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LÜHISELGITUS

Arvamuse koostaja tunneb üldjoontes heameelt nii Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) kui 
ka Ühtekuuluvusfondi eesmärkide üle. On õige, et ELis kehtib ühtne lähenemisviis 
piirkondade ja liikmesriikide vahel esinevate majanduslike ja sotsiaalsete erinevuste 
vähendamisele ning selle eesmärk on edendada kestlikku arengut. Kuigi arvamuse koostaja 
mõistab, et linnapiirkondadel on töötuse vähendamisel ja sotsiaalse kaasatuse edendamisel 
ning vaesuse vastases võitluses oluline roll, on ta arvamusel, et maa- ja linnapiirkondade 
vajaduste vahel on vaja paremat tasakaalu. Arvamuse koostaja on seetõttu teinud teksti 
mõningaid täiendusi, mis keskenduvad maapiirkondadele ja nende kogukondadele. Hariduse, 
oskuste arendamise ja töökohtade loomise küsimusi arutades võib mõnikord juhtuda, et 
keskendutakse ainult ELi linnadele. Arvamuse koostaja teeb ettepaneku pöörata erilist 
tähelepanu maapiirkondadele (muudatusettepanek 6). Arvamuse koostaja on lisanud teksti 
mõned uued aspektid, mis on seotud põllumajandustootjatega, kes on tõrjutud, sest nad 
võivad töötada kaugel ja eraldatuses, ning hooajatöötajatega, kes võivad maapiirkondadesse 
lõimumisel sageli raskusi kohata. Arvamuse koostaja soovib edendada innovatsiooni ja 
digiüleminekut ning soovitab seetõttu suurendada poliitikaeesmärgile nr 1 ette nähtud eraldist 
60 %-lt 65 %-le (muudatusettepanek 10). Olles teadlik sellest, kui oluline on 
põllumajandustootjate jaoks juurdepääs internetile, ei ole arvamuse koostaja rahul sellega, et 
ERFist ja Ühtekuuluvusfondist ei ole võimalik toetada investeeringuid lairibataristusse 
piirkondades, kus on vähemalt kaks lairibavõrku. Arvamuse koostaja ei ole sellega nõus, kuna 
liikmesriikidel ja piirkondadel peaks olema võimalik ise otsustada, kus vahendeid kõige enam 
vaja läheb. Lairibavõrgud võivad olemas olla, kuid kui need ei ole piisavad ega võimalda ELi 
kõige äärepoolsemates piirkondades põllumajandustootjatel internetile nõuetekohaselt juurde 
pääseda, tuleks lubada liikmesriikidel teha olukorra parandamiseks rohkem investeeringuid 
(muudatusettepanek 12).

MUUDATUSETTEPANEKUD

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil võtta 
arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
(edaspidi „ELi toimimise leping“) artiklis 
176 on sätestatud, et Euroopa 
Regionaalarengu Fond (edaspidi „ERF“) 
on mõeldud selleks, et olla abiks põhiliste 
regionaalsete ebavõrdsuste korvamisel 
liidus. ELi toimimise lepingu kõnealuse 
artikli ja artikli 174 teise ja kolmanda lõigu 

(1) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
(edaspidi „ELi toimimise leping“) artiklis 
176 on sätestatud, et Euroopa 
Regionaalarengu Fond (edaspidi „ERF“) 
on mõeldud selleks, et olla abiks põhiliste 
regionaalsete ebavõrdsuste korvamisel 
liidus. ELi toimimise lepingu kõnealuse 
artikli ja artikli 174 teise ja kolmanda lõigu 
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kohaselt on ERFi eesmärk aidata kaasa eri 
regioonide arengutaseme ühtlustamisele ja 
mahajäämuse vähendamisele kõige 
ebasoodsamates piirkondades, mille seas 
tuleks erilist tähelepanu pöörata
regioonidele, kus valitsevad rasked ja 
püsivad ebasoodsad looduslikud või 
demograafilised tingimused, näiteks väga 
väikese rahvastikutihedusega 
põhjapoolseimatele piirkondadele, saartele, 
piiriülestele ja mäestikualadele.

kohaselt on ERFi eesmärk aidata kaasa eri 
regioonide arengutaseme ühtlustamisele ja 
mahajäämuse vähendamisele kõige 
ebasoodsamates piirkondades, pöörates 
erilist tähelepanu maapiirkondadele, 
tööstuslikust üleminekust mõjutatud 
piirkondadele ja regioonidele, kus 
valitsevad rasked ja püsivad ebasoodsad 
looduslikud või demograafilised 
tingimused, näiteks väga väikese 
rahvastikutihedusega põhjapoolseimatele 
piirkondadele, saartele, piiriülestele ja 
mäestikualadele.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Lisaks keskenduvad 
Ühtekuuluvusfondi investeeringud 
mitmele peamisele prioriteetsele 
valdkonnale, kus majanduslik ja 
sotsiaalne lõhe jätkuvalt laieneb, ning on 
suunatud eeskätt maa- ja 
linnapiirkondade vahelistele erinevustele, 
jättes seeläbi kõrvale maapiirkonnad, 
mida iseloomustab vaesus ja 
arenguseisak.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) [2018/XXX] [uus 
ühissätete määrus]16 kehtestatakse 
ühiseeskirjad, mida kohaldatakse ühises 
raamistikus toimivate fondide suhtes, 
sealhulgas Euroopa Regionaalarengu Fondi 
(edaspidi „ERF“), Euroopa Sotsiaalfond 
Plussi (edaspidi „ESF+“), 

