlblikke 
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tõendatakse maksekviitungitega või 
samaväärse tõendusjõuga 
raamatupidamisdokumentidega, välja 
arvatud artikli 57 lõike 1 punktide b, c ja d, 
artikli 58, artikli 59 lõikes 1 ja artikli 93 
ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) nr […]/2012 (mis käsitleb 
Euroopa Sotsiaalfondi ja millega 
tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 
1081/2006) [ESFi määrus] artikli 14 
kohased toetusevormid. Selliste 
toetusevormide puhul on maksetaotlusse 
kantavateks summadeks korraldusasutuse 
poolt toetusesaajale hüvitatud kulud.

kulutusi tõendatakse maksekviitungitega 
või samaväärse tõendusjõuga 
raamatupidamisdokumentidega, välja 
arvatud käesoleva määruse artikli 57 
lõike 1 punktide b, c ja d, artikli 58, 
artikli 59 lõike 1 ja artikli 93 ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 
nr […]/2012 (mis käsitleb Euroopa 
Sotsiaalfondi ja millega tunnistatakse 
kehtetuks määrus (EÜ) nr 1081/2006) 
[ESFi määrus] artikli 14 kohased 
toetusevormid. Selliste toetusevormide 
puhul on maksetaotlusse kantavateks 
summadeks kohaldatava aluse põhjal 
arvutatud kulud.

Or. en

Muudatusettepanek 307

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 123

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid, kes ei ole maksetaotluse 
esitamise päevaks eurot kasutusele võtnud, 
konverteerivad riigi vääringus tehtud kulud 
eurodesse. Summa konverteeritakse 
eurodesse, kasutades komisjoni selle kuu 
raamatupidamise vahetuskurssi, millal kulu 
kanti asjaomase rakenduskava 
korraldusasutuse 
raamatupidamisarvestusse. Komisjon 
avaldab konverteerimiskursi igakuiselt 
elektrooniliselt.

1. Liikmesriigid, kes ei ole maksetaotluse 
esitamise päevaks eurot kasutusele võtnud, 
konverteerivad riigi vääringus tehtud kulud 
eurodesse. Summa konverteeritakse 
eurodesse, kasutades komisjoni selle kuu 
raamatupidamise vahetuskurssi, millal kulu 
kanti asjaomase rakenduskava 
sertifitseerimisasutuse 
raamatupidamisarvestusse. Komisjon 
avaldab konverteerimiskursi igakuiselt 
elektrooniliselt.

2. Kui liikmesriik võtab kasutusele euro, 
kohaldatakse lõikes 1 sätestatud 
konverteerimiskorda jätkuvalt kõikide 
kulude suhtes, mille korraldusasutus on 
raamatupidamisarvestusse kandnud enne 
riigi vääringu ja euro vahelise 
kindlaksmääratud konverteerimiskursi 
jõustumise kuupäeva. 

2. Kui liikmesriik võtab kasutusele euro, 
kohaldatakse lõikes 1 sätestatud 
konverteerimiskorda jätkuvalt kõikide 
kulude suhtes, mille sertifitseerimisasutus 
on raamatupidamisarvestusse kandnud 
enne riigi vääringu ja euro vahelise 
kindlaksmääratud konverteerimiskursi 
jõustumist.
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Or. en

Muudatusettepanek 308

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 124

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Esialgsete eelmaksete summa tasutakse 
osamaksetena järgmiselt:

1. Esialgsete eelmaksete summa tasutakse 
osamaksetena järgmiselt:

a) 2014. aastal: 2 % fondidest ja EMKFist 
rakenduskavale terveks programmitöö 
perioodiks eraldatava toetuse summast;

a) 2014. aastal: 2,5 % fondidest 
rakenduskavale terveks programmitöö 
perioodiks eraldatava toetuse summast;

b) 2015. aastal: 1 % fondidest ja EMKFist
rakenduskavale terveks programmitöö 
perioodiks eraldatava toetuse summast;

b) 2015. aastal: 2 % fondidest 
rakenduskavale terveks programmitöö 
perioodiks eraldatava toetuse summast;

c) 2016. aastal: 1 % fondidest ja EMKFist
rakenduskavale terveks programmitöö 
perioodiks eraldatava toetuse summast.

c) 2016. aastal: 2 % fondidest 
rakenduskavale terveks programmitöö 
perioodiks eraldatava toetuse summast;

Kui rakenduskava võetakse vastu 2015. 
aastal või hiljem, tasutakse varasemad 
osamaksed vastuvõtmise aastal.

Kui rakenduskava võetakse vastu 2015. 
aastal või hiljem, tasutakse varasemad 
osamaksed vastuvõtmise aastal.

2. Aastatel 2016–2022 tasutakse iga-
aastased eelmaksed enne 1. juulit. Aastal 
2016 moodustavad need 2 % fondidest ja 
EMKFist rakenduskavale terveks 
programmitöö perioodiks eraldatava 
toetuse summast. Aastatel 2017–2022
moodustavad need 2,5 % fondidest ja 
EMKFist rakenduskavale terveks 
programmitöö perioodiks eraldatava 
toetuse summast.

2. Aastatel 2016–2023 tasutakse iga-
aastased eelmaksed enne 1. juulit. Aastal 
2016 moodustavad need 2 % fondidest 
rakenduskavale terveks programmitöö 
perioodiks eraldatava toetuse summast. 
Aastatel 2017–2023 moodustavad need 2,5 
% fondidest rakenduskavale terveks 
programmitöö perioodiks eraldatava 
toetuse summast.

Or. en
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Muudatusettepanek 309

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 125

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 125 välja jäetud
Eelmaksete väljakandmine
Eelmaksena makstud summad kantakse 
komisjoni raamatupidamisarvestusest 
välja vastavalt artiklile 130.

Or. en

Muudatusettepanek 310

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 126 - lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Sertifitseerimisasutus esitab 
korrapäraselt vahemaksetaotluse, mis 
hõlmab summasid, mis on kirjendatud 
tema arvestuskannetes 30. juunil lõppeval 
aruandeaastal toetusesaajatele tasutud 
avaliku sektori toetusena. 

1. Sertifitseerimisasutus esitab vastavalt
artikli 121 lõikele 1 korrapäraselt 
vahemaksetaotluse, mis hõlmab summasid, 
mis on kirjendatud tema 
arvepidamissüsteemis 30. juunil lõppeval 
aruandeaastal toetusesaajatele tasutud 
avaliku sektori toetusena.
Sertifitseerimisasutus võib vajaduse 
korral esitada need summad 
maksetaotlusele järgneval aruandeaastal.

Märkus: aruandeaasta mõiste artikli 2 lõikes 23 tuleb üle vaadata.

Or. en
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Muudatusettepanek 311

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 126 - lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Esimest vahemaksetaotlust ei tohi 
esitada enne, kui komisjon on kätte 
saanud ametliku akti korraldusasutuse
akrediteerimise kohta.

3. Esimest vahemaksetaotlust ei tohi 
esitada enne, kui komisjonile on teatatud 
korraldus- ja sertifitseerimisasutuse 
määramine vastavalt artiklile 113 a.

Or. en

Muudatusettepanek 312

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 126 - lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Vahemakseid ei või teha rakenduskava 
puhul, kui komisjonile ei ole saadetud 
rakendamise aastaaruannet vastavalt 
fondispetsiifilistele eeskirjadele. 

4. Vahemakseid ei või teha rakenduskava 
puhul, kui komisjonile ei ole saadetud 
rakendamise aastaaruannet vastavalt 
artiklile 101.

Or. en

Muudatusettepanek 313

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 127

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon vabastab kohustusest 
summad, mis arvutatakse rakenduskavale 
teise lõigu kohaselt ning mida ei ole 
esialgsete eelmaksete ja iga-aastaste 
eelmaksete, vahemaksete ja 
aastabilansimakse tegemiseks ära 
kasutatud 31. detsembriks teisel
majandusaastal, mis järgneb rakenduskava 
alusel eelarvelise kulukohustuse võtmise 
aastale, või mille kohta ei ole artikli 126 

1. Komisjon vabastab kohustusest 
summad, mis arvutatakse rakenduskavale 
teise lõigu kohaselt ning mida ei ole 
esialgsete eelmaksete ja iga-aastaste 
eelmaksete ja vahemaksete tegemiseks ära 
kasutatud 31. detsembriks kolmandal
majandusaastal, mis järgneb rakenduskava 
alusel eelarvelise kulukohustuse võtmise 
aastale, või mille kohta ei ole artikli 126 
alusel saadetud artikli 121 kohaselt 
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alusel saadetud artikli 121 kohaselt 
koostatud maksetaotlust.

koostatud maksetaotlust.

Kulukohustustest vabastamise jaoks 
arvutab komisjon asjaomase summa, liites 
kõigile perioodi 2015–2020 eelarvelistele 
kulukohustustele ühe kuuendiku iga-
aastastest eelarvelistest kulukohustustest, 
mis on seotud 2014. aasta kogutoetusega.

välja jäetud

2. Erandina lõike 1 esimesest lõigust ei 
kohaldata kulukohustustest vabastamise 
tähtaegu iga-aastaste eelarveliste 
kulukohustuste suhtes, mis on seotud 
2014. aasta kogutoetusega.

välja jäetud

3. Kui esimene iga-aastane eelarveline 
kulukohustus on seotud 2015. aasta 
kogutoetusega, siis erandina lõikest 1 ei 
kohaldata kulukohustustest vabastamise 
tähtaegu iga-aastaste eelarveliste 
kulukohustuste suhtes, mis on seotud 
2015. aasta kogutoetusega. Sellistel 
juhtudel arvutab komisjon lõike 1 esimese 
lõigu summa, liites kõigile perioodi 2016–
2020 eelarvelistele kulukohustustele ühe 
viiendiku iga-aastastest eelarvelistest 
kulukohustustest, mis on seotud 2015. 
aasta kogutoetusega.

välja jäetud

4. Kulukohustused, mis on 31. detsembril
2022 veel avatud, vabastatakse, kui 
komisjonile ei ole 30. septembriks 2023
esitatud artikli 130 lõike 1 alusel nõutavaid 
dokumente.

4. Kulukohustused, mis on 31. detsembril
2023 veel avatud, vabastatakse, kui 
komisjonile ei ole esitatud artikli 133 lõike 
1 alusel nõutavaid dokumente artikli 133 
lõikes 1 sätestatud tähtajaks.

Or. en
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Muudatusettepanek 314

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 127 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kui komisjon otsustab suurprojektile 
loa anda, vähendatakse võimalikke 
automaatsest kulukohustustest 
vabastamisega seotud summasid sellise 
suurprojektiga seotud iga-aastaste 
summade võrra. Selliste iga-aastaste 
summade lõikes 1 osutatud automaatse 
kulukohustustest vabastamise tähtaja 
arvutamise alguskuupäevaks on selliste 
suurprojektide lubamiseks vajaliku 
hilisema otsuse kuupäev.

Or. en

Muudatusettepanek 315

Ettepanek võtta vastu määrus
II peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Raamatupidamisarvestuse kontroll ja 
heakskiitmine ning lõpetamine

Raamatupidamisearvestuse koostamine, 
kontroll ja heakskiitmine ning lõpetamine

Or. en

Muudatusettepanek 316

Ettepanek võtta vastu määrus
I jagu – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

RAAMATUPIDAMISARVESTUSE
KONTROLLIMINE JA 
HEAKSKIITMINE

RAAMATUPIDAMISARVESTUSE
KOOSTAMINE
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Or. en

Muudatusettepanek 317

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 128 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Raamatupidamise aastaaruannete sisu Raamatupidamise aastaaruannete
koostamine

1. Iga rakenduskava tõendatud 
raamatupidamise aastaaruanded
hõlmavad aruandeaastat ja sisaldavad iga 
prioriteetse suuna prioriteedi tasandil:

1. Komisjonile esitatakse iga rakenduskava 
tõendatud raamatupidamisaruande 
finantsmääruse artikli 59 lõike 5 punktis
a kohaselt. Raamatupidamisaruanded 
hõlmavad aruandeaastat ja sisaldavad iga 
prioriteetse suuna prioriteedi tasandil ja 
vajaduse korral fondi ja piirkonna 
kategooriat:

Or. en

Muudatusettepanek 318

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 128 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) rahastusvahenditele artikli 35 alusel 
tasutud eelmaksete summa;

Or. en

Muudatusettepanek 319

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 128 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) iga prioriteetse suuna prioriteedi välja jäetud
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puhul loendit aruandeaasta jooksul 
lõpetatud toimingutest, mida toetasid 
ERF, ja Ühtekuuluvusfond ja EMKF;

Or. en

Muudatusettepanek 320

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 128 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Sertifitseerimisasutus võib määrata 
raamatupidamisarvestuses prioriteetse 
suunaga prioriteetide kaupa eraldise, mis
ei ületa 5 % kogukuludest 
maksetaotlustel, mis on esitatud 
konkreetse aruandeaasta kohta, kui 
auditeerimisasutusel on kulude 
seaduslikkuse ja korrektsuse kohta 
menetlus pooleli. Selle eraldise summa 
arvatakse välja lõike 1 punktis a osutatud 
abikõlblike kulude kogusummast. 
Summad arvatakse lõplikult sisse
järgmise aasta iga-aastasesse 
raamatupidamisaruannetesse või neist 
välja.

2. Kui liikmesriik arvab 
raamatupidamisarvestusest välja eraldise, 
mis on eelnevalt arvestatud aruandeaasta
vahemaksesse, kuna selle seaduslikkuse ja
korrektsuse hindamine on pooleli, võib 
selle eraldise, mis on seaduslik ja 
korrektne, terviklikult või osaliselt, arvata 
järgmise aruandeaasta vahemakse 
taotluse sisse.

Or. en

Muudatusettepanek 321

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 128 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjon võtab rakendusaktidega 
vastu maksetaotluste näidise. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu artikli 143 
lõikes 2 osutatud nõuandemenetluse 
kohaselt.
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Or. en

Muudatusettepanek 322

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 129

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga aasta kohta, alates 2016. aastast kuni
2022. aastani (kaasa arvatud), esitab 
liikmesriik artikli 75 lõikes 1 osutatud 
dokumendid.

Iga aasta kohta alates 2016. aastast kuni
2024. aastani (kaasa arvatud), esitab
sertifitseerimisasutus finantsmääruse 
artikli 59 lõikes 5 sätestatud tähtajaks:
(a) artikli 128 lõikes 1 osutatud eelneva 
aruandeaasta raamatupidamisarvestuse; 
(b) juhtkonna kinnitava avalduse ja artikli 
114 lõike 4 punktis e osutatud 
koondaruande;
(c) artikli 116 lõike 5 punktides i ja ii 
osutatud audiitori järeldusotsuse ja 
kontrollaruande.

Or. en

Muudatusettepanek 323

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 130

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Raamatupidamisarvestuse iga-aastane 
kontroll ja heakskiitmine

Raamatupidamisarvestuse iga-aastane 
kontroll ja heakskiitmine

-1. Komisjon kontrollib liikmesriikide 
poolt artikli 129 kohaselt esitatud 
dokumente. Komisjoni nõudmisel esitab 
liikmesriik kogu vajaliku täiendava teabe, 
mis võimaldab komisjonil kindlaks 
määrata raamatupidamisarvestuse 
täielikkuse, täpsuse ja õigsuse artikli 76 
lõikes 1 sätestatud tähtajaks.
-1 a. Komisjon kiidab 
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raamatupidamisarvestuse heaks, kui tal 
on võimalik järeldada, et 
raamatupidamisarvestus on täielik, täpne 
ja õige. Komisjon teeb sellise järelduse, 
kui auditeerimisasutus on esitanud 
märkusteta audiitori järeldusotsuse 
raamatupidamisarvestuse täielikkuse 
täpsuse ja õigsuse kohta, välja arvatud 
juhul kui komisjonil on kindlaid tõendeid, 
et audiitori raamatupidamisarvestuse 
järeldusotsus ei ole usaldusväärne.
-1 b. Komisjon teavitab liikmeriiki artikli 
76 lõikes 1 sätestatud tähtajaks, kas tal on 
võimalik raamatupidamisarvestus heaks 
kiita või mitte.
-1 c. Kui raamatupidamisarvestust ei ole 
võimalik tähtajaks heaks kiita, teatab 
komisjon liikmesriigile meetmetest, mida 
peab rakendama ning nende täitmise 
ajakava, või täiendavatest juurdlustest, 
mille teostamist komisjon kavandab artikli 
65 lõike 2 alusel. Liikmesriigi poolt 
rakendatavate meetmete täitmise tähtaja 
lõppemisel, või järgneva täiendava 
juurdluse läbiviimisel komisjoni poolt, 
teatab komisjon liikmeriigile, kas tal on 
võimalik raamatupidamisarvestus heaks 
kiita või mitte.
-1 d. Arvestuskannetesse kantud kulutuste 
aluseks olevate tehingute seaduslikkuse 
ning korrektsusega seotud asjaolusid 
raamatupidamisarvestuse heakskiitmisel 
komisjon arvesse ei võta. Ilma et see 
piiraks artiklite 74 ja 134 rakendamist, ei 
lükka raamatupidamisarvestuse kontrolli 
ja heakskiitmise menetlus edasi 
vahemaksetaotluste käsitlemist ning ei too 
kaasa maksete peatamist.

1. Fondidest ja EMKFist aruandeaastal 
tasumisele kuuluva summa arvutamiseks 
võtab komisjon arvesse:

1. Heakskiidetud 
raamatupidamisarvestuse põhjal arvutab 
komisjon fondidele aruandeaastal 
tasumisele kuulva summa ja sellest 
tulenevad muudatused seoses maksetega 
liikmesriikidele. Komisjon võtab arvesse:

a) artikli 128 lõike 1 punktis a osutatud 
arvestuskannetes kirjendatud kulude 

a) artikli 128 lõike 1 punktis a osutatud 
arvestuskannete summat, millele 
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summat, millele kohaldatakse iga 
prioriteetse suuna prioriteedi 
kaasrahastamismäära;

kohaldatakse iga prioriteetse suuna 
prioriteedi kaasrahastamismäära;

b) komisjoni poolt selle aruandeaasta 
jooksul tehtud maksete kogusummat, mis 
koosneb:

b) komisjoni poolt selle aruandeaasta 
jooksul tehtud maksete kogusummat, mis 
koosneb:

i) vahemaksete summadest, mille komisjon 
on tasunud vastavalt artikli 120 lõikele 1 ja 
artiklile 22, ning

i) vahemaksete summadest, mille komisjon 
on tasunud vastavalt artikli 120 lõikele 1 ja 
artiklile 22, ning

ii) artikli 124 lõike 2 alusel tasutud iga-
aastaste eelmaksete summast.

ii) artikli 124 lõike 2 alusel tasutud iga-
aastaste eelmaksete summast.

1 a. Kui komisjon, lõike 6 menetluskorra 
kohaselt, kontrollib ja kiidab heaks 
vastavad iga-aastased eelmaksed ja 
maksab mis tahes eraldatud lisasummad 
30 päeva jooksul alates 
raamatupidamisarvestuse heakskiitmisest. 
Kui liikmesriigil on tagasinõudmisele 
kuuluvaid summasid, esitab komisjon 
sissenõudekorralduse, mis võimaluse 
korral teostatakse tasaarveldusena 
liikmesriigile makstavate järgnevate 
summade maksetest sama rakenduskava 
raames. Sellised tagasinõudmisele 
kuuluvad summad ei nõua 
finantskorrektsioone ja ei vähenda 
fondidest saadavat toetust 
rakenduskavale. Vastavalt 
finantsmääruse artikli 177 lõikele 3 on 
tagasinõudmisele kuuluvad summad 
sihtotstarbeline tulu.
1 b. Kui komisjonil ei ole võimalik lõike 4 
kohast menetluskorda järgides 
raamatupidamisarvestust heaks kiita, 
määrab komisjon olemasoleva teabe 
põhjal ja vastavalt lõikele 6, fondidest 
aruandeaastal tasumisele kuuluva summa 
ja teavitab liikmesriiki. Kui liikmesriik 
teatab komisjoni oma nõusolekust kahe 
kuu jooksul teate edastamisest 
komisjonilt, kohaldatakse lõiget 7. 
Nõusoleku puudumisel otsustab komisjon 
rakendusaktidega fondidele 
aruandeaastal tasumisele kuuluva 
summa. Sellised tagasinõudmisele 
kuuluvad summad ei nõua 
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finantskorrektsioone ja ei vähenda 
fondidest saadavat toetust 
rakenduskavale. Otsuse põhjal kohandab 
komisjon liikmesriigile makstavaid 
makseid tasaarveldusega vastavalt lõikele 
7.

1 c. Komisjoni poolt heakskiidetud 
raamatupidamisarvestus või komisjoni 
lõikest 8 tulenev otsus, ei piira artiklite 
136 ja 137 korrektsioonide kohaldamist.

