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LÜHISELGITUS

Komisjoni ettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) reguleerivad 
sätted ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1083/2006. ERFi eesmärk on tugevdada ELi 
majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust, vähendades tema piirkondade vahelist 
tasakaalustamatust. ERF toetab piirkondlikku ja kohalikku arengut, kaasrahastades 
investeeringuid teadus- ja arendustegevusse ning innovatsiooni, kliimamuutusesse ja 
keskkonda, VKEde ettevõtluse toetamisse, üldist majandushuvi pakkuvatesse teenustesse, 
telekommunikatsiooni-, energia- ja transpordiinfrastruktuuridesse, tervishoidu, haridusse ja 
sotsiaalsesse infrastruktuuri ning linnade säästvasse arengusse. 

Arvamuse koostaja seisukoht

Arvamuse koostaja toetab komisjoni ettepanekut, kuid pooldab ELi 2020. aasta eesmärkide 
paremat integreerimist ELi struktuurivahenditesse, eriti mis puudutab rahastamisprioriteete. 
Lisaks on hädavajalik sidusus käesoleva määruse ning üleeuroopaliste transpordivõrkude 
(TEN-T) ja Euroopa Ühendamise Rahastu määruste vahel.

Arvamuse koostaja kinnitab tulemustele orienteeritud lähenemisviisi ja toetab (eel)tingimuste 
suuremat kasutamist, mis puudutab liikumist säästvama ja tõhusama transpordi ja liikuvuse 
suunas, aga samuti ohutust, müra vähendamist, keskkonnaalaseid õigusakte ning kliima ja 
bioloogilise mitmekesisuse kaitset. 

Transpordisektori arvele langeb ligikaudu 24% kõigist CO2 heitkogustest ja alates 1990. 
aastast on need suurenenud 34%. Arvestades suuremahuliste infrastruktuuriprojektide 
arendamiseks ja teostamiseks vajaminevat aega, määravad järgmiste kümnendite transpordi ja 
liikuvuse lähiaastatel tehtavad investeeringud. Et tagada ELi kodanike järgmiste põlvkondade 
elukvaliteet, peaks Euroopa projektid toetama säästvaid transpordiliike, keskendudes 
liikumisahelatele, mis kombineerivad jalgsi käimise, jalgrattasõidu, autode ühiskasutuse, 
kaasasõidu võimaluse ja ühistranspordi ning on piisavalt paindlikud, et rakendada uusi 
lahendusi liikuvuse valdkonnas. 

Kuna Ühtekuuluvusfond ja ERF on ELi peamised transpordi rahastamise allikad, on oluline 
muuta ELi rahastamisprioriteete fondide vastavates raamistikes ja keskenduda 
investeeringutele arukasse ja säästvasse liikuvusse, et vältida või vähemalt piirata tulevikus 
sellega seotud mis tahes väliskulusid. Samuti vähendab see koormust tulevastele avaliku 
sektori eelarvetele piirkondade, liikmesriikide ja ELi tasandil. Euroopa ei saa endale enam 
lubada äärmiselt kulukate ja pikale venitatud suuremahuliste projektide toetamist. Suurte 
plaanide tegemise asemel peab EL hakkama arukalt tegutsema. 

Selles osas on Euroopa lisaväärtus otsustava tähtsusega ning arvamuse koostaja on 
seisukohal, et struktuuriabi puhul tuleks keskendada intermodaalsuse tugevdamisele ja 
kitsaskohtade kõrvaldamisele, puuduvate piiriüleste ühenduste loomisele ja selle tagamisele, 
et täielikult järgitaks ohutuse ning keskkonna, kliima ja bioloogilise mitmekesisuse kaitse 
alaseid õigusakte. Selleks on vaja paremat keskkonnamõju hindamist ja selgeid 
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eelkriteeriume, et pakkuda toetusesaajatele stiimuleid ning panna neid oma tegutsemisviise 
riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil ümber mõtlema.

MUUDATUSETTEPANEKUD

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

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) Aluslepingu artiklis 176 sätestatakse, et 
Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) on 
ette nähtud selleks, et olla abiks põhiliste 
regionaalsete ebavõrdsuste korvamisel 
liidus ning aidata seeläbi kaasa 
territoriaalse ühtekuuluvuse põhimõtte 
edendamisele. 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.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Majanduslikku, sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust saab 
tugevdada ainult siis, kui lahendatakse 
praegused territoriaalse 
tasakaalustamatuse probleemid ning 
kõrvaldatakse ebavõrdsused arengu ja 
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juurdepääsetavuse vallas. Seetõttu on 
äärmiselt oluline tasakaalustada meetmed 
ranniku- ja maismaapiirkondade, linna-
ja maapiirkondade ning lihtsasti 
juurdepääsetavate ja eraldatud 
piirkondade vahel ning see tuleb võtta 
käesoleva määrusega rakendatava 
ühtekuuluvuspoliitika prioriteetide sekka. 
Selle ülesande valguses tuleb ergutada ja 
võimaldada tasakaalustatud ning 
keskkonnaohutut territoriaalset arengut, 
mis tugineks tõhusale ja säästvale 
transpordi-, energia-, teenuste ja 
turismiinfrastruktuurile, mille kasutamist 
ei takistaks füüsilised, tehnilised või 
halduslikud tõkked. Selline ühtne 
lähenemisviis võib toetada arukat, 
kaasavat ja jätkusuutlikku 
majanduskasvu ning aidata saavutada 
liidu regionaalarengu eesmärgid.