(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) [2018/XXX] [uus 
ühissätete määrus]16 kehtestatakse 
ühiseeskirjad, mida kohaldatakse ühises 
raamistikus toimivate fondide suhtes, 
sealhulgas Euroopa Regionaalarengu Fondi 
(edaspidi „ERF“), Euroopa Sotsiaalfond 
Plussi (edaspidi „ESF+“), Euroopa 
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Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfondi (edaspidi „EMKF“), 
Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi 
(Asylum and Migration Fund – AMIF, 
edaspidi „AMIF“), Sisejulgeolekufondi 
(Internal Security Fund – ISF, edaspidi 
„ISF“) ning piirihalduse ja viisade 
rahastamisvahendi (Border Management 
and Visa Instrument – BMVI, edaspidi 
„BMVI“) suhtes (edaspidi „fondid“).

Maaelu Arengu Põllumajandusfondi, 
Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfondi (edaspidi „EMKF“), 
Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi 
(Asylum and Migration Fund – AMIF, 
edaspidi „AMIF“), Sisejulgeolekufondi 
(Internal Security Fund – ISF, edaspidi 
„ISF“) ning piirihalduse ja viisade 
rahastamisvahendi (Border Management 
and Visa Instrument – BMVI, edaspidi 
„BMVI“) suhtes (edaspidi „fondid“).

_________________ _________________

16 [Täielik viide – uus ühissätete määrus] 16 [Täielik viide – uus ühissätete määrus]

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) ERFi ja Ühtekuuluvusfondi 
rakendamisel tuleks kinni pidada Euroopa 
Liidu lepingu (edaspidi „ELi leping“) 
artiklis 3 ja ELi toimimise lepingu 
artiklis 10 sätestatud horisontaalsetest 
põhimõtetest, sealhulgas ELi lepingu 
artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõttest, võttes 
arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat. 
Liikmesriigid peaksid ka järgima ÜRO 
puuetega inimeste õiguste konventsiooni ja 
tagama selle artiklis 9 sätestatud 
ligipääsetavuse kooskõlas toodete ja 
teenuste ligipääsetavusnõudeid ühtlustava 
liidu õigusega. Liikmesriikide ja komisjoni 
eesmärk peaks olema kaotada ebavõrdsus, 
edendada meeste ja naiste võrdõiguslikkust 
ja soolise perspektiivi arvestamist ning 
võidelda diskrimineerimisega soo, rassi või 
etnilise päritolu, usutunnistuse või 
veendumuste, puude, vanuse või 
seksuaalse sättumuse alusel. Fondidest ei 
tohiks toetada tegevust, mis aitab kaasa 
eraldatusele mis tahes kujul. ERFi ja 
Ühtekuuluvusfondi eesmärke tuleks ellu 
viia säästva arengu raames ning seejuures 

(5) ERFi ja Ühtekuuluvusfondi 
rakendamisel tuleks kinni pidada Euroopa 
Liidu lepingu (edaspidi „ELi leping“) 
artiklis 3 ja ELi toimimise lepingu 
artiklis 10 sätestatud horisontaalsetest 
põhimõtetest, sealhulgas ELi lepingu 
artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõttest, võttes 
arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat. 
Liikmesriigid peaksid ka järgima ÜRO 
puuetega inimeste õiguste konventsiooni ja 
tagama selle artiklis 9 sätestatud 
ligipääsetavuse kooskõlas toodete ja 
teenuste ligipääsetavusnõudeid ühtlustava 
liidu õigusega. Liikmesriikide ja komisjoni 
eesmärk peaks olema kaotada ebavõrdsus, 
edendada meeste ja naiste võrdõiguslikkust 
ja soolise perspektiivi arvestamist ning 
võidelda diskrimineerimisega soo, rassi või 
etnilise päritolu, usutunnistuse või 
veendumuste, puude, vanuse või 
seksuaalse sättumuse alusel. Fondidest ei 
tohiks toetada tegevust, mis aitab kaasa 
eraldatusele või tõrjutusele mis tahes kujul. 
ERFi ja Ühtekuuluvusfondi eesmärke 
tuleks ellu viia säästva arengu raames ning 
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peaks liit edendama keskkonna säilitamise, 
kaitsmise ja selle kvaliteedi parandamise 
eesmärki, nagu on sätestatud ELi 
toimimise lepingu artiklis 11 ja artikli 191 
lõikes 1, võttes arvesse põhimõtet, et 
saastaja maksab. Siseturu terviklikkuse 
säilitamiseks peavad tegevused, millest 
ettevõtjad kasu saavad, vastama ELi 
toimimise lepingu artiklites 107 ja 108 
sätestatud riigiabi eeskirjadele.