1 d. Liikmesriik võib asendada eksliku 
summa, mis on avastatud pärast 
raamatupidamisarvestuse esitamist 
vastava korrigeerimise tegemisega selle 
aasta raamatupidamisarvestuses, mille 
jooksul eksimus avastati, ilma et see 
piiraks artiklite 136 ja 137 kohaldamist.

2. Raamatupidamise kontrolli ja 
heakskiidu tulemusena liikmesriigilt 
tagasinõudmisele kuuluva aastase 
jääksumma kohta esitab komisjon 
sissenõudekorralduse. Liikmesriigile 
tasuda tulev aastane jääksumma 
liidetakse järgmisele vahemaksele, mille 
komisjon teeb pärast raamatupidamise 
kontrolli ja heakskiitu. 

välja jäetud

3. Kui liikmesriigist tingitud põhjustel ei 
ole komisjonil võimalik 
raamatupidamisarvestust kontrollida ja 
heaks kiita aruandeaasta lõpule 
järgnenud aasta 30. aprilliks, teatab 
komisjon liikmesriigile meetmetest, mis 
tuleb korraldus- või auditeerimisasutusel 
rakendada, või täiendavatest juurdlustest, 
mille teostamist komisjon kavandab artikli 
65 lõigete 2 ja 3 alusel. 

välja jäetud

4. Komisjon tasub aastabilansi lähtuvalt 
raamatupidamisarvestuses deklareeritud 
kuludest, millest arvatakse maha 
komisjonile deklareeritud kulude suhtes 
tehtud eraldis, mille suhtes korraldatakse 

välja jäetud
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auditeerimisasutuses 
ärakuulamismenetlus.

Or. en

Muudatusettepanek 324

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 131

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 131 välja jäetud
Jooksev lõpetamine
1. ERFi, ja Ühtekuuluvusfondi ja EMKFi 
puhul peavad iga rakenduskava 
raamatupidamise aastaaruanded 
sisaldama aruandeaasta jooksul lõpetatud 
toimingute loendit iga prioriteetse suuna 
prioriteedi tasandil. Kontrollimise ja 
heakskiitmise otsusele allutatud 
raamatupidamisarvestuses sisalduvate 
toimingutega seotud kulud loetakse 
lõpetatuks.
2. ESFi puhul loetakse kulutused, mis 
sisalduvad raamatupidamisarvestuses, 
mille kohta on tehtud kontrollimise ja 
heakskiitmise otsus, lõpetatuks.

Or. en

Muudatusettepanek 325

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 132 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks riigiabi eeskirjade 
kohaldamist, tagab korraldusasutus, et 
toiminguid puudutavad tõendavad 
dokumendid tehakse taotluse alusel 
komisjonile ja Euroopa Kontrollikojale 

1. Ilma et see piiraks riigiabi eeskirjade 
kohaldamist, tagab korraldusasutus, et 
toiminguid, mille abikõlblike kulude 
kogusumma on väiksem kui 1 000 000 
eurot, puudutavad fondi poolt toetatud 
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kättesaadavaks kolme aasta vältel.
Kolmeaastane periood algab 31. 
detsembril aastal, mil artikli 130 alusel 
tehti raamatupidamisarvestuse kontrolli ja 
heakskiitmise otsus, või hiljemalt 
lõppmaksete tasumise kuupäevast.

kulusid tõendavad dokumendid tehakse 
taotluse alusel komisjonile ja Euroopa 
Kontrollikojale kättesaadavaks kolme aasta 
vältel alates toimingute kulusid 
sisaldavate raamatupidamisaruannete 
esitamisele järgneva aasta 31. detsembrist.
Kõikide teiste toimingute puhul tehakse 
kõik tõendavad dokumendid 
kättesaadavaks kolme aasta jooksul alates
lõpule viidud toimingute viimast kulu 
sisaldava raamatupidamisarvestuse 
esitamisele järgneva aasta 31. 
detsembrist..

Or. en

Muudatusettepanek 326

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 132 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Korraldusasutus teatab 
toetusesaajatele lõikes 1osutatud perioodi 
alguskuupäeva.

Or. en

Muudatusettepanek 327

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 132 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en



PE487.740v04-00 228/287 PR\937861ET.doc

ET

Muudatusettepanek 328

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 133 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid esitavad 30. septembriks 
2023 järgmised dokumendid:

1. Liikmesriigid esitavad 2024. aastal 
finantsmääruse artikli 59 lõikes 5 
osutatud tähtajaks järgmised dokumendid:

(a) lõppmaksetaotlus; välja jäetud
(b) fondist toetust saava rakenduskava 
rakendamise lõpparuanne või EMKFist 
toetust saava rakenduskava puhul 
viimane rakendamise aastaaruanne ning

(b) rakenduskava rakendamise lõpparuanne 
ning

(c) dokumendid artikli 75 lõikes 1 osutatud 
viimase aruandeaasta kohta (1. juulist 2022 
kuni 30. juunini 2023).

(c) dokumendid artiklis 129 osutatud 
viimase aruandeaasta kohta (1. juulist 2022 
kuni 30. juunini 2023).

(Märkus: punkti b osaline kustutamine üle vaadata vastavalt EMKFi muudatustega CPR 
muudatusettepaneku kokkuleppele.)

Or. en

Muudatusettepanek 329

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 133 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõppmaksed tasutakse hiljemalt kolme 
kuu jooksul pärast viimase aruandeaasta 
raamatupidamisaruande kontrolli ja 
heakskiitmise kuupäeva või ühe kuu 
jooksul pärast rakenduskava rakendamise 
lõpparuande vastuvõtmise kuupäeva, 
olenevalt sellest, kumb tähtpäev on 
hilisem.

2. Lõppmaksed tasutakse hiljemalt kolme 
kuu jooksul pärast viimase aruandeaasta 
raamatupidamisaruande heakskiitmise 
kuupäeva või ühe kuu jooksul pärast 
rakenduskava rakendamise lõpparuande 
vastuvõtmise kuupäeva, olenevalt sellest, 
kumb tähtpäev on hilisem.

Toetusesaaja saab kogu jäägi lõppmakse 
tähtaja jooksul ja hilinenud maksete 
direktiivi tingimustel.
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Or. en

Muudatusettepanek 330

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 134 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võib peatada kõik 
prioriteetide prioriteetsete suundade või 
rakenduskavade tasandil tehtavad 
vahemaksed või osa nendest, kui:

1. Komisjon võib peatada kõik 
prioriteetsete suundade või rakenduskavade 
tasandil tehtavad vahemaksed või osa 
nendest, kui üks või mitu alljärgnevatest 
tingimustest on täidetud:

(a) rakenduskava juhtimis- ja 
kontrollsüsteemis on suuri puudusi, mille 
suhtes ei ole rakendatud 
parandusmeetmeid;

(a) rakenduskava juhtimis- ja 
kontrollsüsteemis on suuri puudusi, mis 
ohustavad liidu panustamist 
rakenduskavasse, mille suhtes ei ole 
rakendatud parandusmeetmeid;

(b) tõendatud kuluaruandes sisalduvad 
kulud on seotud eeskirjade eiramisega, 
millel on rängad rahalised tagajärjed, mida 
ei ole kõrvaldatud;

(b) tõendatud kuluaruandes sisalduvad 
kulud on seotud eeskirjade eiramisega, 
millel on rängad rahalised tagajärjed, mida 
ei ole kõrvaldatud;

(c) liikmesriik ei ole rakendanud vajalikke 
meetmeid olukorra parandamiseks, mis on 
tinginud artikli 74 kohase edasilükkamise;

(c) liikmesriik ei ole rakendanud vajalikke 
meetmeid olukorra parandamiseks, mis on 
tinginud artikli 74 kohase edasilükkamise;

(d) järelevalvesüsteemi kvaliteedis ja 
usaldusväärsuses või andmetes ühiste ja 
erinäitajate kohta on suuri puudusi;

(d) järelevalvesüsteemi kvaliteedis ja 
usaldusväärsuses või andmetes ühiste ja 
erinäitajate kohta on suuri puudusi;

(e) liikmesriik ei ole ellu viinud 
rakenduskavas sätestatud meetmeid, mis 
on seotud eeltingimuste täitmisega;

(e) ei ole suudetud lõpetada meetmeid, et 
täita artiklis 17 sätestatud eeltingimusi;

(f) tulemuslikkuse analüüsist on selgunud, 
et prioriteetses suunas prioriteedi raames ei 
ole saavutatud tulemusraamistikus 
sätestatud vahe-eesmärke;

(f) tulemuslikkuse analüüsist on selgunud, 
et prioriteetses suunas prioriteedi raames ei 
ole üldse saavutatud tulemusraamistikus 
sätestatud vahe-eesmärke artiklis 20 
sätestatud tingimustel seoses finants- ja 
väljundnäitajatega ja rakendamise 
olulisimate etappidega.

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

välja jäetud



PE487.740v04-00 230/287 PR\937861ET.doc

ET

EMKFi fondispetsiifilistes eeskirjades 
võib ette näha täiendavaid aluseid 
maksete peatamiseks, juhul kui 
liikmesriik ei ole täitnud oma kohustusi, 
mis tulenevad ühisest kalanduspoliitikast. 

välja jäetud

(Märkus: komisjoni viimase lõike kustutamine üle vaadata vastavalt EMKFi muudatustega 
CPR muudatusettepaneku kokkuleppele.)

Or. en

Muudatusettepanek 331

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 135 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriik teeb toimingutes või 
rakenduskavades avastatud üksiku või 
süstemaatilise eeskirjade eiramisega seoses 
nõutavad finantskorrektsioonid.
Finantskorrektsioonid seisnevad avaliku 
sektori toetuse täielikus või osalises 
tühistamises toimingule või rakenduskavale.
Liikmesriik võtab arvesse eeskirjade 
eiramise olemust ja keerukust ning 
fondidele või EMKFile tekitatud rahalist 
kahju ja kohaldab proportsionaalseid 
korrektsioone. Korraldusasutus kirjendab 
finantskorrektsioonid selle aruandeaasta
raamatupidamisaruannetesse, mille jooksul 
tühistamine otsustatakse.

2. Liikmesriik teeb toimingutes või 
rakenduskavades avastatud üksiku või 
süstemaatilise eeskirjade eiramisega seoses 
nõutavad finantskorrektsioonid.
Finantskorrektsioonid seisnevad avaliku 
sektori toetuse täielikus või osalises 
tühistamises toimingule või rakenduskavale.
Liikmesriik võtab arvesse eeskirjade 
eiramise olemust ja keerukust ning 
fondidele tekitatud rahalist kahju ja 
kohaldab proportsionaalseid korrektsioone. 
Korraldusasutus kirjendab 
finantskorrektsioonid 
raamatupidamisaruannetesse, mille jooksul 
tühistamine otsustatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 332

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 136 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjonile antakse volitus võtta artikli 6. Komisjonile antakse artikli 142 kohaselt 
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142 kohaselt vastu delegeeritud akte, 
millega kehtestatakse kohaldatava 
finantskorrektsiooni taseme määramise 
kriteeriumid.

delegeeritud aktidega volitus sätestada 
üksikasjalikud eeskirjad, et määrata 
kriteeriumid juhtumitele, mida käesoleva 
artikli tähenduses saab käsitleda tõsiselt 
puudulikuna ning millega kehtestatakse 
kohaldatava finantskorrektsiooni taseme 
määramise kriteeriumid.

Or. en

Muudatusettepanek 333

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 137 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui komisjon või Euroopa 
Kontrollikoda tuvastab komisjonile 
saadetud raamatupidamise aastaaruandeid 
mõjutava eeskirjade eiramise, vähendab 
sellest tulenev finantskorrektsioon fondide 
toetust rakenduskavale.

6. Kui komisjon või Euroopa 
Kontrollikoda tuvastab liikmesriikide poolt
komisjonile saadetud 
raamatupidamisaruandeid mõjutava 
eeskirjade eiramise, vähendab sellest 
tulenev finantskorrektsioon fondide toetust 
rakenduskavale.

Or. en

Muudatusettepanek 334

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 140

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toimingutele, mille abikõlblikud kulud 
kokku ei ületa fondide puhul 100 000 
eurot või EMKFi puhul 50 000 eurot, 
tehakse enne artiklis 131 sätestatud 
kõikide kulude lõpetamist kõige rohkem 
üks audit, mille teostab kas 
auditeerimisasutus või komisjon. Muudele 
toimingutele tehakse enne artiklis 131 
sätestatud kõikide kulude lõpetamist kõige 
rohkem üks audit aruandeaastas ning auditi 

1. Toimingutele, mille abikõlblikud kulud 
kokku ei ületa EMKFi ja 
Ühtekuuluvusfondi puhul 200 000 eurot ja 
Euroopa Sotsiaalfondi puhul 150 000 
eurot, tehakse kõige rohkem üks audit, 
mille teostab kas auditeerimisasutus või 
komisjon enne aruandeaasta, mille 
jooksul toiming lõpetati, 
raamatupidamisaruannete esitamist.
Muudele toimingutele tehakse kõige 
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teostab kas auditeerimisasutus või 
komisjon. Käesolevad sätted ei piira lõike 
4 kohaldamist.

rohkem üks audit aruandeaastas ning auditi 
teostab kas auditeerimisasutus või 
komisjon enne aruandeaasta, mille 
jooksul toiming lõpetati, 
raamatupidamisaruannete esitamist.
Komisjon ja auditeerimisasutus ei teosta 
auditit toimingutele, millele on tehtud 
käesoleva aasta jooksul audit Euroopa 
Kontrollikoja poolt, eeldusel, et Euroopa 
Kontrollikoja poolt teostatud auditi 
tulemusi antud toimingu kohta on 
võimalik kasutada auditeerimisasutuse ja 
komisjoni poolt nende edasiste ülesannete 
täitmiseks. Eespool nimetatud sätete 
kohaldamisel arvestatakse lõikes 4
sätestatud erandeid.

2. Rakenduskavade puhul, mille kõige 
viimatisest audiitori järeldusotsusest 
ilmneb, et suuri puudusi ei ole, võib 
komisjon leppida artikli 118 lõikes 3 
osutatud järgmisel kohtumisel 
auditeerimisasutusega kokku, et nõutava 
auditeerimise taset võib vähendada, nii et 
see on tuvastatud tõenäosusega 
proportsionaalne. Taolistel juhtudel ei 
teosta komisjon oma kohapealseid auditeid, 
kui ei ole tõendeid, mis võimaldavad väita, 
et juhtimis- ja kontrollisüsteemi toimimises 
on märkimisväärseid puudusi, mis 
mõjutavad komisjonile deklareeritud 
kulusid aruandeaastal, mille 
raamatupidamisarvestuse kohta on tehtud 
heakskiitmise otsus.

2. Rakenduskavade puhul, mille kõige 
viimatisest audiitori järeldusotsusest 
ilmneb, et suuri puudusi ei ole, võib 
komisjon leppida artikli 118 lõikes 3 
osutatud järgmisel kohtumisel 
auditeerimisasutusega kokku, et nõutava 
auditeerimise taset võib vähendada, nii et 
see on tuvastatud tõenäosusega 
proportsionaalne. Taolistel juhtudel ei 
teosta komisjon oma kohapealseid auditeid, 
kui ei ole tõendeid, mis võimaldavad väita, 
et juhtimis- ja kontrollisüsteemi toimimises 
on märkimisväärseid puudusi, mis 
mõjutavad komisjonile deklareeritud 
kulusid aruandeaastal, mille 
raamatupidamisarvestuse on komisjon 
heakskiitnud.

3. Rakenduskavade puhul, mille puhul 
komisjon leiab, et ta võib kasutada 
auditeerimisasutuse järeldusotsust, võib 
komisjon leppida auditeerimisasutusega 
kokku piirata oma kohapealseid auditeid ja 
auditeerida auditeerimisasutuse tööd, kui ei 
ole tõendeid puudustest 
auditeerimisasutuse töös aruandeaastal, 
mille raamatupidamisarvestuse kohta on
tehtud heakskiitmise otsus.

3. Rakenduskavade puhul, mille puhul 
komisjon leiab, et ta võib kasutada 
auditeerimisasutuse järeldusotsust, võib 
komisjon leppida auditeerimisasutusega
kokku piirata komisjoni kohapealseid 
auditeid ja auditeerida auditeerimisasutuse 
tööd, kui ei ole tõendeid puudustest 
auditeerimisasutuse töös aruandeaastal, 
mille raamatupidamisarvestuse on
komisjon heaks kiitnud.

4. Ilma, et see piiraks lõike 1 kohaldamist, 
võivad auditeerimisasutus ja komisjon 
teostada toimingute auditeid juhul, kui 
riskihindamisega tuvastatakse konkreetne 

4. Auditeerimisasutus ja komisjon võivad 
teostada toimingute auditeid juhul, kui 
riskihindamisega või Euroopa 
Kontrollikoja auditiga tuvastatakse 
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eeskirjade eiramise või pettuse oht või kui 
on tõendeid suurtest puudustest asjaomase 
rakenduskava juhtimis- ja 
kontrollisüsteemis, ning kolme aasta 
jooksul pärast rakenduskava kõikide 
kulude sulgemist artikli 131 kohaselt 
auditivalimi raames. Komisjon võib 
teostada auditeerimisasutuse töö 
hindamise otstarbel igal ajal toimingute 
auditeid auditeerimistegevuse kordamise 
teel.

konkreetne eeskirjade eiramise või pettuse 
oht või kui on tõendeid suurtest puudustest 
asjaomase rakenduskava juhtimis- ja 
kontrollisüsteemis, ning artikli 132 lõikes 
1 osutatud aja jooksul. Komisjon võib 
auditeerimisasutuse töö hindamise 
eesmärgil analüüsida auditeerimisasutuse 
kontrolljälge või võtta osa 
auditeerimisasutuse kohapealsest 
kontrollist, ja kui vastavalt 
rahvusvaheliselt tunnustatud 
auditeerimisstandarditele on 
auditeerimisasutuse tõhusa toimimise 
kinnituse saamise otstarbel vajalik, 
teostada toimingute auditeid.

Or. en

Muudatusettepanek 335

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 143 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjoni abistab fondide 
koordineerimiskomitee. Kõnealune 
komitee on komitee määruse (EL) nr 
182/2011 tähenduses.

1. Käesoleva määruse, määruse (EL) Nr... 
/(ERF),määruse (EL) Nr..../ESF, 
määruse (EL) Nr..../ ( ESF) ja määruse 
(EL) Nr..../(Ühtekuuluvusfond) 
rakendamisel abistab komisjoni Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondide 
koordineerimiskomitee. Kõnealune 
komitee on komitee määruse (EL) nr 
182/2011 tähenduses.

Or. en
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Muudatusettepanek 336

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 143 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui on viidatud käesolevale lõikele, 
kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 
artiklit 5.

3. Kui on viidatud käesolevale lõikele, 
kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 
artiklit 5.

Kui komitee arvamust lõigete 2 ja 3 
kohaselt küsitakse kirjaliku menetluse 
teel, lõpetatakse see menetlus ilma 
tulemusele jõudmata, kui arvamuse 
esitamiseks kehtestatud tähtaja jooksul 
komitee eesistuja sedasi otsustab või kui 
(… komitee liiget) [liikmete arv] (komitee 
liikmete … enamus) [täpsustada enamus: 
lihthäälteenamus, kahekolmandikuline 
vms] seda taotleb.

välja jäetud

Kui komitee ei esita oma arvamust, ei võta 
komisjon rakendusakti eelnõu vastu ning 
kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 
artikli 5 lõike 4 kolmandat lõiku.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 337

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 144

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vastavalt aluslepingu artiklile 177 
vaatavad Euroopa Parlament ja nõukogu 
käesoleva määruse läbi hiljemalt 31. 
detsembriks 20XX.

Vastavalt Euroopa Liidu toimimise
aluslepingu artiklile 177 vaatavad Euroopa 
Parlament ja nõukogu käesoleva määruse 
läbi hiljemalt 31. detsembriks 2020.

Or. en
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Muudatusettepanek 338

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 145

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolev määrus ei mõjuta asjaomaste 
projektide ega komisjoni poolt määruse 
(EÜ) nr 1083/2006 või mõne muu 31. 
detsembril 2013 abi suhtes kohaldatava 
õigusakti alusel heaks kiidetud abi 
jätkamist ega muutmist, sealhulgas 
täielikku ega osalist tühistamist, kuni 
nende projektide lõpetamiseni.

1. Käesolev määrus ei mõjuta asjaomaste 
projektide ega komisjoni poolt määruse 
(EÜ) nr 1083/2006 või mõne muu 31. 
detsembril 2013 abi suhtes kohaldatava 
õigusakti alusel heaks kiidetud abi 
jätkamist ega muutmist, sealhulgas 
täielikku ega osalist tühistamist, ning 
kohaldatakse seejärel abi või toimingu 
lõpetamiseni.