Selgitus

Euroopa aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu eelduseks on majanduslik, sotsiaalne 
ja territoriaalne ühtekuuluvus. Sellegipoolest takistab sellist ühtekuuluvust endiselt 
territoriaalne tasakaalustamatus dünaamika ja juurdepääsetavuse vallas. Selle probleemi 
lahendamiseks tuleks ERFi majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi raames 
leida tõhusa infrastruktuuri arendamise abil territooriumide vahel uus tasakaal.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Euroopa Parlamendi 8. juuni 2011. 
aasta resolutsiooni „Tulevikku 
investeerimine ning uus mitmeaastane 
finantsraamistik konkurentsivõimelise, 
jätkusuutliku ja kaasava Euroopa nimel” 
kohaselt on turism uus Euroopa Liidu 
pädevus ning Euroopa turismistrateegia 
eesmärk peaks olema suurendada sektori 
konkurentsivõimet ja selle toetamiseks 
tuleks järgneval perioodil ette näha 
piisavad rahalised vahendid.
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Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on turismi tähtsust ERFi käsitlevas määruses 
konkreetsemalt esile tõsta.

Muudatusettepanek 4

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 strateegiale ja tagama seeläbi ERFi 
abi suurema kontsentreerituse liidu 
prioriteetidele. Toetust saavate piirkondade 
kategooria kohaselt tuleks ERFi toetus
suunata eelkõige innovatsioonile ja 
teadusuuringutele, väikestele ja keskmise 
suurusega ettevõtetele, väliskulude 
minimeerimisele, kliimamuutuste 
leevendamisele ning säästva 
transpordiinfrastruktuuri arendamisele.
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.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Transpordi- ja liikuvusprojektidesse 
investeerimist toetades juhindub ERF 
eesmärkidest, mis on määratletud 
komisjoni valges raamatus „Euroopa 
ühtse transpordipiirkonna tegevuskava –
Konkurentsivõimelise ja ressursitõhusa 
transpordisüsteemi suunas”1 ning 
Euroopa Parlamendi 15. detsembri 2011. 
aasta asjakohases resolutsioonis2;
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__________________
1 COM2011(144)
2 P7_TA(2011)0584

Muudatusettepanek 6

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 majanduslike, 
keskkonnaalaste, kliima-, sotsiaalsete ja
liikuvusprobleemide lahendamiseks ning 
määrata kindlaks kord, millega koostatakse 
kõnealustest meetmetest abi saavate 
linnade nimekiri ning meetmete jaoks 
eraldatud rahasumma.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Strateegia „Euroopa 2020” 
eesmärkide saavutamiseks on ülioluline 
pöörduda mitmeliigilisel transpordil, 
integreeritud transpordisüsteemil ning 
rahvusvaheliste ja transiitvedude 
linnakeskusest mööda juhtimisel põhineva 
säästva liikuvuse poole, kuna transport 
põhjustab 24% kogu liidu CO2 heitest 
ning alates 1990. aastast on liidu 
transpordi heitkogused kasvanud 34%. 
Säästev liikuvus eeldab mahukaid 
investeeringuid, sh linnapiirkondade 
ümbersõitudeks, kaasaegse ja 
keskkonnasõbraliku ühistranspordi 
edendamiseks, liikluse arukate 
juhtimissüsteemide jaoks, samuti avalike 
logistikaplatvormide või 
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ühendveoterminalide jaoks.

Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 b) Miljarditesse eurodesse ulatuvate 
avaliku sektori investeeringute tulemusel 
on muudes sektorites saavutatud 
märkimisväärne kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähenemine, mis moodustab 
alates 1990. aastast tööstuses 34%, 
kodumajapidamistes 14% ja 
energiatootmises 17%.

Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 c) Möödapääsmatud on uued 
rahastamisprioriteedid, mis keskenduvad 
keeruka mitmeliigilise transpordisüsteemi 
väljatöötamisele, arvestades et minevikus 
on suurem osa ERFi investeeringutest 
transporti olnud suunatud 
maanteetranspordile, kuigi 
maanteetranspordi arvele langeb juba 
72% kõigist liidu transpordisektorist 
pärinevatest CO2 heitkogustest1.
__________________
Vt Euroopa Keskkonnaamet 2011: EEA 
aruanne nr 7/2011 – TERM 2011: 
transpordinäitajate arengu jälgimine: 
Euroopa keskkonnaeesmärkide suunas.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9
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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.