seejuures peaks liit edendama keskkonna 
säilitamise, kaitsmise ja selle kvaliteedi 
parandamise ning kliimamuutuste vastu 
võitlemise eesmärki, nagu on sätestatud 
ELi toimimise lepingu artiklis 11 ja 
artikli 191 lõikes 1, võttes arvesse 
põhimõtet, et saastaja maksab. Siseturu 
terviklikkuse säilitamiseks peavad 
tegevused, millest ettevõtjad kasu saavad, 
vastama ELi toimimise lepingu
artiklites 107 ja 108 sätestatud riigiabi 
eeskirjadele.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) ERFist ja Ühtekuuluvusfondist 
toetatavate tegevuste liigi 
kindlakstegemiseks tuleks sätestada 
nendest fondidest toetuse andmise 
konkreetsed poliitilised eesmärgid, millega 
tagatakse, et need aitavad kaasa ühe või 
enama määruse (EL) 2018/xxx [uus 
ühissätete määrus] artikli 4 lõikes 1 
sätestatud ühise poliitikaeesmärgi
saavutamisele.

(7) ERFist ja Ühtekuuluvusfondist 
toetatavate tegevuste liigi 
kindlakstegemiseks tuleks sätestada 
nendest fondidest toetuse andmise 
ühtlustatud ja konkreetsed poliitilised 
eesmärgid, mida on kohandatud eri 
olukordadega ja millega tagatakse, et need 
aitavad kaasa lisaväärtuse suurendamisele 
igas piirkonnas ja töökohtade loomisele. 
Need eesmärgid ei tohiks mitte mingil 
juhul vähendada keskendumist üldise 
olulise eesmärgi saavutamisele, milleks on 
ELi eri piirkondade arengutaseme 
ühtlustamine ja mahajäämuse 
vähendamine kõige ebasoodsamates 
piirkondades.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Universaalsed ja kvaliteetsed 
avalikud teenused on väga olulised 
piirkondliku ja sotsiaalse ebavõrdsuse 



AD\1164793ET.docx 7/28 PE623.919v02-00

ET

vähendamiseks, sotsiaalse ühtekuuluvuse 
ja piirkondliku arengu edendamiseks ning 
inimeste ja ettevõtete toetamiseks, et nad 
jääksid oma kohalikku piirkonda, 
iseäranis vähim arenenud piirkondades.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 b) ERFi ja Ühtekuuluvusfondi 
investeeringud tuleks suunata säästvasse 
ja juurdepääsetavasse riiklikku, 
piirkondlikku ja kohalikku liikuvusse, 
eelkõige piirkondades, kus ei ole piisavalt 
ressursse majanduse taastamiseks ja 
majanduskasvuks, ning väikese 
rahvastikutihedusega piirkondades, kus 
äärmiselt piiratud liikuvus kujutab endast 
majanduskasvu struktuurset tõket.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Lisaks sellele peaksid ERFi 
investeeringud aitama välja töötada 
tervikliku kiire ja digitaalse taristuvõrgu ja 
soodustada säästvat mitmeliigilist linnalist 
liikumiskeskkonda.

(10) Lisaks sellele peaksid ERFi 
investeeringud aitama välja töötada 
tervikliku kiire ja digitaalse taristuvõrgu, 
mis hõlmab ka maapiirkondi, ja 
soodustada säästvat mitmeliigilist liikuvust 
linna- ja maapiirkondades, edendades 
seeläbi suuremat majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset 
ühtekuuluvust, millega on võimalik 
tõhusalt kliimamuutuste vastu võidelda.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
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Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Investeerimine ELi 
maapiirkondade digitaalvõrkudesse on 
kasutamata potentsiaali allikas ja on 
oluline uute majandusvõimaluste 
kasutamiseks, näiteks 
täppispõllumajandus ning 
bioressursipõhise majanduse arendamine, 
lisaks võib see aidata saavutada ELi 
eesmärke arendada digitaalset 
taristuvõrku ning edendada rohelist ja 
säästvat mitmeliigilist liikuvust.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) ERFi ja Ühtekuuluvusfondi 
meetmed peaksid aitama saavutada 
eesmärke, mis on sätestatud lõimitud 
riiklikes energia- ja kliimakavades, mis 
koostatakse vastavalt [energialiidu 
juhtimist käsitlevale määrusele], võttes 
arvesse ka komisjoni soovitusi nende 
kavade kohta nii sisu kui ka rahaliste 
eraldiste aspektist.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) ERF peaks aitama korvata põhilisi 
regionaalseid ebavõrdsusi liidus ja 
ühtlustada eri regioonide arengutaset ning 
vähendada mahajäämust kõige 
ebasoodsamates piirkondades, sealhulgas 
neis piirkondades, mis seisavad silmitsi 
CO2-heite vähendamise kohustustega 