2. Nõukogu määruse (EÜ) nr 1083/2006 
kohaselt esitatud taotlused jäävad kehtima.

2. Nõukogu määruse (EÜ) nr 1083/2006 
kohaselt esitatud või heakskiidetud 
abikõlblikud taotlused jäävad kehtima.

2 a. Kui liikmesriik kasutab artikli 113 
lõikes 3 sätestatud valikuvõimalust, võib 
ta esitada komisjonile taotluse, mille 
kohaselt, erandina nõukogu määruse 
(EÜ) nr 1083/2006 artikli 59 lõike 1 
punktist b, täidab korraldusasutus 
sertifitseerimisasutuse ülesandeid vastava 
rakenduskava rakendamisel nõukogu 
määruse (EÜ) nr 1083/2006 alusel. Koos 
taotlusega esitatakse auditeerimisasutuse 
hinnang. Kui komisjon on teabe põhjal, 
mis on esitatud auditeerimisautuse poolt 
ja tema enda auditeerimise tulemusel, 
veendunud, et rakenduskavade juhtimis-
ja kontrollsüsteemid toimivad tõhusalt ja 
nende toimimist ei kahjusta 
auditeerimisasutuse ülesandeid täitev 
korraldusasutus, teavitab ta liikmesriiki 
oma nõusolekust kahe kuu jooksul 
taotluse vastuvõtmise kuupäevast.

Or. en
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Muudatusettepanek 339

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 146

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 
tunnistatakse kehtetuks alates 1. jaanuarist 
2014.

1. Ilma et see piiraks artikli 145 sätteid, 
tunnistatakse nõukogu määrus (EÜ) nr 
1083/2006 kehtetuks alates 1. jaanuarist 
2014.

2. Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele 
käsitatakse viidetena käesolevale 
määrusele.

2. Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele 
käsitatakse viidetena käesolevale 
määrusele ning tuleb lugeda vastavalt 
vastavustabelile xxxx lisas.

Or. en

Muudatusettepanek 340

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 147

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval 
pärast selle avaldamist Euroopa Liidu 
Teatajas.

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval 
pärast selle avaldamist Euroopa Liidu 
Teatajas.

Käesoleva määruse artiklid 18–22, artikli 
25 lõige 3, artikli 33 lõike 1 punkt a, 
artiklid 51, 53, 66–84, 108, 110, 111 ja 
119–139 jõustuvad 1. jaanuarist 2014.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja 
vahetult kohaldatav kõikides 
liikmesriikides.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja 
vahetult kohaldatav kõikides 
liikmesriikides.

Or. en
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Muudatusettepanek 341

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I LISA -I LISA

Ühise strateegilise raamistiku elemendid, 
mis käsitlevad järjepidevuse ja sidususe 
tagamist liikmesriikide ja liidu 
majanduspoliitikaga, mehhanisme, mille 
abil toimub koordineerimine ÜSRi 
fondide vahel ja muude asjakohaste liidu 
poliitikavaldkondade ja vahenditega, 
horisontaalpõhimõtteid ja 
valdkonnaüleseid poliitikaeesmärke ning 
territoriaalsete probleemide lahendamise 
korda

Ühine strateegiline raamistik (ÜSR)

Or. en

Muudatusettepanek 342

Ettepanek võtta vastu määrus
 I lisa – osa 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Sissejuhatus 1. Sissejuhatus

Et saavutada ÜSRi fondide maksimaalne 
panus aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu saavutamisse, vähendades 
seeläbi ebavõrdsust, on tarvis tagada, et 
strateegia „Euroopa 2020” raames võetud 
poliitilisi kohustusi toetaksid ÜSRi fondide
ja muude liidu instrumentide kaudu 
tehtavad investeeringud. Seega teevad 
liikmesriigid kindlaks, kuidas nende 
programmid võivad aidata kaasa 
strateegia „Euroopa 2020” poliitiliste 
sihtide ja peaeesmärkide saavutamisele 
ning juhtalgatuste elluviimisele. 

Et edendada harmoonilise, tasakaaluka ja 
jätkusuutliku liidu arengut ja tagada 
Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide maksimaalne panus 
aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu saavutamisse, lisaks ka 
Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide fondispetsiifilised,
sealhulgas majandusliku, sotsiaalse ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse ülesanded, 
on tarvis tagada, et strateegia „Euroopa 
2020” raames võetud poliitilisi kohustusi 
toetaksid Euroopa struktuuri-ja 
investeerimisfondide ja muude liidu 
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instrumentide kaudu tehtavad 
investeeringud. Ühtne strateegiline 
raamistik, kooskõlas artikliga 10 ja 
vastavuses fondispetsiifilise määruse 
sätestatud prioriteetidega ja 
eesmärkidega, peab tagama strateegilised 
juhtpõhimõtted, et saavutada 
integreeritud arengu lähenemisviis 
kasutades Euroopa struktuuri-ja 
investeerimisfonde kooskõlas muude liidu 
instrumentide ja poliitikatega, vastavalt
strateegia „Euroopa 2020” poliitiliste 
sihtide ja peaeesmärkide saavutamisele 
ning vajaduse korral juhtalgatuste 
elluviimisele, võttes samal ajal arvesse 
põhilisi territoriaalseid tulipunkte ja 
konkreetseid riiklikke, piirkondlikke ja 
kohalikke kontekste.

Or. en

Muudatusettepanek 343

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – osa 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liidu majandusliku juhtimise sidusus ja
järjepidevus

2. Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide panus liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegiasse ja liidu majandusliku 
juhtimise sidususse

-1. Et toetada tõhusalt aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
prioriteete koostöölepingutes ja -
programmides määrab käesoleva määruse 
artikkel 9 kindlaks üksteist temaatilist 
eesmärki kooskõlas strateegia „Euroopa 
2020” sihtidega, mida toetavad Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondid.

1. Liikmesriigid pööravad erilist 
tähelepanu kasvu soodustavate kulude 
eelistähtsustamisele, sealhulgas haridus-, 
teadus-, innovatsiooni- ja 

1. Majanduskasvuks ja tööhõiveks 
vajaliku kriitilise massi tagamiseks, 
kooskõlas temaatiliste eesmärkidega, 
peavad liikmesriigid koondama käesoleva 
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energiatõhususkulutustele ning kulutustele, 
mis tehakse selleks, et hõlbustada VKEde 
juurdepääsu rahastamisele, tagada 
keskkonnasäästlikkus, loodusvarade 
majandamine ja kliimameetmed, ning
selliste kulutuste tulemuslikkuse 
tagamisele. Samuti võtavad nad arvesse 
tööturuasutuste ja aktiivse tööturupoliitika 
ulatuse ja tulemuslikkuse säilitamist või 
suurendamist, pöörates eritähelepanu 
noorte töötusele.

määruse artikli 16 toetuse ja 
fondispetsiifilised eeskirjad temaatilisele 
kontsentreerumisele ja tagama kulutamise 
tõhususe. Nad pööravad erilist tähelepanu 
kasvu soodustavate kulude 
eelistähtsustamisele, sealhulgas haridus-, 
teadus-, innovatsiooni- ja 
energiatõhususkulutustele ning kulutustele, 
mis tehakse selleks, et hõlbustada VKEde 
juurdepääsu rahastamisele, tagada 
keskkonnasäästlikkus, loodusvarade 
majandamine ja kliimameetmed ning
samuti ajakohastada avalikku haldust. 
Samuti võtavad nad arvesse 
tööturuasutuste ja aktiivse tööturupoliitika 
ulatuse ja tulemuslikkuse säilitamist või 
suurendamist, et võidelda töötusega,
pöörates eritähelepanu noorte töötusele ja 
käsitlevad kriisi sotsiaalseid tagajärgi 
ning edendavad sotsiaalset kaasatust.

2. Partnerluslepingute ettevalmistamisel
kavandavad liikmesriigid ja piirkonnad 
vastavalt oma rollile ja kohustustele ÜSRi 
fondide kasutamist selliselt, et võtavad 
arvesse uusimaid asjakohaseid 
riigipõhiseid soovitusi, mille nõukogu on
andnud ELi toimimise lepingu artikli 121 
lõike 2 ja artikli 148 lõike 4 põhjal. 
Liikmesriigid võtavad arvesse ka vastavaid 
nõukogu soovitusi, mis põhinevad 
stabiilsuse ja kasvu paktil ning majanduse 
kohandamise programmidel. Iga 
liikmesriik sätestab käesoleva määruse 
artikli 14 punkti a alapunkti i kohaselt 
partnerluslepingus, kuidas liidu ja riigi 
mitmesugused rahastusvood aitavad 
lahendada probleeme, mis on esile toodud 
vastavates riigipõhistes soovitustes, ning 
saavutada eesmärke, mis on vastutavate 
piirkondlike ja kohalike ametiasutustega 
konsulteerides kantud riiklikusse 
reformiprogrammi.

2. Et tagada järjepidevus Euroopa 
poolaasta kontekstis kehtestatud 
prioriteetidega, võtavad liikmesriigid 
koostöölepingute ettevalmistamisel
Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide kasutamise 
kavandamisel vajaduse korral arvesse 
riiklikke reformikavasid, ja uusimaid 
asjakohaseid riigipõhiseid soovitusi ja 
asjakohaseid nõukogu soovitusi, mis on
vastu võetud vastavalt ELi toimimise 
lepingu artikli 121 lõikele 2 ja artikli 148 
lõikele 4. Liikmesriigid võtavad, vajaduse 
korral, arvesse ka vastavaid nõukogu 
soovitusi, mis põhinevad stabiilsuse ja 
kasvu paktil ning majanduse kohandamise 
programmidel.

2 a. Et määrata kindlaks, kuidas Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondid saavad 
kõige tõhusamalt panustada strateegiasse 
„Euroopa 2020” ja võttes arvesse ELi 
toimimise lepingu eesmärke, sealhulgas 
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majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne 
ühtekuuluvus, peavad liikmesriigid 
Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide kavandatavaks 
kasutamiseks valima temaatilised 
eesmärgid sobivas riiklikus, piirkondlikus 
ja kohalikus kontekstis.

Or. en

Muudatusettepanek 344

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – osa 3 – jagu 3.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. ÜSRi fondide vahelised 
koordineerimismehhanismid

3. Eurooa struktuuri- ja 
investeerimisfondide integreeritud 
lähenemisviis ja kasutusmeetmed

3.1 Sissejuhatus 3.1 Sissejuhatus

-1. Vastavalt käesoleva määruse artikli 14 
lõike 2 punktile a peab koostööleping 
viitama territoriaalse arengu ühtsele 
lähenemisviisile. Liikmesriigid tagavad, et 
temaatiliste eesmärkide valimine ning 
investeerimine ja liidu prioriteedid on 
suunatud arenguvajadustele ja 
territoriaalsetele tulipunktidele ühtsel 
viisil kooskõlas jaos 6.3 (allpool) 
sätestatud analüüsiga. Liikmesriigid 
püüdlevad võimaluste maksimaalse kasu 
saamise suunas, et tagada kooskõlastatud 
ja ühtne Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide eraldamine.

1. Liikmesriigid tagavad, et ÜSRi kaudu 
toetatavad sekkumised on vastastikku 
täiendavad ja et neid rakendatakse 
koordineeritult viisil, mis vähendab 
kohapeal halduskulusid ja halduskoormust.

1. Liikmesriigid ja, kui see on asjakohane, 
siis vastavalt artikli 4 lõikele 4, regioonid
tagavad, et Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide kaudu toetatavad 
sekkumised on vastastikku täiendavad ja et 
neid rakendatakse koordineeritult viisil, 
mille eesmärk on luua sünergia, et 
vähendada korraldusasutuste ja 
toetusesaajate halduskulusid ja 
halduskoormust vastavalt käesoleva 



PR\937861ET.doc 241/287 PE487.740v04-00

ET

määruse artiklitele 4, 14 ja 24.

Or. en
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – osa 3 – jagu 3.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.2 Koordineerimine ja vastastikune 
täiendavus

3.2 Koordineerimine ja vastastikune 
täiendavus

1. Liikmesriigid ja korraldusasutused, kes 
vastutavad ÜSRi fondide rakendamise eest, 
teevad partnerluslepingute ja 
programmide ettevalmistamisel, 
rakendamisel, järelevalvel ja hindamisel 
tihedat koostööd. Eelkõige tagavad nad, et 
viiakse ellu järgmised meetmed:

1. Liikmesriigid ja korraldusasutused, kes 
vastutavad Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide rakendamise eest, 
teevad koostöölepete ja programmide 
ettevalmistamisel, rakendamisel, 
järelevalvel ja hindamisel tihedat koostööd. 
Eelkõige tagavad nad, et viiakse ellu 
järgmised meetmed:

(a) tuvastada sekkumisvaldkonnad, kus 
ÜSRi fonde saab omavahel kombineerida 
vastastikku täiendaval viisil, et saavutada 
käesolevas määruses sätestatud 
temaatilised eesmärgid;

(a) tuvastada sekkumisvaldkonnad, kus 
Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde
saab omavahel kombineerida vastastikku 
täiendaval viisil, et saavutada käesolevas 
määruses sätestatud temaatilised 
eesmärgid;

(a a) tagada kooskõlas artikli 4 lõikega 6 
Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide kokkulepete 
olemasolu tõhusaks koordineerimiseks, et 
suurendada fondide mõju ja tõhusust, 
sealhulgas, kui see on asjakohane, mitme 
rahastajaga programmide kasutamise 
kaudu fondidele, mida käsitletakse III 
osas;

(b) edendada muude ÜSRi fondide eest 
vastutavate korraldusasutuste või muude 
korraldusasutuste ja vastavate 
ministeeriumide kaasamist toetuskavade 

(b) edendada muude Euroopa struktuuri-
ja investeerimisfondide eest vastutavate 
korraldusasutuste või muude 
korraldusasutuste ja vastavate 
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väljatöötamisse, et tagada koordineerimine 
ja vältida kattumisi;

ministeeriumide kaasamist toetuskavade 
väljatöötamisse, et tagada koordineerimine 
ja vältida kattumisi;

(c) kui see on asjakohane, moodustada 
ÜSRi fondide rakendamise programmide 
jaoks ühised järelevalvekomisjonid ja 
töötada välja muud ühised juhtimis- ja 
kontrollistruktuurid, et lihtsustada 
koostööd ÜSRi fondide rakendamise eest 
vastutavate ametiasutuste vahel;

(c) kui see on asjakohane, moodustada 
Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide rakendamise 
programmide jaoks ühised 
järelevalvekomisjonid ja töötada välja 
muud ühised juhtimis- ja 
kontrollistruktuurid, et lihtsustada 
koostööd Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide rakendamise eest 
vastutavate ametiasutuste vahel;

(d) kasutada ära ühiseid e-valitsuse 
lahendusi, mis on suunatud taotlejatele ja 
toetusesaajatele ning mis pakuvad ühtset 
juurdepääsupunkti, kust saab nõu kõigist 
ÜSRi fondidest toetuse saamise võimaluste 
kohta;

(d) kasutada ära ühiseid e-valitsuse 
lahendusi, mis võivad abiks olla
taotlejatele ja toetusesaajatele ning mis 
pakuvad ühtset juurdepääsupunkti, 
sealjuures nõu kõigist Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondides 
toetuse saamise võimaluste kohta;

(e) kehtestada mehhanismid, millega 
koordineeritakse ERFist ja ESFist 
rahastatavat koostööd ning 
„majanduskasvu ja tööhõive 
investeeringute” eesmärgi alla kuuluvatest 
programmidest toetatavaid investeeringuid.

(e) kehtestada mehhanismid, millega 
koordineeritakse ERFist ja ESFist 
rahastatavat koostööd ning 
„majanduskasvu ja tööhõive 
investeeringute” eesmärgi alla kuuluvatest 
programmidest toetatavaid investeeringuid.

(e a) edendada ühtseid lähenemisviise 
Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide vahel, et juhtida 
toimingute arendamist, avaldab 
konkursikutseid ja viib läbi 
valikumenetlusi või teisi mehhanisme, et 
lihtsustada integreeritud projektide 
fondide ligipääsu;
(e b) julgustada koostööd Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondide eri 
korraldusasutuste vahel järelevalve, 
hindamise, juhtimise ja kontrolli 
valdkondades ning auditeerimisel.

Or. en
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – osa 3 – jagu 3.3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.3 Integreeritud lähenemisviiside 
soodustamine

3.3 Integreeritud lähenemisviiside 
soodustamine

1. Kui see on asjakohane, kombineerivad 
liikmesriigid ÜSRi fonde kohalikul, 
piirkondlikul või riiklikul tasandil 
integreeritud pakettideks, mis on 
spetsiaalselt välja töötatud, et vastata 
konkreetsetele vajadustele, eesmärgiga 
toetada strateegia „Euroopa 2020” 
siseriiklike eesmärkide saavutamist, ja 
kasutavad integreeritud territoriaalseid 
investeeringuid, ühtseid toiminguid ja
ühiseid tegevuskavu.

1. Kui see on asjakohane, kombineerivad 
liikmesriigid Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfonde kohalikul, piirkondlikul 
või riiklikul tasandil integreeritud 
pakettideks, mis on spetsiaalselt välja 
töötatud, et vastata konkreetsetele 
piirkondlikele probleemidele, eesmärgiga 
toetada partnerluslepingus ja -
programmides sätestatud eesmärkide 
saavutamist. Seda on võimalik teha 
integreeritud territoriaalseid 
investeeringuid, ühtseid toiminguid,
ühiseid tegevuskavu ja kogukonna juhitud 
kohalikku arengut kasutades.

1 a. Kooskõlas käesoleva määruse endise 
artikliga 99 võib temaatiliste eesmärkide 
integreeritud kasutamise saavutamiseks 
kombineerida integreeritud territoriaalse 
investeeringu alla ESFi, ERFi ja 
ühtekuuluvusfondi poolt toetatud 
rahastamisvahendeid erinevatest 
prioriteetsetest suundadest või 
rakenduskavadest. Seda võib täiendada 
EAFRD või EMKFi asjaomaste 
programmide finantsvahenditega.
1 b. Kooskõlas fondi konkreetsete 
eeskirjade asjaomaste artiklitega võib 
prioriteetne suund puudutada 
temaatiliselt ühtse integreeritud 
lähenemise mõju ja tulemuslikkuse 
suurendamiseks rohkem kui ühte 
piirkondlikku kategooriat, kombineerida 
vähemalt ühe ERFi, ühtekuuluvusfondi ja 
ESFi täiendava investeerimisprioriteedi 
ühe temaatilise eesmärgi alla ning 
asjakohaselt põhjendatud juhtudel 
kombineerida vähemalt ühe täiendava 
investeerimisprioriteedi erinevatest 
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temaatilistest eesmärkidest, et saavutada 
nende maksimaalne panus prioriteetse 
suuna suhtes.

2. Liikmesriigid edendavad kohalike ja 
allpiirkondlike lähenemisviiside 
väljatöötamist, eelkõige kogukonna 
juhitud kohaliku arengu kaudu, 
delegeerides otsustamise ja rakendamise 
kohalikule avalikest, eraõiguslikest ja 
kodanikuühiskonna osalistest koosnevale 
partnerlusele. Kogukonna juhitud 
kohalikku arengut rakendatakse 
strateegilise lähenemisviisi raames ja selle 
eesmärk on tagada, et kohalike vajaduste 
„alt üles” kindlaksmääramisel võetakse 
arvesse kõrgemal tasandil seatud 
prioriteete. Seepärast määravad 
liikmesriigid kindlaks kogukonna juhitud 
kohalikus arengus kasutatava 
lähenemisviisi, mida rakendada kõikide 
ÜSRi fondide puhul, ning märgivad 
partnerluslepingutesse, milliseid peamisi 
probleeme sel viisil lahendatakse, millised 
on kogukonna juhitud kohaliku arengu 
peamised eesmärgid ja prioriteedid ning 
kaetavad territooriumid, milline roll 
antakse strateegiate elluviimisel kohalikele 
algatusrühmadele ja milline nähakse ette 
erinevatele ÜSRi fondidele kohaliku 
arengu strateegiate rakendamisel eri tüüpi 
territooriumidel, nagu maa-, linna- ja 
rannikupiirkondades, ning millised on 
vastavad koordineerimismehhanismid.

2. Liikmesriigid edendavad kooskõlas oma 
institutsioonilise ja õigusraamistikuga 
ning käesoleva määruse artikliga 28
kohalike ja allpiirkondlike 
lähenemisviiside väljatöötamist.
Kogukonna juhitud kohalikku arengut 
rakendatakse strateegilise lähenemisviisi 
raames ja selle eesmärk on tagada, et 
kohalike vajaduste „alt üles” 
kindlaksmääramisel võetakse arvesse 
kõrgemal tasandil seatud prioriteete. 
Seepärast määravad liikmesriigid kindlaks 
kogukonna juhitud kohalikus arengus 
kasutatava lähenemisviisi, mida rakendada 
EAFRD ja, kus asjakohane, ERFi, ESFi 
või EMKFi kaudu kooskõlas käesoleva 
määruse artikli 14 lõikega 2, ning 
märgivad partnerlusleppesse, milliseid 
peamisi probleeme sel viisil lahendatakse, 
millised on kogukonna juhitud kohaliku 
arengu peamised eesmärgid ja prioriteedid 
ning kaetavad territooriumid, milline roll 
antakse strateegiate elluviimisel kohalikele 
algatusrühmadele ja milline nähakse ette 
EAFRDle ja, kus asjakohane, ERFile, 
ESFile või EMKFile kohaliku arengu 
strateegiate rakendamisel eri tüüpi 
territooriumidel, nagu maa-, linna- ja 
rannikupiirkondades, ning millised on 
vastavad koordineerimismehhanismid.