(9) Selleks, et linnade säästva arengu 
probleemide lahendamiseks välja selgitada 
või katsetada uusi võimalusi, mis on liidu 
tasandil olulised, peaks ERF toetama 
uuenduslikke meetmeid ja tehnoloogiaid
linnade säästva arengu valdkonnas, kaasa 
arvatud uuendusliku 
liikluskorraldussüsteemi alal, pannes 
eelkõige rõhku keskkonnaohutule 
transpordile, mitmeliigilisusele ning 
säästvale liikuvusele linnade ning 
linnalähedaste ja maapiirkondade vahel.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Turismisektoril on suur 
arengupotentsiaal, see on majanduskasvu 
oluline stimulaator ning selle 
majandusstruktuur on tihe, hõlmates 
palju väikesi ja keskmise suurusega 
ettevõtteid ning pakkudes arvukalt 
töökohti. Seega on kõnealune valdkond 
liidu jaoks strateegiliselt oluline ning 
ERF peaks turismisektorit ja sellega 
seonduvaid sektoreid toetama. ERFi 
toetus on seda asjakohasem, et turism 
mõjutab tugevalt ühtekuuluvust, 
piirkondade dünaamikat ja atraktiivsust, 
territoriaalset arengut ja keskkonda. 
Ühtekuuluvuspoliitika, strateegia 
„Euroopa 2020” ning keskkonnakaitse 
eesmärke aitavad saavutada 
erialaspetsialistidele ja tarbijatele 
suunatud ERFi toetusmeetmed, mille 
eesmärk on tagada jätkusuutliku, 
vastutustundliku ja kõrgekvaliteedilise 
turismitaristu ja -tavade olemasolu ja 
rakendamine, et kaitsta keskkonda, 
looduspärandit ja bioloogilist 
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mitmekesisust. 

Selgitus

Turism annab märkimisväärse panuse Euroopa majanduskasvu ja konkurentsivõimesse. 
Kõnealune sektor on silmitsi arvukate sektori tuleviku seisukohast määrava tähtsusega 
probleemidega ning samal ajal mõjutab see valdkond oluliselt ka keskkonda, ühtekuuluvust, 
piirkondlikku dünaamikat ja territoriaalset arengut. Seetõttu peaks ERF toetama meetmeid, 
mille abil saavutada strateegia „Euroopa 2020” ning ühtekuuluvuspoliitika eesmärgid.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 b) Kooskõlas parlamendi poolt vastu 
võetud Euroopa ühtse 
transpordipiirkonna tegevuskava 
(2011/2096(INI)) sätetega peaks 
linnapiirkondades võetavate meetmete 
jaoks ERFi vahendeid eraldades võtma 
vastavalt subsidiaarsuse põhimõttele 
arvesse asjakohase linnapiirkonna jaoks 
koostatud säästva liikuvuse kavasid.

Selgitus

Euroopa ühtse transpordipiirkonna tegevuskavas nõudis parlament, et 2015. aastaks esitataks 
linnatransporti käsitlevad ettepanekud ja et komisjon töötaks välja linnalise 
liikuvuskeskkonna kava konkreetsed sätted. ERFi toetuste eraldamisel tuleb neid kavasid 
projektide sobivuse kontrollimise ning eraldatud vahendite nõuetekohase kasutamise 
järelevalve etapis piisavalt arvesse võtta.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) ERF peaks tegelema 1994. aasta 
ühinemisakti protokollis nr 6 
struktuurifondide raames eesmärgiga 6 
seotud erisätete kohta Rootsis ja Soomes 

(10) ERF peaks tegelema 1994. aasta 
ühinemisakti protokollis nr 6 
struktuurifondide raames eesmärgiga 6 
seotud erisätete kohta Rootsis ja Soomes 
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osutatud probleemidega, mis on seotud 
äärmiselt väikese rahvastikutihedusega 
piirkondade ligipääsuga suurtele turgudele 
ja neist kaugel asumisega. ERF peaks 
käsitlema ka eriomaseid raskusi, millega 
seisavad silmitsi teatavad saared, 
mägipiirkonnad, piirialad ja hõredalt 
asustatud alad, mille arengut aeglustab 
nende geograafiline asend, pidades silmas 
nende säästva arengu toetamist.