(17) ERF peaks aitama edendada tõelist 
lähenemist, korvata põhilisi regionaalseid 
ebavõrdsusi liidus ja ühtlustada eri 
regioonide arengutaset ning vähendada 
mahajäämust kõige ebasoodsamates 
piirkondades, sealhulgas neis piirkondades, 
mis seisavad silmitsi CO2-heite 
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kaasnevate probleemidega. ERFi toetus
tööhõivesse ja majanduskasvu 
investeerimise eesmärgil tuleks seega 
suunata liidu peamistele prioriteetidele
kooskõlas määruses (EL) 2018/xxxx [uus 
ühissätete määrus] sätestatud 
poliitikaeesmärkidega. Seega peaks ERFi 
toetus keskenduma sellistele 
poliitikaeesmärkidele nagu arukam
Euroopa uuenduslike ja arukate 
majanduslike muutuste edendamise teel
ning keskkonnahoidlikum, vähese CO2-
heitega Euroopa, edendades 
energiasüsteemi ümberkujundamist 
keskkonnasäästlikul ja õiglasel viisil, 
rohelisi ja siniseid investeeringuid, 
ringmajandust, kliimamuutustega 
kohanemist ning riskide ennetamist ja 
juhtimist. Sellise valdkondliku 
keskendamiseni tuleks jõuda riigi tasandil, 
võimaldades sealjuures paindlikkust 
üksikute programmide tasandil ja 
liikmesriikidest kogurahvatulu alusel 
moodustatud kolme rühma vahel. Lisaks 
sellele tuleb sätestada üksikasjalikult 
liikmesriikide klassifitseerimise metoodika, 
võttes arvesse äärepoolseimate piirkondade 
eriolukorda.

vähendamise kohustustega kaasnevate 
probleemidega, võttes arvesse iga 
liikmesriigi õiguspäraseid valikuid, 
prioriteete ja vajadusi, sõltuvalt nende 
konkreetsest olukorrast. ERFist
tööhõivesse ja majanduskasvu 
investeerimise eesmärgi raames antava 
toetuse puhul tuleks arvesse võtta ka 
ühiselt kindlaksmääratud prioriteete
kooskõlas määruses (EL) 2018/xxxx [uus 
ühissätete määrus] sätestatud 
poliitikaeesmärkidega. Seega peaks ERFi 
toetuse puhul eelkõige arvesse võtma 
selliseid poliitikaeesmärke nagu 
suuremale ühtekuuluvusele ja 
solidaarsusele tuginev Euroopa, aidates 
vähendada majanduslikku, sotsiaalset ja 
territoriaalset ebavõrdsust ning saavutada 
arukad ja uuenduslikud majanduslikud 
muutused ning keskkonnahoidlikum, 
vähese CO2-heitega Euroopa, edendades 
energiasüsteemi ümberkujundamist 
keskkonnasäästlikul ja õiglasel viisil, 
tööstuse mõju vähendamist keskkonnale, 
rohelisi ja siniseid investeeringuid, 
ringmajandust, kliimamuutustega
võitlemist ja nendega kohanemist ning 
riskide ennetamist ja juhtimist. Sellise 
valdkondliku keskendamiseni tuleks jõuda 
riigi tasandil, võimaldades sealjuures 
paindlikkust üksikute programmide 
tasandil ja liikmesriikidest kogurahvatulu 
alusel moodustatud kolme rühma vahel. 
Lisaks sellele tuleb sätestada 
üksikasjalikult liikmesriikide 
klassifitseerimise metoodika, võttes 
arvesse äärepoolseimate piirkondade 
eriolukorda.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Käesoleva määrusega tuleks 
kehtestada eri liiki tegevused, mille kulusid 

(19) Käesoleva määrusega tuleks 
kehtestada eri liiki tegevused, mille kulusid 
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võivad ERF ja Ühtekuuluvusfond 
investeeringutega toetada ELi toimimise 
lepingust tulenevate asjaomaste eesmärkide 
raames. Ühtekuuluvusfond peaks olema 
võimeline toetama investeeringuid 
keskkonda ja TEN-T-sse. ERFi puhul 
tuleks tegevuste loetelu lihtsustada ning 
fond peaks olema võimeline toetama 
investeeringuid taristusse, teenustele 
juurdepääsuks vajalikke investeeringuid, 
tulusaid investeeringuid VKEdesse, 
seadmetesse, tarkvarasse ja 
immateriaalsesse varasse ning meetmeid 
seoses teabe, teabevahetuse, uuringute, 
koostöövõrkude loomise, koostöö, 
kogemuste vahetamise ja klastreid 
hõlmavate tegevustega. Programmide 
rakendamise toetamiseks peaksid mõlemad 
fondid olema ka võimelised toetama 
tehnilise abi meetmeid. Selleks et toetada 
Interregi programmide puhul rohkem 
sekkumismeetmeid, tuleks kohaldamisala 
laiendada nii, et see hõlmaks ka suure 
hulga rajatiste, inimressursside ja kulude 
jagamist, mis on seotud ESF+ raames 
võetavate meetmetega.