Or. en
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – osa 4 – jagu 4.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. ÜSRi fondide koordineerimine muude 4. Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide koordineerimine ja 



PR\937861ET.doc 245/287 PE487.740v04-00

ET

liidu poliitikavaldkondade ja vahenditega sünergiad muude liidu 
poliitikavaldkondade ja vahenditega

Käesolevas jaos sätestatud liidu 
programmid ei kujuta endast ammendavat 
loetelu.

Käesolevas jaos ette nähtud 
liikmesriikidepoolne koordineerimine 
kehtib ulatuses, milles liikmesriik 
kavatseb Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide ning muude liidu 
vahendite tuge asjaomases 
poliitikavaldkonnas kasutada. Käesolevas 
jaos sätestatud liidu programmid ei kujuta 
endast ammendavat loetelu.

4.1 Sissejuhatus 4.1 Sissejuhatus

1. Liikmesriigid analüüsivad liidu 
valdkonnapoliitika mõju riiklikul ja 
piirkondlikul tasandil ning mõju 
sotsiaalsele, majanduslikule ja 
territoriaalsele ühtekuuluvusele, et 
soodustada tulemuslikku koordineerimist, 
teha kindlaks kõige sobivamad viisid, 
kuidas kasutada Euroopa fonde kohalike, 
piirkondlike ja riiklike investeeringute 
toetamisel ning edendada neid 
kasutusviise.

1. Liikmesriigid ja komisjon võtavad 
kooskõlas oma asjaomaste kohustustega 
arvesse liidu valdkonnapoliitika mõju 
riiklikul ja piirkondlikul tasandil ning mõju 
sotsiaalsele, majanduslikule ja 
territoriaalsele ühtekuuluvusele, et 
soodustada sünergiate loomist ja
tulemuslikku koordineerimist, teha 
kindlaks kõige sobivamad viisid, kuidas 
kasutada Euroopa fonde kohalike, 
piirkondlike ja riiklike investeeringute 
toetamisel ning edendada neid 
kasutusviise. Liikmesriigid tagavad ka 
vastastikuse täiendavuse liidu poliitika ja 
vahendite ning siseriiklike, piirkondlike ja 
kohalike sekkumistegevuste vahel.

2. Liikmesriigid tagavad programmide 
koostamise ja rakendamise etapis ÜSRi 
fondidest toetatavate sekkumiste ja muude 
liidu poliitikasuundade eesmärkide 
vahelise kooskõla. Selleks püüavad nad 
võtta arvesse järgmisi aspekte:

2. Liikmesriigid ja komisjon tagavad
kooskõlas oma asjaomaste 
vastutusaladega koordineerimise Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondide ja 
muude asjaomaste liidu vahendite vahel 
Euroopa Liidu ja liikmesriikide tasandil 
kooskõlas käesoleva määruse artikli 4 
lõikega 6. Nad astuvad asjakohaseid 
samme, et tagada järjepidevus 
programmide koostamise ja rakendamise 
etappides Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondidest toetatud 
sekkumistegevuste ja muude liidu 
poliitikasuundade eesmärkide vahel. 
Selleks püüavad nad võtta arvesse järgmisi 
aspekte:

(a) leida ja ära kasutada liidu 
mitmesuguste rahastamisvahendite 

(a) parandada liidu mitmesuguste 
rahastamisvahendite vastastikust 
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vastastikust täiendavust riiklikul ja 
piirkondlikul tasandil, niihästi 
planeerimisetapis kui ka rakendamisel;

täiendavust ja nendevahelisi sünergiaid 
Euroopa Liidu, riiklikul ja piirkondlikul 
tasandil, niihästi planeerimisetapis kui ka 
rakendamisel;

(b) optimeerida olemasolevaid struktuure 
ja vajaduse korral kehtestada uusi, mis 
hõlbustavad strateegilist prioriteetide 
määramist eri rahastamisvahendite ja 
koordineerimisstruktuuride vahel riiklikul 
tasandil, vältida kattuvat tegevust ja teha 
kindlaks valdkonnad, kus on vaja 
täiendavat rahalist toetust;

(b) optimeerida olemasolevaid struktuure 
ja vajaduse korral kehtestada uusi, mis 
hõlbustavad strateegilist prioriteetide 
määramist eri rahastamisvahendite ja 
koordineerimisstruktuuride vahel Euroopa 
Liidu ja riiklikul tasandil, vältida kattuvat 
tegevust ja teha kindlaks valdkonnad, kus 
on vaja täiendavat rahalist toetust;

(c) kasutada täiel määral ära võimalust 
kombineerida toetust erinevatest 
rahastamisvahenditest, et toetada üksikuid 
toiminguid, ja teha tihedat koostööd muude 
riiklike vahendite rakendamise eest 
vastutavate isikutega, et tagada 
toetusesaajatele sidusad ja ladusad 
rahastamisvõimalused.

(c) kasutada ära võimalust kombineerida 
toetust erinevatest rahastamisvahenditest, 
et toetada üksikuid toiminguid, ja teha 
tihedat koostööd muude riiklike vahendite 
rakendamise eest vastutavate isikutega, et 
tagada toetusesaajatele sidusad ja ladusad 
rahastamisvõimalused.

Or. en
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – osa 4 – jagu 4.3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4.3 Horisont 2020 ja muud tsentraalselt 
juhitavad ELi programmid teadusuuringute 
ja innovatsiooni valdkonnas

4.3 Horisont 2020 ja muud tsentraalselt 
juhitavad ELi programmid teadusuuringute 
ja innovatsiooni valdkonnas

1. Liikmesriigid ja komisjon pööravad 
tähelepanu koordineerimise ja vastastikuse 
täiendavuse tugevdamisele ÜSRi fondide
ja programmi Horisont 2020, ettevõtete 
konkurentsivõime ning väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate programmi 
(COSME) ning muude asjakohaste 
tsentraalselt juhitavate liidu 
rahastamisprogrammide vahel, säilitades 
samas nende vahel sekkumisvaldkondade 
selge jaotuse.

1. Liikmesriigid ja komisjon pööravad 
tähelepanu koordineerimise ja vastastikuse 
täiendavuse tugevdamisele Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondide ja 
programmi Horisont 2020, ettevõtete 
konkurentsivõime ning väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate programmi 
(COSME) ning muude asjakohaste 
tsentraalselt juhitavate liidu 
rahastamisprogrammide vahel, säilitades 
samas nende vahel sekkumisvaldkondade 
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selge jaotuse.

2. Eelkõige töötavad liikmesriigid välja 
riiklikud ja/või piirkondlikud teadus- ja 
innovatsioonistrateegiad „aruka 
spetsialiseerumise” vallas kooskõlas 
riikliku reformikavaga. Nende strateegiate 
väljatöötamisse kaasatakse ettevõtluse 
vaimus toimuva avastamisprotsessi käigus 
riiklikud või piirkondlikud 
korraldusasutused ja sidusrühmad, nagu 
näiteks ülikoolid ja muud 
kõrgharidusasutused, tööstus ja 
sotsiaalpartnerid. Programmiga Horisont 
2020 otseselt seotud ametiasutused peavad 
olema selle protsessiga tihedalt seotud. 
Nende strateegiate alusel tehakse (muu 
hulgas) järgmist:

2. Liikmesriigid töötavad asjakohastel 
juhtudel välja riiklikud ja/või 
piirkondlikud „aruka spetsialiseerumise” 
strateegiad kooskõlas riikliku 
reformikavaga. Need võivad olla riikliku 
või piirkondliku teadus- ja 
innovatsioonistrateegia „aruka 
spetsialiseerumise” poliitikaraamistiku 
vormis või nendes sisalduda. Nende 
strateegiate väljatöötamisse kaasatakse 
ettevõtluse vaimus toimuva 
avastamisprotsessi käigus riiklikud või 
piirkondlikud korraldusasutused ja 
sidusrühmad, nagu näiteks ülikoolid ja 
muud kõrgharidusasutused, tööstus ja 
sotsiaalpartnerid. Programmiga Horisont 
2020 otseselt seotud ametiasutused peavad 
olema selle protsessiga tihedalt seotud. 
Nende strateegiate hulka kuuluvad 
järgmised:

(a) suutlikkuse suurendamise kaudu 
arendatakse välja „eelnevad meetmed”, et 
valmistada piirkondlikud teadus- ja 
innovatsiooniosalised ette programmis 
Horisont 2020 osalemiseks („redel tippu”). 
Tugevdatakse teabevahetust ja koostööd 
programmi Horisont 2020 riiklike 
kontaktpunktide ja ÜSRi fondide
korraldusasutuste vahel.

(a) suutlikkuse suurendamise kaudu 
arendatakse välja „eelnevad meetmed”, et 
valmistada piirkondlikud teadus- ja 
innovatsiooniosalised ette programmis 
Horisont 2020 osalemiseks („redel tippu”). 
Tugevdatakse teabevahetust ja koostööd 
programmi Horisont 2020 riiklike 
kontaktpunktide ja Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide korraldusasutuste 
vahel.

(b) „järgnevad meetmed” annavad 
võimaluse kasutada ja turul levitada 
programmist Horisont 2020 ja 
varasematest programmidest tulenevaid 
teaduse ja innovatsiooni tulemusi, pöörates 
erilist tähelepanu VKEdele 
innovatsioonisõbraliku 
ettevõtluskeskkonna loomisele ja järgides 
asjaomaste territooriumide jaoks vastavas 
aruka spetsialiseerumise strateegias 
kindlaks määratud prioriteete.

(b) „järgnevad meetmed” annavad 
võimaluse kasutada ja turul levitada 
programmist Horisont 2020 ja 
varasematest programmidest tulenevaid 
teaduse ja innovatsiooni tulemusi, pöörates 
erilist tähelepanu VKEdele 
innovatsioonisõbraliku 
ettevõtluskeskkonna loomisele ja järgides 
asjaomaste territooriumide jaoks vastavas 
aruka spetsialiseerumise strateegias 
kindlaks määratud prioriteete.
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3. Liikmesriigid kasutavad strateegiate 
osade rakendamiseks kasutatavates 
programmides täies ulatuses käesoleva 
määruse sätteid, mis võimaldavad 
kombineerida ÜSRi fonde programmi 
Horisont 2020 alla kuuluvate fondidega. 
Riiklikele ja piirkondlikele ametiasutustele 
antakse selliste strateegiate koostamisel ja 
rakendamisel ühist toetust, et teha kindlaks 
võimalused üleeuroopalise tähtsusega 
teadus- ja innovatsioonitaristu ühiseks 
rahastamiseks, rahvusvahelise koostöö 
edendamiseks, metodoloogiliseks abiks 
vastastikuste eksperdihinnangute kaudu, 
hea tava vahetamiseks ja koolituseks eri 
piirkondades.

3. Liikmesriigid kasutavad strateegiate 
osade rakendamiseks kasutatavates 
programmides täies ulatuses käesoleva 
määruse sätteid, mis võimaldavad 
kombineerida Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfonde programmi Horisont 
2020 alla kuuluvate ressurssidega. 
Riiklikele ja piirkondlikele ametiasutustele 
antakse selliste strateegiate koostamisel ja 
rakendamisel ühist toetust, et teha kindlaks 
võimalused üleeuroopalise tähtsusega 
teadus- ja innovatsioonitaristu ühiseks 
rahastamiseks, rahvusvahelise koostöö 
edendamiseks, metodoloogiliseks abiks 
vastastikuste eksperdihinnangute kaudu, 
hea tava vahetamiseks ja koolituseks eri 
piirkondades.

4. Liikmesriigid kaaluvad järgmisi 
lisameetmeid, mille eesmärk on avada 
nende potentsiaal tipptaseme 
teadusuuringuteks ja innovatsiooniks viisil, 
mis täiendab programmi Horisont 2020 ja 
loob sellega koostoimet, eelkõige järgmiste 
meetmete ühise rahastamise kaudu:

4. Liikmesriigid ja asjakohastel juhtudel, 
kooskõlas artikli 4 lõikega 4, piirkonnad 
kaaluvad järgmisi lisameetmeid, mille 
eesmärk on avada nende potentsiaal 
tipptaseme teadusuuringuteks ja 
innovatsiooniks viisil, mis täiendab 
programmi Horisont 2020 ja loob sellega 
koostoimet, eelkõige järgmiste meetmete 
ühise rahastamise kaudu:

(a) sidemete loomine vähem arenenud 
liikmesriikides asuvate tärkavate 
tippkeskuste ja innovatiivsete piirkondade 
ning mujal Euroopas asuvate samalaadsete 
juhtivate keskuste vahel;

(a) sidemete loomine eelkõige vähem 
arenenud ja madala teadus- ja 
arendustegevuse ning innovatsiooni
suutlikkusega liikmesriikides ja 
piirkondades asuvate tärkavate 
tippkeskuste ja ka eelkõige madala teadus-
ja arendustegevuse ning innovatsiooni1

suutlikkusega liikmesriikides asuvate 
innovatiivsete piirkondade ning mujal 
Euroopas asuvate samalaadsete juhtivate 
keskuste vahel;

(b) sidemete loomine vähem arenenud 
piirkondades asuvate innovatiivsete 
klastritega ja seal leiduva tipptaseme 
tunnustamine;

(b) sidemete loomine eelkõige vähem 
arenenud piirkondades asuvate 
innovatiivsete klastritega ja seal leiduva 
tipptaseme tunnustamine;

(c) „Euroopa teadusruumi õppetoolide” 
loomine, et meelitada ligi väljapaistvaid 
teadlasi, eelkõige vähem arenenud 
piirkondades;

(c) „Euroopa teadusruumi õppetoolide” 
loomine, et meelitada ligi väljapaistvaid 
teadlasi, eelkõige vähem arenenud 
piirkondades;

(d) teadlaste ja uuendajate jaoks, kes on (d) teadlaste ja uuendajate jaoks, kes on 
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vähem seotud Euroopa teadusruumiga või 
pärinevad vähem arenenud piirkondadest, 
rahvusvahelistesse võrgustikesse pääsu 
toetamine;

vähem seotud Euroopa teadusruumiga või 
pärinevad eelkõige vähem arenenud 
piirkondadest, rahvusvahelistesse 
võrgustikesse pääsu toetamine;

(e) vastavalt olukorrale Euroopa 
innovatsioonipartnerlustesse panustamine;

(e) vastavalt olukorrale Euroopa 
innovatsioonipartnerlustesse panustamine;

(f) riigi asutuste ja/või oivaklastrite 
ettevalmistamine Euroopa Innovatsiooni-
ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) teadmis- ja 
innovaatikakogukondades osalemiseks; 
ning

(f) riigi asutuste ja/või oivaklastrite 
ettevalmistamine Euroopa Innovatsiooni-
ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) teadmis- ja 
innovaatikakogukondades osalemiseks; 
ning

(g) teadlastele ette nähtud kõrge 
kvaliteediga rahvusvaheliste 
liikuvusprogrammide korraldamine, mida 
kaasrahastatakse Marie Skłodowska-Curie 
nimelistest meetmetest.

(g) teadlastele ette nähtud kõrge 
kvaliteediga rahvusvaheliste 
liikuvusprogrammide korraldamine, mida 
kaasrahastatakse Marie Skłodowska-Curie 
nimelistest meetmetest.

Liikmesriigid peaksid asjakohastel 
juhtudel ja kooskõlas artikliga 60 
rakendama paindlikkust tegevuste 
toetamisel väljaspool programmitöö 
valdkonda, pakkudes kriitilise massi 
saavutamiseks piisaval tasandil 
investeeringuid, et rakendada neid 
meetmeid kõige tulemuslikumal viisil.
____________
1 ingliskeelne lühend RDI – teadus- ja 
arendustegevus ning innovatsioon

Or. en
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – osa 4 – jagu 4.4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4.4 Demoprojektide rahastamine uute 
osalejate reservist (NER 300) 

Demoprojektide rahastamine uute osalejate 
reservist (NER 300) 

Liikmesriigid tagavad vajaduse korral, et 
ÜSRi fondidelt saadavat rahastust 
koordineeritakse programmist NER 300 
saadava toetusega, milles kasutatakse tulu, 

1. Liikmesriigid tagavad, et Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondidelt
saadavat rahastust koordineeritakse 
programmist NER 300 saadava toetusega, 
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mis on saadud ELi heitkogustega 
kauplemise süsteemi uute osalejate reservi 
alusel reserveeritud 300 miljoni 
saastekvoodi enampakkumistest, et 
kaasrahastada kogu ELis suurt hulka 
laiaulatuslikke demonstratsioonprojekte 
süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise 
(CCS) ning innovaatiliste taastuvate 
energiaallikate tehnoloogiate kohta.

milles kasutatakse tulu, mis on saadud ELi 
heitkogustega kauplemise süsteemi uute 
osalejate reservi alusel reserveeritud 300 
miljoni saastekvoodi enampakkumistest.

Or. en
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4.5 LIFE ja keskkonnaõigustik 4.5 LIFE ja keskkonnaõigustik

1. Võimaluse korral püüavad liikmesriigid
ära kasutada koostoimet liidu 
poliitikainstrumentidega (niihästi 
rahastamisvahendite kui ka muude 
vahenditega), mille eesmärgiks on 
kliimamuutuste leevendamine ja nendega 
kohanemine, keskkonnakaitse ja 
ressursitõhusus.

1. Liikmesriigid ja komisjon püüavad 
tugevama temaatilise keskendumise 
kaudu programmides ja säästva arengu 
põhimõtte rakendamise kaudu kooskõlas 
artikliga 8 ära kasutada koostoimet liidu 
poliitikainstrumentidega (niihästi 
rahastamisvahendite kui ka muude 
vahenditega), mille eesmärgiks on 
kliimamuutuste leevendamine ja nendega 
kohanemine, keskkonnakaitse ja 
ressursitõhusus.

2. Vajadusel tagavad liikmesriigid
vastastikuse täiendavuse ja 
koordineerimise programmiga LIFE, 
eelkõige integreeritud projektidega 
looduse, vee, jäätmete, õhu, 
kliimamuutuste leevendamise ja 
kliimamuutustega kohanemise valdkonnas. 
Selline koordineerimine saavutatakse 
eelkõige, edendades ÜSRi fondide kaudu 
sellise tegevuse rahastamist, mis täiendab 
programmi LIFE alla kuuluvaid 
integreeritud projekte, samuti soodustades 
LIFE programmi alusel kinnitatud 

2. Liikmesriigid edendavad ning vajaduse 
korral ja kooskõlas artikliga 4 tagavad 
vastastikuse täiendavuse ja 
koordineerimise programmiga LIFE, 
eelkõige integreeritud projektidega 
looduse, bioloogilise mitmekesisuse, vee, 
jäätmete, õhu, kliimamuutuste 
leevendamise ja kliimamuutustega 
kohanemise valdkonnas. Selline 
koordineerimine saavutatakse meetmete 
kaudu, nt edendades Euroopa struktuuri-
ja investeerimisfondide kaudu sellise 
tegevuse rahastamist, mis täiendab 
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lahenduste, meetodite ja lähenemisviiside 
kasutamist.

programmi LIFE alla kuuluvaid 
integreeritud projekte, samuti soodustades 
LIFE programmi alusel kinnitatud 
lahenduste, meetodite ja lähenemisviiside 
kasutamist, hõlmates muu hulgas 
investeeringuid rohelisse taristusse, 
energiatõhust, ökoloogilist innovatsiooni, 
ökosüsteemil põhinevaid lahendusi ja 
seotud innovatiivsete tehnoloogiate 
kasutusele võtmist.

3. LIFE määruses osutatud vastavad 
valdkondlikud kavad, programmid või 
strateegiad (sealhulgas tähtsusjärjestatud 
tegevuskavad, vesikonna majandamise 
kava, jäätmekava, riiklik mõju 
vähendamise kava või 
kohanemisstrateegia) on eri fondidest
saadava toetuse koordineerimise 
raamistikuks.

3. Vastavad valdkondlikud kavad, 
programmid või strateegiad (sealhulgas 
tähtsusjärjestatud tegevuskavad, vesikonna 
majandamise kava, jäätmekava, riiklik 
mõju vähendamise kava või 
kohanemisstrateegia) võivad
koordineerimise raamistikuna toimida, kui 
nendes valdkondades on toetused ette 
nähtud.

Or. en
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Ettepanek võtta vastu määrus
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4.6 Erasmus kõigile 4.6 Erasmus kõigile

1. Liikmesriigid püüavad kasutada ÜSRi 
fonde, et peavoolustada programmi 
„Erasmus kõigile” alusel välja töötatud ja 
edukalt katsetatud töövahendeid ja 
meetodeid.