osutatud probleemidega, mis on seotud 
äärmiselt väikese rahvastikutihedusega 
piirkondade ligipääsuga suurtele turgudele 
ja neist kaugel asumisega. ERF peaks 
käsitlema ka eriomaseid raskusi, millega 
seisavad silmitsi teatavad saared, 
mägipiirkonnad, piirialad ja hõredalt 
asustatud alad, mille arengut aeglustab 
nende geograafiline asend, pidades silmas 
nende säästva arengu toetamist. Seejärel 
peaks ERF tegelema probleemidega, mis 
seonduvad riiklikke ja piirkondlikke 
pealinnu ühendava liinitranspordiga, 
linnade ja neid ümbritsevate alade või 
piirkondade (sh maapiirkonnad) 
ühenduste, tööstuspiirkondade ja 
rahvusvaheliste lennujaamade ühenduste 
ning kultuurivahetus- ja turismitaristuga.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) ERFi vahendite 
transpordiinfrastruktuurile eraldamise 
eesmärk peaks olema kaasrahastada 
säästvama transpordisüsteemi loomist 
ning aidata saavutada suurem sotsiaalne 
ja territoriaalne ühtekuuluvus liidus, 
kahandades piirkondadevahelist 
arengulõhet ning aidates eriti tõhustada 
juurdepääsetavust ja kodanike liikuvust.

Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklis 195 sätestatakse, et liit täiendab 
liikmesriikide tegevust turismisektoris, 
eriti edendades liidu ettevõtjate 
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konkurentsivõimet selles sektoris.

Selgitus

Alates lepingu jõustumisest on turism määratletud sõnaselgelt ühena poliitikavaldkondadest, 
kus EL saab meetmeid võtta. See muutus peab kajastuma ka õigusaktides ja 
rahastamiseeskirjades.

Muudatusettepanek 16

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 arengu ja 
struktuurilise kohandamise, sealhulgas 
taandarenevate tööstuspiirkondade ja 
mahajäävate piirkondade 
ümberkorraldamise toetamise kaudu, võttes 
arvesse takistusi, mis mõjutavad raskete ja 
püsivalt ebasoodsate looduslike või 
demograafiliste tingimustega piirkondi.

Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) investeeringud meetmetesse, mille 
eesmärk on suurendada transpordisektori 
ja eelkõige linnatranspordi 
energiatõhusust;

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1 – punkt d – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

d) piirkondade sisemise potentsiaali 
arendamist piirkondliku ja kohaliku arengu 
ning teadus- ja arendustegevuse toetamise 
abil, hoolitsedes samal ajal selle eest, et 
bürokraatiat ei tekitataks juurde.
Kõnealused meetmed hõlmavad:

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1 – punkt d – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iii) riiklike teadus- ja 
innovatsiooniasutuste toetamist ning 
investeerimist tehnoloogiasse ja ettevõtete 
rakendusuuringutesse;

iii) riiklike teadus- ja innovatsiooniasutuste 
toetamist ning investeerimist 
tehnoloogiasse, transpordiohutusse, 
tehnoloogilistesse uuendustesse 
transpordi ja liikuvuse valdkonnas ning
ettevõtete rakendusuuringutesse;

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1 – punkt d – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iv) koostöövõrkude loomist, koostöö ja 
kogemuste vahetust piirkondade, linnade ja 

iv) koostöövõrkude loomist, koostöö ja 
kogemuste ning parimate tavade vahetust 
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asjaomaste sotsiaalses, majanduslikus ja 
keskkonnavaldkonnas tegutsejate vahel;

piirkondade, linnade ja asjaomaste 
sotsiaalses, majanduslikus ja 
keskkonnavaldkonnas tegutsejate vahel;

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1 – punkt d – alapunkt iv a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv a) uute oskuste arendamist, uuringuid 
ja ettevalmistavaid meetmeid;

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ERF ei toeta investeeringuid 
infrastruktuuridesse, mis pakuvad 
rohkemarenenud piirkondade kodanikele 
keskkonna-, transpordi- ja IKT-alaseid 
põhiteenuseid.

välja jäetud

Selgitus

Kui ERFi eesmärk on piisavalt toetada majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise 
eesmärgi saavutamise püüdeid, peab see hõlmama ka keskkonna, transpordi ning IKT 
valdkondi, kuna need on nimetatud eesmärgi täitmise jaoks eluliselt olulised.

Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) suuri piiriülese ühenduseta 
maanteeühenduste projekte, üksteisest 
kuni 200 km kaugusel olevaid 
lennujaamu, mis ei tee koostööd 
infrastruktuuri läbilaskevõime 
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kasutamisel.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

i) vähemalt 80% ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse
kuni kolmele määruse (EL) nr […]/2012
artiklis 9 sätestatud temaatilisele 
eesmärgile;

Selgitus

Regionaalpoliitika peab arvestama asjaoluga, et vajadused on piirkonniti erinevad. 
Temaatiline suunitlus on kahtlemata vajalik, kuid otsuseid ei saa langetada, võtmata 
seejuures arvesse piirkondlikke erinevusi. Rahastamisprioriteedid saab määratleda nii, et iga 
regioon hindab koostöös komisjoniga oma vajadusi.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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 kaudu Euroopa 
majanduskasvu ja konkurentsivõime 
jaoks üliolulistes valdkondades, eriti 
turismivaldkonnas ja sellega seotud 
sektorites;

Selgitus

Turismisektori majandusstruktuur, mis hõlmab arvukalt VKEsid, on väga tihe. Liidu toetus on 
turismivaldkonnas ja sellega seotud sektorites ettevõtete loomise ning ettevõtluse edendamise 
jaoks, kuna ülemaailmne konkurents on suurenenud ja vaja on kaitsta turismiettevõtete 
konkurentsivõimet.