võivad ERF ja Ühtekuuluvusfond 
investeeringutega toetada ELi toimimise 
lepingust tulenevate asjaomaste eesmärkide 
raames. Ühtekuuluvusfond peaks olema 
võimeline toetama investeeringuid 
keskkonda ja TEN-T-sse. ERFi puhul 
tuleks tegevuste loetelu lihtsustada ning 
fond peaks olema võimeline toetama 
investeeringuid taristusse, teenustele 
juurdepääsuks vajalikke investeeringuid, 
keskendudes eelkõige ebasoodsas 
olukorras olevatele, tõrjutud ja eraldatud 
kogukondadele, tulusaid investeeringuid 
VKEdesse, seadmetesse, tarkvarasse ja 
immateriaalsesse varasse ning meetmeid 
seoses teabe, teabevahetuse, uuringute, 
koostöövõrkude loomise, koostöö, 
kogemuste vahetamise ja klastreid 
hõlmavate tegevustega. Programmide 
rakendamise toetamiseks peaksid mõlemad 
fondid olema ka võimelised toetama 
tehnilise abi meetmeid. Selleks et toetada 
Interregi programmide puhul rohkem 
sekkumismeetmeid, tuleks kohaldamisala 
laiendada nii, et see hõlmaks ka suure 
hulga rajatiste, inimressursside ja kulude 
jagamist, mis on seotud ESF+ raames 
võetavate meetmetega.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Linnade säästva arengu raames 
peetakse vajalikuks toetada integreeritud 
territoriaalset arengut, et tulla paremini 
toime linnapiirkondade, sealhulgas 
funktsionaalsete linnapiirkondade
majanduslike, keskkonnaalaste, kliima-, 
demograafiliste ja sotsiaalsete 
probleemidega, võttes samal ajal arvesse 
vajadust edendada linna- ja 
maapiirkondade vahelisi sidemeid. 
Põhimõtted, mille alusel valitakse 

(25) Linnade säästva arengu raames 
peetakse vajalikuks toetada integreeritud 
territoriaalset arengut, et tulla paremini 
toime linna- ja maapiirkondade
majanduslike, keskkonnaalaste, kliima-, 
demograafiliste ja sotsiaalsete 
probleemidega, võttes samal ajal arvesse 
vajadust edendada linna- ja 
maapiirkondade vahelisi sidemeid ning 
suuremat koostööd. Põhimõtted, mille 
alusel valitakse linnapiirkonnad, kus 
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linnapiirkonnad, kus rakendada linnade 
säästva arengu integreeritud meetmeid, 
ning neile meetmetele eraldatavad 
soovituslikud summad tuleks sätestada 
tööhõivesse ja majanduskasvu 
investeerimise eesmärgi alla kuuluvates 
programmides, eraldades nimetatud 
eesmärgil liikmesriigi tasandil vähemalt 
6% ERFi vahenditest. Tuleks ka sätestada, 
et sellest protsendist peab kinni pidama 
kogu programmitöö perioodi vältel, kui 
toimub prioriteetide siire programmi 
raames või programmide vahel, sealhulgas 
vahekokkuvõtte tegemisel.

rakendada linnade säästva arengu 
integreeritud meetmeid, ning neile 
meetmetele eraldatavad soovituslikud 
summad tuleks sätestada tööhõivesse ja 
majanduskasvu investeerimise eesmärgi 
alla kuuluvates programmides, eraldades 
nimetatud eesmärgil liikmesriigi tasandil 
vähemalt 6 % ERFi vahenditest. Tuleks ka 
sätestada, et sellest protsendist peab kinni 
pidama kogu programmitöö perioodi vältel, 
kui toimub prioriteetide siire programmi 
raames või programmide vahel, sealhulgas 
vahekokkuvõtte tegemisel.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva määrusega nähakse ette 
ka Ühtekuuluvusfondist antava toetuse 
konkreetsed eesmärgid ja kohaldamisala 
seoses tööhõivesse ja majanduskasvu 
investeerimise eesmärgiga, millele on 
osutatud määruse (EL) 2018/xxxx [uus 
ühissätete määrus] artikli [4 lõike 2 punktis 
a].

