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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

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

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

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

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

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

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

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

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

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

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

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

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

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

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

                                               
1 ELT C 191, 29.6.2012, lk 44.
2 ELT C 225, 27.7.2012, lk 114.
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Aluslepingu artiklis 176 sätestatakse, et 
Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) on 
ette nähtud selleks, et olla abiks põhiliste 
regionaalsete ebavõrdsuste korvamisel 
liidus. Sellest tulenevalt panustab ERF eri 
piirkondade arengutasemete erinevuse ja 
ebasoodsate piirkondade, sealhulgas maa-
ja linnapiirkondade, taandarenevate 
tööstuspiirkondade, raskete ja püsivalt 
ebasoodsate loodusliku või 
demograafiliste tingimustega piirkondade,
näiteks saared, mägipiirkonnad, hõredalt 
asustatud piirkonnad ja piirialad, 
mahajäämuse vähendamisse.

(1) Euroopa Liidu toimimise lepingu
artiklis 176 sätestatakse, et Euroopa 
Regionaalarengu Fond (ERF) on ette 
nähtud selleks, et olla abiks põhiliste 
regionaalsete ebavõrdsuste korvamisel 
liidus. Kooskõlas nimetatud artikli ja ELi 
toimimise lepingu artikli 174 teise ja 
kolmanda lõiguga on ERFi eesmärk 
sellest tulenevalt aidata kaasa eri 
piirkondade arengutasemete 
ühtlustamisele ja mahajäämuse 
vähendamisele kõige ebasoodsamates 
piirkondades, mille seas tuleks erilist 
tähelepanu pöörata piirkondadele, kus 
valitsevad rasked ja püsivad ebasoodsad 
looduslikud või demograafilised 
probleemid ja tingimused, näiteks väga 
väikese rahvastikutihedusega 
põhjapoolseimatele piirkondadele, 
saartele, piiriülestele ja mäestikualadele.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) ERFi, Euroopa Sotsiaalfondi (ESFi) 
(edaspidi „struktuurifondid") ja 
Ühtekuuluvusfondi käsitlevad ühised sätted 
on esitatud määruses (EL) nr […]/2012, 
millega kehtestatakse ühisesse 
strateegilisse raamistikku kuuluvate ERFi, 
ESFi, Ühtekuuluvusfondi, Maaelu Arengu 
Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondi käsitlevad 

(2) ERFi, Euroopa Sotsiaalfondi (ESFi) ja 
Ühtekuuluvusfondi käsitlevad ühised sätted 
on esitatud määruses (EL) nr […]/2013, 
millega kehtestatakse ühisesse 
strateegilisse raamistikku kuuluvate ERFi, 
ESFi, Ühtekuuluvusfondi, Maaelu Arengu 
Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondi käsitlevad 
ühised sätted ning Euroopa 
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ühised sätted ning Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi 
käsitlevad üldsätted ning tunnistatakse 
kehtetuks määrus (EÜ) nr 1083/2006 
(üldsätete määrus). 

Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi 
käsitlevad üldsätted ning tunnistatakse 
kehtetuks määrus (EÜ) nr 1083/2006 
(üldsätete määrus). 

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Tuleks kehtestada erisätted 
tegevusliikide kohta, mida ERF võib 
nimetatud määruses kindlaks määratud 
temaatiliste eesmärkide kohaselt 
rahastada. Samal ajal tuleks kindlaks 
määrata ja selgemaks muuta ERFi 
pädevusalast väljapoole jäävad kulud, 
sealhulgas käitistest pärit
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine, mida käsitletakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 2003. aasta 13. 
oktoobri direktiivis 2003/87/EÜ, millega 
loodi ühenduses kasvuhoonegaaside 
saastekvootidega kauplemise süsteem ja
muudeti nõukogu direktiivi 96/61/EÜ.

(3) Tuleks kehtestada erisätted 
tegevusliikide kohta, mida ERF võib 
rahastada, et aidata kaasa nimetatud 
määruses kindlaks määratud temaatiliste 
eesmärkide kohastele 
investeerimisprioriteetidele. Samal ajal 
tuleks kindlaks määrata ja selgemaks 
muuta ERFi pädevusalast väljapoole 
jäävad kulud, sealhulgas investeeringud 
eesmärgiga vähendada
kasvuhoonegaaside heitkoguseid, mis 
lähtuvad Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
2003. aasta 13. oktoobri direktiivi
2003/87/EÜ (millega loodi ühenduses 
kasvuhoonegaaside saastekvootidega 
kauplemise süsteem) I lisas loetletud 
tegevusaladest.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Ülemäärase rahastamise vältimiseks 
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ei tohiks need investeeringud olla 
kõlblikud saama ERFi abi, sest need 
investeeringud saavad rahalist kasu juba 
direktiivi 2003/87/EÜ kohaldamisest. 
Selline välistamine ei tohiks piirata 
võimalust kasutada ERFi 
direktiivi 2003/87/EÜ I lisaga hõlmamata 
tegevusalade toetamiseks, isegi kui neid 
viivad ellu samad ettevõtjad, näiteks 
energiatõhususe eesmärgil tehtavad 
investeeringud kaugküttevõrkudesse, 
arukatesse energia jaotus-, salvestus- ja 
ülekandmissüsteemidesse, meetmed 
õhusaaste vähendamiseks jm, isegi kui 
üks nende kaudsetest mõjudest on 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine või kui need on loetletud 
direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10c lõikes 1 
osutatud riiklikus kavas.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 b) Toetus kogukonna juhitud kohaliku 
arengu investeerimisprioriteedi raames 
võib aidata paremini saavutada kõiki 
käesolevas määruses esitatud temaatilisi 
eesmärke.

Or. en
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 c) Oluline on tagada, et edendades 
riskijuhtimisse investeerimist tuleks 
arvesse võtta eriomaseid riske 
piirkondlikul, piiriülesel ja 
riikidevahelisel tasandil. 

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) ERFi erivajaduste rahuldamiseks ning 
kooskõlas Euroopa 2020. aasta 
strateegiaga, mille kohaselt peaks 
ühtekuuluvuspoliitika toetama vajadust 
aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu järele, tuleb määruse (EL) 
nr […]/2012 artiklis 9 sõnastatud 
temaatiliste eesmärkide raames sätestada 
ERFile eriomased meetmed kui 
„investeerimisprioriteedid”.

(4) ERFi erivajaduste rahuldamiseks ning 
kooskõlas Euroopa 2020. aasta 
strateegiaga, mille kohaselt peaks 
ühtekuuluvuspoliitika toetama vajadust 
aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu järele, tuleb määruse (EL) 
nr […]/2013 artiklis 9 sõnastatud 
temaatiliste eesmärkide raames sätestada 
ERFile eriomased meetmed kui 
„investeerimisprioriteedid”, mille raames 
esitatakse üksikasjalikud eesmärgid, mis 
ei ole üksteist välistavad ning mille 
saavutamisele ERF kaasa aitab. Need 
investeerimisprioriteedid peaksid 
moodustama konkreetsete eesmärkide 
määratlemise aluse programmide raames, 
mille puhul võetakse arvesse 
programmipiirkonna vajadusi ja eripära.

Or. en
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(5) ERF peaks aitama kaasa Euroopa 2020. 
aasta aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegiale ja tagama 
seeläbi ERFi abi suurema kontsentreerituse
liidu prioriteetidele. Toetust saavate 
piirkondade kategooria kohaselt suunatakse 
ERFi toetus majanduskasvu ja tööhõivesse 
investeerimise eesmärgi raames
innovatsioonile ja teadusuuringutele, info-
ja kommunikatsioonitehnoloogiale (IKT),
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtetele (VKEd) ning vähese CO2-
heitega majanduse edendamisele. Sellise 
suunamiseni tuleks jõuda riigi tasandil, 
mis võimaldab paindlikkust 
rakendusprogrammide tasandil ja eri 
piirkonnakategooriates ning seda tuleks 
vajaduse korral kohandada nii, et arvesse 
võetaks ühtekuuluvusfondi ressursse, mis 
on eraldatud määruse (EL) nr […]/2013 
[ühtekuuluvusfondi määrus] artikli 3 
punktis a viidatud 
investeerimisprioriteetide toetamiseks.
Kontsentratsiooniastme puhul tuleks võtta 
arvesse nii piirkonna arengutaset, vajaduse 
korral ühtekuuluvusfondi ressursse kui ka 
nende piirkondade erivajadusi, mille SKP 
elaniku kohta ajavahemikul 2007−2013 oli 
väiksem kui 75 % EL 25 keskmisest SKPst 
võrdlusperioodil, piirkondi, millele 
abiandmine on ajavahemikul 2007−2013 
määratud järkjärguliselt lõppema, ning 
NUTS 2. tasandi piirkondi, mis koosnevad 
üksnes saartest.

Or. en
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Vaja on edendada uuendustegevust 
ja VKEde arendamist sellistes Euroopa ja 
piirkondlike probleemidega seotud 
arenevates valdkondades nagu loome- ja 
kultuuritööstus ja uusi ühiskondlikke 
nõudmisi peegeldavad uuenduslikud 
teenused või vananeva ühiskonnaga 
seotud tooted ja teenused, hooldus ja 
tervishoid, ökoinnovatsioon, vähese CO2-
heitega majandus ja ressursitõhusus.