Muudatusettepanek 27
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) VKEde tegevuse arendamine 
Euroopa ja piirkondlike probleemidega 
seotud esilekerkivates valdkondades, 
näiteks keskkonnasõbraliku turismi ja 
ökoturismi uute vormidega seotud 
teenuste väljatöötamine ja toetamine;

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a) investeerimine turismiprojektidesse 
ning Euroopa turismistrateegiaga 
kooskõlas olevate meetmete edendamine;

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga tuletatakse meelde Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 195, 
milles on sätestatud, et „liit täiendab liikmesriikide tegevust turismisektoris”.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) energiatõhususe ja taastuvenergia 
kasutamise edendamine VKEdes;

b) energiatõhususe ja taastuvenergia 
kasutamise suurendamine VKEdes;

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) energiatõhususe ja taastuvenergia 
kasutamise toetamine avalikes 
infrastruktuurides ja eluasemesektoris;

c) energiatõhususe ja taastuvenergia 
kasutamise suurendamine avalikes 
infrastruktuurides ja eluasemesektoris;

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) linnapiirkondade vähem 
süsinikdioksiidi heiteid tekitavate 
strateegiate edendamine;

e) linnapiirkondade vähem süsinikdioksiidi 
heiteid tekitavate strateegiate edendamine, 
esmajoones kohaliku tasandi, linnasisese 
ja piirkondliku säästva transpordi ja 
liikuvuse, nt ühistranspordi ja 
motoriseerimata liikuvuse edendamise 
abil;

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

e) linnakeskkonna parandamine, sealhulgas 
mahajäetud tööstusobjektide 
taaselustamine ja õhusaaste vähendamine, 
muu hulgas ka linnade vahetus ümbruses;
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Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) konkreetsete piirkondade sisemise 
majanduskasvu potentsiaali tõstmine 
teatavate looduslike ja kultuuriliste 
ressursside kättesaadavamaks muutmise 
ja kasutamise ning jätkusuutliku 
piirkondliku ja kohaliku tasandi turismi 
arendamise abil;

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) meetmed säästva turismi toetamiseks 
ning turismisektori ja sellega seotud 
valdkondade erialaspetsialistide, samuti 
turistide keskkonnahoidlike algatuste ja 
tavade edendamiseks (näiteks meetmed 
sektori keskkonnamõju vähendamiseks ja 
kliimamuutustega kohanemise 
hõlbustamiseks);

Selgitus

Turism mõjutab keskkonda tugevalt. Seetõttu tuleks võtta meetmeid selleks, et vähendada 
kahju, mis see põhjustab meie looduspärandile ja bioloogilisele mitmekesisusele, ning 
edendada vastutustundlikku ja jätkusuutlikku käitumist ja -infrastruktuuri.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) säästva transpordi soodustamine ning
oluliste võrguinfrastruktuuride 

7) tõhusa koosmodaalsuse soodustamine
säästva, turvalise ja ökotõhusa transpordi



AD\905853ET.doc 19/35 PE486.006v02-00

ET

kitsaskohtade kõrvaldamine: ja liikuvuse huvides, peatähelepanuga 
olemasoleva infrastruktuuri 
parandamisele, puuduvate ühenduste 
tagamine piiriüleses liikluses ja oluliste 
võrguinfrastruktuuride kitsaskohtade 
kõrvaldamine, kaasa arvatud ühenduste 
osas piirkondlike, kohalike, maa-
linnapiirkondadega;

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) Euroopa säästliku, ohutu ja tõhusa
ühtse kaasmodaalse transpordipiirkonna 
toetamine, investeerides üleeuroopalisse 
transpordivõrku ning koondades 
tähelepanu nende liikmesriikide 
integreerimisele, mis ühinesid Euroopa 
Liiduga 1. mail 2004 või pärast seda ning 
nende infrastruktuuri vajadustele 
lähtuvalt solidaarsusest ja territoriaalsest 
ühtsusest, ning samas pöörates lühikeses 
perspektiivis tähelepanu olemasoleva 
infrastruktuuri kaasajastamise 
ökotõhususele ning vältides pikas 
perspektiivis sõltuvust väga suurte 
projektide elluviimisest;

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

Piirkondlik liikuvus ning piirkondade dünaamika ja atraktiivsus sõltuvad suurel määral TEN-
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T infrastruktuuri tõhusast ühendusest teise ja kolmanda suurusjärgu sõlmede ja võrkudega.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

b) piirkondliku liikuvuse tõhustamine, 
liites teise ja kolmanda suurusjärgu sõlmed
TEN-T infrastruktuurile ning investeerides 
piirkondlikesse lennujaamadesse;

