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LÜHISELGITUS

Määrusega kehtestatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi reguleerimisala seoses Euroopa 
territoriaalse koostöö eesmärgiga. Komisjon on otsustanud teha ettepaneku eraldi määruse 
kohta Euroopa territoriaalse koostöö jaoks, et võtta täielikult arvesse selle valdkonna eripära 
ja riigiülest konteksti. 

Ettepaneku uuteks elementideks on sätted konkreetsetele teemadele keskendumise ja 
investeerimisprioriteetide kohta. Positiivsed sammud on programmide strateegilise 
rõhuasetuse ja tulemustele suunatuse parandamine. Halduskoormuse vähendamine ja 
eeskirjade suurem ühtlustamine on vajalikud, et hõlbustada programmi rakendamist ja 
koostöö üldist edukust. Arvamuse koostaja on seisukohal, et komisjon peaks esitama Euroopa 
Parlamendi või nõukogu nõudmisel aruandeid ühtekuuluvuspoliitika tõhususe ning selle 
loodava lisandväärtuse ja kasvu kohta.

Ehkki komisjoni ettepanek tähendab enamikus valdkondades selget edasiminekut, on selles ka 
arenguruumi. Arvamuse koostaja lisas mõned olulised transporti käsitlevad punktid sellistesse 
ettepanekus sisalduvatesse võtmevaldkondadesse nagu investeerimisprioriteedid. Euroopa 
territoriaalse koostöö eesmärk on eriti kasulik piiriüleste probleemide ja ühiste kohalike 
probleemide lahendamiseks. Halb ligipääsetavus ja infrastruktuur ning halvad 
transpordiühendused on olulised probleemid, nagu ka sobivate piiriüleste transpordivõrkude 
puudumine. Arvamuse koostaja ei ole unustanud ka turismi tähtsust piiriüleste alade 
potentsiaali rakendamisel.

Seoses volituste delegeerimisega komisjonile võiks väita, et reguleerimisala on liiga lai. 
Arvamuse koostaja soovib ajaliselt piirata komisjoni volitusi võtta vastu delegeeritud 
õigusakte ning seada tingimused nende volituste pikendamiseks. Aruande koostamise nõue 
annab parlamendile ja nõukogule usaldusväärse aluse tulevaste ettepanekute hindamiseks. 
Sellega võetakse arvesse ka Euroopa Parlamendi uut standardsõnastust seoses delegeeritud 
õigusaktidega.
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil lisada oma 
raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3a) Majandusliku, sotsiaalse ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse tugevdamine 
hõlmab tähelepanu pööramist 
olemasolevale territoriaalsele 
tasakaalustamatusele ning erinevuste 
kaotamist arengus ja juurdepääsetavuses. 
Selleks on vaja vähendada 
tasakaalustamatust rannikualade ja 
sisemaa, linna- ja maapiirkondade ning 
omavahel hästi ühendatud ja ääremaade 
vahel. Tasakaalu korrigeerimine on üks 
ühtekuuluvuspoliitika eesmärkidest. 
Tasakaalustamise vajadus on veelgi 
suurem piirialadel ja selleks tuleb ERFi 
ning territoriaalse koostöö raames 
vajalikke meetmeid võtta. Nimetatud 
vajadust arvestades tuleb edendada ja 
tagada tasakaalustatud ja 
keskkonnasõbralik ruumiline 
planeerimine, mis põhineks tõhusatel 
transpordi-, tootmis-, energia-, teenindus-
ja turismitaristutel, mida saaks kasutada 
füüsiliste, tehniliste ja haldustõketeta nii 
liikmesriikides kui ka nende vahel. Sellise 
tervikliku lähenemisviisiga toetataks 
arukat, säästvat ja kaasavat 
majanduskasvu ning liidu territoriaalse 
koostöö eesmärkide saavutamist.