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 b) Kooskõlas määrusega (EL) 
nr […]/2013 (üldsätete määrus) püütakse 
selleks, et optimeerida täielikult või 
osaliselt liidu eelarvest rahastatud ning 
teadus- ja uuendustegevuse valdkonnas 
tehtud investeeringute lisaväärtust, 
saavutada sünergia eeskätt ühise 
strateegilise raamistiku fondide tegevuse 
ja Horisont 2020 vahel, austades samas 
nende erisuguseid eesmärke.

Or. en
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 c) Et panus tööhõivesõbraliku 
majanduskasvu toetamise eesmärki oleks 
maksimaalne, peaks jätkusuutlikku 
turismi, kultuuri ja riiklikku pärandit 
toetavad tegevusalad olema osa 
konkreetsete piirkondade territoriaalsest 
strateegiast, mis hõlmaks ka 
taandarenevate tööstuspiirkondade 
ümberkorraldamist. Selliste tegevuste 
toetamine peaks aitama edendada ka 
innovatsiooni ja IKT kasutamist, VKEde, 
keskkonna- ja ressursitõhususe 
suurendamist või sotsiaalse kaasatust.

Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 d) Jätkusuutliku piirkondliku või 
kohaliku liikuvuse edendamiseks või õhu-
ja mürasaaste vähendamiseks on vaja 
edendada tervislikke, jätkusuutlikke ja 
ohutuid transpordiliike. Vaja on tagada, 
et ERFist toetatava lennujaamade 
infrastruktuuri investeerimisega 
edendatakse keskkonnasäästlikku 
lennutransporti, muu hulgas siis, kui 
piirkondlikku ja kohalikku liikuvust 
tõhustatakse teise ja kolmanda astme 
sõlmede ühendamisega üleeuroopalise 
transpordivõrgu infrastruktuuri, sh 
mitmeliigilise transpordi sõlmede kaudu.

Or. en
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Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 e) Et edendada energia- ja 
kliimaeesmärke, mis liit on seadnud oma 
aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia raames, tuleks 
ERFist toetada investeerimist 
energiatõhususe ja varustuskindluse 
edendamisse liikmesriikides, muu hulgas 
arukate energia jaotus-, salvestus- ja 
ülekandesüsteemide arendamise kaudu, 
kaasa arvatud taastuvatest 
energiaallikatest lähtuva hajatootmise 
integreerimise teel. Liikmesriigid peaksid 
saama investeerida valitud energiaallikate 
jaotusega kooskõlas olevatesse 
energiainfrastruktuuridesse, et vastata 
oma varustuskindluse nõuetele, ning liidu 
aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia raames seatud 
eesmärkidega kooskõlas olevatesse 
infrastruktuuridesse.

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 f) Et tagada kooskõla määrusega (EL) 
nr […]/2013 (üldsätete määrus), tuleks 
väikeseid ja keskmise suurusega 
ettevõtjaid (VKEd), kelle hulka võivad 
kuuluda sotsiaalmajandusettevõtted, 
mõista kui mikro-, väikeseid ja keskmise 
suurusega ettevõtjaid komisjoni 6. mai 
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2003. aasta soovituse 2003/361/EÜ (milles 
käsitletakse mikroettevõtete ning väikeste 
ja keskmise suurusega ettevõtete 
määratlust) lisa tähenduses (ELT L 124, 
20.5.2003, lk 36).

Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 g (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 g) Sotsiaalse kaasatuse edendamiseks 
ja vaesusega võitlemiseks, eeskätt 
marginaliseeritud kogukondades, on vaja 
väikesemahulise infrastruktuuri 
pakkumise kaudu parandada juurdepääsu 
sotsiaal-, kultuuri- ja vaba aja teenustele, 
võttes arvesse puudega inimeste ja eakate 
erivajadusi.

Or. en

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 h (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 h) Kogukonnapõhised teenused 
hõlmavad kõiki koduseid, perepõhiseid, 
elukohajärgseid ja muid kogukonna 
teenuseid, millega toetatakse kõikide 
inimeste õigust elada kogukonnas ning 
omada võrdseid valikuid ning millega 
püütakse hoida ära isoleeritust või 
kogukonnast eraldumist.

Or. en
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Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 i) Euroopa piirkondliku koostöö 
eesmärgi raames peaks ERF saama 
toetada ka inimressursside ja vahendite 
ning igat liiki infrastruktuuri piiriülest 
jagamist kõikides piirkondades.

Or. en

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(6) Käesoleva määruse lisas tuleks 
sätestada ühine väljundinäitajate kogum, 
millega hinnata liidu tasandil 
programmide rakendamise summaarseid 
edusamme. Need peaksid vastama 
käesoleva määruse ja määruse (EL) nr 
[…..]/2013 (üldsätete määrus) asjakohaste 
sätetega kooskõlas toetatavale 
investeerimisprioriteedile ja meetme 
liigile. Neid näitajaid peaksid täiendama 
programmile eriomased tulemusnäitajad 
ning vajaduse korral programmile 
eriomased väljundinäitajad.

Or. en
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Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(7) Linnade säästva arengu raames 
peetakse vajalikuks toetada integreeritud 
meetmeid linnapiirkondade, sealhulgas 
funktsionaalsete linnapiirkondade,
majanduslike, keskkonnaalaste, kliima-,
demograafiliste ja sotsiaalsete probleemide 
lahendamiseks ning linna- ja 
maapiirkondade vaheliste sidemete 
edendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Kriteeriume, mille alusel valida 
linnapiirkonnad, kus rakendada 
jätkusuutliku linnaarengu integreeritud 
meetmeid, ning nende meetmete 
soovituslikud summad, tuleks sätestada 
partnerluslepingus, mille järgi 
eraldatakse nimetatud eesmärgil ERFi 
ressurssidest riiklikul tasandil vähemalt 5 
%. Igasuguse linna ametiasutustele 
delegeerimise ulatuse peaks otsustama 
korraldusasutus linna ametiasutustega 
konsulteerides.

Or. en
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Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(9) Et tõhustada suutlikkuse 
suurendamist, koostöövõrkude loomist ja
kogemuste vahetust programmide ja 
linnade jätkusuutlike arengustrateegiate 
ning jätkusuutliku linnaarenduse 
valdkonna uuenduslike meetmete 
rakendamise eest vastutavate asutuste 
vahel, on olemasolevate programmide ja 
asutuste täiendamiseks vaja liidu tasandil 
luua linnaarengu võrgustik.

Or. en

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Selleks, et linnade säästva arengu 
probleemide lahendamiseks välja selgitada 
või katsetada uusi võimalusi, mis on liidu 
tasandil olulised, peaks ERF toetama 
uuenduslikke meetmeid linnade säästva 
arengu valdkonnas.

(8) Selleks, et linnade säästva arengu 
probleemide lahendamiseks välja selgitada 
või katsetada uusi võimalusi, mis on liidu 
tasandil olulised, peaks ERF toetama 
uuenduslikke meetmeid linnade säästva 
arengu valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Eraldi tuleks pöörata tähelepanu 
äärepoolseimatele piirkondadele, 

(11) Eraldi tuleks pöörata tähelepanu 
äärepoolseimatele piirkondadele, 
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laiendades erandkorras ERFi rakendusala 
selliste konkreetsest majanduslikust ja 
sotsiaalsest olukorrast tulenevate 
lisakulude hüvitamisega seotud tegevusabi 
rahastamisele, mida tingivad aluslepingu
artiklis 349 loetletud tegurid, nimelt nende 
piirkondade kaugus, isoleeritus, väike 
pindala, rasked loodusolud ja kliima ning 
majanduslik sõltuvus mõnedest toodetest. 
Nimetatud tegurite püsivus ja koosmõju 
piiravad oluliselt nende piirkondade 
arengut. Et toetada praeguse ja tulevase 
majandustegevuse arengut, tuleks 
vähemalt 50 % konkreetsetest 
lisaeraldistest eraldada äärepoolseimate 
piirkondade majanduste mitmekesistamise 
ja kaasajastamise meetmete jaoks.

laiendades erandkorras ERFi rakendusala 
selliste konkreetsest majanduslikust ja 
sotsiaalsest olukorrast tulenevate 
lisakulude hüvitamisega seotud tegevusabi 
rahastamisele, mida tingivad Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklis 349 
loetletud tegurid, nimelt nende piirkondade 
kaugus, isoleeritus, väike pindala, rasked 
loodusolud ja kliima ning majanduslik 
sõltuvus mõnedest toodetest. Nimetatud 
tegurite püsivus ja koosmõju piiravad 
oluliselt nende piirkondade arengut. 
Liikmesriikide antav tegevusabi on 
vabastatud ELi toimimise lepingu artikli 
108 lõikes 3 sätestatud 
teavitamiskohustusest, kui abi andmise 
ajal vastab see tingimustele, mis on 
sätestatud määruses, mille kohaselt 
sobivad teatavad abi liigid vastavalt 
määruse (EÜ) nr 994/98 artiklile 1 
vastuvõetud ELi toimimise lepingu 
artiklite 107 ja 108 alusel siseturuga 
kokku.