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

c) ohutute, taastuvenergial põhinevate,
keskkonnasõbralike ja madala 
muretasemega, arukate ja 
koostalitusvõimeliste transpordisüsteemide
parandamine, moderniseerimine ja
arendamine, ning säästva ja kättesaadava 
piirkondliku, kohaliku, maa- ja 
linnatranspordi ja liikuvuse soodustamine;

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) põhilise transpordiinfrastruktuuri 
lõpuleviimine vähem arenenud 
piirkondades, et suurendada 
territoriaalset ja sotsiaalset 
ühtekuuluvust, tõsta tööhõivet, luua 
jätkusuutlik ja koostalitlusvõimeline 
transpordisüsteem, kasutada keskkonda 
säästvat transporti ning suurendada 



AD\905853ET.doc 21/35 PE486.006v02-00

ET

transpordi ohutust, mugavust ja 
kättesaadavust kõikide Euroopa kodanike 
jaoks;

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) ulatusliku, kõrgekvaliteedilise ja
koostalitlusvõimelise raudteesüsteemi 
arendamine;

d) transpordi optimaalse arengu 
soodustamine, võttes selleks kasutusele 
arukas transpordisüsteemid, nagu
ulatusliku, kõrgekvaliteedilise, 
koostalitlusvõimelise ja ligipääsetava
raudteesüsteemi arendamine ja toetamine, 
mille hulka kuulub ka Euroopa 
raudteeliikluse juhtimise süsteemi ja 
raudteeveo mürataseme vähendamise 
meetmete kasutuselevõtt nende allikana;
keskkonnasõbraliku bussiteenuse ja 
säästliku veetranspordi toetamine;

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) keeruka mitmeliigilise 
transpordisüsteemi väljaarendamine, mis 
hõlmaks avalikke logistikaplatvorme, 
ühendveoterminale ja korrapärasele 
mitmeliigilisele transpordiühendusele 
kindlustatud esmast vajalikku tuge, 
samuti tööstuspiirkondade ja 
rahvusvaheliste lennujaamade liitmist 
mitmeliigilise transpordi võrgustikku ning 
nende pädevat ühendamist üleeuroopalise 
ja riikliku tähtsusega infrastruktuuri 
põhivõrkudega;
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Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) linnatranspordi ajakohastamine ja 
tõhustamine;

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) säästvate mere- või 
õhutranspordisüsteemide arendamine, et 
kaasata saared võimalikult suurel määral 
reisijate- ja kaubavedudesse;

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) turismiinfrastruktuuri arendamine, 
sh turismiobjektide ja -rajatiste 
ühendamine transpordiinfrastruktuuriga;

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) ohutu transpordivõrgu arendamine, 
eeskätt eesmärgiga vähendada
liiklusõnnetuste ohvrite arvu 50%;

Muudatusettepanek 48
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d b) piirkondliku liikuvuse tõhustamine 
teise ja kolmanda suurusjärgu sõlmede 
ühendamise abil TEN-T 
infrastruktuuriga;

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

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.

Komisjon töötab lisaks välja ühiste 
näitajate loetelu, võttes kooskõlas määruse
(EL) nr […]/2012 artikli 24 lõikega 3 ja 
Euroopa Parlamendi resolutsiooniga 
(Euroopa ühtse transpordipiirkonna 
tegevuskava kohta [2011/2096(INI)]) muu 
hulgas arvesse väliskulude minimeerimist, 
kliimakaitset, õnnetuste, õhusaaste ja 
müra vähendamist. Ühisnäitajate 
baasväärtuseks võetakse null ning 
kumulatiivsed eesmärgid seatakse 2022. 
aastaks.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 51
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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, sotsiaalsete
ja liikuvusprobleemide lahendamiseks.

Muudatusettepanek 52

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,
keskkonna-, kliima- ja transpordialaste 
ning sotsiaalsete probleemide 
lahendamiseks.

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Parlamendi poolt vastu võetud 
Euroopa ühtse transpordipiirkonna 
tegevuskava (2011/2096(INI)) sätete ja 
subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt 
arvestatakse linnaarengu toetamisel 
asjakohase linnapiirkonna jaoks 
koostatud igasuguseid linnalise 
liikumiskeskkonna kavasid, mille sätted 
esitab komisjon linnatransporti käsitlevas 
ettepanekus 2015. aastaks.
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Selgitus

Euroopa ühtse transpordipiirkonna tegevuskavas nõudis parlament, et 2015. aastaks esitataks 
linnatransporti käsitlevad ettepanekud ja et komisjon töötaks välja linnalise 
liikuvuskeskkonna kava konkreetsed sätted. ERFi toetuste eraldamisel tuleb neid kavasid 
projektide sobivuse kontrollimise ning eraldatud vahendite nõuetekohase kasutamise 
järelevalve etapis piisavalt arvesse võtta.