Selgitus

Majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus on Euroopa aruka, säästva ja kaasava 
majanduskasvu eelduseks, kuid territoriaalse tasakaalu jätkuv puudumine dünaamilisuse ja 
juurdepääsetavuse seisukohast takistab ühtekuuluvust. Sellest olukorrast väljatulemiseks on 
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vajalik edendada jõupingutusi territoriaalse tasakaalu taastamiseks ERFi territoriaalse 
koostöö eesmärgi kaudu, kasutades alusena tõhusat taristut.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Piiriüleses koostöös tuleks püüda 
piirialadel lahendada ühiselt tuvastatud 
ühised probleemid (nt halb ligipääsetavus, 
ebasobiv majanduskeskkond, kohalike ja 
piirkondlike omavalitsuste vaheliste 
võrgustike puudumine, teadusuuringud ja 
uuendustegevus ning info- ja 
sidetehnoloogiate kasutuselevõtt, 
keskkonna saastatus, riskide ennetamine, 
negatiivne suhtumine naaberriigi 
kodanikesse) ning hakata kasutama piiriala 
kasutamata potentsiaali (piiriülese teadus-
ja uuendustegevuse võimaluste ja -klastrite 
loomine, piiriülene tööturu lõimimine, 
koostöö ülikoolide või tervishoiukeskuste 
vahel), tihendades ühtlasi koostööd liidu 
üldist harmoonilist arengut silmas pidades. 
Kui tegemist on mis tahes piiriüleste 
programmidega rahu ja leppimise
saavutamiseks Põhja-Iirimaa ja Iirimaa 
piiriäärsete maakondade vahel, toetab ERF 
ka asjaomaste piirkondade sotsiaalset ja 
majanduslikku stabiilsust eelkõige 
kogukondade vahelise ühtekuuluvuse 
edendamiseks võetavate meetmetega.

(5) Piiriüleses koostöös tuleks püüda 
piirialadel lahendada ühiselt tuvastatud 
ühised probleemid (nt territoriaalse 
ühtsuse probleemid, halb ligipääsetavus 
ning ebapiisavad või puuduvad 
transpordiühendused, sh kitsaskohad 
põhilistes transpordivõrkudes, kohaliku 
tööstuse allakäik, ebasobiv 
majanduskeskkond, kohalike ja 
piirkondlike omavalitsuste vaheliste 
võrgustike puudumine, teadusuuringud ja 
uuendustegevus ning info- ja 
sidetehnoloogiate kasutuselevõtt, 
keskkonna saastatus, riskide ennetamine, 
negatiivne suhtumine naaberriigi 
kodanikesse) ning hakata kasutama piiriala 
kasutamata potentsiaali (piiriülese teadus-
ja uuendustegevuse võimaluste ja -klastrite 
loomine, kultuurisidemete arendamine, 
piiriülene tööturu lõimimine, piiriüleste 
säästvate transpordivõrkude toetamine, 
võimaluse korral raudtee- või 
mereühenduste toetamine, piiriülese 
säästva turismi ja ühise turustamise 
edendamine, turismitaristu täiustamine, 
koostöö ülikoolide või tervishoiukeskuste 
vahel ja turismisektori eriprojektide 
arendamine), tihendades ühtlasi koostööd 
liidu üldist harmoonilist arengut silmas 
pidades. Kui tegemist on mis tahes 
piiriüleste programmidega rahu ja 
leppimise saavutamiseks Põhja-Iirimaa ja 
Iirimaa piiriäärsete maakondade vahel, 
toetab ERF ka asjaomaste piirkondade 
sotsiaalset ja majanduslikku stabiilsust 
eelkõige kogukondade vahelise 
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ühtekuuluvuse edendamiseks võetavate 
meetmetega.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Riikidevahelise koostöö alade 
määratlemisel tuleks arvesse võtta 
meetmeid, mida on vaja integreeritud 
territoriaalse arengu edendamiseks. 
Komisjonile tuleks anda volitused 
määratleda riikidevahelise koostöö alad.