Or. en

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Lähtuvalt Euroopa Ülemkogu 7.–8. 
veebruari 2013. aasta järelduste 
punktist 51 ning võttes arvesse Euroopa 
Liidu toimimise lepingu erieesmärke 
seoses territooriumidega, millele on 
viidatud ELi toimimise lepingu 
artiklis 349, on Mayotte’i staatust 
muudetud Euroopa Ülemkogu 11. juuli 
2012. aasta otsusega nr 2012/419/EL, 
mille kohaselt saab sellest 1. jaanuarist 
2014 uus äärepoolseim piirkond. 
Mayotte’i infrastruktuuri sihipärase ja 
kiire arendamise hõlbustamiseks ja 
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edendamiseks tuleks ERFi temaatilisi 
eesmärke käsitlevate üldeeskirjade suhtes 
teha erand, mille alusel oleks Mayotte’i 
puhul tema struktuurifondide 
kogusumma ERFi osast erandkorras 
võimalik eraldada vähemalt 50 % 
määruses (EL) nr [...]/2013 (üldsätete 
määrus) esitatud viiele temaatilisele 
eesmärgile.

Or. en

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Uuenduslike meetmete valiku ja 
rakendamise korra kindlaksmääramiseks
tuleks õigusaktide vastuvõtmise volitused 
aluslepingu artikli 290 kohaselt delegeerida 
komisjonile artiklis 9 sätestatud sisu ja 
ulatuse suhtes. On äärmiselt oluline, et 
komisjon viib ettevalmistustöö ajal läbi 
asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 
ekspertide tasandil. Delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamisel ja 
koostamisel peaks komisjon tagama 
asjaomaste dokumentide sama- ja 
õigeaegse ning asjakohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

(12) Käesoleva määruse täiendamiseks 
teatavate vähem tähtsate sätetega tuleks 
õigusaktide vastuvõtmise volitused 
aluslepingu artikli 290 kohaselt delegeerida 
komisjonile uuenduslike meetmete 
valikukriteeriumide, asjakohaste asutuste 
kohustuste ning uuenduslike meetmete 
järelevalve-, aruandlus-, hindamis-, 
haldus- ja kontrollinõuete suhtes.
Komisjonil peaks olema ka volitused 
muuta, kui see on põhjendatud, käesoleva 
määruse lisa, mis sisaldab vähem tähtsaid 
elemente, et tagada programmi 
rakendamise edusammude tõhus 
hindamine Seega on eriti tähtis, et 
komisjon korraldab ettevalmistustöö 
tegemise ajal asjakohase arutelu, sh 
eksperditasandil. Delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamisel ja koostamisel peaks 
komisjon tagama asjaomaste dokumentide 
sama- ja õigeaegse ning asjakohase 
edastamise Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

Or. en
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Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Käesolev määrus ei peaks 
mõjutama siiski sellise abi jätkamist või 
muutmist, mille komisjon on kiitnud 
heaks määruse (EÜ) nr 1080/2006 alusel 
või mis tahes muude õigusaktide alusel, 
mida kohaldatakse sellise abi suhtes 
31. detsembri 2013. aasta seisuga ja mida 
tuleks kohaldada sellise abi või projektide 
suhtes jätkuvalt ka pärast seda kuni 
nende lõpetamiseni. Seega peaksid 
määruse (EÜ) nr 1080/2006 alusel 
esitatud abitaotlused jääma jõusse.

Or. en
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Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 b) Kuna eri piirkondade 
arengutasemete ebaühtluse ja kõige 
ebasoodsamate piirkondade mahajäämuse 
ulatuse ning liikmesriikide ja piirkondade 
finantsressursside piiratuse tõttu ei suuda 
liikmesriigid saavutada majandusliku, 
sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse 
eesmärke ning seega on neid parem 
saavutada liidu tasandil, võib liit vastavalt 
Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 
sätestatud subsidiaarsuse põhimõttele 
meetmeid võtta. Kooskõlas kõnealuses 
artiklis sätestatud proportsionaalsuse 
põhimõttega ei lähe käesolev määrus 
kaugemale sellest, mis on vajalik seatud 
eesmärkide saavutamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – pealkiri ja jaotis – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 Artikkel 3

ERFi toetuste kohaldamisala Toetuste kohaldamisala
1. ERF toetab: 1. ERF toetab artiklis 5 sätestatud 

investeerimisprioriteetidele 
kaasaaitamiseks järgmisi tegevusi:

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

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

(a a) tootlikku investeerimist, mis ei sõltu 
ettevõtte suurusest ning millega aidatakse 
kaasa artikli 5 lõikes 1 ja 4 sätestatud 
investeerimisprioriteetidele ning, juhul 
kui see hõlmab suurte ettevõtete ja VKEde 
koostööd, artikli 5 lõikes 2 sätestatud 
prioriteetidele;

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

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

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

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

(d) piirkondade sisemise potentsiaali 
arendamist piirkondliku ja kohaliku 
arengu ning teadus- ja arendustegevuse 
toetamise abil. Kõnealused meetmed 
hõlmavad:

(d) investeerimist piirkondade sisemise 
potentsiaali arendamisse
püsiinvesteeringute kaudu seadmetesse ja 
väikesemahulistesse infrastruktuuridesse;
nende hulka kuuluvad väikesemahulised 
kultuuri- ning jätkusuutliku turismi 
infrastruktuurid, ettevõtetele osutatavad 
teenused, teadus- ja innovatsiooniasutuste
toetamine ning investeerimine 
tehnoloogiasse ja ettevõtete
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rakendusuuringutesse;
i) püsiinvesteeringuid seadmetesse ja 
väikesemahulistesse infrastruktuuridesse;

ii) ettevõtete, eelkõige VKEde, toetamist ja 
neile teenuste osutamist;
iii) riiklike teadus- ja innovatsiooniasutuste
toetamist ning investeerimist 
tehnoloogiasse ja ettevõtete 
rakendusuuringutesse;
iv) koostöövõrkude loomist, koostöö ja 
kogemuste vahetust piirkondade, linnade 
ja asjaomaste sotsiaalses, majanduslikus 
ja keskkonnavaldkonnas tegutsejate 
vahel;

iv) koostöövõrkude loomist, koostöö ja 
kogemuste vahetust pädevate piirkondlike, 
kohalike, linna- ja muude riiklike 
ametiasutuste, majandus- ja
sotsiaalpartnerite ning üldsätete määruse 
artiklis 5 viidatud kodanikuühiskonda 
esindavate asutuste vahel, õpinguid, 
ettevalmistustööd ja suutlikkuse 
suurendamist.

(e) tehnilist abi.
ERF ei toeta investeeringuid 
infrastruktuuridesse, mis pakuvad 
rohkemarenenud piirkondade kodanikele 
keskkonna-, transpordi- ja IKT-alaseid 
põhiteenuseid.

Or. en

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. ERF ei toeta: 2. ERF ei toeta:

(a) tuumajõujaamade tegevuse lõpetamist; (a) tuumajõujaamade tegevuse lõpetamist;
(b) kasvuhoonegaaside heitkoguste
vähendamist direktiivi 2003/87/EÜ 
reguleerimisalasse kuuluvates rajatistes;

(b) investeerimist eesmärgiga vähendada 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid, mis 
lähtuvad direktiivi 2003/87/EÜ I lisa 
reguleerimisalasse kuuluvatest 
tegevusaladest;

(c) tubaka ja tubakatoodete valmistamist, (c) tubaka ja tubakatoodete valmistamist, 
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töötlemist ja turustamist; töötlemist ja turustamist;
(d) raskustes olevaid ettevõtteid, mis on 
sellisena määratletud liidu riigiabi 
eeskirjades.

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

(d a) investeeringuid muusse kui 
keskkonnakaitsega seotud 
lennujaamainfrastruktuuri, kui seda ei 
toeta investeeringud, mis on vajalikud 
selle ebasoodsa keskkonnamõju 
leevendamiseks või vähendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Euroopa piirkondliku koostöö 
eesmärgi raames võib ERF toetada ka 
inimressursside ja vahendite ning igat 
liiki infrastruktuuri piiriülest jagamist 
kõikides piirkondades.

Or. en

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 Artikkel 4

Temaatiline suunitlus Temaatiline suunitlus
Määruse (EL) nr […]/2012 artiklis 9 
sätestatud temaatilised eesmärgid ning 
käesoleva määruse artiklis 5 sätestatud 
vastavad investeerimisprioriteedid, mida 
ERF võib toetada, suunitletakse järgmiselt:

1. Määruse (EL) nr […]/2012 artiklis 9 
sätestatud temaatilised eesmärgid ning 
käesoleva määruse artiklis 5 sätestatud 
vastavad investeerimisprioriteedid, mida 
ERF võib toetada majanduskasvu ja 
tööhõivesse investeerimise eesmärgi 
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raames, suunitletakse järgmiselt:
(a) rohkemarenenud piirkondades ja 
üleminekupiirkondades:

(a) rohkemarenenud piirkondades:

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

i) vähemalt 80 % ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 
punktides 1, 2, 3 ja 4 sätestatud kahele või 
enamale temaatilisele eesmärgile; ning

ii) vähemalt 20% ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 punktis 
4 sätestatud temaatilisele eesmärgile.

ii) vähemalt 20 % ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 punktis 
4 sätestatud temaatilisele eesmärgile.