Muudatusettepanek 54
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) elanikkonna tervise ja elukvaliteedi 
paranemine linnapiirkondades, 
vähendades kaasrahastatavate 
transpordiprojektide kaudu 
liiklusõnnetusi, müra ja õhusaastet;

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) linna eelarve elaniku kohta;

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) sellise strateegia olemasolu, mis 
hõlmab integreeritud meetmeid 
linnapiirkondade majanduslike,
keskkonnaalaste ja sotsiaalsete 
probleemide lahendamiseks.

b) sellise strateegia olemasolu, mis hõlmab 
integreeritud meetmeid linnapiirkondade 
majanduslike, keskkonna-, kliima- ja
liikuvusalaste ning sotsiaalsete 
probleemide lahendamiseks.

Muudatusettepanek 57
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) punkt a ei tohi takistada eraldatud 
piirkondades või saartel asuvate linnade 
valimist ega ka asjakohase liikmesriigi 
suurte linnastute omast märkimisväärselt 
väiksema elanike arvuga linnade valimist.

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ERFi kaasfinantseeritavate rakenduskavade 
puhul, mis hõlmavad määruse (EL) nr 
…/2012 artikli 111 lõikes 4 märgitud 
raskete ja püsivate ebasoodsate looduslike 
tingimustega piirkondi, tuleb pöörata erilist 
tähelepanu nendele piirkondadele 
iseloomulike raskuste käsitlemisele.

ERFi kaasfinantseeritavate rakenduskavade 
puhul, mis hõlmavad määruse (EL) nr 
…/2012 artikli 111 lõikes 4 märgitud 
raskete ja püsivate ebasoodsate looduslike 
tingimustega piirkondi, tuleb pöörata erilist 
tähelepanu nende piirkondade liikuvuse ja 
juurdepääsetavuse suurendamisele ning
nendele piirkondadele iseloomulike 
raskuste käsitlemisele.

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kaubaveoteenuseid ja tegevuse 
alustamise abi veoteenuste puhul;

b) säästval liikuvusel põhinevaid ohutuid
kaubaveoteenuseid ja tegevuse alustamise 
abi veoteenuste puhul;

Muudatusettepanek 60
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) loodus-, kultuuri- ja ajaloopärandi 
kaitsel põhinevate säästva turismi 
projektide konkreetseid võimalusi.

Muudatusettepanek 61

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kõik äärepoolsemates piirkondades 
asutatud ettevõtted võivad taotleda 
konkreetseid lisaeraldisi ning erandina 
artikli 3 lõike 1 punktist a ka igasuguseid 
ERFi raames rahastatud tootlikke 
investeeringuid.

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15 a
Hindamine

Komisjon esitab nõukogule ja 
parlamendile käesoleva määruse 
eesmärkide täitmise kohta 
hindamisaruande hiljemalt 2017. aasta 
31. detsembriks.

Muudatusettepanek 63

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

Komisjoni ettepanek

Turism külastused Külastuste arv toetust 
saavate vaatamisväärsuste 
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juurde 
Parlamendi muudatusettepanek

Turism külastused Külastuste arv toetust 
saavate vaatamisväärsuste 
juurde 

EUR Arukasse ja säästvasse 
liikuvusse investeerimise 
maht

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – rida 15

Komisjoni ettepanek

Raudteetransport km Uue raudteeliini 
kogupikkus
 millest TEN-T

km Rekonstrueeritud või 
ajakohastatud 
raudteeliini kogupikkus
 millest TEN-T

Parlamendi muudatusettepanek

Raudteetransport km Uue raudteeliini 
kogupikkus
 millest TEN-T

km Parandatud,
rekonstrueeritud või 
uuendatud 
raudteelõikude pikkus
 millest TEN-T

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – rida 16 a

Komisjoni ettepanek

Raudteetransport km Uue raudteeliini 
kogupikkus

 millest TEN-T
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km Rekonstrueeritud või 
ajakohastatud raudteeliini 
kogupikkus

 millest TEN-T

Parlamendi muudatusettepanek

Raudteetransport km Uue raudteeliini 
kogupikkus

 millest TEN-T

km Rekonstrueeritud või 
ajakohastatud raudteeliini 
kogupikkus

 millest TEN-T

arv Uued, rekonstrueeritud 
või ajakohastatud 
piiriülesed lõigud

Muudatusettepanek 66

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

Komisjoni ettepanek

Transport
Raudteetransport km Uue raudteeliini 

kogupikkus
millest TEN-T

km Rekonstrueeritud või 
ajakohastatud raudteeliini 
kogupikkus

Parlamendi muudatusettepanek

Transport
Raudteetransport km Uue raudteeliini 

kogupikkus
millest TEN-T

km Rekonstrueeritud või 
ajakohastatud raudteeliini 
kogupikkus

tonn/km Kaupade raudteeveo 
mahu suurenemine

Muudatusettepanek 67
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Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – rida 16 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Transport
Raudteetransport km Uue raudteeliini 