(10) Riikidevahelise koostöö alade 
määratlemisel tuleks arvesse võtta 
meetmeid, mida on vaja integreeritud 
territoriaalse arengu edendamiseks, mis 
soodustaks liikuvust turismipiirkondade ja 
ääremaade vahel. Komisjonile tuleks anda 
volitused määratleda riikidevahelise 
koostöö alad.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Üleeuroopalise transpordivõrgu 
rakenduskavas on esikohal selliste 
projektide rahastamine, mis puudutavad 
puuduvate piiriüleste ühenduste loomist 
või kitsaskohtade kõrvaldamist, et 
edendada liikuvust ja muuta piirkonnad, 
eelkõige turismisihtkohad, paremini 
juurdepääsetavaks. Nende eesmärkide 
saavutamiseks tuleb leida õige tasakaal 
Euroopa Ühendamise Rahastu, 
Ühtekuuluvusfondi ja ERFi kasutamise 
vahel, eelkõige Euroopa territoriaalse 
koostöö eesmärgi kaudu.

Selgitus

Euroopa territoriaalse koostöö tugevdamiseks ja seeläbi Euroopa 2020. aasta strateegia 
prioriteetide täitmiseks peab Euroopa Liit tegema kõik võimaliku, et edendada liikuvust oma 
piirkondade vahel. Üleeuroopaline transpordivõrk on üks vahend selle poliitika elluviimiseks 
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ja seega osa kriteeriumidest, mille alusel eraldatakse ERFi kaudu toetust, eelkõige Euroopa 
territoriaalse koostöö eesmärgi täitmiseks.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Saavutamaks aruka, säästva ja kaasava 
majanduskasvu eesmärgid ja sihttasemed, 
mis on määratletud ELi 2020. aasta 
strateegias, peaks ERF eesmärgi „Euroopa 
territoriaalne koostöö” raames aitama 
kaasa sellele, et saavutada temaatilised 
eesmärgid luua teadmistel, 
teadusuuringutel ja uuendustegevusel 
põhinev majandus, edendada 
keskkonnahoidlikumat, ressursitõhusamat 
ja konkurentsivõimelist majandust, 
soodustada suurt tööhõivet, mis loob 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, 
ning parandada haldussuutlikkust.
Erinevate temaatiliste eesmärkide alla 
kuuluvate investeerimisprioriteetide 
loetelud tuleks aga kohandada Euroopa 
territoriaalse koostöö erivajadustele, 
eelkõige võimaldades piiriülese koostöö 
raames jätkuda kodanike ja asutuste 
õigusalasel ja halduskoostööl ning 
tööhõive, koolituse ja sotsiaalse 
kaasamisega seotud koostööl piiriülesest 
vaatenurgast, võimaldades riikidevahelise 
koostöö raames jätkuda meresõidualasel 
piiriülesel koostööl, mida ei hõlma 
piiriülese koostöö programmid, ning 
makropiirkondlike ja merepiirkondadele 
pühendatud strateegiate väljatöötamist ja 
elluviimist.

(17) Saavutamaks kliimamõju 
vähendamise eesmärgi ning aruka, säästva 
ja kaasava majanduskasvu eesmärgid ja 
sihttasemed, mis on määratletud ELi 2020. 
aasta strateegias, peaks ERF eesmärgi
„Euroopa territoriaalne koostöö” raames 
aitama kaasa sellele, et saavutada 
temaatilised eesmärgid luua teadmistel, 
teadusuuringutel ja uuendustegevusel 
põhinev majandus, edendada 
keskkonnahoidlikumat, ressursitõhusamat 
ja konkurentsivõimelist majandust, 
soodustada suurt tööhõivet, mis loob 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, 
ning parandada haldussuutlikkust.
Erinevate temaatiliste eesmärkide alla 
kuuluvate investeerimisprioriteetide 
loetelud tuleks aga kohandada Euroopa 
territoriaalse koostöö erivajadustele, 
eelkõige võimaldades piiriülese koostöö 
raames jätkuda kodanike ja asutuste 
õigusalasel ja halduskoostööl, transpordi-
ja turismitaristu arendamisel, 
parandamisel või laiendamisel ning 
tööhõive, koolituse ja sotsiaalse 
kaasamisega seotud koostööl piiriülesest 
vaatenurgast, võimaldades riikidevahelise 
koostöö raames jätkuda meresõidualasel 
piiriülesel koostööl, mida ei hõlma 
piiriülese koostöö programmid, ning 
makropiirkondlike ja merepiirkondadele 
pühendatud strateegiate väljatöötamist ja 
elluviimist.