2. Käesoleva määrusega nähakse ette 
ka Ühtekuuluvusfondist antava toetuse 
konkreetsed eesmärgid ja kohaldamisala 
seoses tööhõivesse ja majanduskasvu 
investeerimise eesmärgiga, millele on 
osutatud määruse (EL) 2018/xxxx [uus 
ühissätete määrus] artikli [4 lõike 2 punktis 
a]. See täiendab ka maaelu arengu 
poliitikat tasakaalustatud territoriaalse 
arengu toetamise raames.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) „Arukam Euroopa majanduse 
uuendusliku ja aruka ümberkujundamise 
kaudu“ (edaspidi „poliitikaeesmärk nr 1“),

(a) „Suuremale ühtekuuluvusele ja 
solidaarsusele tuginev Euroopa, aidates 
vähendada majanduslikku, sotsiaalset ja 
territoriaalset ebavõrdsust ning edendades 
majanduse uuenduslikku ja arukat 
ümberkujundamist“ (edaspidi 
„poliitikaeesmärk nr 1“),
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Selgitus

ERF ja Ühtekuuluvusfond on ühtekuuluvuspoliitika olulised rahastamisvahendid ning nende 
eesmärkide hulgas peaks seetõttu olema ühtekuuluvuse saavutamine ja ebavõrdsuse 
vältimine.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) suurendada teaduspotentsiaali ja 
innovaatilisust ning kõrgetasemeliste 
tehnoloogiate kasutuselevõttu;

i) suurendada teaduspotentsiaali ja 
innovaatilisust, kõrgetasemeliste 
tehnoloogiate kasutuselevõttu ning 
parandada juurdepääsu tehnoloogiatele 
ning nende kasutamist ja kvaliteeti;

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) kasutada hüvesid, mida saavad 
digitaliseerimisest kodanikud, ettevõtjad ja 
valitsused;

ii) kasutada hüvesid, mida saavad 
digitaliseerimisest kodanikud, ettevõtjad, 
avalike teenuste osutajad ja valitsused;

Selgitus

Avalikud teenused on ühtekuuluvuse ja piirkondliku arengu, ettevõtluse ja püsiva 
rahvastikutaseme jaoks esmatähtsad, eeskätt vähem arenenud piirkondades.

Muudatusettepanek 18

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) edendada kvaliteetseid, 
ajakohastatud ja universaalseid avalikke 
teenuseid;
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Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) soodustada VKEde majanduskasvu 
ja konkurentsivõimet;

iii) soodustada ja arendada VKEde 
majanduskasvu ja konkurentsivõimet
maapiirkondades;

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) arendada aruka spetsialiseerumise, 
tööstusliku ülemineku ja ettevõtluse 
oskusi.

iv) arendada aruka spetsialiseerumise
oskusi, tööstuslikku üleminekut, maaelu 
arengut ja taristut arukaks 
spetsialiseerumiseks, väheneva tööstusliku 
võimsusega piirkondade tööstuse 
taastamist ja ettevõtlust;

Muudatusettepanek 21

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv a) edendada rahvastikukao all 
kannatavate regioonide ja ebasoodsate 
looduslike tingimustega piirkondade 
taaselavdamist ja nende majanduse 
taastamist;

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a – alapunkt iv b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv b) toetada idufirmade ökosüsteeme.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) „Keskkonnahoidlikum, vähese 
CO2-heitega Euroopa puhtale energeetikale 
õiglase ülemineku, roheliste ja siniste 
investeeringute, ringmajanduse, 
kliimamuutustega kohanemise ning 
riskiennetuse ja -juhtimise kaudu“ 
(edaspidi „poliitikaeesmärk nr 2“),

(b) „Keskkonnahoidlikum, vähese 
CO2-heitega Euroopa puhtale energeetikale 
õiglase ülemineku, roheliste ja siniste 
investeeringute, tarbimise vähendamise, 
ringmajanduse, kliimamuutustega 
kohanemise ning riskiennetuse ja -
juhtimise edendamise ja toetamise kaudu“ 
(edaspidi „poliitikaeesmärk nr 2“),

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) töötada välja arukad 
energiasüsteemid, nutivõrgud ja aruka 
energiasalvestuse kohalikul tasandil;

iii) töötada välja arukad 
energiasüsteemid, nutivõrgud, aruka 
energiasalvestuse kohalikul tasandil ja 
luua energiaühistud;

Muudatusettepanek 25

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii a) edendada tarbimise vähendamist;
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Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) soodustada kliimamuutustega 
kohanemist, riskide ennetamist ja 
katastroofidele vastupanu võimet;

iv) soodustada kliimamuutustega 
kohanemist, riskide ennetamist ja juhtimist 
ja loodusõnnetustele vastupanu võimet, 
eelkõige ökosüsteemidel põhinevaid 
lähenemisviise;

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b – alapunkt vii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vii) suurendada elurikkust, rohelist 
taristut linnakeskkonnas ja vähendada 
saastet.

vii) suurendada elurikkust ja rohelist 
taristut linna- ja maakeskkonnas ning 
vähendada õhu-, vee-, pinnase-, müra- ja 
valgusreostust ja jäätmeteket. 