1. Liikmesriigid püüavad kasutada 
Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfonde, et peavoolustada 
programmi „Erasmus kõigile” alusel välja 
töötatud ja edukalt katsetatud töövahendeid 
ja meetodeid, et maksimeerida inimestele 
suunatud investeeringute sotsiaalseid ja 
majanduslikke mõjusid ning anda muu 
hulgas tõukeimpulss noortega seotud 
algatustele ja kodanikele suunatud 
tegevustele.

2. Liikmesriigid tagavad ÜSRi fondide ja 
programmi „Erasmus kõigile” vahelise 
tulemusliku koordineerimise riiklikul 

2. Liikmesriigid edendavad ja tagavad
kooskõlas artikliga 4 Euroopa struktuuri-
ja investeerimisfondide ja programmi 
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tasandil, tõmmates selge eraldusjoone 
investeeringutüüpide ja toetatavate 
sihtrühmade vahele. Liikmesriigid püüavad 
saavutada vastastikust täiendavust 
liikuvusmeetmete rahastamisel, uurides 
võimalikke koostoimeid.

„Erasmus kõigile” vahelise tulemusliku 
koordineerimise riiklikul tasandil, 
tõmmates selge eraldusjoone 
investeeringutüüpide ja toetatavate 
sihtrühmade vahele. Liikmesriigid püüavad 
saavutada vastastikust täiendavust 
liikuvusmeetmete rahastamisel.

3. Koordineerimine saavutatakse 
asjakohaste koostöömehhanismide 
kehtestamisega korraldusasutuste 
omavahelist ja programmi „Erasmus 
kõigile” alusel moodustatud riiklike 
büroode vahel.

3. Koordineerimine saavutatakse 
asjakohaste koostöömehhanismide 
kehtestamisega korraldusasutuste ja 
programmi „Erasmus kõigile” alusel 
moodustatud riiklike büroode vahel, mis 
võib edendada kodanikele suunatud 
läbipaistvat ja juurdepääsetavat suhtlust 
liidu, riigi ja piirkonna tasandil.

Or. en
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4.7 Sotsiaalsete muutuste ja innovatsiooni 
programm

4.7 Sotsiaalsete muutuste ja innovatsiooni 
programm

1. Liikmesriigid püüavad vajadusel 
saavutada tulemusliku koordineerimise 
sotsiaalsete muutuste ja innovatsiooni 
programmi ning ÜSRi fondidest tööhõive 
ja sotsiaalse kaasatuse temaatiliste 
eesmärkide raames antava toetuse vahel.

1. Liikmesriigid edendavad ja tagavad 
kooskõlas artikli 4 lõikega 6 tulemusliku 
koordineerimise sotsiaalsete muutuste ja 
innovatsiooni programmi ning Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondidest
tööhõive ja sotsiaalse kaasatuse 
temaatiliste eesmärkide raames antava 
toetuse vahel. See hõlmab sotsiaalsete 
muutuste ja innovatsiooni programmi 
EURES tegevussuuna alusel pakutud 
tugivahendite koordineerimist, mille 
tegevused on suunatud riikidevahelise 
tööjõu liikuvuse parandamiseks, mida 
toetab ESF, et edendada töötajate 
geograafilist liikuvust ja suurendada
töövõimalusi, ning füüsilisest isikust 
ettevõtjana tegutsemise, ettevõtluse, 
ettevõtete asutamise ja sotsiaalsete 



PR\937861ET.doc 253/287 PE487.740v04-00

ET

ettevõtete jaoks suunatud Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondide 
tugivahendite koordineerimist 
mikrofinantseerimise ja sotsiaalse 
ettevõtluse tegevussuuna alusel 
pakutavate sotsiaalsete muutuste ja 
innovatsiooni programmi 
tugivahenditega.

2. Kui on asjakohane, püüavad 
liikmesriigid laiendada kõige edukamaid 
sotsiaalsete muutuste ja innovatsiooni 
programmi tegevussuuna „Progress” 
raames välja töötatud meetmeid, eelkõige 
sotsiaalse innovatsiooni ja 
sotsiaalpoliitilise eksperimenteerimise alal 
koos ESFiga.

2. Liikmesriigid püüavad laiendada kõige 
edukamaid sotsiaalsete muutuste ja 
innovatsiooni programmi tegevussuuna 
„Progress” raames välja töötatud 
meetmeid, eelkõige sotsiaalse 
innovatsiooni ja sotsiaalpoliitilise 
eksperimenteerimise alal koos ESFiga.

3. Et edendada töötajate geograafilist 
liikuvust ja suurendada 
tööhõivevõimalusi, tagavad liikmesriigid 
vastastikuse täiendavuse ESFist 
toetatavate tööjõu riikidevahelise 
liikuvuse edendamise meetmete, 
sealhulgas piiriüleste partnerluste, ning 
sotsiaalsete muutuste ja innovatsiooni 
programmi EURESe tegevussuuna alusel 
antava toetuse vahel.

välja jäetud

4. Liikmesriigid püüavad saavutada 
vastastikuse täiendavuse ja 
koordineerimise toetustes, mida ÜSRi 
fondidest antakse füüsilisest isikust 
ettevõtjana tegutsemise, ettevõtluse, 
ettevõtete asutamise ja sotsiaalsete 
ettevõtete jaoks, ning sotsiaalsete 
muutuste ja innovatsiooni programmi 
mikrokrediidi ja sotsiaalse ettevõtluse 
tegevussuuna toetustes, mille eesmärk on 
suurendada tööturult kõige kaugemale 
jäänud isikute ja mikroettevõtete 
juurdepääsu mikrorahastamisele ning 
toetada sotsiaalsete ettevõtete arengut.

välja jäetud

Or. en



PE487.740v04-00 254/287 PR\937861ET.doc

ET
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – osa 4 – jagu 4.8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4.8 Euroopa Ühendamise Rahastu 4.8 Euroopa Ühendamise Rahastu

1. Euroopa Ühendamise Rahastu on liidu 
sihtotstarbeline fond liidu infrastruktuuri 
valdkonna üleeuroopaliste 
transpordivõrkude (TEN) poliitika 
rakendamiseks transpordi, 
telekommunikatsiooni ja energeetika 
valdkonnas. Maksimeerimaks Euroopa 
lisaväärtust nendes valdkondades, 
tagavad liikmesriigid ja komisjon, et ERFi 
ja Ühtekuuluvusfondi sekkumised 
kavandatakse tihedas koostöös Euroopa 
Ühendamise Rahastust antavate toetustega, 
et niiviisi vältida kattuvat tegevust ja 
tagada, et eri tüüpi infrastruktuurid on 
kohalikul, piirkondlikul ja riiklikul tasandil 
ning kogu Euroopa Liidus omavahel 
optimaalselt seotud. Üleeuroopalise ja 
ühtse turu mõõtmega projektidele, eelkõige 
sellistele projektidele, mis rakendavad 
transpordi, energeetika ja digitaalse 
infrastruktuuri prioriteetseid võrgustikke 
(mis on kindlaks määratud vastavates 
TEN-poliitikaraamistikes), tagatakse eri 
rahastamisvahendite maksimaalne 
finantsvõimendus.

1. Liikmesriigid ja komisjon tagavad, et 
ERFi ja Ühtekuuluvusfondi sekkumised 
kavandatakse tihedas koostöös Euroopa 
Ühendamise Rahastust antavate toetustega, 
et niiviisi tagada vastastikune täiendavus, 
vältida kattuvat tegevust ja tagada, et eri 
tüüpi infrastruktuurid on kohalikul, 
piirkondlikul ja riiklikul tasandil ning kogu 
Euroopa Liidus omavahel optimaalselt 
seotud. Üleeuroopalise ja ühtse turu 
mõõtmega projektidele, eelkõige sellistele 
projektidele, mis rakendavad transpordi, 
energeetika ja digitaalse infrastruktuuri 
prioriteetseid võrgustikke (mis on kindlaks 
määratud vastavates TEN-
poliitikaraamistikes), tagatakse eri 
rahastamisvahendite maksimaalne 
finantsvõimendus, et ehitada uut taristut 
ja uuendada oluliselt olemasolevat 
taristut.

2. Transpordi valdkonnas põhinevad kavad
tegelikul ja prognoositaval 
transpordinõudlusel ning neis tehakse 
kindlaks puuduvad ühenduslülid ja 
kitsaskohad, võttes arvesse liidu piiriüleste 
ühenduste arendamist ja arendades ühe 
liikmesriigi piires piirkondadevahelisi 
ühendusi. Investeeringud piirkondlikesse 
ühendustesse tervikliku üleeuroopalise 
transpordivõrguga (TEN-T) ja TEN-T 
põhivõrguga peavad tagama, et linna- ja 
maapiirkonnad saavad kasu suurte võrkude 
loodud võimalustest.

2. Transpordi valdkonnas põhinevad 
investeerimiskavad tegelikul ja 
prognoositaval transpordinõudlusel ning 
neis tehakse kindlaks puuduvad 
ühenduslülid ja kitsaskohad, võttes 
ühtsema lähenemisega arvesse liidu 
piiriüleste ühenduste arendamist ja 
arendades ühe liikmesriigi piires 
piirkondadevahelisi ühendusi. 
Investeeringud piirkondlikesse 
ühendustesse tervikliku üleeuroopalise 
transpordivõrguga (TEN-T) ja TEN-T 
põhivõrguga peavad tagama, et linna- ja 
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maapiirkonnad saavad kasu suurte võrkude 
loodud võimalustest.

3. Selliste investeeringute puhul, mille 
mõju ulatub väljapoole ühtainust
liikmesriiki, eelkõige piki TEN-T 
põhivõrgukoridore, tuleb prioriteete 
koordineerida TEN-T plaanide ja 
põhivõrgukoridoride rakendamise 
kavadega, et investeeringud, mis tehakse 
ERFist ja Ühtekuuluvusfondist transpordi 
infrastruktuuri, oleksid täielikult kooskõlas 
TEN-T suunistega.

3. Selliste investeeringute puhul, mille 
mõju ulatub väljapoole kindlat liikmesriiki, 
eelkõige neid, mis on osa TEN-T 
põhivõrgukoridoridest, tuleb prioriteete 
koordineerida TEN-T plaanide ja 
põhivõrgukoridoride rakendamise 
kavadega, et investeeringud, mis tehakse 
ERFist ja Ühtekuuluvusfondist transpordi 
infrastruktuuri, oleksid täielikult kooskõlas 
TEN-T suunistega.

4. Liikmesriigid võtavad arvesse komisjoni 
valget raamatut transpordi kohta41, kus 
esitatakse nägemus konkurentsivõimelise 
ja ressursitõhusa transpordisüsteemi 
kohta, milles rõhutatakse, et 
transpordisektoris on vaja 
kasvuhoonegaase oluliselt vähendada. 
ÜSRi fondide puhul tähendab see 
keskendumist kestlikele transpordiliikidele 
ja kestlikule linnalisele 
liikumiskeskkonnale ning investeerimist
valdkondadesse, mis pakuvad suurimat 
Euroopa lisaväärtust. Kui investeeringud 
on kindlaks määratud, seatakse need 
prioriteetsusjärjekorda vastavalt nende 
panusele liikuvusse, kestlikkusse, 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamisse ning Euroopa ühtsesse 
transpordipiirkonda.

4. Liikmesriigid keskenduvad kestlikele 
transpordiliikidele ja kestlikule linnalisele 
liikumiskeskkonnale ning investeerimisele
valdkondadesse, mis pakuvad suurimat 
Euroopa lisaväärtust, võttes arvesse 
transporditeenuste kvaliteedi, 
juurdepääsetavuse ja usaldusväärsuse 
parandamise vajadust ühistranspordi 
edendamise jaoks. Kui investeeringud on 
kindlaks määratud, seatakse need 
prioriteetsusjärjekorda vastavalt nende 
panusele liikuvusse, kestlikkusse, 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamisse ning Euroopa ühtsesse 
transpordipiirkonda, mis on kooskõlas 
transporti käsitlevas komisjoni valges 
raamatus1 sätestatud nägemusega 
konkurentsivõimelise ja ressursitõhusa 
transpordisüsteemi jaoks, rõhutades, et 
kasvuhoonegaaside oluline vähendamine 
on transpordisektoris vajalik. Tuleks 
arendada sisemaiste veeteede arendamise 
kaudu teostatavate säästlike Euroopa 
kaubatranspordivõrgustike projektide 
panust nende keskkondliku mõju eelneva 
hindamise põhjal.

5. ÜSRi fondid tagavad kohalikud ja 
piirkondlikud infrastruktuuride ning nende 
seose prioriteetsete liidu võrgustikega 
energeetika ja telekommunikatsiooni 
valdkonnas.

5. Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondid tagavad kohalikud ja 
piirkondlikud infrastruktuuride ning nende 
seose prioriteetsete liidu võrgustikega 
energeetika ja telekommunikatsiooni 
valdkonnas.
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6. Liikmesriigid ja komisjon kehtestavad 
asjakohase koordineerimise ja tehnilise abi 
mehhanismi, millega tagatakse IKT-
meetmete vastastikune täiendavus ja 
tulemuslik planeerimine, et 
lairibaühenduse võrkude ja digiteenuste 
infrastruktuuride rahastamisel kasutada 
täielikult ära erinevaid liidu instrumente 
(ÜSRi fondid, Euroopa Ühendamise 
Rahastu, üleeuroopalised võrgud, Horisont 
2020). Kõige sobivama rahastamisvahendi 
valimisel võetakse arvesse toimingute 
tulutekitamispotentsiaali ja riskitaset, et 
avalikku raha kõige tulemuslikumalt 
kasutada. Kui toiming on esitatud 
rahastamiseks Euroopa Ühendamise 
Rahastust, kuid ei ole osutunud valituks,
võtab liikmesriik Euroopa Ühendamise 
Rahastu puhul antud hinnangut arvesse 
toimingute valimisel ÜSRi fondidest 
toetuse saamiseks.

6. Liikmesriigid ja komisjon kehtestavad 
asjakohase koordineerimise ja tehnilise abi 
mehhanismi, millega tagatakse IKT-
meetmete vastastikune täiendavus ja 
tulemuslik planeerimine, et 
lairibaühenduse võrkude ja digiteenuste 
infrastruktuuride rahastamisel kasutada 
täielikult ära erinevaid liidu instrumente 
(Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondid, Euroopa Ühendamise 
Rahastu, üleeuroopalised võrgud, Horisont 
2020). Kõige sobivama rahastamisvahendi 
valimisel võetakse arvesse toimingute 
tulutekitamispotentsiaali ja riskitaset, et 
avalikku raha kõige tulemuslikumalt 
kasutada. Nendepoolse Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondide 
tugivahendite taotluste hindamise 
kontekstis peaksid liikmesriigid arvesse 
võtma Euroopa Ühendamise Rahastust 
toetamiseks esitatud asjaomase 
liikmesriigiga seotud toimingute, mis ei 
osutunud valituks, hinnanguid, piiramata 
lõppvalikut puudutavat otsust 
korraldusasutuse poolt.

Or. en

Muudatusettepanek 354

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – osa 4 – jagu 4.9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4.9 IPA, ENI ja EAF 4.9 IPA, ENI ja EAF

1. Liikmesriigid ja komisjon püüavad 
suurendada koordineeritust väliste 
vahendite ja ÜSRi fondide vahel, et 
parandada tulemuslikkust mitme ELi 
poliitilise eesmärgi saavutamisel. 
Koordineerimine ja vastastikune 
täiendavus Euroopa Arengufondi, 
ühinemiseelse abi rahastamisvahendi ja 
Euroopa naabruspoliitika 

1. Liikmesriigid ja komisjon püüavad 
suurendada koordineeritust väliste 
vahendite ja Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide vahel, et parandada 
tulemuslikkust mitme ELi poliitilise 
eesmärgi saavutamisel. Koordineerimine ja 
vastastikune täiendavus Euroopa 
Arengufondi, ühinemiseelse abi 
rahastamisvahendi ja Euroopa 
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rahastamisvahendiga on eriti oluline. naabruspoliitika rahastamisvahendiga on 
eriti oluline.

2. Et toetada sügavamat territoriaalset 
integratsiooni, püüavad liikmesriigid 
kasutada ära koostoimet 
ühtekuuluvuspoliitika alusel toimuva 
territoriaalse koostöö ja Euroopa 
naabruspoliitika rahastamisvahendite 
vahel, eelkõige seoses piiriülese koostööga. 
Liikmesriigid tagavad vajaduse korral ka, 
et olemasolevad tegevused seostatakse 
äsjaloodud Euroopa territoriaalse koostöö 
rühmitustega, pöörates erilist tähelepanu 
koordineerimisele ja hea tava 
vahetamisele.

2. Et toetada sügavamat territoriaalset 
integratsiooni, püüavad liikmesriigid 
kasutada ära koostoimet 
ühtekuuluvuspoliitika alusel toimuva 
territoriaalse koostöö ja Euroopa 
naabruspoliitika rahastamisvahendite 
vahel, eelkõige seoses piiriülese koostööga,
võttes arvesse Euroopa territoriaalse 
koostöö rühmituste poolt pakutavat 
potentsiaali.

Or. en
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – osa 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Koordineerimine koostöömeetmetega välja jäetud
1. Liikmesriigid püüavad saavutada 
vastastikust täiendavust koostöömeetmete 
ja muude ÜSRi fondidest toetatavate 
meetmete vahel.

2. Liikmesriigid tagavad, et koostöö annab 
tõhusa panuse strateegia „Euroopa 2020” 
eesmärkide saavutamisse ja et koostöö 
korraldatakse selliselt, et see toetab 
laiemaid poliitilisi eesmärke. Selleks 
tagavad liikmesriigid vastastikuse 
täiendavuse ja koordineerimise muude 
liidu rahastatud programmide või 
vahenditega.
3. Et suurendada ühtekuuluvuspoliitika 
tulemuslikkust, püüavad liikmesriigid 
saavutada koordineeritust ja vastastikust 
täiendavust Euroopa territoriaalse 
koostöö ja majanduskasvu ja tööhõive 
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investeeringute eesmärgi alla kuuluvate 
programmide vahel, eelkõige selleks, et 
tagada sidus plaanimine ja hõlbustada 
suuremahulisi investeeringuid.
4. Vajaduse korral tagavad liikmesriigid, 
et makropiirkondlikke ja mere vesikonna 
strateegiate eesmärgid moodustavad 
asjaomastes piirkondades ja 
liikmesriikides osa üldisest 
ühtekuuluvuspoliitika programmide 
strateegilisest planeerimisest. Samuti 
tagavad liikmesriigid, et kui on 
kehtestatud makropiirkondlikud ja mere 
vesikonna strateegiad, siis toetavad nende 
rakendamist vajaduse korral kõik ÜSRi 
fondid. Et tagada tõhus rakendamine, 
tuleb koordineerida ka teiste liidu 
rahastatavate vahendite ning muude 
asjakohaste rahastamisvahenditega.
5. Kui on asjakohane, kasutavad 
liikmesriigid võimalust viia piirkondade-
ja riikidevahelisi meetmeid 
toetusesaajatega, kes asuvad vähemalt 
ühes muus liikmesriigis, ellu 
majanduskasvu ja tööhõive 
investeeringute eesmärgi alla kuuluvate 
rakenduskavade raames, sealhulgas 
rakendada asjakohaseid teadus- ja 
innovatsioonimeetmeid, mis tulenevad 
nende aruka spetsialiseerumise 
strateegiast.
(Märkus tõlke juurde: komisjoni teksti 5. osa (muudetud) viidi parlamendi 
muudatusettepanekus osa 7 a (uus) jakku 7.1.)

Or. en
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – osa 6 – jagu 6.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Horisontaalsed põhimõtted ja 6. Horisontaalsed põhimõtted ja 
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valdkonnaülesed poliitilised eesmärgid valdkonnaülesed poliitilised eesmärgid

A. Horisontaalsed põhimõtted välja jäetud
6.1 Partnerlus ja mitmetasandiline 
valitsemine

6.1 Partnerlus ja mitmetasandiline 
valitsemine

Vastavalt artiklile 5 järgivad liikmesriigid 
partnerluse ja mitmetasandilise valitsemise 
põhimõtet, et hõlbustada sotsiaalse, 
majandusliku ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse ning liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
eesmärkide saavutamist. See nõuab 
koordineeritud tegevust, milles järgitakse 
subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 
põhimõtet ja tegutsetakse partnerluses.
Samuti toimub see tegevus funktsionaalse 
ja institutsioonilise koostöö vormis, 
eelkõige seoses liidu valdkondliku 
poliitika väljatöötamise ja rakendamisega.
Seepärast peavad liikmesriigid kasutama 
täielikult ära ÜSRi fondide raames 
moodustatud partnerlusi.