Muudatusettepanek 6
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Eesmärgi „Euroopa territoriaalne 
koostöö” alla kuuluvate 
koostööprogrammide sisuga seotud nõuded 
tuleb kohandada nende erivajadustega. 
Seega peavad need sisaldama osaleva 
liikmesriigi territooriumil eduka 
elluviimise jaoks vajalikku, näiteks 
auditeerimise ja kontrolli eest vastutavad 
organid, ühise sekretariaadi loomise kord 
ning vastutuse jagunemine 
finantskorrektsioonide korral. Lisaks tuleks 
piirkondadevaheliste koostööprogrammide 
horisontaalse olemuse tõttu nende sisu 
kohandada, eelkõige peaks kohandama 
abisaaja määratlust praeguste programmide 
INTERACT ja ESPON raames

(18) Eesmärgi „Euroopa territoriaalne 
koostöö” alla kuuluvate 
koostööprogrammide sisuga seotud nõuded 
tuleb kohandada nende erivajadustega ja 
võtta arvesse kohaliku arengu probleeme. 
Seega peavad need sisaldama osaleva 
liikmesriigi territooriumil eduka 
elluviimise jaoks vajalikku, näiteks 
auditeerimise ja kontrolli eest vastutavad 
organid, ühise sekretariaadi loomise kord 
ning vastutuse jagunemine 
finantskorrektsioonide korral. Lisaks tuleks 
piirkondadevaheliste koostööprogrammide 
horisontaalse olemuse tõttu nende sisu 
kohandada, eelkõige peaks kohandama 
abisaaja määratlust praeguste programmide 
INTERACT ja ESPON raames

Selgitus

Koostööprogrammi projektid tuleb välja töötada ka vastavalt kohalike piirkondade 
konkreetsetele vajadustele.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Kooskõlas eesmärgiga „Arukas, 
säästev ja kaasav majanduskasv” peaksid 
struktuurifondid pakkuma lõimitumat ja 
kaasavamat viisi kohalike probleemide 
lahendamiseks. Sellise tegutsemisviisi 
jõulisemaks muutmiseks tuleks ERFi 
toetust piirialadel kooskõlastada Maaelu 
Arengu Euroopa Põllumajandusfondist 
(EAFRD) ning Euroopa Kalandus- ja
Merendusfondist antava toetusega ning 

(19) Kooskõlas eesmärgiga „Arukas, 
säästev ja kaasav majanduskasv” peaks 
struktuurifondid pakkuma lõimitumat ja 
kaasavamat viisi kohalike probleemide 
lahendamiseks, sh transpordi- ja 
turismitaristutoe puudumine, 
traditsiooniliste tootmismeetodite 
hääbumine ja kaugus turust. Sellise 
tegutsemisviisi jõulisemaks muutmiseks 
tuleks ERFi toetust piirialadel 
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vajaduse korral kaasata Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta 
määrusega (EÜ) nr 1082/2006 Euroopa 
territoriaalse koostöö rühmituse (ETKR) 
kohta loodud Euroopa territoriaalse 
koostöö rühmitusi, kui nende eesmärkide 
seas on ka kohalik areng.