(a a) üleminekupiirkondades:
i) vähemalt 60 % ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil 
eraldatakse määruse (EL) nr […]/2012 
artikli 9 punktides 1, 2, 3 ja 4 sätestatud 
kahele või enamale temaatilisele 
eesmärgile; ning
ii) vähemalt 15 % ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil 
eraldatakse määruse (EL) nr […]/2012 
artikli 9 punktis 4 sätestatud temaatilisele 
eesmärgile;

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

i) vähemalt 50% ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 
punktides 1, 2, 3 ja 4 sätestatud kahele või 
enamale temaatilisele eesmärgile.

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

ii) vähemalt 12 % ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 punktis 
4 sätestatud temaatilisele eesmärgile.

Erandina punkti a alapunktist i 
eraldatakse vähemalt 60 % ERFi 
ressursside kogusummast riiklikul 
tasandil määruse (EL) nr […]/2012 artikli 
9 punktides 1, 3 ja 4 sätestatud 
temaatilistele eesmärkidele piirkondades, 
mille SKP elaniku kohta oli ajavahemikul 
2007−2013 alla 75 % EL 25 keskmisest 
SKPst võrdlusperioodil, kuid mis on 

Erandina punktist a käsitletakse käesoleva 
artikli kohaldamiseks 
üleminekupiirkondadena piirkondi, mille 
SKP elaniku kohta oli ajavahemikul 
2007−2013 alla 75 % EL 25 keskmisest 
SKPst võrdlusperioodil ning piirkondi, 
millele abiandmine on ajavahemikul 
2007−2013 määratud järkjärguliselt 
lõppema, kuid mis on kõlblikud 
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kõlblikud üleminekukategooria või
rohkemarenenud piirkondade kategooriate 
kohaselt ajavahemikul 2014−2020 
vastavalt määruse (EL) nr [ ]/2012 artikli 
82 lõike 2 punktidele b ja c.

rohkemarenenud piirkondade kategooriate 
kohaselt ajavahemikul 2014−2020 
vastavalt määruse (EL) nr [ ]/2012 artikli 
82 lõike 2 punktile c.

Erandina punktist a ja aa käsitletakse 
käesoleva artikli kohaldamiseks kõiki 
NUTS 2. tasandi piirkondi, mis koosnevad 
üksnes saarest või mitmest saarest, 
vähemarenenud piirkondadena.

Or. en

Muudatusettepanek 34

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Erandina lõikest 1 võib 
piirkonnakategooriale eraldatud ERFi 
miinimumosa olla lõigus 1 sätestatust 
väiksem, tingimusel, et sellist vähendamist 
tasakaalustatakse teiste 
piirkonnakategooriate osa 
suurendamisega. See summa riiklikul 
tasandil, mis hõlmab kõikidele 
piirkonnakategooriatele ettenähtud 
summasid vastavalt 
a) määruse (EL) nr […]/2012 (üldsätete 
määrus) artikli 9 punktides 1, 2, 3 ja 4 
sätestatud temaatiliste eesmärkide jaoks; 
ja
b) määruse (EL) nr […]/2012 (üldsätete 
määrus) artikli 9 punktis 4 sätestatud 
temaatilise eesmärgi jaoks;
ei ole seega väiksem kui lõikes 1 ette 
nähtud ERFi miinimumosade 
rakendamisest lähtuv summa riiklikul 
tasandil.

Or. en
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Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Erandina lõigust 1 võib 
ühtekuuluvusfondide vahendeid, mis on 
eraldatud määruse (EL) nr […]/2012 
(ühtekuuluvusfondi määrus) artikli 3 
punktis a sätestatud 
investeerimisprioriteetide toetamiseks, 
lugeda käesoleva artikli lõigu 1 punkti 1 
alapunktis ii, lõigu 1 punkti aa alapunktis 
ii ja lõigu 1 punkti b alapunktis ii 
sätestatud miinimumosade saavutamiseks. 
Sellisel juhul suurendatakse käesoleva 
artikli lõigu 1 punkti b alapunktis ii 
viidatud osa 15 %-ni. Võimaluse korral 
tuleks need ressursid eraldada 
proportsionaalselt erinevate 
piirkonnakategooriate suhtes, võttes 
aluseks nende suhtelise osa asjaomase 
liikmesriigi kogu elanikkonnast.

Or. en

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 c. Äärepoolseimale piirkonnale 
Mayotte’ile ettenähtud eritoetuse ERFi 
osa suhtes ei kohaldata käesoleva 
määruse artiklit 4 ning vähemalt 50 % 
eraldatakse määruse (EL) nr [...]/2013 
(üldsätete määrus) artikli 9 punktides 1, 2, 
3, 4 ja 6 sätestatud temaatilistele 
eesmärkidele.
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Or. en

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ERF toetab järgmisi määruse (EL) nr 
[…]/2012 artiklis 9 sätestatud temaatiliste 
eesmärkide raamesse kuuluvaid 
investeerimisprioriteete:

ERF toetab järgmisi määruse (EL) nr 
[…]/2012 artiklis 9 sätestatud temaatiliste 
eesmärkide raamesse kuuluvaid 
investeerimisprioriteete kooskõlas 
nimetatud määruse artikli 14 lõike 1 
punkti a alapunktis i osutatud 
partnerluslepingus kirjeldatud vajaduste 
ja võimalustega:

Or. en

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse 
ja innovatsiooni edendamine;

(1) teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse 
ja innovatsiooni edendamine järgmiste 
meetmete kaudu:

(a) teadus- ja uuendustegevuse 
infrastruktuuri ja võimsuse täiustamine 
eesmärgiga arendada teadus- ja 
uuendustegevuse alast kõrget kvaliteeti 
ning edendada eelkõige Euroopa huvides 
tegutsevate pädevuskeskuste tööd;

(a) teadus- ja uuendustegevuse 
infrastruktuuri ja võimsuse täiustamine 
eesmärgiga arendada teadus- ja 
uuendustegevuse alast kõrget kvaliteeti 
ning edendada eelkõige Euroopa huvides 
tegutsevate pädevuskeskuste tööd;

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

(b) innovatsiooni ja teadusuuringutesse 
suunatud ärialaste investeeringute
soodustamine ning ettevõtjate, uurimis- ja 
arenduskeskuste ja kõrgharidusasutuste 
vaheliste seoste ja sünergiate arendamine,
eelkõige toodete ja teenuste arendamise, 
tehnosiirde, sotsiaalse innovatsiooni, 
ökoloogilise innovatsiooni, riiklike 
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spetsialiseerumise; teenuste alaste rakenduste, nõudluse 
stimuleerimise, võrkude ja klastrite
loomise ja avatud innovatsiooni 
soodustamisega läbi aruka 
spetsialiseerumise ning tehnoloogiliste ja 
rakenduslike teadusuuringute, 
katseliinide, toodete varaste 
valideerimismeetmete, arenenud 
tootmisvõimsuste suutlikkuse ja esimese 
toodangu toetamine eelkõige 
võtmetehnoloogiate raames ning 
üldotstarbeliste tehnoloogiate levitamist 
toetades;

(c) tehnoloogia- ja rakendusuuringute, 
katseliinide, toodete varaste 
valideerimismeetmete, arenenud 
tootmisvõimsuste suutlikkuse ja esimese 
toodangu toetamine võtmetehnoloogiate 
raames ning üldotstarbeliste 
tehnoloogiate levitamise toetamine;

Or. en

Selgitus

(Tõlkija märkus: puuduv termin.)

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) IKTle juurdepääsu ning selle 
kasutamise ja kvaliteedi edendamine:

(2) IKTle juurdepääsu ning selle 
kasutamise ja kvaliteedi edendamine
järgmiste meetmete kaudu:

(a) lairibaühenduse kasutuselevõtu ja kiire 
ühendusega võrkude väljaarendamise 
laiendamine;

(a) lairibaühenduse kasutuselevõtu ja kiire 
ühendusega võrkude väljaarendamise 
laiendamine ning arenevate tehnoloogiate 
ja võrkude digitaalse majanduse jaoks 
kasutusele võtmise toetamise;

(b) IKT toodete ja teenuste, e-kaubanduse 
arendamine ja IKT nõudluse edendamine;

(b) IKT toodete ja teenuste, e-kaubanduse 
arendamine ja IKT nõudluse edendamine;

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

ja e-tervishoiu alaste IKT rakenduste 
tugevdamine;

Or. en

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) VKEde konkurentsivõime tõstmine: (3) VKEde konkurentsivõime tõstmine 
järgmiste meetmete kaudu:

(a) ettevõtluse edendamine, eelkõige uute 
ideede kasutuselevõtu ja uute ettevõtete 
loomise soodustamise kaudu;

(a) ettevõtluse edendamine, eelkõige uute 
ideede kasutuselevõtu ja uute ettevõtete 
loomise soodustamise, sh 
ettevõtlusinkubaatori, kaudu;

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

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

(b a) täiendava toodete ja teenuste 
arendamissuutlikkuse loomise ja 
arendamise toetamine;
(b b) VKEde piirkondlikel, riiklikel ja 
rahvusvahelistel turgudel ja 
innovatsiooniprotsessides osalemise 
suutlikkuse toetamine;