1. Vastavalt käesoleva määruse artiklile 5 
järgivad liikmesriigid partnerluse ja 
mitmetasandilise valitsemise põhimõtet, et 
hõlbustada sotsiaalse, majandusliku ja
territoriaalse ühtekuuluvuse ning liidu 
aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu eesmärkide saavutamist. 
See nõuab koordineeritud tegevust
eelkõige valitsemise eri tasandite vahel, 
milles järgitakse subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtet ja 
tegutsetakse partnerluses, sh tegevuslikus 
ja institutsionaalses koostöös, seoses 
partnerluslepingu ja -programmide 
ettevalmistamisega ja rakendamisega.

1 a. Liikmesriigid uurivad partnerite 
institutsionaalse suutlikkuse tugevdamise 
vajadust, et arendada nende partnerluse 
tulemuslikkusesse panustamise 
potentsiaali.

Or. en
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – osa 6 – jagu 6.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6.2 Säästev areng 6.2 Säästev areng
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1. Et tagada säästva arengu täielik 
peavoolustamine ÜSRi fondides ja
Euroopa Liidu lepingu artiklis 3 sätestatud 
säästva arengu põhimõtete, artiklis 11 
sätestatud keskkonnakaitse nõuete 
lõimimise kohustuse ning Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklis 192 sätestatud 
saastaja-maksab-põhimõtte järgimine, 
võtavad korraldusasutused kogu 
programmi vältel meetmeid, et vältida või 
vähendada sekkumiste kahjulikku mõju 
keskkonnale ja tagada sotsiaalvaldkonnas, 
keskkonna ja kliimamuutuste alal tegeliku 
kasu saamine, tehes järgmist:

1. Liikmesriigid ja korraldusasutused 
tagavad rakendamise kõigis etappides 
säästva arengu täieliku peavoolustamise
Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondides, järgides Euroopa 
Liidu lepingu artikli 3 lõikes 3 sätestatud 
säästva arengu põhimõtet, artiklis 11 
sätestatud keskkonnakaitse nõuete 
lõimimise kohustust ning Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 192 lõikes 5
sätestatud põhimõtet, mille kohaselt
saastaja maksab.

Korraldusasutused võtavad kogu 
programmi vältel meetmeid, et vältida või 
vähendada sekkumiste kahjulikku mõju 
keskkonnale ja tagada sotsiaalvaldkonnas, 
keskkonna ja kliimamuutuste alal tegeliku 
kasu saamine. Rakendatavad meetmed 
võivad hõlmata järgmist:

(a) suunates investeeringud kõige 
ressursitõhusamatesse ja kestlikumatesse 
variantidesse,

(a) suunates investeeringud kõige 
ressursitõhusamatesse ja kestlikumatesse 
variantidesse,

(b) vältides investeeringuid, mis võivad 
avaldada märkimisväärset negatiivset mõju 
keskkonnale või kliimamuutustele, ja 
toetada meetmeid, mis muid mõjusid 
leevendavad,

(b) vältides investeeringuid, mis võivad 
avaldada märkimisväärset negatiivset mõju 
keskkonnale või kliimamuutustele, ja 
toetada meetmeid, mis muid mõjusid 
leevendavad,

(c) lähtudes alternatiivsete 
investeeringuvariantide olelusringi kulude 
võrdlemisel pikaajalisest perspektiivist,

(c) lähtudes alternatiivsete 
investeeringuvariantide olelusringi kulude 
võrdlemisel pikaajalisest perspektiivist,

(d) laiendades keskkonnasäästlike 
riigihangete kasutamist.

(d) laiendades keskkonnasäästlike 
riigihangete kasutamist.

2. Liikmesriigid tagavad, et ÜSRi fondide
toel tehtavates investeeringutes võetakse 
arvesse kliimamuutuste leevendamise 
potentsiaali, samuti peavad need 
investeeringud olema vastupidavad 
kliimamuutuste ja loodusõnnetuste, nagu 
näiteks kõrgema üleujutusriski, 
kuumalainete ja äärmuslike 
ilmastikunähtuste suhtes.

2. Liikmesriigid võtavad arvesse Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondide toel 
tehtavate investeeringute kliimamuutuste 
leevendamise ja nendega kohandumise 
potentsiaali kooskõlas käesoleva määruse 
artikliga 8 ning tagavad, et need 
investeeringud on vastupidavad 
kliimamuutuste ja loodusõnnetuste, nagu 
näiteks kõrgema üleujutusriski, põudade,
kuumalainete, metsatulekahjude ja 
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äärmuslike ilmastikunähtuste suhtes.

3. Liikmesriigid jälgivad elurikkusega 
seotud kulutusi, kasutades komisjoni poolt 
vastu võetud, sekkumiskategooriatel või -
meetmetel põhinevat metoodikat.

välja jäetud

4. Investeeringud peavad olema kooskõlas 
veepoliitiliste lahenduste
tähtsusjärjekorraga, keskendudes 
veenõudluse haldussuundadele, samal ajal 
kui alternatiivseid tarnevõimalusi 
kaalutakse vaid juhul, kui vee säästmise ja 
tõhusama kasutamise võimalused on 
ammendatud. Riiklik sekkumine 
jäätmekäitlussektoris peab täiendama 
erasektori jõupingutusi, eelkõige 
tootjavastutuse osas. Meetmetega tuleks 
toetada innovaatilisi lahendusi, mis 
edendavad suletud majandusahelat, ja 
need peavad olema kooskõlas 
jäätmehierarhiaga.

4. Investeeringud on kooskõlas veehalduse
tähtsusjärjekorraga (kooskõlas ELi vee 
raamdirektiiviga), keskendudes 
veenõudluse haldussuundadele. 
Alternatiivseid tarnevõimalusi kaalutakse 
vaid juhul, kui vee säästmise ja tõhusama 
kasutamise võimalused on ammendatud. 
Riiklik sekkumine jäätmekäitlussektoris 
peab täiendama erasektori jõupingutusi, 
eelkõige tootjavastutuse osas. 
Investeeringud julgustavad innovaatilisi 
lahendusi, mis edendavad kõrgeid 
ringlussevõtu tasemeid. Investeeringud 
peavad olema kooskõlas jäätmehierarhiaga, 
mis on kehtestatud direktiiviga 
2008/98/EÜ (jäätmete raamdirektiiv).
Bioloogilise mitmekesisuse ja 
loodusvarade kaitsmisega seotud 
kulutused peavad vastama elupaikade 
direktiivile (92/43/EMÜ).
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6.3 Meeste ja naiste võrdõiguslikkuse 
edendamine ja mittediskrimineerimine 

6.3 Meeste ja naiste võrdõiguslikkuse 
edendamine ja mittediskrimineerimine

1. Vastavalt artiklile 7 seavad liikmesriigid 
eesmärgiks meeste ja naiste 
võrdõiguslikkuse ning peavad astuma
asjakohaseid samme, et vältida igasugust 
diskrimineerimist ning tagada ÜSRi 
fondidest kaasrahastatavate programmide 
toimingute ettevalmistamise, rakendamise, 
järelevalve ja hindamise käigus 

1. Vastavalt käesoleva määruse artiklile 7 
seavad liikmesriigid ja komisjon 
eesmärgiks meeste ja naiste 
võrdõiguslikkuse ning astuvad
asjakohaseid samme, et vältida igasugust 
diskrimineerimist Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondidest kaasrahastatavate 
programmide toimingute ettevalmistamise, 
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ligipääsetavus. Artikli 7 eesmärke täites 
peavad liikmesriigid üksikasjalikult
kirjeldama võetavaid meetmeid, eelkõige 
seoses toimingute valiku, sekkumiste 
eesmärkide püstitamise ning järelevalve ja 
aruandluse korraldusega. Liikmesriigid 
teevad ka soolisi analüüse, kui see on 
asjakohane.

rakendamise, järelevalve ja hindamise 
käigus. Käesoleva määruse artikli 7 
eesmärke täites peavad liikmesriigid 
kirjeldama võetavaid meetmeid, eelkõige 
seoses toimingute valiku, sekkumiste 
eesmärkide püstitamise ning järelevalve ja 
aruandluse korraldusega. Liikmesriigid 
teevad ka soolisi analüüse, kui see on 
asjakohane. Eelkõige toetatakse ESFi 
kaudu kindlaid sihtotstarbelisi meetmeid.

2. Liikmesriigid tagavad võrdõiguslikkuse, 
mittediskrimineerimise ja juurdepääsu
edendamise eest vastutavate organite 
osalemise partnerluses ning tagavad 
kooskõlas riiklike tavadega, et on olemas 
piisavad struktuurid, mis annavad nõu 
soolise võrdõiguslikkuse, 
mittediskrimineerimise ja juurdepääsu 
küsimustes, et tuua vajalik asjatundlikkus 
ÜSRi fondide ettevalmistusse, 
järelevalvesse ja hindamisse.
Järelevalvekomisjonide koosseis peab 
olema sooliselt tasakaalustatud ning 
nende hulgas peab olema soolise 
võrdõiguslikkuse asjatundja või vastavate 
ülesannete täitja.

2. Liikmesriigid tagavad kooskõlas 
käesoleva määruse artiklitega 5 ja 7 
võrdõiguslikkuse ja mittediskrimineerimise 
edendamise eest vastutavate organite 
osalemise partnerluses ning tagavad 
kooskõlas riiklike tavadega, et on olemas 
piisavad struktuurid, mis annavad nõu 
soolise võrdõiguslikkuse, 
mittediskrimineerimise ja juurdepääsu 
küsimustes, et tuua vajalik asjatundlikkus 
Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide ettevalmistusse, 
järelevalvesse ja hindamisse.

3. Korraldusasutused viivad 
järelevalvekomisjonidega koordineerides 
regulaarselt läbi erihindamisi või 
enesehindamisi, milles keskendutakse 
soolise võrdõiguslikkuse peavoolustamise 
põhimõtte rakendamisele.

3. Korraldusasutused viivad 
järelevalvekomisjonidega koordineerides 
läbi hindamisi või enesehindamisi, milles 
keskendutakse soolise võrdõiguslikkuse 
peavoolustamise põhimõtte rakendamisele.

4. Liikmesriigid võtavad asjakohasel viisil 
arvesse ebasoodsamas olukorras olevate 
inimrühmade vajadusi, et nood saaksid 
paremini integreeruda tööturule ja osaleda
täiel määral ühiskonnaelus.

4. Liikmesriigid võtavad asjakohasel viisil 
arvesse ebasoodsamas olukorras olevate 
inimrühmade vajadusi, et nood saaksid 
paremini integreeruda tööturule ja 
edendavad sellega nende täielikku 
osalemist ühiskonnaelus.

Or. en
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B. Valdkonnaülesed poliitikaeesmärgid välja jäetud
6.4 Ligipääsetavus 6.4 Ligipääsetavus
1. Korraldusasutused tagavad, et kõik 
tooted, kaubad, teenused ja 
infrastruktuurid, mis on üldsusele avatud 
või mida üldsusele pakutakse ning mida 
kaasrahastatakse ÜSRi fondidest, on 
kättesaadavad kõikidele kodanikele, 
sealhulgas puuetega inimestele. Eelkõige 
tuleb tagada juurdepääs füüsilisele 
keskkonnale, transpordile, info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiale, et 
saavutada ebasoodsamas olukorras olevate 
rühmade, sealhulgas puuetega inimeste 
kaasatus. Korraldusasutused peavad 
võtma meetmeid kogu programmi kestel, 
et teha kindlaks ja kõrvaldada praegused 
ligipääsuprobleemid ning hoida ära uute 
probleemide teke.

1. Liikmesriigid ja komisjon astuvad 
asjakohaseid samme, et ennetada mis 
tahes puuetel põhinevat diskrimineerimist 
kooskõlas käesoleva määruse artikliga 7.
Korraldusasutused tagavad meetmetega 
kogu programmi vältel, et kõik tooted, 
kaubad, teenused ja infrastruktuurid, mis 
on üldsusele avatud või mida üldsusele 
pakutakse ning mida kaasrahastatakse 
Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondidest, on kättesaadavad 
kõikidele kodanikele, sealhulgas puuetega 
inimestele kooskõlas kohaldatavate liidu 
ja siseriiklike õigusaktidega, aidates 
sellega luua tõketeta keskkonna puuetega 
inimeste ja eakate jaoks. Eelkõige 
tagatakse juurdepääs füüsilisele 
keskkonnale, transpordile, info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiale, et 
edendada ebasoodsamas olukorras olevate 
rühmade, sealhulgas puuetega inimeste 
kaasatust. Rakendatavad meetmed võivad 
hõlmata investeeringute suunamist 
olemasolevat hoonete ja pakutavate 
teenuste ligipääsetavuse tagamiseks.

Or. en
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6.5 Demograafiliste muutustega toimetulek 6.5 Demograafiliste muutustega toimetulek
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1. Demograafilistest muutustest tulenevaid 
probleeme võetakse arvesse kõikidel 
tasanditel. Seepärast kasutavad 
liikmesriigid ÜSRi fonde, et töötada välja 
täpseid vajadusi arvesse võtvad 
strateegiad, et vajaduse korral lahendada 
demograafilisi probleeme ning tekitada 
vananeva ühiskonnaga seotud 
majanduskasvu.

1. Demograafilistest muutustest tulenevaid 
probleeme, sh eelkõige neid, mis on 
seotud töötava elanikkonna vähenemise, 
pensionil olevate inimeste osa 
suurenemise ja rahvaarvu vähenemisega,
võetakse arvesse kõikidel tasanditel. 
Liikmesriigid kasutavad Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfonde 
kooskõlas asjakohaste siseriiklike või 
piirkondlike strateegiatega, kus sellised 
strateegiad on kehtestatud, et lahendada 
demograafilisi probleeme ning tekitada 
vananeva ühiskonnaga seotud 
majanduskasvu.

2. Liikmesriigid kasutavad ÜSRi fonde, et
võtta meetmeid, mis lihtsustavad kõigi 
vanuserühmade kaasamist. Eelkõige 
suurendavad nad eakate ja noorte
töövõimalusi. Investeeringud tervishoiu 
infrastruktuuri teenivad eesmärki tagada 
kõikidele liidu kodanikele pikk ja terve 
tööiga.

2. Liikmesriigid kasutavad Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfonde 
kooskõlas asjakohaste siseriiklike või 
piirkondlike strateegiatega, et lihtsustada
kõigi vanuserühmade kaasamist, sh 
parandatud juurdepääsu kaudu 
haridusele ja sotsiaalsetele 
tugistruktuuridele sooviga suurendada
töövõimalusi eakate ja noorte jaoks, 
keskendudes liidu keskmise määra suhtes 
kõrge noorte töötusmääraga 
piirkondadele. Investeeringud tervishoiu 
infrastruktuuri teenivad eesmärki tagada 
kõikidele liidu kodanikele pikk ja terve 
tööiga.

3. Demograafilistest muutustest kõige 
enam mõjutatud piirkondades teevad 
liikmesriigid kindlaks meetmed, millega:

3. Lahendamaks probleeme 
demograafilistest muutustest kõige enam 
mõjutatud piirkondades, teevad 
liikmesriigid eelkõige kindlaks meetmed, 
millega:

(a) toetada rahvastiku noorenemist 
perekondadele paremate tingimuste 
loomise ning töö- ja pereelu parema 
tasakaalustamise kaudu;

(a) toetada rahvastiku noorenemist 
perekondadele paremate tingimuste 
loomise ning töö- ja pereelu parema 
tasakaalustamise kaudu;

(b) suurendada tööhõivet, tõsta tootlikkust 
ja majanduslikku tulemuslikkust, 
investeerides haridusse, info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiasse ning 
teadusuuringutesse;

(b) suurendada tööhõivet, tõsta tootlikkust 
ja majanduslikku tulemuslikkust, 
investeerides haridusse, info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiasse ning 
teadusuuringutesse ja innovatsiooni;

(c) keskenduda hariduse ja sotsiaalsete 
tugistruktuuride piisavusele ja kvaliteedile;

(c) keskenduda hariduse, koolitamise ja 
sotsiaalsete tugistruktuuride piisavusele ja 
kvaliteedile ning asjakohasel juhul 
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ning sotsiaalkaitsesüsteemide tulemuslikkusele;

(d) tagada kulutõhus tervishoid ja 
pikaajaline hooldus, sealhulgas 
investeeringud e-tervisesse, e-hooldusse ja 
vastavasse infrastruktuuri.

(d) edendada kulutõhusat tervishoidu ja 
pikaajalist hooldust, sealhulgas 
investeeringuid e-tervisesse, e-hooldusse 
ja vastavasse infrastruktuuri.
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6.6 Kliimamuutuste leevendamine ja 
nendega kohanemine

6.6 Kliimamuutuste leevendamine ja 
nendega kohanemine

Kliimamuutuste leevendamine ja nendega 
kohanemine ning riskiennetus lõimitakse
kõikide fondide ettevalmistamisse, 
programmitöösse, rakendamisse, 
järelevalvesse ja hindamisse.

1. Kooskõlas käesoleva määruse artikliga 
8 lõimitakse kliimamuutuste leevendamine 
ja nendega kohanemine ning riskiennetus 
partnerluslepingute ja -programmide
ettevalmistamisse ja rakendamisse.

Tagatakse, et panused, mis tehakse, et 
saavutada eesmärk suunata vähemalt 
20% liidu eelarvest kliimamuutuste mõju 
leevendamiseks, on nähtavad.

Or. en
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7. Territoriaalsete probleemide 
lahendamise kord

7. Territoriaalsete võtmetähtsusega 
probleemide lahendamise kord

-7.1 Liikmesriigid võtavad arvesse 
geograafilisi ja demograafilisi iseärasusi 
ning astuvad samme, et lahendada igale 
piirkonnale omaseid territoriaalseid 
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probleeme, et nende asjaomane 
arengupotentsiaal vabastada, aidates 
seega neil ka arukat, jätkusuutliku ja 
kaasavat majanduskasvu kõige tõhusamal 
viisil saavutada.
-7.1 a. Temaatiliste eesmärkide valik ja 
kombinatsioon ning vastava investeeringu 
ja liidu prioriteetide valik ning 
asjaomased määratud eesmärgid 
kajastavad iga liikmesriigi ja piirkonna 
aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu vajadusi ja potentsiaali.
-7.1 b. Partnerluslepinguid ja -
programme ette valmistades võtavad 
liikmesriigid seetõttu arvesse, et Euroopa 
Liidu praegustel olulistel sotsiaalsetel 
probleemidel, nt üleilmastumine, 
demograafilised muutused, 
keskkonnaseisundi halvenemine, 
migratsioon, kliimamuutus, 
energiakasutus ning kriisi majanduslikud 
ja sotsiaalsed tagajärjed, võivad olla eri 
piirkondades erinevad mõjud.

7.1. Liikmesriigid ja piirkonnad 
kohustuvad astuma järgmisi samme, et 
valmistada ette oma partnerluslepingud ja 
programmid:

7.1. Tagamaks integreeritud territoriaalset 
lähenemisviisi territoriaalsete 
probleemide lahendamisele, tagavad 
liikmesriigid, et Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondidest rahastatavad 
programmid kajastavad Euroopa 
piirkondade mitmekesisust seoses 
tööhõive ja tööturu omadustega, eri 
sektorite vaheliste seostega, tööle sõitmise 
mustritega, elanikkonna vananemise ja 
demograafiliste muutustega, kultuuriliste, 
pinnavormide ja pärandi erinevustega, 
kliimamuutustega seotud ohtude ja 
mõjudega, maa kasutamise ja 
loodusvarade kasutamisega seotud 
piirangutega, loodusvarade säästvama 
kasutamise potentsiaaliga (sh taastuvad 
loodusvarad), institutsionaalsete ja 
valitsemisega seotud korraldustega, 
ühenduvuse ja juurdepääsetavusega ning 
maa- ja linnapiirkondade sidemetega. 
Kooskõlas käesoleva määruse artikli 14 
lõike 1 punktiga a kohustuvad 
liikmesriigid ja piirkonnad seetõttu astuma 
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järgmisi samme, et valmistada ette oma 
partnerluslepped ja programmid:

(a) liikmesriigi või piirkonna 
arengupotentsiaali ja -suutlikkuse analüüs, 
eelkõige seoses strateegias „Euroopa 2020” 
määratletud võtmeprobleemide, riiklike 
reformikavade ja asjaomaste riigipõhiste 
soovitustega. Vastutavad asutused 
kohustuvad riiklikke, piirkondlikke ja 
kohalikke eripärasid üksikasjalikult 
analüüsima;

(a) liikmesriigi või piirkonna omaduste, 
arengupotentsiaali ja -suutlikkuse analüüs, 
eelkõige seoses strateegias „Euroopa 2020” 
määratletud võtmeprobleemide, riiklike 
reformikavade, asjakohasel juhul
asjaomaste riigipõhiste soovitustega, mis 
on vastu võetud kooskõlas ELi toimimise 
lepingu artikli 121 lõikega 2, ja 
asjakohaste nõukogu soovitustega, mis on 
vastu võetud kooskõlas ELi toimimise 
lepingu artikli 148 lõikega 4;

(b) hinnang peamistele probleemidele, 
millega piirkonnal või liikmesriigil tuleb 
tegeleda, kitsaskohtade ja puuduvate lülide, 
innovatsiooni lünkade, sealhulgas 
pikaajalist potentsiaalset majanduskasvu ja 
töökohtade loomist pärssiva liigvähese 
planeerimis- ja rakendamissuutlikkuse 
kindlakstegemine. Selle põhjal tehakse 
kindlaks võimalikud valdkonnad ja 
tegevused poliitiliste prioriteetide 
seadmiseks, sekkumiseks ja 
kontsentreerumiseks;

(b) hinnang peamistele probleemidele, 
millega piirkonnal või liikmesriigil tuleb 
tegeleda, kitsaskohtade ja puuduvate lülide, 
innovatsiooni lünkade, sealhulgas 
pikaajalist potentsiaalset majanduskasvu ja 
töökohtade loomist pärssiva liigvähese 
planeerimis- ja rakendamissuutlikkuse 
kindlakstegemine. Selle põhjal tehakse 
kindlaks võimalikud valdkonnad ja 
tegevused poliitiliste prioriteetide 
seadmiseks, sekkumiseks ja 
kontsentreerumiseks;

(c) hinnang valdkondade- või 
jurisdiktsioonidevahelistele või 
piiriülestele koordineerimisprobleemidele, 
eelkõige makropiirkondlikke ja mere 
vesikonna strateegiate raames;

(c) hinnang valdkondade- või 
jurisdiktsioonidevahelistele või 
piiriülestele koordineerimisprobleemidele, 
eelkõige makropiirkondlikke ja mere 
vesikonna strateegiate raames;

(d) teha kindlaks sammud, mis tuleb 
astuda, et saavutada parem 
koordineerimine eri territoriaalsete 
tasandite ja rahastamisallikate vahel, et 
jõuda integreeritud lähenemisviisini, mis 
seob omavahel strateegia „Euroopa 2020” 
ning piirkondlikud ja kohalikud toimijad.