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt c – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) suurendada digitaalset ühenduvust; i) suurendada digitaalset ühenduvust
ja juurdepääsu kiirele internetile eelkõige 
väiksema elanike arvuga 
maapiirkondades, mis ei ole ettevõtjatele 
nii atraktiivsed;

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt c – alapunkt ii
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) edendada säästvat, 
kliimamuutustele vastupanuvõimelist, 
intelligentset, turvalist ja mitmeliigilist 
üleeuroopalist transpordivõrku (TEN-T);

ii) edendada säästvat, 
kliimamuutustele vastupanuvõimelist, 
intelligentset, turvalist ja mitmeliigilist 
üleeuroopalist transpordivõrku (TEN-T), 
pöörates erilist tähelepanu sellise ELi 
transpordivõrgu arendamisele, millega 
luuakse ühendused maapiirkondade 
keskuste vahel, mitte ainult teed 
pealinnadesse või suurlinnadesse;

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt c – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) soodustada säästvat mitmeliigilist 
linnalist liikumiskeskkonda.

iv) soodustada säästvat mitmeliigilist 
liikuvust nii linna- kui ka 
maapiirkondades;

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt c – alapunkt iv a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i va) kasutada digitehnoloogiat, et 
lahendada Euroopa maapiirkondade 
probleeme;

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt c – alapunkt iv b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv b) edendada liikuvust 
maapiirkondades.
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Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt d – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) suurendada tööturgude 
tulemuslikkust ja juurdepääsu 
kvaliteetsetele töökohtadele sotsiaalse 
innovatsiooni ja taristu kaudu;

i) suurendada tööturgude 
tulemuslikkust ja juurdepääsu 
kvaliteetsetele töökohtadele ning toetust 
töötajate liikuvusele sotsiaalse 
innovatsiooni ja taristu kaudu, mis 
soodustab tasakaalustatud territoriaalset 
arengut kogu ELis, eelkõige 
maapiirkondades elavate naiste jaoks, 
pöörates erilist tähelepanu haridusele, 
oskuste arendamisele ja töökohtadele 
maapiirkondades;

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt d – alapunkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) saavutada maapiirkondade 
majanduse ja kogukondade 
tasakaalustatud territoriaalne areng, 
sealhulgas tööhõive loomine ja 
säilitamine;

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt d – alapunkt i b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i b) aidata maapiirkondade elanikel 
saada juurdepääs tasuvatele 
töövõimalustele;

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 2 – lõige 1 – punkt d – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) hõlbustada juurdepääsu kaasavatele 
ja kvaliteetsetele teenustele hariduse, 
koolituse ja elukestva õppe valdkonnas 
taristu arendamise kaudu;

ii) hõlbustada juurdepääsu kaasavatele 
ja kvaliteetsetele teenustele hariduse, 
koolieelse hariduse – eeskätt tugevdades 
seost hariduse ning majanduse ja 
ettevõtluse vahel –, koolituse ja elukestva 
õppe valdkonnas taristu arendamise kaudu;

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt d – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) tõhustada tõrjutud kogukondade, 
migrantide ja ebasoodsas olukorras olevate 
rühmade sotsiaal-majanduslikku lõimimist 
integreeritud meetmete, sealhulgas 
eluasemete võimaldamise ja 
sotsiaalteenuste kaudu;

iii) tõhustada tõrjutud kogukondade ja 
ebasoodsas olukorras olevate rühmade, 
sealhulgas eraldatud maapiirkondades 
töötajate, näiteks põllumajandustootjate 
ja kalurite sotsiaal-majanduslikku 
lõimimist integreeritud meetmete, 
sealhulgas eluasemete võimaldamise, 
hariduse ja sotsiaalteenuste kaudu;

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt d – alapunkt iii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii a) parandada juurdepääsu eakate 
hooldamise süsteemile, pöörates erilist 
tähelepanu koduhooldusele ja selliste 
teenuste osutamisele väljaspool 
institutsioonilist hoolekanderaamistikku;

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt d – alapunkt iii b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii b) toetada maapiirkondades 
migrante, eelkõige hooajatöötajaid, kellel 
võib olla raske maakogukondadesse 
lõimuda;

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt d – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) tagada võrdse juurdepääsu 
tervishoiuteenustele, sealhulgas 
esmatasandi tervishoiuteenustele taristu 
arendamise kaudu.

iv) edendada võrdset juurdepääsu 
tervishoiuteenustele, sealhulgas 
esmatasandi tervishoiuteenustele ning 
rasedus- ja sünnitusabile taristu 
arendamise kaudu, eelkõige äärepoolsetes 
maapiirkondades.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt e – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) „Kodanikele lähemal olev Euroopa 
linna- ja maapiirkondade ning rannikualade 
kestliku ja tervikliku arengu ning kohalike 
algatuste soodustamise kaudu“ (edaspidi 
„poliitikaeesmärk nr 5“),

(e) „Kodanikele lähemal olev Euroopa 
linna- ja maapiirkondade, saarte ning 
rannikualade kestliku ja tervikliku arengu, 
linna- ja maapiirkondade partnerluste
ning kohalike algatuste soodustamise 
kaudu“ (edaspidi „poliitikaeesmärk nr 5“),