Or. en

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(4) vähese CO2-heitega majandusele 
ülemineku toetamine kõikides sektorites
järgmiste meetmete kaudu:

(a) taastuvate energiaallikate tootmise ja 
jaotamise edendamine;

(a) taastuvatel allikatel põhineva energia
tootmise ja jaotamise edendamine;

(b) energiatõhususe ja taastuvenergia (b) energiatõhususe ja taastuvenergia 
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kasutamise edendamine VKEdes; kasutamise edendamine ettevõtetes;
(c) energiatõhususe ja taastuvenergia 
kasutamise toetamine avalikes 
infrastruktuurides ja eluasemesektoris;

(c) energiatõhususe, aruka energiahalduse
ja taastuvenergia kasutamise toetamine 
avalikes infrastruktuurides, sh avalikes 
hoonetes, ja eluasemesektoris;

(d) madalapinge arukate jaotusvõrkude 
väljaarendamine;

(d) madal- ja keskpinge arukate 
jaotusvõrkude väljaarendamine ja 
rakendamine;

(e) linnapiirkondade vähem 
süsinikdioksiidi heiteid tekitavate 
strateegiate edendamine;

(e) kõigi eri piirkondade, eelkõige 
linnapiirkondade vähem süsinikdioksiidi 
heiteid tekitavate strateegiate edendamine, 
mis hõlmab ka jätkusuutliku 
mitmeliigilise liikuvuse edendamist linnas 
ja asjaomaste rakendusmeetmete 
leevendamist;
(e a) vähese süsinikdioksiidi heitega 
tehnoloogiate alaste teadusuuringute, 
innovatsiooni ja nende kasutusele võtmise 
edendamine;
(e b) kasuliku soojuse nõudlusel põhineva 
tõhusa soojus- ja elektrienergia 
koostootmise edendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) kliimamuutustega kohanemise ning 
riskiennetuse ja -juhtimise edendamine:

(5) kliimamuutustega kohanemise ning 
riskiennetuse ja -juhtimise edendamine
järgnevate meetmete kaudu:

(a) kliimamuutustega kohanemiseks 
suunatud sihtotstarbeliste investeeringute 
toetamine;

(a) kliimamuutustega, sh ökosüsteemidel 
põhinevate lähenemistega kohanemiseks 
suunatud investeeringute toetamine;

(b) eriliste ohtude käsitlemiseks, 
õnnetustele vastupidamise tagamiseks ning 
katastroofide ohjamise süsteemide 
arendamiseks suunatud investeeringute 
soodustamine;

(b) eriliste ohtude käsitlemiseks, 
õnnetustele vastupidamise tagamiseks ning 
katastroofide ohjamise süsteemide 
arendamiseks suunatud investeeringute 
soodustamine;
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Or. en

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) keskkonnakaitse ja ressursitõhususe 
edendamine:

(6) keskkonnakaitse ja ressursitõhususe 
edendamine järgmiste meetmete kaudu:

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

(a) jäätmesektorisse investeerimine
vastavalt liidu keskkonnaalase õigustiku 
nõuetele ning liikmesriikide poolt 
tuvastatud neid vajadusi ületavate 
investeerimisvajaduste rahuldamiseks;

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

(b) veesektorisse investeerimine vastavalt 
liidu keskkonnaalase õigustiku nõuetele
ning liikmesriikide poolt tuvastatud neid 
vajadusi ületavate investeerimisvajaduste 
rahuldamiseks;

(c) kultuuripärandi kaitse, edendamine ja 
arendamine;

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

(d) bioloogilise mitmekesisuse kaitse, 
pinnase kaitse ning ökosüsteemi teenuste, 
sealhulgas NATURA 2000 ja nn roheliste 
infrastruktuuride, edendamine;

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

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

(e) linnakeskkonna parandamine, linnade 
taaselustamine, mahajäetud 
tööstusobjektide (sh ümberkorraldatavad 
piirkonnad) taaselustamine ja saastatusest 
puhastamine, õhusaaste vähendamine ja 
müra vähendamise edendamine;

(e a) uuenduslike tehnoloogiate 
edendamine, millega parandada 
keskkonnakaitset ja ressursitõhusust 
jäätmesektoris, veesektoris, pinnasekaitses 
või õhusaaste vähendamiseks;
(e b) ressursitõhusale majandusele 
tööstusliku ülemineku toetamine, rohelise 
majanduskasvu edendamine, ökoloogiline 
innovatsioon ja keskkondlik 
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tulemuslikkus riigi- ja erasektorites;

Or. en

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) säästva transpordi soodustamine ning 
oluliste võrguinfrastruktuuride 
kitsaskohtade kõrvaldamine:

(7) säästva transpordi soodustamine ning 
oluliste võrguinfrastruktuuride 
kitsaskohtade kõrvaldamine järgmiste 
meetmete kaudu:

(a) Euroopa ühtse mitmeliigilise 
transpordipiirkonna toetamine 
investeerides üleeuroopalisse 
transpordivõrku (TEN-Ti);

(a) Euroopa ühtse mitmeliigilise 
transpordipiirkonna toetamine 
investeerides üleeuroopalisse 
transpordivõrku (TEN-Ti);

(b) piirkondliku liikuvuse tõhustamine, 
liites teise ja kolmanda suurusjärgu sõlmed 
TEN-Ti infrastruktuurile;

(b) piirkondliku liikuvuse tõhustamine, 
liites teise ja kolmanda suurusjärgu 
sõlmed, sh mitmeliigilised sõlmed, TEN-Ti 
infrastruktuurile;

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

(c) keskkonnasõbralike (sh madala 
müratasemega) ja vähese süsinikdioksiidi 
heitega transpordisüsteemide, sh 
siseveeteede ja meretranspordi, sadamate, 
mitmeliigiliste seoste ja lennujaamade 
infrastruktuuri, arendamine ja 
parandamine, et soodustada säästvat 
piirkondlikku ja kohalikku liikuvust;

(d) ulatusliku, kõrgekvaliteedilise ja 
koostalitlusvõimelise raudteesüsteemi 
arendamine;

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

(d a) energiatõhususe ja tarnekindluse 
parandamine arukate energiajaotamise, -
salvestamise ja -jaotamise süsteemidega 
ning jaotatud taastatud energiaallikatest 
toodetud energia integreerimine;

Or. en
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Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) tööhõive edendamine ja tööjõu 
liikuvuse toetamine:

(8) tööhõive edendamine ja tööjõu 
liikuvuse toetamine järgmiste meetmete 
kaudu:

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

(a) ettevõtlusinkubaatorite arendamise
ning investeeringute toetamine füüsilisest 
isikust ettevõtjana tegutsemisele, 
mikroettevõtlusele ja ettevõtete 
asutamisele;

(a a) töösõbraliku majanduskasvu 
toetamine sisemise potentsiaali 
arendamise kaudu osana kindlate 
piirkondade territoriaalsest strateegiast, 
mis hõlmab taandarenevate 
tööstuspiirkondade ümberkorraldamist 
ning spetsiifiliste loodus- ja 
kultuurivarade juurdepääsu ja arengu 
parandamist;

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

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

(c) riiklike tööturuasutuste 
infrastruktuuridesse investeerimine.

(c) tööturuasutuste infrastruktuuridesse 
investeerimine.

Or. en

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) sotsiaalse kaasatuse edendamine ja 
vaesuse vastu võitlemine:

(9) sotsiaalse kaasatuse edendamine ja 
vaesuse vastu võitlemine järgmiste 
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meetmete kaudu:
(a) investeeringud tervishoidu ja 
sotsiaalsesse infrastruktuuri, mis 
panustavad piirkondlikku ja kohalikku 
arengusse, vähendades tervisealast 
ebavõrdsust, ning üleminek 
hooldeasutustes pakutavatelt 
hoolekandeteenustelt kohalikule 
hoolekandestruktuurile;

(a) investeeringud tervishoidu ja 
sotsiaalsesse infrastruktuuri, mis 
panustavad piirkondlikku ja kohalikku 
arengusse, vähendades tervisealast 
ebavõrdsust, edendades sotsiaalset 
kaasatust parandatud juurdepääsu kaudu 
sotsiaal-, kultuuri- ja 
meelelahutusteenustele, ning üleminek 
hooldeasutustes pakutavatelt 
hoolekandeteenustelt kohalikule 
hoolekandestruktuurile;

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

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

(c) sotsiaalsete ettevõtete toetamine; (c) sotsiaalsete ettevõtete toetamine;

(c a) ühenduse poolt juhitavate kohaliku 
arengu strateegiate raames tehtavad 
investeeringud; ühenduse poolt juhitud 
kohalike arengustrateegiate raames 
tehtavad investeeringud;

Or. en

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Käesoleva määruse lisas sätestatuga 
kooskõlas kasutatakse ühiseid 
väljundnäitajaid ja asjakohastel juhtudel 
programmipõhiseid väljundnäitajaid 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 24 
lõikega 3 ja artikli 87 lõike 2 punkti b 
alapunktidega ii ja iv kooskõlas.