kooskõlastada Maaelu Arengu Euroopa 
Põllumajandusfondist (EAFRD) ning 
Euroopa Kalandus- ja Merendusfondist 
antava toetusega ning vajaduse korral 
kaasata Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
5. juuli 2006. aasta määrusega 
(EÜ) nr 1082/2006 Euroopa territoriaalse 
koostöö rühmituse (ETKR) kohta loodud 
Euroopa territoriaalse koostöö rühmitusi, 
kui nende eesmärkide seas on ka kohalik 
areng.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) kõrvuti asuvate piirkondade vahelist 
piiriülest koostööd, mille eesmärk on 
maismaa- ja merepiiride ümber asuvate 
selliste piirkondade lõimunud piirkondlik 
areng, mis kuuluvad kahele või enamale 
liikmesriigile või vähemalt ühele 
liikmesriigile ja ühele liitu mittekuuluvale 
naaberriigile, kes ei ole kaasatud liidu 
välisrahastamisvahendite alla 
kuuluvatesse programmidesse;

(1) kõrvuti asuvate piirkondade vahelist 
piiriülest koostööd ning füüsiliste, 
tehniliste ja haldustõkete kõrvaldamist, 
mille eesmärk on maismaa- ja merepiiride 
ümber asuvate selliste piirkondade 
lõimunud piirkondlik areng, mis kuuluvad 
kahele või enamale liikmesriigile või 
vähemalt ühele liikmesriigile ja ühele liitu 
mittekuuluvale naaberriigile;

Selgitus

Piiriülene koostöö saab tõhus ja tulemuslik olla ainult siis, kui võetakse meetmeid piiridel 
allesjäänud füüsiliste, tehniliste ja haldustõkete kõrvaldamiseks.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 3 – alapunkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) kogemuste vahetamist turismi- ja 
transpordivõrgustike heade tavade 
tuvastamise, edastamise ja levitamise 
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vallas.

Muudatusettepanek 10

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riikidevahelise koostöö jaoks võtab 
komisjon rakendusaktidega vastu NUTS 2 
piirkondi hõlmava nimekirja riigiülestest 
aladest, mis võivad iga konkreetse 
koostööprogrammi raames abi saada, 
tagades sellise koostöö kestvuse 
suurematel sidusatel aladel, mis olid 
kaasatud varasematesse programmidesse. 
Rakendusaktid võetakse vastu artikli 30 
lõikes 2 sätestatud nõuandemenetluse 
kohaselt.

Riikidevahelise koostöö jaoks võtab 
komisjon rakendusaktidega vastu NUTS 2 
piirkondi hõlmava nimekirja riigiülestest 
aladest, mis võivad iga konkreetse 
koostööprogrammi raames abi saada, 
tagades ELi makropiirkondlike 
strateegiate rakendamise ja 
riikidevahelise koostöö kestvuse 
suurematel sidusatel aladel, mis olid 
kaasatud varasematesse programmidesse. 
Rakendusaktid võetakse vastu artikli 30 
lõikes 2 sätestatud nõuandemenetluse 
kohaselt.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks määruse (EL) nr [...]/2012 [ERFi 
määrus] artiklile 5 toetatakse ERFist 
inimressursside ja taristu piiriülest 
jagamist erinevate 
investeerimisprioriteetide raames ning 
temaatiliste eesmärkide alla kuuluvate 
järgmiste investeerimisprioriteetide 
järgimist:

Lisaks määruse (EL) nr [...]/2012 [ERFi 
määrus] artiklile 5 toetatakse ERFist 
piiriefekti kõrvaldamise eesmärgil 
inimressursside ja taristu jagamist 
erinevate investeerimisprioriteetide raames 
ning temaatiliste eesmärkide alla kuuluvate 
järgmiste investeerimisprioriteetide 
järgimist, võttes arvesse konkreetseid 
asjaolusid ja kohalikke vajadusi:

Selgitus

Prantsuskeelne tekst ei anna õigesti edasi mõtet, et ERFi territoriaalse koostöö eesmärk on 
kõrvaldada nn piiriefekt. Samuti tuleks välja tuua, et selle fondi rakendamiseks ei ole üht 
ühtset meetodit, vaid tähelepanu tuleks pöörata konkreetsetele asjaoludele ja kohalikele 
vajadustele.
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 - punkt a – alapunkt –i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) piiriülese tasakaalu taastamine 
rannikualade ja sisemaa, linna- ja 
maapiirkondade ning omavahel hästi 
ühendatud ja ääremaade vahel ning 
piiriülesed struktuurimeetmed, millega 
toetatakse majanduslikku, sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust, 
juurdepääsetavust, majanduskasvu, 
arengut ja atraktiivsust;