(d) teha kindlaks sammud, mis tuleb 
astuda, et saavutada parem 
koordineerimine eri territoriaalsete 
tasandite, võttes arvesse asjakohast 
territoriaalset ulatust ja poliitika 
kujundamise konteksti ning liikmesriikide 
institutsionaalset ja õiguslikku 
raamistikku, ja rahastamisallikate vahel, et 
jõuda integreeritud lähenemisviisini, mis 
seob omavahel strateegia „Euroopa 2020” 
ning piirkondlikud ja kohalikud toimijad.

7.2. Et võtta arvesse territoriaalse 
ühtekuuluvuse eesmärki, tagavad 
liikmesriigid ja piirkonnad, et aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
edendamise üldine lähenemisviis vastab 

7.2. Et võtta arvesse territoriaalse 
ühtekuuluvuse eesmärki, tagavad 
liikmesriigid ja piirkonnad eelkõige, et 
aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu edendamise üldine 
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järgmistele tingimustele: lähenemisviis vastab järgmistele 
tingimustele asjaomastes valdkondades:

(a) see kajastab linnade, maapiirkondade, 
kalandus- ja rannikualade ning eriliste 
geograafiliste või demograafiliste 
probleemidega alade rolli;

(a) see kajastab linnade, linna- ja 
maapiirkondade, kalandus- ja rannikualade 
ning eriliste geograafiliste või 
demograafiliste puudustega alade rolli;

(b) selles võetakse arvesse äärepoolseimate 
piirkondade, väga väikese 
rahvastikutihedusega põhjapoolseimate 
piirkondade ja saarte, piiriüleste ja 
mägipiirkondade eriprobleeme;

(b) selles võetakse arvesse äärepoolseimate 
piirkondade, väga väikese 
rahvastikutihedusega põhjapoolseimate 
piirkondade ja saarte, piiriüleste ja 
mägipiirkondade eriprobleeme;

(c) selles käsitletakse linna- ja 
maapiirkondade ühendusi, s.t juurdepääsu 
taskukohastele ja kvaliteetsetele 
infrastruktuuridele ja teenustele, ning 
pakutakse lahendusi probleemidele 
piirkondades, kus sotsiaalselt tõrjutud 
elanikkonnarühmade kontsentratsioon on 
suur.

(c) selles käsitletakse linna- ja 
maapiirkondade ühendusi, s.t juurdepääsu 
taskukohastele ja kvaliteetsetele 
infrastruktuuridele ja teenustele, ning 
pakutakse lahendusi probleemidele 
piirkondades, kus sotsiaalselt tõrjutud 
elanikkonnarühmade kontsentratsioon on 
suur.
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7 a. Koostöötegevused
7.1. Koordineerimine ja vastastikune 
täiendavus
1. Liikmesriigid püüavad saavutada 
vastastikust täiendavust koostöömeetmete 
ning muude Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondidest toetatavate 
meetmete vahel.
2. Liikmesriigid tagavad, et koostöö annab 
tõhusa panuse strateegia „Euroopa 2020” 
eesmärkide saavutamisse ja et koostöö 
korraldatakse selliselt, et see toetab 
laiemaid poliitilisi eesmärke. Selle 
saavutamiseks püüavad liikmesriigid ja 
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komisjon tagada kooskõlas oma vastavate 
kohustustega vastastikust täiendavust ja 
koordineerimist liidu rahastatud 
programmide ja vahenditega.
3. Et suurendada ühtekuuluvuspoliitika 
tulemuslikkust, püüavad liikmesriigid 
saavutada koordineeritust ja vastastikust 
täiendavust Euroopa territoriaalse 
koostöö ja majanduskasvu ja tööhõive 
investeeringute eesmärgi alla kuuluvate 
programmide vahel, eelkõige selleks, et 
tagada sidus plaanimine ja hõlbustada 
suuremahulisi investeeringuid.
4. Liikmesriigid tagad asjakohasel juhul, 
et makroregionaalsed eesmärgid ja mere 
vesikonna strateegiad on osaks üldisest 
strateegilisest planeerimisest ja 
partnerluslepetest kooskõlas käesoleva 
määruse artikli 14 lõikega 2 ning 
asjaomaste piirkondade ja liikmesriikide 
programmidest kooskõlas fondipõhiste 
eeskirjade asjakohaste artiklitega. 
Liikmesriigid püüavad ka tagada, et 
valdkondades, kus on kehtestatud 
makroregionaalsed ja mere vesikonna 
strateegiad, toetavad Euroopa struktuuri-
ja investeerimisfondid nende rakendamist 
kooskõlas artikli 14 lõikega 2, 
fondipõhiste eeskirjade asjakohaste 
artiklitega ja kooskõlas liikmesriikide 
poolt tuvastatud programme valdkonna 
vajadustega. Et tagada tõhus 
rakendamine, tuleb koordineerida ka 
teiste liidu rahastatavate vahendite ning 
muude asjakohaste 
rahastamisvahenditega.
5. Kui see on asjakohane, kasutavad 
liikmesriigid võimalust viia piirkondade-
ja riikidevahelisi meetmeid 
toetusesaajatega, kes asuvad vähemalt 
ühes teises liikmesriigis, ellu 
majanduskasvu ja tööhõive 
investeeringute eesmärgi alla kuuluvate 
rakenduskavade raames, sealhulgas 
rakendada asjakohaseid teadus- ja 
innovatsioonimeetmeid, mis tulenevad 
nende aruka spetsialiseerumise 
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strateegiast.

6. Liikmesriigid ja piirkonnad kasutavad 
parimal viisil territoriaalse koostöö 
programme, et ületada administratiivpiire 
ületavaid koostöötõkkeid, andes panuse 
liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegiasse ning 
tugevdades majanduslikku, sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust. Selles 
kontekstis tuleks eritähelepanu pöörata 
ELi toimimislepingu artiklis 349 
hõlmatud piirkondadele.

(Märkus tõlke juurde: osa 7 a uus jagu 7.1 (kuni punktini 5) on esialgselt osa 5 komisjoni 
(veidi muudetud) tekstis.) 

Or. en

Muudatusettepanek 364

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – osa 7 a (uus) – jagu 7.2 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7.2 Piiriülene, riikidevaheline ja 
piirkondadevaheline koostöö ERFi alusel
1. Liikmesriigid ja piirkonnad püüavad 
kasutada koostööd kriitilise massi 
saavutamiseks, muu hulgas IKT ning 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
valdkonnas, ning samuti ühise aruka 
spetsialiseerumise lähenemisviiside 
arendamise ja haridusasutuste vahelise 
partnerluse edendamiseks. 
Piirkondadevaheline koostöö hõlmab 
vajaduse korral koostöö edendamist 
uuenduslike teadusmahukate klastrite 
vahel ja teabeasutuste vahelist 
teabevahetust, võttes arvesse 
teadusuuringute seitsmenda 
raamprogrammi meetmete „Teadmiste 
piirkonnad” ja „Teadusuuringute 
potentsiaal lähenemis- ja 
äärepoolseimates piirkondades” põhjal 
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saadud kogemusi.
2. Liikmesriigid ja piirkonnad püüavad 
asjaomastes valdkondades kasutada 
piiriülest ja riikidevahelist koostööd 
selleks, et:
(a) tagada, et alad, millel on ühised 
geograafilised erijooned (saared, järved, 
jõed, mere vesikonnad või mäed), toetavad 
oma loodusvarade ühist haldamist ja 
edendamist;
(b) kasutada saavutatavat mastaabisäästu, 
eelkõige seoses ühiste avalike teenuste 
jagatud kasutamisega seotud 
investeeringuga;
(c) edendada sidusat piiriülese 
infrastruktuuri võrgustiku kavandamist ja 
väljaarendamist, eelkõige puuduvate 
piiriüleste ühenduste ja 
keskkonnasõbralike ja 
koostalitlusvõimeliste transpordiviiside 
kavandamist ja väljaarendamist suurtel 
geograafilistel aladel;
(d) saavutada kriitilist massi, eelkõige 
teadusuuringute, innovatsiooni ning IKT 
ja hariduse valdkonnas ning seoses 
VKEde konkurentsivõime parandamiseks 
ette nähtud meetmetega.
(e) tugevdada piiriüleseid 
tööturuteenuseid, et edendada töötajate 
piiriülest liikuvust;
(f) parandada piiriülest juhtimist.
3. Liikmesriigid ja piirkonnad püüavad 
kasutada piirkondadevahelist koostööd, et 
tugevdada ühtekuuluvuspoliitika 
tõhusust, julgustades piirkondade ja 
linnade vahel kogemuste vahetamist, et 
tugevdada majanduskasvu ja tööhõive 
investeeringute eesmärgi ja Euroopa 
territoriaalse koostöö eesmärgi alla 
kuuluvate programmide koostamist ja 
rakendamist.

Or. en
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Muudatusettepanek 365

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – osa 7 a (uus) – jagu 7.3 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7.3 Põhiprogrammide panus 
makropiirkondlikesse ja mere vesikonna 
strateegiatesse
1. Kooskõlas artikli 14 lõike 2 punkti a 
alapunktiga ii ja fondipõhiste eeskirjade 
asjakohaste artiklitega üritavad 
liikmesriigid tagada ELi 
rahastamisvahendite eduka kasutamise 
makropiirkondlike ja mere vesikonna 
strateegiate jaoks, mis on kooskõlas 
liikmesriikide poolt tuvastatud 
programmitöö valdkonnaga. Seda on 
võimalik teha muude meedete seas 
toiminguid prioriseerides, mis tulenevad 
nendest strateegiatest, organiseerides 
nende jaoks asjakohased kutsed või 
muutes need toimingud valimisprotsessis 
prioriteetseteks toimingute tuvastamise 
kaudu, mida on võimalik ühiselt mitmest 
programmist rahastada.
2. Liikmesriigid kaaluvad asjakohaste 
riikide vaheliste programmide kasutamist 
raamistikena, millega toetada erinevaid 
poliitikaid ning makropiirkondlike ja 
mere vesikonna strateegiate 
rakendamiseks vajalikke vahendeid.
3. Liikmesriigid edendavad võimalusel 
Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide kasutamist 
makropiirkondlike strateegiate kontekstis 
Euroopa transpordikoridoride loomiseks, 
sh tavade ajakohastamise, 
loodusõnnetuste ennetamise, nendeks 
valmisoleku ja nendele reageerimise, jõe 
vesikonna tasandi veehalduse, rohelise 
taristu, piiri- ja sektoriülese integreeritud 
merelise koostöö, teadustöö ja 
innovatsiooni ning IKT-võrkude ja mere 
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vesikonna jagatud mereressursside 
haldamise ja mere bioloogilise 
mitmekesisuse kaitse toetamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 366

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – osa 7 a (uus) – jagu 7.4 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7.4. Riikidevaheline koostöö ESFi alusel
1. Liikmesriigid püüavad parandada 
poliitikavaldkondi, mis on asjaomastes 
nõukogu soovitustes määratletud, et 
maksimeerida vastastikust õppimist.
2. Kui see on asjakohane, püüavad 
liikmesriigid valida riikidevaheliste 
meetmete teemad ja luua asjakohased 
rakendusmehhanismid vastavalt oma 
erivajadustele.

Or. en

Muudatusettepanek 367

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tulemusraamistiku kehtestamise meetod Tulemusraamistiku kehtestamise meetod

1. Tulemusraamistik koosneb igale 
prioriteedile aastateks 2016 ja 2018
kehtestatud vahe-eesmärkidest ning 2022. 
aastaks kehtestatud eesmärkidest. Vahe-
eesmärgid ja eesmärgid esitatakse tabelis 1 
ettenähtud vormis.

1. Tulemusraamistik koosneb igale 
prioriteedile aastaks 2018 kehtestatud 
vahe-eesmärkidest ning 2022. aastaks 
kehtestatud eesmärkidest. Vahe-eesmärgid 
ja eesmärgid esitatakse tabelis 1 ettenähtud 
vormis.

2. Vahe-eesmärgid on prioriteedi 
konkreetse eesmärgi saavutamise vahe-

2. Vahe-eesmärgid on vaheetappideks 
seatud eesmärgid, mis on otseselt seotud 



PE487.740v04-00 274/287 PR\937861ET.doc

ET

etappideks seatud eesmärgid, mis 
väljendavad ettenähtud tempot perioodi 
lõpuks seatud eesmärkide poole liikumisel. 
2016. aastaks kehtestatud vahe-eesmärgid 
hõlmavad finants- ja väljundinäitajaid.
2018. aastaks kehtestatud vahe-eesmärgid 
hõlmavad finants-, ja väljundinäitajaid ning 
vajaduse korral tulemusnäitajaid. Samuti 
võib kehtestada vahe-eesmärke 
rakendamise olulisimatele etappidele.

prioriteedi konkreetse eesmärgi 
saavutamisega, mis väljendavad 
ettenähtud tempot perioodi lõpuks seatud 
eesmärkide poole liikumisel. 2018. aastaks 
kehtestatud vahe-eesmärgid hõlmavad 
finants-, ja väljundinäitajaid ning vajaduse 
korral tulemusnäitajaid, mis on tihedalt 
seotud toetatud poliitiliste sekkumistega.
Tulemusnäitajaid ei võeta arvesse artikli 
20 lõike 3 ja artikli 20 lõike 4 tähenduses. 
Samuti võib kehtestada vahe-eesmärke 
rakendamise olulisimatele etappidele.

3. Vahe-eesmärgid peavad olema: 3. Vahe-eesmärgid ja eesmärgid peavad 
olema:

– asjakohased, sisaldades olulist teavet 
prioriteedi saavutamisel tehtavate 
edusammude kohta;

– realistlikud, saavutatavad, asjakohased, 
sisaldades olulist teavet prioriteedi 
saavutamisel tehtavate edusammude kohta;

– vastavuses prioriteedi kindla eesmärgi 
olemuse ja omadustega;

– läbipaistvad, objektiivselt kontrollitavate 
eesmärkide ja määratud lähteandmetega 
ning avalikkusele kättesaadavad;

– läbipaistvad, objektiivselt kontrollitavate 
eesmärkide ja määratud lähteandmetega 
ning võimaluse korral avalikkusele 
kättesaadavad;

– kontrollitavad, tekitamata 
ebaproportsionaalset halduskoormust;

– kontrollitavad, tekitamata 
ebaproportsionaalset halduskoormust;

– vajaduse korral kõikides 
rakenduskavades ühtsed.

– vajaduse korral kõikides 
rakenduskavades ühtsed.

3 a. Nõuetekohaselt põhjendatud 
juhtudel, näiteks majandus-, keskkonna-
ja tööturu tingimuste oluliste muutuste 
korral liikmesriigis või piirkonnas ning 
lisaks konkreetse prioriteedi eraldiste 
muutmistest tulenevatele muudatustele 
võib liikmesriik teha määruse artikli 26 
kohaselt ettepaneku vahe-eesmärkide ja 
sihtide läbivaatamiseks.

(Märkus. lõike 1 jaoks on vaja tagada järjepidevus kokkulepitud vabastamise eeskirjadega.)

Or. en
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Muudatusettepanek 368

Ettepanek võtta vastu määrus
II a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

RAHASTAMISVAHENDITE 
RAKENDAMINE:
RAHASTAMISLEPINGUD
1. Kui rahastamisvahendit rakendatakse 
käesoleva määruse artikli 33 lõike 4 
punktide a ja b kohaselt, sisaldab 
rahastamisleping rakenduskavast 
rahastamisvahendisse maksete tegemise 
tingimusi ning vähemalt järgmist:
(a) investeerimisstrateegia või -poliitika, 
mis hõlmab rakendamiskorda, pakutavaid 
finantstooteid, sihtgrupiks olevaid 
lõppsaajaid ja (vajaduse korral) 
kavandatud kombineerimist toetustega;
(b) rakendatava rahastamisvahendi 
äriplaan või samaväärsed dokumendid, 
sealhulgas artikli 32 lõikes 2 osutatud 
eeldatav võimendav mõju;
(c) eesmärgiks seatud tulemused, mida 
asjaomase rahastamisvahendi abil 
loodetakse saavutada, et anda panus 
asjakohase prioriteedi või meetme 
konkreetsete eesmärkide ja tulemuste 
saavutamisse;
(d) sätted investeeringute kasutamise ja 
investeerimispakkumiste järelevalve 
kohta, sealhulgas rahastamisvahendi 
aruandlus fondifondile ja/või 
korraldusasutusele, et tagada vastavus 
artiklile 40;
(e) auditeerimisnõuded, näiteks 
miinimumnõuded rahastamisvahendi 
tasandil (ja vajaduse korral fondifondi 
tasandil) säilitatava dokumentatsiooni 
kohta, nõuded seoses eraldi 
arvepidamisega erinevat liiki toetuste 
kohta vastavalt artikli 32 lõigetele 5 ja 6 
(vajaduse korral), sealhulgas sätted ja 
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nõuded riiklike auditeerimisasutuste, 
komisjoni audiitorite ja Euroopa 
Kontrollikoja juurdepääsu kohta 
dokumentidele, et tagada selge auditi jälg 
vastavalt artiklile 34;
(f) nõuded ja menetlused rakenduskavast 
vastavalt artiklile 35 saadavate 
järkjärguliste maksete haldamiseks ja 
investeerimispakkumiste 
prognoosimiseks, sealhulgas nõuded 
usalduskontode / eraldi arvepidamise 
kohta, nagu on sätestatud artikli 33 lõikes 
8;
(g) nõuded ja menetlused intresside ja 
artikli 37 tähenduses tekkinud muude 
tulude haldamiseks, sealhulgas
nõuetekohased 
sularahatehingud/investeeringud ning 
asjaosaliste vastutus ja kohustused;
(h) sätted rahastamisvahendi 
halduskulude või haldustasude 
arvutamise ja maksmise kohta;
(i) sätted ÜSRi fondidest saadud toetusele 
lisanduvate vahendite uuesti kasutamise 
kohta kuni abikõlblikkusperioodi lõpuni 
vastavalt artiklile 38;
(j) sätted ÜSRi fondidest saadud toetusele 
lisanduvate vahendite kasutamise kohta 
kuni abikõlblikkusperioodi lõpuni 
vastavalt artiklile 39 ja ÜSRi fondidest 
saadud toetuste rahastamisvahendist 
väljaviimise poliitika;
(k) tingimused programmist saadud 
maksete võimalikuks väljaviimiseks või 
osaliseks väljaviimiseks programmidest 
rahastamisvahenditesse, sealhulgas 
vajaduse korral fondifondi;
(l) sätted, millega tagatakse, et 
rahastamisvahendeid rakendavad 
asutused haldavad rahastamisvahendeid 
sõltumatult ja kooskõlas vastavate 
kutsenõuetega ning tegutsevad vaid 
rahastamisvahendisse makseid tegevate 
poolte huvides;
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(m) sätted rahastamisvahendi tegevuse 
lõpetamise kohta.
Kui rahastamisvahendid on korraldatud 
fondifondi kaudu, siis peab 
korraldusasutuse ja fondifondi rakendava 
asutuse vaheline rahastamisleping lisaks 
sisaldama ka sätteid rahastamisvahendeid 
rakendavate asutuste hindamise ja 
valimise kohta, sealhulgas 
hankemenetluses osalemise taotluste 
esitamise ettepanekute või riigihangete 
korra kohta.
2. Artikli 33 lõike 4 punkti c kohaselt 
rakendatavate rahastamisvahendite 
strateegiadokumendid, millele on 
osutatud artikli 33 lõikes 4, peavad 
sisaldama vähemalt järgmist:
(a) rahastamisvahendi 
investeerimisstrateegia või -poliitika, 
kavandatud laenutoodete üldtingimused, 
sihtgrupid ja toetatavad tegevused;
(b) rakendatava rahastamisvahendi 
äriplaan või samaväärsed dokumendid, 
sealhulgas artikli 32 lõikes 2 osutatud 
eeldatav võimendav mõju;
(c) ÜSRi fondidest saadud toetusele 
lisanduvate vahendite kasutamine ja 
uuesti kasutamine vastavalt ühissätete 
määruse artiklitele 37, 38 ja 39;
(d) rahastamisvahendi rakendamise 
järelevalve ja aruandlus, et tagada 
vastavus artiklile 40;

Or. en

Muudatusettepanek 369

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – osa 2 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 86 lõike 3 kohane täiendavuse Artikli 86 lõike 5 kohane täiendavuse 
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kontroll toimub järgmiste eeskirjade 
kohaselt.

kontroll toimub järgmiste eeskirjade 
kohaselt.