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

Programmispetsiifiliste väljundinäitajate 
puhul võetakse baasväärtuseks null. Nende 
indikaatorite kumulatiivsed kvantitatiivsed 
sihtväärtused seatakse 2022. aastaks.

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

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

Komisjonile antakse volitused 
delegeeritud õigusaktide vastuvõtmiseks 
kooskõlas artikliga 13, et muuta 
korrigeerimiseks käesoleva määruse lisas 
sätestatud ühiste väljundnäitajate loendit, 
kus programmi rakendamist puudutava 
arengu tõhus hindamine on põhjendatud.

Or. en

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. ERF toetab rakenduskavade raames 
linnade säästvat arengut läbi strateegiate, 
milles on sätestatud integreeritud meetmed 
linnapiirkondade majanduslike, 
keskkonnaalaste, kliimaalaste, 
demograafiliste ja sotsiaalsete probleemide 
lahendamiseks, võttes arvesse linna- ja 
maapiirkondade vaheliste seoste 
edendamise vajadust. 

1 a. Linnade säästvat arendamist 
teostatakse määruse (EL) nr [...]/2013 
[ühissätete määrus] endises artiklis 99 
osutatud integreeritud territoriaalsete 
investeeringute kaudu või eri 
rakenduskava või kindla prioriteetse 
suuna kaudu kooskõlas määruse (EL) nr 
[...]/2013 [ühissätete määrus] artikli 87 
lõike 1 punktiga c.

Or. en
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Selgitus

(Tõlkija märkus: puuduv termin.)

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Iga liikmesriik koostab oma 
partnerluslepingus oma spetsiifilist 
territoriaalset olukorda arvesse võttes 
linnapiirkondade valimise põhimõtted, 
kus linnade säästva arengu jaoks 
rakendatakse integreeritud meetmeid ning 
kehtestab soovitusliku aastase eraldise 
nende meetmete rakendamiseks riiklikul 
tasandil.

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

2 a. Vähemalt 5 % ERFi riiklikul tasandil
majanduskasvu ja töökohtade eesmärgi 
investeeringu alusel eraldatud 
ressurssidest eraldatakse linnade säästva 
arengu integreeritud meetmete jaoks, kus 
linnade säästvate strateegiate 
rakendamise eest vastutavad linnade, 
alampiirkondade või kohalikud organid 
(edaspidi „linnaasutused”) vastutavad 
ülesannete eest, mis on seotud vähemalt 
toimingute valimisega kooskõlas määruse 
(EL) nr [...]/2013 [ühissätete määrus] 
artikli 113 lõikega 6 või asjakohasel juhul 
kooskõlas selle määruse artikli 113 
lõikega 7. Lõike 1 a täitmiseks eraldatav 
soovituslik summa sätestatakse 
asjakohastes rakenduskava(de)s.
2 b. Korraldusasutus otsustab 
linnaasutusega konsulteerides 
linnaasutuste poolt rakendatavate 
ülesannete ulatuse, mis puudutab linna 
säästliku arengu integreeritud meetmete 
haldamist. Korraldusasutuse otsus 
salvestatakse ametlikult kirjalikus vormis. 
Korraldusasutus võib jätta endale õiguse 
enne heakskiitmist toimingute 
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abikõlblikkust lõplikult kinnitada.

Or. en

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – pealkirjad – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 Artikkel 9
Linnade arenguplatvorm Linnade arenguvõrgustik
1. Komisjon määrab vastavalt määruse 
(EL) nr […]/2012 artiklile 51 kindlaks 
linnade arenguplatvormi eesmärgiga 
edendada suutlikkust ja linnadevahelisi 
koostöövõrgustikke ning linnapoliitika
kogemuste vahetamist ELi tasandil 
valdkondades, mis on seotud ERFi 
investeerimisprioriteetidega ja linnade 
säästva arenguga.

1. Komisjon määrab vastavalt määruse 
(EL) nr […]/2012 artiklile 51 kindlaks 
linnade arenguvõrgustiku eesmärgiga 
edendada suutlikkust, linnadevahelisi 
koostöövõrgustikke ning kogemuste 
vahetamist ELi tasandil käesoleva 
määruse artikli 7 lõigetega 2 a ja 2 b 
kooskõlas linnade säästva 
arengustrateegia rakendamise eest ja 
kooskõlas käesoleva määruse artikliga 8 
(endine artikkel 9) linnade säästva arengu 
valdkonna uuenduslike meetmete eest 
vastutavate linnasutuste vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon koostab nimekirja platvormis 
osalevatest linnadest, tuginedes 
partnerluslepingutes määratud 
nimekirjadele rakendusaktide abil. Need 
rakendusaktid võetakse vastu artikli 14 
lõikes 2 osutatud nõuandemenetluse 
kohaselt.

2. Linnade arenguvõrgustiku tegevused 
täiendavad neid, mida on rakendatud 
piirkondadevahelise koostöö eesmärgil 
määruse (EL) nr […]/2013 [ETK] artikli 
2 lõike 3 punkti b kohaselt.
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Nimekirjas on maksimaalselt 300 linna 
ning igast liikmesriigist maksimaalselt 20 
linna. Linnad valitakse välja järgmiste 
kriteeriumide põhjal:
(a) elanikkond – võttes arvesse riiklike 
linnasüsteemide eripärasid;
(b) sellise strateegia olemasolu, mis 
hõlmab integreeritud meetmeid 
linnapiirkondade majanduslike, 
keskkonnaalaste ja sotsiaalsete 
probleemide lahendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 Artikkel 8
Uuenduslikud meetmed linnade säästva 

arengu valdkonnas
Uuenduslikud meetmed linnade säästva 

arengu valdkonnas

1. Komisjoni algatusel võib ERF toetada 
uuenduslikke meetmeid linnade säästva 
arengu valdkonnas 0,2 % ülemmäära 
piires ERFi kogu aastasest eraldisest. 
Meetmed hõlmavad uuringuid ja 

1. Komisjoni algatusel võib ERF toetada 
uuenduslikke meetmeid linnade säästva 
arengu valdkonnas kooskõlas määruse 
(EL) nr [...]/2013 [ühissätete määrus] 
artikli 84 lõikega 7. Meetmed hõlmavad 
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pilootprojekte, mille eesmärk on leida või 
katsetada uusi võimalusi liidu tasandil 
oluliste linnade säästva arengu valdkonnas.

uuringuid ja pilootprojekte, mille eesmärk 
on leida või katsetada uusi võimalusi liidu 
tasandil oluliste linnade säästva arengu 
valdkonnas. Komisjon julgustab määruse 
(EL) nr [...]/2013 [ühissätete määrus] 
artikli 5 lõikes 1 osutatud kategooriatel 
põhinevate asjakohaste partnerite 
kaasamist uuenduslike meetmete 
ettevalmistamisse ja rakendamisse.

2. Erandina eespool nimetatud artiklist 4 
võidakse uuenduslike meetmetega toetada 
kõiki tegevusi, mis on vajalikud määruse 
(EL) nr […]/2012 artiklis 9 sätestatud 
temaatiliste eesmärkide saavutamise jaoks 
ning mis vastavad 
investeerimisprioriteetidele.

2. Erandina käesoleva määruse artiklist 4 
võidakse uuenduslike meetmetega toetada 
kõiki tegevusi, mis on vajalikud määruse 
(EL) nr […]/2012 artiklis 9 sätestatud 
temaatiliste eesmärkide saavutamise jaoks 
ning mis vastavad 
investeerimisprioriteetidele.

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

3. Komisjonile antakse volitused võtta
vastu delegeeritud õigusakte vastavalt 
artiklile 13, mis kehtestab üksikasjalikud 
eeskirjad seoses toetatavate uuenduslike 
meetmete valiku ja rakendamise 
põhimõtetega, kaasatud asjakohaste 
organite vastutusaladega ning jälgimise, 
aruandluse, hindamise, haldamise ja 
kontrollimise korraga.

Or. en

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Konkreetseid lisaeraldisi 
äärepoolseimatele piirkondadele 
kasutatakse aluslepingu artiklis 349 
kindlaks määratud äärepoolseimate 
piirkondade raskustega seotud täiendavate 
kulude hüvitamiseks, toetades:

1. Konkreetseid lisaeraldisi 
äärepoolseimatele piirkondadele ei allutata 
artiklile 4 ja kasutatakse ELi toimimise 
lepingu artiklis 349 kindlaks määratud 
äärepoolseimate piirkondade omaduste ja 
piirangutega seotud täiendavate kulude 
hüvitamiseks, toetades:

(a) määruse (EL) nr […]/2012 artiklis 9 
sätestatud temaatilisi eesmärke;

(a) määruse (EL) nr […]/2012 artiklis 9 
sätestatud temaatilisi eesmärke;
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(b) kaubaveoteenuseid ja tegevuse 
alustamise abi veoteenuste puhul;

(b) kaubaveoteenuseid ja tegevuse 
alustamise abi veoteenuste puhul;

(c) tootmisvahendite 
ladustamispiirangutega, nende ülemääraste 
mõõtmete ja hooldusega ning kohalikul 
tööturul inimkapitali puudusega seotud 
tegevusi.