Selgitus

Majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus on Euroopa aruka, säästva ja kaasava 
majanduskasvu eelduseks, kuid territoriaalse tasakaalu jätkuv puudumine dünaamilisuse ja 
juurdepääsetavuse seisukohast takistab ühtekuuluvust. Selle olukorra lahendamiseks peaks 
investeerimisprioriteetide hulka kuuluma ka tasakaalu loomine piirkondade vahel sobivate 
struktuurimeetmetega.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 - punkt a – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) piiriüleste tööturgude lõimimine, 
sealhulgas arvatud piiriülene liikuvus, 
ühised kohalikud tööhõivealgatused ja 
koolitused (temaatilise eesmärgi „Tööhõive 
edendamine ja tööjõu liikuvuse toetamine” 
raames);

i) piiriüleste tööturgude lõimimine, 
sealhulgas jätkusuutlik piiriülene liikuvus, 
seades võimalusel esikohale raudtee- või 
mereühendused uute liikmesriikidega ja 
nende vahel ning naaberriikidega,
jätkusuutlik turism, piiriülesed 
transpordiühendused üleeuroopaliste 
transpordivõrgustike raames, füüsiliste, 
tehniliste ja haldustõkete kõrvaldamine, 
ühised kohalikud tööhõivealgatused ja 
koolitused (temaatilise eesmärgi „Tööhõive 
edendamine ja tööjõu liikuvuse toetamine” 
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raames);

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – punkt a – alapunkt iii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii a) piiriülese turismi ja ühise turustuse 
edendamine (osana temaatilisest 
eesmärgist edendada väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate konkurentsivõimet, 
põllumajandussektorit (Maaelu Arengu 
Euroopa Põllumajandusfond) ning 
kalandus- ja vesiviljelussektorit (Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfond);

Selgitus

Ühised turismistrateegiad toovad lisaks konkurentsivõime suurendamisele majanduspoliitikas 
olulist kasu ka Lissaboni lepingu territoriaalse ühtekuuluvuse eesmärgi täitmisel.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 - punkt a – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) õigusloomealase ja halduskoostöö ning 
kodanike ja institutsioonide vahelise 
koostöö edendamine (temaatilise eesmärgi 
„Institutsioonide võimekuse parandamine 
ja tõhus avalik haldus” raames);

iv) õigusloomealase ja halduskoostöö ning 
kodanike ja institutsioonide vahelise 
koostöö edendamine, sealhulgas 
ametiasutuste piiriülese koostöö 
edendamine, et parandada suhtlemist ja 
konsulteerimist kõigi osalistega, kes on 
kaasatud piiriüleste taristute vajaduse 
kindlakstegemisse, nende planeerimisse ja 
arendamisse (temaatilise eesmärgi 
„Institutsioonide võimekuse parandamine 
ja tõhus avalik haldus” raames); 

Muudatusettepanek 16
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 - punkt a – alapunkt –iv a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv a) asjaomaste piirkondade 
arendamiseks mõeldud meetmete 
rakendamine ja edendamine 
turismisektoris;

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 - punkt a – alapunkt –iv b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv b) liidu transpordisüsteemi ühendamine 
naaberriikide transpordisüsteemidega;

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 - punkt a – alapunkt –iv c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv c) uue transpordi- ja turismitaristu 
arendamine ning olemasoleva 
parandamine või laiendamine;

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) riikidevahelises koostöös: 
makropiirkondlike ja merepiirkondadele 
pühendatud strateegiate väljatöötamine ja 
elluviimine (temaatilise eesmärgi 
„Institutsioonide võimekuse parandamine 
ja tõhus avalik haldus” raames).

b) riikidevahelises koostöös: 
makropiirkondlike ja merepiirkondadele 
pühendatud strateegiate väljatöötamine ja 
elluviimine (temaatilise eesmärgi 
„Institutsioonide võimekuse parandamine 
ja tõhus avalik haldus” ning turismisektori 
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sihtotstarbeliste meetmete raames).