(Märkus: IV lisa oli varem III lisa, kuid komisjoni uues ettepanekus on nüüd IV lisa (COM 
(2013)0246).)

Or. en

Muudatusettepanek 370

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa– osa 2 – jagu 2.1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Kui komisjon ja liikmesriik on 
kokkuleppele jõudnud, lisatakse asjaomase 
liikmesriigi partnerluslepingusse
eeltoodud tabel 1 avaliku sektori või 
samaväärsete struktuuriliste kulude 
kontrolltasemena, mida tuleb aastatel 
2014–2020 säilitada.

(c) Kui komisjon ja liikmesriik on 
kokkuleppele jõudnud, lisatakse asjaomase 
liikmesriigi partnerlusleppesse eeltoodud 
tabel 1 ja võimaluse korral tabel 2 avaliku 
sektori või samaväärsete struktuuriliste 
kulude kontrolltasemena, mida tuleb 
aastatel 2014–2020 säilitada.

Or. en

Muudatusettepanek 371

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – jagu 2 – jaotis 2.2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Pärast vahekontrolli võib komisjon 
liikmesriigiga konsulteerides avaliku 
sektori või samaväärsete struktuuriliste 
kulude kontrolltaseme partnerluslepingus 
üle vaadata, kui liikmesriigi 
majandusolukord on partnerluslepingu
vastuvõtmisest saadik oluliselt muutunud 
ning muutust ei võetud 
partnerluslepingus kontrolltaseme 
määramisel arvesse. 

(b) Pärast vahekontrolli võib komisjon 
liikmesriigiga konsulteerides avaliku 
sektori või samaväärsete struktuuriliste 
kulude kontrolltaseme partnerluslepingus 
üle vaadata, kui liikmesriigi 
majandusolukord on partnerlusleppe
vastuvõtmise hetkel prognoositust oluliselt 
muutunud.

Or. en
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Muudatusettepanek 372

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – osa 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 105 lõikes 2 osutatud toimingute 
loend sisaldab vähemalt ühes liikmesriigi 
ametlikus keeles järgmisi andmevälju:

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 373

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – osa 1 – lõik 1 – taane 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– toimingu sihtnumber; – toimingu sihtnumber või muu 
asjakohane asukohamärgis;

Or. en

Muudatusettepanek 374

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – osa 1 – lõik 1 – taane 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– toimingu sekkumiskategooria; – toimingu sekkumiskategooria kooskõlas 
artikli 87 lõike 2 punkti b alapunktiga vi;

Or. en
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Muudatusettepanek 375

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – osa 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Andmeväljade rubriigid ja projektide 
nimed esitatakse samuti vähemalt ühes 
Euroopa Liidu ametlikest keeltest.

Andmeväljade rubriigid esitatakse samuti 
vähemalt ühes Euroopa Liidu ametlikest 
keeltest.

Or. en

Muudatusettepanek 376

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – osa 2 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avalikkusele suunatud teavitamis- ja 
avalikustamismeetmed

Avalikkusele suunatud teavitamis- ja 
kommunikatsioonimeetmed

Or. en

Muudatusettepanek 377

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – osa 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik, korraldusasutus ja 
toetusesaajad rakendavad vajalikke 
avalikkusele suunatud teavitamis- ja 
avalikustamismeetmeid rakenduskava 
raames kaasrahastatavate toimingute kohta 
kooskõlas käesoleva määrusega.

Liikmesriik, korraldusasutus ja 
toetusesaajad rakendavad vajalikke 
avalikkusele suunatud teavitamis- ja 
kommunikatsioonimeetmeid rakenduskava 
raames kaasrahastatavate toimingute kohta 
kooskõlas käesoleva määrusega.

Or. en
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Muudatusettepanek 378

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – osa 2 – jagu 2.1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik ja korraldusasutus tagavad, 
et teavitamis- ja avalikustamismeetmeid
rakendatakse kooskõlas 
kommunikatsioonistrateegiaga ning et 
meetmete eesmärk on võimalikult lai 
meediakajastus, kasutades eri 
kommunikatsioonivorme ja meetodeid 
sobival tasemel.

1. Liikmesriik ja korraldusasutus tagavad, 
et teavitamis- ja 
kommunikatsioonimeetmeid rakendatakse 
kooskõlas kommunikatsioonistrateegiaga 
ning et meetmete eesmärk on võimalikult 
lai meediakajastus, kasutades eri 
kommunikatsioonivorme ja meetodeid 
sobival tasemel.

Or. en

Muudatusettepanek 379

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – osa 2 – jagu 2.1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Korraldusasutus vastutab vähemalt 
järgmiste teavitamis- ja 
avalikustamismeetmete korraldamise eest:

2. Korraldusasutus vastutab vähemalt 
järgmiste teavitamis- ja 
kommunikatsioonimeetmete korraldamise 
eest:

(a) suuremõõtmeline teavitusüritus, millega 
avalikustatakse rakenduskava käivitumine;

(a) suuremõõtmeline teavitusüritus, millega 
avalikustatakse rakenduskava(de)
käivitumine isegi enne asjakohaste 
kommunikatsioonimeetmete 
heakskiitmist;

(b) aastas vähemalt üks suuremõõtmeline 
teavitusüritus, kus teavitatakse 
rahastamisvõimalustest, rakendatavatest 
strateegiatest ja esitletakse rakenduskava
raames saavutatut, sealhulgas võimalusel 
suuremaid projekte ja muid näiteid 
projektidest;

(b) aastas üks suuremõõtmeline 
teavitusüritus, kus teavitatakse 
rahastamisvõimalustest, rakendatavatest 
strateegiatest ja esitletakse 
rakenduskava(de) raames saavutatut, 
sealhulgas võimalusel suuremaid projekte 
ja muid näiteid projektidest;

(c) Euroopa Liidu lipu kasutamine iga 
korraldusasutuse hoone ees või üldsusele 
nähtavas kohas korraldusasutuse
ruumides;

(c) Euroopa Liidu embleemi kasutamine 
iga korraldusasutuse ruumides;
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(d) toimingute loendi elektrooniline 
avaldamine kooskõlas lõikega 1;

(d) toimingute loendi elektrooniline 
avaldamine kooskõlas lõikega 1;

(e) toimingute näited rakenduskavade 
kaupa ühtsel veebilehel või rakenduskava 
veebiportaalis, mis on ligipääsetav ühtse 
veebilehe kaudu; näited peaksid olema 
mõnes levinumas Euroopa Liidu ametlikus 
keeles, mis ei ole asjaomase liikmesriigi 
ametlik keel või üks tema ametlikest 
keeltest;

(e) toimingute näited rakenduskavade 
kaupa ühtsel veebilehel või rakenduskava 
veebiportaalis, mis on ligipääsetav ühtse 
veebilehe kaudu; näited peaksid olema 
mõnes levinumas Euroopa Liidu ametlikus 
keeles, mis ei ole asjaomase liikmesriigi 
ametlik keel või üks tema ametlikest 
keeltest;

(f) teabe ajakohastamine rakenduskava 
rakendamise, sealhulgas peamiste 
saavutuste kohta, ühtsel veebilehel või 
rakenduskava veebiportaalis, mis on 
ligipääsetav ühtse veebilehe kaudu.

(f) teabe ajakohastamine rakenduskava 
rakendamise, sealhulgas vajaduse korral
peamiste saavutuste kohta, ühtsel 
veebilehel või rakenduskava 
veebiportaalis, mis on ligipääsetav ühtse 
veebilehe kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 380

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – osa 2– jagu 2.1 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Korraldusasutus kaasab teavitamis- ja 
avalikustamismeetmetesse kooskõlas 
liikmesriikide õigusnormide ja tavaga 
järgmised asutused:

3. Korraldusasutus kaasab teavitamis- ja 
kommunikatsioonimeetmetesse kooskõlas 
liikmesriikide õigusnormide ja tavaga 
asjakohasel juhul järgmised asutused:

(a) artiklis 5 osutatud partnerid; (a) artiklis 5 osutatud partnerid;

(b) Euroopa kohta teavet jagavad 
infokeskused ning ka komisjoni esindused 
liikmesriikides;

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

(c) haridus- ja teadusasutused. (c) haridus- ja teadusasutused.
Need organid levitavad ulatuslikult artikli 
105 lõike 1 punktides a ja b kirjeldatud 
teavet.

Need organid levitavad ulatuslikult artikli 
105 lõikes 1 kirjeldatud teavet.

Or. en
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Muudatusettepanek 381

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – osa 2 – jagu 2.2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui teave või avalikustamismeede on 
seotud toimingu või mitme toiminguga, 
mida kaasrahastatakse rohkem kui ühest 
fondist, võib punktis b märgitud viite 
asendada viitega Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondidele.

Or. en

Muudatusettepanek 382

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – osa 2 – jagu 2.2 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) toimingu lühikirjelduse esitamine 
toetusesaaja veebisaidil, juhul kui taoline 
veebisait on olemas, koos toimingu 
eesmärkide ja tulemustega, tõstes esile 
rahalist abi Euroopa Liidult;

(a) toetuse tasemega proportsionaalse 
toimingu lühikirjelduse esitamine 
toetusesaaja veebisaidil, juhul kui taoline 
veebisait on olemas, koos toimingu 
eesmärkide ja tulemustega, tõstes esile 
rahalist abi Euroopa Liidult;

Or. en

Muudatusettepanek 383

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – osa 2 – jagu 2.2 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) üldsusele hõlpsasti nähtavasse kohta, 
näiteks hoone sissepääsu juurde, vähemalt 
ühe plakati paigutamine (vähemalt 
suuruses A3), millel on teave projekti 
kohta, sealhulgas Euroopa Liidu rahalise 

(b) lõigete 4 ja 5 alla mitte langevate 
toimingute korral üldsusele hõlpsasti 
nähtavasse kohta, näiteks hoone sissepääsu 
juurde, vähemalt ühe plakati paigutamine 
(vähemalt suuruses A3), millel on teave 
projekti kohta, sealhulgas Euroopa Liidu 
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toetuse kohta. rahalise toetuse kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 384

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – osa 2 – jagu 2.2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ESFist toetust saavate toimingute ja 
vajadusel ERFist või Ühtekuuluvusfondist 
toetust saavate toimingute puhul tagab 
toetusesaaja, et toimingus osalejaid on 
rahastamisest teavitatud.

ESFist toetust saavate toimingute ja 
vajadusel ERFist või Ühtekuuluvusfondist 
toetust saavate toimingute puhul tagab 
toetusesaaja, et toimingus osalejaid on 
rahastamisest teavitatud.

Iga dokument, mis on seotud niisuguse 
toiminguga, sealhulgas iga osalemis- või 
muu tunnistus, peab sisaldama avaldust 
selle kohta, et rakenduskava on saanud 
toetust fondist või fondidest.

Iga dokument, mis on seotud toimingu 
rakendamisega, mida kasutatakse 
avalikkuse või osalejate hüvanguks, 
sealhulgas iga osalemis- või muu tunnistus, 
peab sisaldama avaldust selle kohta, et 
rakenduskava on saanud toetust fondist või 
fondidest.

Or. en

Muudatusettepanek 385

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – osa 2 – jagu 2.2 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hiljemalt kolm kuud pärast toimingu 
lõpetamist paneb toetusesaaja üldsusele 
hõlpsasti nähtavas kohas üles 
märkimisväärsete mõõtmetega alalise 
tahvli või stendi iga toimingu kohta, mis 
vastab järgmistele kriteeriumidele:

Hiljemalt kolm kuud pärast toimingu 
lõpetamist paneb toetusesaaja üldsusele 
hõlpsasti nähtavas kohas üles 
märkimisväärsete mõõtmetega alalise 
tahvli või stendi iga toimingu kohta, mis 
vastab järgmistele kriteeriumidele:

(a) ELi toetus toimingule ületab 
500 000 eurot;

(a) ELi toetus toimingule ületab 
500 000 eurot;

(b) toiming seisneb füüsilise eseme 
ostmises või infrastruktuuri või 

(b) toiming seisneb füüsilise eseme 
ostmises või infrastruktuuri või 
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ehitustoimingute rahastamises. ehitustoimingute rahastamises.
Tahvlil või stendil näidatakse toimingu 
liik, nimetus ja otstarve ning see 
valmistatakse ette kooskõlas tehniliste 
näitajatega, mille komisjon võtab vastu 
kooskõlas artikli 105 lõikega 4.

Tahvlil või stendil näidatakse toimingu 
nimetus ja põhieesmärk. See valmistatakse 
ette kooskõlas tehniliste näitajatega, mille 
komisjon võtab vastu kooskõlas artikli 105 
lõikega 4.

Or. en

Muudatusettepanek 386

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – osa 3 – jagu 3.1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Korraldusasutus tagab potentsiaalsete 
toetusesaajate teavitamise vähemalt 
järgmisest:

2. Korraldusasutus tagab potentsiaalsete 
toetusesaajate juurdepääsu asjakohasele 
teabele, sh vajaduse korral värskendatud 
teabele, ja võttes arvesse elektrooniliste 
või muude sideteenuste juurdepääsetavust 
teatud potentsiaalsete toetusesaajate jaoks
vähemalt järgmisest:

(-a) rahastamisvõimalused ja 
rakenduskutsete väljastamine;

(a) kulutuste abikõlblikkuse tingimused, 
mis tuleb täita, et kvalifitseeruda toetuse 
saamiseks rakenduskava raames;

(a) kulutuste abikõlblikkuse tingimused, 
mis tuleb täita, et kvalifitseeruda toetuse 
saamiseks rakenduskava raames;

(b) rahastamistaotluste läbivaatamise korra 
ja menetlustähtaegade kirjeldus;

(b) rahastamistaotluste läbivaatamise korra 
ja menetlustähtaegade kirjeldus;

(c) toetatavate toimingute valimise 
kriteeriumid;

(c) toetatavate toimingute valimise 
kriteeriumid;

(d) riikliku, piirkondliku või kohaliku 
tasandi kontaktisikud, kes oskavad anda 
teavet rakenduskavade kohta;

(d) riikliku, piirkondliku või kohaliku 
tasandi kontaktisikud, kes oskavad anda 
teavet rakenduskavade kohta;

(e) asjaolu, et taotlustes tuleks pakkuda 
välja toimingu suurusega proportsionaalne
kommunikatsioonitegevus, et teavitada 
üldsust toimingu eesmärkidest ja ELi 
toetusest toimingule.

(e) potentsiaalsete toetusesaajate vastutus 
teavitada üldsust toimingu eesmärkidest 
ja fondide toetusest toimingule kooskõlas 
ülalmainitud punktiga 2.2. 
Korraldusasutus võib nõuda 
potentsiaalsetelt toetusesaajatelt taotlustes
toimingu suurusega proportsionaalse 
teavitava kommunikatsioonitegevuse 
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väljapakkumist.

Or. en

Muudatusettepanek 387

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – osa 3 – jagu 3.2 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Olemasolevatele toetusesaajatele suunatud 
teavitamismeetmed

Olemasolevatele toetusesaajatele suunatud 
teavitamismeetmed

1. Korraldusasutus teavitab toetusesaajaid 
sellest, et nõustudes rahastamisega, 
nõustuvad nad ühtlasi enda lisamisega 
artikli 105 lõike 2 kohaselt avaldatavasse 
toetusesaajate nimekirja.

1. Korraldusasutus teavitab toetusesaajaid 
sellest, et nõustudes rahastamisega, 
nõustuvad nad ühtlasi enda lisamisega 
artikli 105 lõike 2 kohaselt avaldatavasse 
toetusesaajate nimekirja.

2. Korraldusasutus tagab teabe ja 
avalikustatavad materjalid, sealhulgas 
elektroonilised vormid, et aidata 
toetusesaajatel täita lõikes 2.2 sätestatud 
kohustusi.

2. Korraldusasutus tagab teabe ja 
kommunikatsioonitööriistad, sealhulgas 
elektroonilised vormid, et aidata 
toetusesaajatel täita lõikes 2.2 sätestatud 
kohustusi, kus see on asjakohane.

Or. en

Muudatusettepanek 388

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – osa 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Korraldusasutuse koostatud 
kommunikatsioonistrateegia sisaldab 
vähemalt järgmisi komponente:

Korraldusasutuse ja asjakohasel juhul 
liikmesriigi koostatud 
kommunikatsioonistrateegia sisaldab 
vähemalt järgmisi komponente:

(a) kommunikatsioonis rakendatava 
lähenemisviisi kirjeldus, sealhulgas 
peamised teavitamis- ja 
avalikustamismeetmed, mis liikmesriigil 
või korraldusasutusel rakendada tuleb ja 
mis on suunatud võimalikele 

(a) kommunikatsioonis rakendatava 
lähenemisviisi kirjeldus, sealhulgas 
peamised teavitamis- ja 
kommunikatsioonimeetmed, mis 
liikmesriigil või korraldusasutusel 
rakendada tuleb ja mis on suunatud 
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toetusesaajatele, olemasolevatele 
toetusesaajatele, levitusvahenditele ja 
laiemale üldsusele, arvestades artiklis 105 
kirjeldatud eesmärke;

võimalikele toetusesaajatele, 
olemasolevatele toetusesaajatele, 
levitusvahenditele ja laiemale üldsusele, 
arvestades artiklis 105 kirjeldatud 
eesmärke;

(b) materjalide kirjeldus, mis tehakse 
kättesaadavaks vormis, mis on 
juurdepääsetav puudetega inimestele;

(b) materjalide kirjeldus, mis tehakse 
kättesaadavaks vormis, mis on 
juurdepääsetav puudetega inimestele;

(c) kirjeldus, kuidas toetusesaajaid 
kommunikatsioonitegevuses toetatakse;

(c) kirjeldus, kuidas toetusesaajaid 
kommunikatsioonitegevuses toetatakse;

(d) strateegia rakendamise kavandatav 
eelarve;

(d) strateegia rakendamise kavandatav 
eelarve;

(e) haldusorganite, sealhulgas 
personaliressursside kirjeldus, kes 
vastutavad teavitamis- ja 
avalikustamismeetmete rakendamise eest;

(e) haldusorganite, sealhulgas 
personaliressursside kirjeldus, kes 
vastutavad teavitamis- ja 
kommunikatsioonimeetmete rakendamise 
eest;

(f) lõikes 2 osutatud teavitamis- ja 
avalikustamismeetmete kord, sealhulgas 
veebileht või veebiportaal, kus taolised 
andmed leiduvad;

(f) lõikes 2 osutatud teavitamis- ja 
kommunikatsioonimeetmete kord, 
sealhulgas veebileht või veebiportaal, kus 
taolised andmed leiduvad;

(g) teave selle kohta, kuidas hinnatakse 
teavitamis- ja avalikustamismeetmeid
poliitika, rakenduskava ja toimingute 
nähtavuse ja teadvustamise valguses ning 
Euroopa Liidu etendatava rolli valguses;

(g) teave selle kohta, kuidas hinnatakse 
teavitamis- ja kommunikatsioonimeetmeid
poliitika, rakenduskava ja toimingute 
nähtavuse ja teadvustamise valguses ning 
Euroopa Liidu etendatava rolli valguses;

(h) vajadusel eelmise rakenduskava 
peamiste tulemuste kasutuse kirjeldus;

(h) vajadusel eelmise rakenduskava 
peamiste tulemuste kasutuse kirjeldus;

(i) iga-aastane ajakohastamine, milles 
kirjeldatakse teostatavat teavitamis- ja 
kommunikatsioonitegevust.

(i) iga-aastane ajakohastamine, milles 
kirjeldatakse järgmisel aastal teostatavat 
teavitamis- ja kommunikatsioonitegevust.

Or. en