(c) tootmisvahendite 
ladustamispiirangutega, nende ülemääraste 
mõõtmete ja hooldusega ning kohalikul 
tööturul inimkapitali puudusega seotud 
tegevusi.

Vähemalt 50 % konkreetsetest 
lisaeraldistest tuleb eraldada meetmetele, 
millega aidatakse kaasa äärepoolseimate 
piirkondade majanduste 
mitmekesistamisele ja kaasajastamisele, 
keskendudes eelkõige määruse (EL) nr 
[…]/2012 artikli 9 punktides 1, 2 ja 3 
sätestatud temaatilistele eesmärkidele.

Or. en

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lisaks kasutatakse konkreetseid 
lisaeraldisi äärepoolseimates piirkondades 
tegevusabi ning avaliku teenindamise 
kohustuse ja lepingutega seotud kulutuste 
rahastamise toetamiseks.

2. Lisaks kasutatakse konkreetseid 
lisaeraldisi äärepoolseimates piirkondades 
tegevusabi ning avaliku teenindamise 
kohustuse ja lepingutega seotud kulutuste 
rahastamise toetamiseks. Komisjon võtab 
määruses (EÜ) nr 247/2006 artiklis 16 
sätestatud menetlusega vastu riigiabi 
rakenduseeskirjad, mis puudutavad 
tegevusabi.

Or. en
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Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Käesoleva artikli alusel toimuva 
rahastamisega ei või toetada:

4. Käesoleva artikli alusel toimuva 
rahastamisega ei või toetada:

(a) tegevusi, mis on seotud aluslepingu I 
lisas käsitletud toodetega;

(a) tegevusi, mis on seotud ELi toimimise 
lepingu I lisas käsitletud toodetega;

(b) aluslepingu artikli 107 lõike 2 punktis 
a lubatud abi reisijateveoks;

(b) ELi toimimise lepingu artikli 107 lõike 
2 punktis a lubatud abi reisijateveoks;

(c) maksuvabastusi ja vabastust 
sotsiaalmaksudest.

(c) maksuvabastusi ja vabastust 
sotsiaalmaksudest.

Or. en

Muudatusettepanek 57

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Artikli 3 lõike 1 punktide a, aa ja b 
erandina võib ERF toetada tootlikke 
investeeringuid äärepoolseimate 
piirkondade ettevõtetesse, hoolimata 
nende suurusest.

Or. en

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 a
Põhjapoolse hõredalt asustatud 
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piirkonnad
Spetsiifilist lisaeraldist põhjapoolsete 
hõredalt asustatud piirkondade jaoks ei 
allutata artiklile 4 ning see eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2013 [ühissätete 
määrus] artikli 9 punktides 1, 2, 3, 4 ja 7 
sätestatud temaatiliste eesmärkide jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolev määrus ei mõjuta sellise abi 
jätkamist või muutmist, sealhulgas 
täielikku või osalist tühistamist, mille 
komisjon on kiitnud heaks määruse (EÜ) 
nr 1080/2006 alusel või mis tahes muude 
õigusaktide alusel, mida kohaldatakse 
sellise abi suhtes 31. detsembri 2013. aasta 
seisuga ja mida kohaldatakse sellise abi või 
projektide suhtes jätkuvalt ka pärast seda 
kuni nende lõpetamiseni.

1. Käesolev määrus ei mõjuta sellise abi 
jätkamist või muutmist, sealhulgas 
täielikku või osalist tühistamist, mille 
komisjon on kiitnud heaks määruse (EÜ) 
nr 1080/2006 alusel või mis tahes muude 
õigusaktide alusel, mida kohaldatakse 
sellise abi suhtes 31. detsembri 2013. aasta 
seisuga ja mida kohaldatakse sellise abi või 
toimingute suhtes jätkuvalt ka pärast seda 
kuni nende lõpetamiseni.

2. Määruse (EÜ) nr 1080/2006 alusel 
esitatud abitaotlused jäävad jõusse.

2. Määruse (EÜ) nr 1080/2006 alusel 
esitatud või heakskiidetud abitaotlused 
jäävad jõusse.

Or. en

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
artikli 9 lõikes 3 osutatud delegeeritud 
õigusakte määramata ajaks alates 1. 

2. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
artiklis 6 ja artikli 8 lõikes 3 osutatud 
delegeeritud õigusakte määramata ajaks 
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jaanuarist 2014. alates 1. jaanuarist 2014.

Or. en

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artiklis 6 ja artikli 8 lõikes 3 osutatud 
volituste delegeerimise mis tahes ajal 
tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega 
lõpetatakse otsuses nimetatud volituste 
delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas või otsuses 
kindlaksmääratud hilisemal kuupäeval. See 
ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust. 

Or. en

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Artikli 9 lõike 3 kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub ainult siis, 
kui Euroopa Parlament või nõukogu ei ole 
esitanud sellele vastuväiteid kahe kuu 
jooksul alates sellest, kui õigusakt Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule teatavaks tehti, 
või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on 
enne nimetatud ajavahemiku möödumist 
komisjonile teatanud, et ei kavatse 
vastuväiteid esitada. Kõnealust 
ajavahemikku võib Euroopa Parlamendi 
või nõukogu taotlusel kahe kuu võrra 

5. Artikli 6 ja artikli 8 lõike 3 kohaselt 
vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub 
ainult siis, kui Euroopa Parlament või 
nõukogu ei ole esitanud sellele vastuväiteid 
kahe kuu jooksul alates sellest, kui 
õigusakt Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule teatavaks tehti, või kui Euroopa 
Parlament ja nõukogu on enne nimetatud 
ajavahemiku möödumist komisjonile 
teatanud, et ei kavatse vastuväiteid esitada. 
Kõnealust ajavahemikku võib Euroopa 
Parlamendi või nõukogu taotlusel kahe kuu 
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pikendada. võrra pikendada.

Or. en

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 14 välja jäetud
Komiteemenetlus

1. Komisjoni abistab fondide 
koordineerimiskomitee. Kõnealune 
komitee on komitee määruse (EL) 
nr 182/2011 tähenduses.
2. Käesolevale lõikele viitamisel 
kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 
artiklit 4.

Or. en

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15 Artikkel 15
Kehtetuks tunnistamine Kehtetuks tunnistamine

Määrus (EÜ) nr 1080/2006 tunnistatakse
kehtetuks.

Piiramata artiklis 12 sätestatut, 
tunnistatakse määrus (EÜ) nr 1080/2006 
kehtetuks, mis jõustub 1. jaanuaril 2014.

Viiteid kehtetuks tunnistatud määrustele 
tõlgendatakse viidetena käesolevale 
määrusele.

Viiteid kehtetuks tunnistatud määrustele 
tõlgendatakse viidetena käesolevale 
määrusele ning neid loetakse kooskõlas 
X lisas sätestatud vastavustabeliga.

Or. en
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Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 16 Artikkel 16
Läbivaatamine Läbivaatamine

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

Euroopa Parlament ja nõukogu vaatavad 
käesoleva määruse läbi 31. detsembriks 
2020 ELi toimimise lepingu artiklis 177 
sätestatud korras.

Or. en

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – tulusad investeeringud

Komisjoni ettepanek

ÜHIK NIMETUS

Tulusad investeeringud
ettevõtted Toetusi saavate ettevõtete 

arv
ettevõtted Muud rahalist abi kui 

toetusi saavate ettevõtete 
arv

ettevõtted Mitterahalist abi saavate 
ettevõtete arv

ettevõtted Toetust saavate uute 
ettevõtete arv

EUR Erainvesteeringud
kooskõlas riigi toetustega 
VKEdele

EUR Erainvesteeringud 
kooskõlas riigi toetustega 
VKEdele (mitterahalised 
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toetused)
täistööaja 
ekvivalendid

Toetust saavates VKEdes 
loodud töökohtade arv

Turism külastused Külastuste arv toetust 
saavate vaatamisväärsuste 
juurde

Muudatusettepanek

ÜHIK NIMETUS

Tulusad investeeringud
ettevõtted Toetusi saavate ettevõtete 

arv
ettevõtted Toetusi saavate ettevõtete 

arv
ettevõtted Muud rahalist abi kui 

toetusi saavate ettevõtete 
arv

ettevõtted Mitterahalist abi saavate 
ettevõtete arv

ettevõtted Toetust saavate uute 
ettevõtete arv

EUR Erainvesteeringud 
kooskõlas riigi toetustega 
ettevõtetele

EUR Erainvesteeringud 
kooskõlas riigi toetustega 
ettevõtetele (mitterahalised 
toetused)

täistööaja 
ekvivalendid

Tööhõive suureneb 
toetatud ettevõtetes

Jätkusuutlik turism külastust/aas
tas

Prognoositud suurenemine 
külastuste arvus toetust 
saavate kultuuri- ja 
looduspärandi asukohtade 
ning vaatamisväärsuste 
juurde

Or. en
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Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – info- ja kommunikatsioonitehnoloogia infrastruktuur