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määruse (EL) nr [...]/2012 [ühissätete 
määrus] artikli 28 alla kuuluv kohalik 
areng, mille eestvedajaks on kogukond ise, 
võib olla kaasatud piiriüleste 
koostööprogrammide rakendamisse, kui 
kohalikku arengurühma kuuluvad vähemalt 
kahe riigi esindajad, kusjuures üks neist 
riikidest peab olema liikmesriik.

Määruse (EL) nr [...]/2012 [ühissätete 
määrus] artikli 28 alla kuuluv kohalik 
areng, mille eestvedajaks on kogukond ise, 
võib olla kaasatud piiriüleste 
koostööprogrammide rakendamisse, kui 
kohalikku arengurühma kuuluvad vähemalt 
kahe riigi kohalikud esindajad, kusjuures 
üks neist riikidest peab olema liikmesriik.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Komisjon esitab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule iga-aastased 
rakendusaruanded Euroopa 
regionaalarengu vahendite kasutamise 
kohta territoriaalse koostöö eesmärgi 
täitmisel.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 17 lõikes 1 nimetatud 
delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise 
volitused antakse komisjonile määramata 
ajaks alates käesoleva määruse jõustumise 
kuupäevast.

2. Artikli 17 lõikes 1 nimetatud 
delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise 
volitused antakse komisjonile 5 aastaks
alates käesoleva määruse jõustumise 
kuupäevast. Komisjon koostab volituste 
delegeerimise kohta aruande hiljemalt 
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üheksa kuud enne viieaastase perioodi 
lõppu. Volituste delegeerimist 
uuendatakse automaatselt samaks 
ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
uuendamisele vastuväite hiljemalt kolm 
kuud enne iga ajavahemiku lõppu.

Selgitus

Volituste delegeerimine komisjonile peaks piirduma viie aastaga ning delegeerimist võib 
teatavatel tingimustel uuendada (kui komisjon on esitanud aruande ning parlamendil ega 
nõukogul ei ole vastuväiteid). Käesolevas muudatusettepanekus võetakse arvesse uut 
standardsõnastust seoses delegeeritud õigusaktidega.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – tabel – veerg 2 – rida 10 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ÜHIK ÜHIK

euro

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – tabel – veerg 3 – rida 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

NIMETUS NIMETUS

Piiratud liikumisvõimega inimeste 
turismiteenustele juurdepääsu 
parandamiseks tehtud investeeringute 
summa

Muudatusettepanek 25
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Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – tabel – veerg 2 – rida 10 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ÜHIK ÜHIK

euro

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – tabel – veerg 3 – rida 10 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

NIMETUS NIMETUS

Jalgrattateede võrgustikesse tehtud 
investeeringute summa

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – tabel – veerg 2 – rida 10 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ÜHIK ÜHIK

euro

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – tabel – veerg 3 – rida 10 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

NIMETUS NIMETUS

Loodus-, kultuuri-, tööstus- ja 
ajaloopärandisse tehtud investeeringute 
summa

Muudatusettepanek 29
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Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – tabel – veerg 2 – rida 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ÜHIK ÜHIK

arv

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – tabel – veerg 3 – rida 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

NIMETUS NIMETUS

Uued, rekonstrueeritud või uuendatud 
piiriülesed lõigud

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – tabel – veerg 2 – rida 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ÜHIK ÜHIK

arv

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – tabel – veerg 3 – rida 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

NIMETUS NIMETUS

Uued, rekonstrueeritud või uuendatud 
piiriülesed lõigud

Muudatusettepanek 33
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Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – tabel – veerg 2 – rida 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ÜHIK ÜHIK

protsent

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – tabel – veerg 3 – rida 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

NIMETUS NIMETUS

Muutus ühistranspordi kasutamises
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