kogupikkus
millest TEN-T

km Rekonstrueeritud või 
ajakohastatud raudteeliini 
kogupikkus

Parlamendi muudatusettepanek

Transport
Raudteetransport km Uue raudteeliini 

kogupikkus
millest TEN-T

km Rekonstrueeritud või 
ajakohastatud raudteeliini 
kogupikkus

reisijad/km Reisijate raudteeveo 
mahu suurenemine

Muudatusettepanek 68

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

Komisjoni ettepanek

Transport
Raudteetransport km Uue raudteeliini 

kogupikkus
millest TEN-T

km Rekonstrueeritud või 
ajakohastatud raudteeliini 
kogupikkus

Parlamendi muudatusettepanek

Transport
Raudteetransport km Uue raudteeliini 

kogupikkus
millest TEN-T

km Rekonstrueeritud või 
ajakohastatud raudteeliini 
kogupikkus
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km Euroopa raudteeliikluse 
juhtimissüsteemi alla 
kuuluva raudteevõrgu 
kogupikkus

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – rida 19

Komisjoni ettepanek

Teed km Uute teede kogupikkus
millest TEN-T

km Rekonstrueeritud või 
ajakohastatud teede 
kogupikkus
millest TEN-T

Parlamendi muudatusettepanek

Teed km Uute teede kogupikkus
millest TEN-T

km Parandatud,
rekonstrueeritud või 
uuendatud 
maanteelõikude pikkus
millest TEN-T

Muudatusettepanek 70

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

Komisjoni ettepanek

Teed km Uute teede kogupikkus

 millest TEN-T

km Rekonstrueeritud või 
ajakohastatud teede 
kogupikkus

 millest TEN-T

Parlamendi muudatusettepanek

Teed km Uute teede kogupikkus
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 millest TEN-T

km Rekonstrueeritud või 
ajakohastatud teede 
kogupikkus

 millest TEN-T

arv Uued, rekonstrueeritud 
või ajakohastatud 
piiriülesed lõigud

Muudatusettepanek 71

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

Komisjoni ettepanek

Parlamendi muudatusettepanek

Rahvusvahelised 
lennuväljad

minutid Lähimast linnakeskusest 
ühistranspordiga 
lennujaama jõudmisele
kuluva keskmise aja 
vähenemine kokku

Muudatusettepanek 72

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

Komisjoni ettepanek

Linnatransport reisijate sõidud Toetust saava 
linnatranspordi teenuse 
kasutajate arvu 
suurenemine

Parlamendi muudatusettepanek

Linnatransport reisijate sõidud Toetust saava 
linnatranspordi teenuse 
kasutajate arvu 
suurenemine

protsent Muutus ühistranspordi ja 
motoriseerimata liikuvuse 
(nt jalgsi kõndimise ja 
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rattasõidu) osakaalus

Muudatusettepanek 73

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

Komisjoni ettepanek

Linnatransport reisijate sõidud Toetust saava 
linnatranspordi teenuse 
kasutajate arvu 
suurenemine

Parlamendi muudatusettepanek

Linnatransport reisijate sõidud Toetust saava 
linnatranspordi teenuse 
kasutajate arvu 
suurenemine

keskkonnasäästlikumad 
sõidukid

Keskkonnasäästlikuma 
linnatranspordi 
infrastruktuuri 
arendamine ja 
keskkonnasäästlike 
sõidukite arvu 
suurenemine

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – rida 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Siseveeteed tonnkilomeetrid Parandatud siseveeteid 
mööda veetava kauba 
mahu kasv

Parlamendi muudatusettepanek

Siseveeteed tonnkilomeetrid Parandatud siseveeteid 
mööda veetava kauba 
mahu kasv

reisijate sõidud Siseveeteede transporti 
kasutavate inimeste arvu 
kasv
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Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – rida 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Parlamendi muudatusettepanek

Kliimamõju miljonid tonnid CO2 
ekvivalenti

Kaasrahastatava(te)st 
meetme(te)st tulenev 
kasvuhoonegaaside 
heitkoguste muutus

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – rida 27

Komisjoni ettepanek

Reovee puhastamine inimekvivalent Täiendav elanikkond, 
kellele on suunatud 
tõhusama 
reoveepuhastuse teenus 

Parlamendi muudatusettepanek

Reovee puhastamine inimekvivalent Reoveepuhastuse 
lisasuutlikkus 

Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – rida 32

Komisjoni ettepanek

Loodus ja bioloogiline 
mitmekesisus

hektarid Parema kaitsestaatusega 
elupaikade pindala

Parlamendi muudatusettepanek

Loodus ja bioloogiline 
mitmekesisus

hektarid Taastatud biotoopide
pindala
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