Komisjoni ettepanek

ÜHIK NIMETUS

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
infrastruktuur

füüsilised 
isikud

Vähemalt 30 Mbit/s 
lairibavõrgule 
juurdepääsuga varustatud 
elanikkond

Muudatusettepanek

ÜHIK NIMETUS

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
infrastruktuur

kodumajapid
amised

Vähemalt 30 Mbit/s 
lairibavõrgule 
juurdepääsuga täiendavad 
kodumajapidamised

Or. en

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – transport

Komisjoni ettepanek

ÜHIK NIMETUS

Transport
Raudteetransport km Uue raudteeliini 

kogupikkus
millest TEN-T

km Rekonstrueeritud või 
ajakohastatud raudteeliini 
kogupikkus
millest TEN-T

Teed km Uute teede kogupikkus
millest TEN-T

km Rekonstrueeritud või 
ajakohastatud teede 
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kogupikkus
millest TEN-T

Linnatransport reisijate 
sõidud

Toetust saava 
linnatranspordi teenuse 
kasutajate arvu 
suurenemine

Siseveeteed tonnkilomeet
rid

Parandatud siseveeteid 
mööda veetava kauba 
mahu kasv

Muudatusettepanek

ÜHIK NIMETUS
Transport

Raudteetransport km Uue raudteeliini 
kogupikkus

millest TEN-T
km Rekonstrueeritud või 

ajakohastatud raudteeliini 
kogupikkus

millest TEN-T
Teed km Uute teede kogupikkus

millest TEN-T
km Rekonstrueeritud või 

ajakohastatud teede 
kogupikkus

millest TEN-T
Linnatransport km Uute või parandatud 

trammi- või metrooliinide 
kogupikkus

Siseveeteed km Parandatud või loodud 
siseveeteede kogupikkus

Or. en
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Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – keskkond

Komisjoni ettepanek

ÜHIK NIMETUS

Keskkond
Tahked jäätmed tonnid Täiendav jäätmete 

ringlussevõtu võimsus
Veevarustus füüsilised 

isikud
Täiendav elanikkond, keda 
teenindatakse tõhusama 
veevarustuse abil

m3 Hinnanguline veevõrgu 
lekete vähendamine

Reovee puhastamine inimekvivale
nt

Täiendav elanikkond, 
kellele on suunatud 
tõhusama reoveepuhastuse 
teenus

Riskiennetus ja -juhtimine füüsilised 
isikud

Üleujutuse kaitse 
meetmetest kasu saav 
elanikkond

füüsilised 
isikud

Elanikkond, kellel on kasu 
metsatulekahjude eest 
kaitsmiseks võetavatest ja 
muudest kaitsemeetmetest

Maa taastamine hektarid Taastatud maa kogupindala

Pinnase katmine hektarid Muutused 
arendustegevuse tõttu 
isoleeritud pinnases

Loodus ja bioloogiline mitmekesisus hektarid Parema kaitsestaatusega
elupaikade pindala

Muudatusettepanek

ÜHIK NIMETUS
Keskkond

Tahked jäätmed tonni/aastas Täiendav jäätmete 
ringlussevõtu võimsus

Veevarustus füüsilised 
isikud

Täiendav elanikkond, keda 
teenindatakse tõhusama 
veevarustuse abil
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välja jäetud
Reovee puhastamine inimekvivale

nt
Täiendav elanikkond, 
kellele on suunatud 
tõhusama reoveepuhastuse 
teenus

Riskiennetus ja -juhtimine füüsilised 
isikud

Üleujutuse kaitse 
meetmetest kasu saav 
elanikkond

füüsilised 
isikud

Elanikkond, kellel on kasu 
metsatulekahjude eest 
kaitsmiseks võetavatest 
kaitsemeetmetest

Maa taastamine hektarid Taastatud maa kogupindala

välja jäetud
Loodus ja bioloogiline mitmekesisus hektarid Parema kaitsestaatuse 

saavutamiseks toetatud
elupaikade pindala

Or. en

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – teadusuuringud ja innovatsioon

Komisjoni ettepanek

ÜHIK NIMETUS
Teadusuuringud ja innovatsioon

füüsilised 
isikud

Uutes või uute seadmetega 
varustatud 
teadusuuringute 
infrastruktuurides 
töötavate uurimis- ja 
arendustöötajate arv

ettevõtted Toetust saavate 
teadusasutustega koostööd 
tegevate ettevõtete arv

täistööaja 
ekvivalendid

Uurimis- ja 
arendustöötajate jaoks 
loodud töökohtade arv 
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toetust saavates üksustes 
EUR Erainvesteeringud 

kooskõlas riigi toetustega 
innovatsiooni või teadus- ja 
arendustegevuse alastele 
projektidele

ettevõtted Nende ettevõtete arv, kes 
tutvustasid uusi või 
oluliselt täiustatud tooteid, 
mis tulid turule tänu 
toetust saavatele 
innovatsiooni- või teadus-
ja arendustegevuse 
alastele projektidele

ettevõtted Nende ettevõtete arv, kes 
tutvustasid uusi või 
oluliselt täiustatud tooteid,
mis loodi tänu toetust 
saavatele innovatsiooni-
või teadus- ja 
arendustegevuse alastele 
projektidele

Muudatusettepanek

ÜHIK NIMETUS

Teadusuuringud ja innovatsioon

välja jäetud
välja jäetud
täistööaja 
ekvivalendid

Uute uurimistöötajate arv 
toetatud üksustes

täistööaja 
ekvivalendid

Parandatud 
teadusuuringute 
infrastruktuurides 
töötavate uurimistöötajate 
arv

ettevõtted Toetust saavate 
teadusasutustega koostööd 
tegevate ettevõtete arv

EUR Erainvesteeringud 
kooskõlas riigi toetustega 
innovatsiooni või teadus- ja 
arendustegevuse alastele 
projektidele
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ettevõtted Nende ettevõtete arv, keda 
toetatakse uute toodete
turule toomisel

ettevõtted Nende ettevõtete arv, keda 
toetatakse uute 
firmatoodete turule 
toomisel

Or. en

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – energeetika ja kliimamuutused

Komisjoni ettepanek

ÜHIK NIMETUS
Energeetika ja kliimamuutused

Taastuvad energiaallikad MW Taastuva energia tootmise 
täiendav võimsus

Energiatõhusus kodumajapid
amised

Tõhustatud 
energiatarbimise 
klassifikatsiooniga 
majapidamiste arv

kWh/aastas Primaarenergia tarbimise 
vähenemine 
üldkasutatavates hoonetes

kasutajad Arukatesse 
energiavõrkudesse 
ühendatud täiendavate 
energiatarbijate arv

Kasvuhoonegaaside vähendamine ekvivalentton
nides

Kasvuhoonegaaside 
hinnanguline vähenemine 
CO2 ekvivalendina

Muudatusettepanek

ÜHIK NIMETUS

Energeetika ja kliimamuutused
Taastuvad energiaallikad MW Taastuva energia tootmise 

täiendav võimsus
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Energiatõhusus kodumajapid
amised

Tõhustatud 
energiatarbimise 
klassifikatsiooniga 
majapidamiste arv

kWh/aastas Primaarenergia tarbimise 
vähenemine 
üldkasutatavates hoonetes

kasutajad Arukatesse 
energiavõrkudesse 
ühendatud täiendavate 
energiatarbijate arv

Kasvuhoonegaaside vähendamine ekvivalentton
nides

Kasvuhoonegaaside 
hinnanguline vähenemine 

Or. en

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – sotsiaalne infrastruktuur

Komisjoni ettepanek

ÜHIK NIMETUS
Sotsiaalne infrastruktuur

Lastehoid ja haridus füüsilised 
isikud

Toetust saavate 
lapsehoiuteenuste või 
hariduse infrastruktuuri 
teenindusmaht

Tervishoid füüsilised 
isikud

Toetust saavate
tervishoiuteenuste maht

Eluase kodumajapid
amised

Eluasemega seotud 
paranenud tingimustest 
kasu saavate 
kodumajapidamiste arv

Kultuuripärand külastused Külastuste arv toetust 
saavate vaatamisväärsuste 
juurde

Muudatusettepanek

ÜHIK NIMETUS
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Sotsiaalne infrastruktuur
Lastehoid ja haridus füüsilised 

isikud
Toetust saavate 
lapsehoiuteenuste või 
hariduse infrastruktuuri 
maht

Tervishoid füüsilised 
isikud

Paranenud 
tervishoiuteenuseid 
hinnanguliselt kasutama 
hakkav elanikkond

välja jäetud
välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – linnade areng

Komisjoni ettepanek

ÜHIK NIMETUS
Linnade areng

füüsilised 
isikud

Linnade integreeritud 
arengustrateegiatega aladel 
elavad inimesed

ruutmeetrid Uued avatud platsid 
linnapiirkondades

ruutmeetrid Uued avalikud või 
ärihooned 
linnapiirkondades

ruutmeetrid Uued elamud 
linnapiirkondades

Muudatusettepanek

ÜHIK NIMETUS

Linnade arengu eriomased näitajad
füüsilised 
isikud

Linnade integreeritud 
arengustrateegiatega aladel 
elavad inimesed
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ruutmeetrid Avatud platsid, mis on 
loodud või taastatud 
linnapiirkondades

ruutmeetrid Avalikud või ärihooned, 
mis on ehitatud või 
renoveeritud
linnapiirkondades

ruutmeetrid Taastatud elamud 
linnapiirkondades

Or. en