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt e – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) soodustada terviklikku sotsiaalset, ii) soodustada terviklikku sotsiaalset, 
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majanduslikku ja keskkonnaalast 
piirkondlikku arengut, kultuuripärandit ja 
julgeolekut, sealhulgas maa- ja 
rannikupiirkondades ka kogukonna juhitud 
kohaliku arengu kaudu.

majanduslikku ja keskkonnaalast 
piirkondlikku arengut, kultuuripärandit ja 
julgeolekut, eelkõige maa-, saare- ja 
rannikupiirkondades ka kogukonna juhitud 
kohaliku arengu kaudu kohalike 
tegevusrühmade vahendusel;

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt e – alapunkt ii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) tegeleda linna- ja maapiirkondade 
vaheliste seostega, et lahendada 
funktsionaalsete piirkondade probleemid 
seoses tööhõive ja tööturgude, eri sektorite 
vastastikuse sõltuvuse, töökoha ja kodu 
vahelise liikumise viiside, demograafiliste 
suundumuste, kultuuri- ja looduspärandi, 
kliimamuutustest tingitud haavatavuse, 
maa kasutamise ja ressursside 
majandamise, institutsioonilise ja 
valitsemiskorra, ühendatuse ja 
juurdepääsetavusega;

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt e – alapunkt ii b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii b) edendada arukate külade 
põhimõtet, et vähendada linna- ja 
maapiirkondade arenguerinevusi.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 1. rühma kuuluvad liikmesriigid (a) 1. rühma kuuluvad liikmesriigid 
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eraldavad vähemalt 85 % oma ERFi 
vahendite kogusummast muude kui 
tehnilise abi prioriteetide raames 
poliitikaeesmärkidele nr 1 ja nr 2 ning 
vähemalt 60 % poliitikaeesmärgile nr 1.

eraldavad vähemalt 85 % oma ERFi 
vahendite kogusummast muude kui 
tehnilise abi prioriteetide raames 
poliitikaeesmärkidele nr 1 ja nr 2 ning 
vähemalt 65 % poliitikaeesmärgile nr 1.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) 2. rühma kuuluvad liikmesriigid 
eraldavad vähemalt 45 % oma ERFi 
vahendite kogusummast muude kui 
tehnilise abi prioriteetide raames 
poliitikaeesmärgile nr 1 ja vähemalt 30 % 
poliitikaeesmärgile nr 2.

(b) 2. rühma kuuluvad liikmesriigid 
eraldavad vähemalt 45 % oma ERFi 
vahendite kogusummast muude kui 
tehnilise abi prioriteetide raames 
poliitikaeesmärgile nr 1 ja vähemalt 35% 
poliitikaeesmärgile nr 2.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) taristuinvesteeringud; (a) taristuinvesteeringud, keskendudes 
IKT-taristule maapiirkondades;

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) investeeringud teenuste 
kättesaadavusse;

(b) investeeringud teenuste 
kättesaadavusse ja oskustesse, pöörates 
erilist tähelepanu ebasoodsas olukorras 
olevatele, tõrjutud ja eraldatud 
kogukondadele;

Muudatusettepanek 49
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) innovatsioon ja teadusuuringud;

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) teave, teavitamine, uuringud, 
võrgustike loomine, koostöö, kogemuste 
vahetamine ja klastreid hõlmavad 
meetmed;

(e) teave, teavitamine, uuringud, 
võrgustike loomine ja säilitamine, 
koostöö, kogemuste vahetamine ja 
klastreid hõlmavad meetmed;

Muudatusettepanek 51

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) investeeringud innovatsiooni, 
sealhulgas sotsiaalsesse innovatsiooni, ja 
tehnoloogiasse, et edendada maaelu 
arengut ja tagada ELi maapiirkondadele 
paljulubav tulevik;

Muudatusettepanek 52

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) vähese CO2-heitega majandus.

Muudatusettepanek 53
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) investeeringud keskkonda, 
sealhulgas kestliku arengu ja energiaga 
seotud investeeringud, millel on selge 
keskkonnakasu;

(a) investeeringud keskkonda, 
sealhulgas kestliku arengu ja energiaga 
seotud investeeringud, mille puhul 
keskendutakse energiaühistute 
tugevdamisele ja elektriturgude 
detsentraliseerimisele ning millel on selge 
keskkonnakasu;

Muudatusettepanek 54

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) majandusliku ja sotsiaalse 
ebavõrdsuse vähendamine;

Muudatusettepanek 55

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) kestliku arengu edendamine.

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad asjakohase tasakaalu 
punktide a ja b kohaste investeeringute 
vahel.

Liikmesriigid tagavad riiklikes tingimustes 
õiglase, proportsionaalse ja asjakohase 
tasakaalu punktide a ja b kohaste 
investeeringute vahel.
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Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) investeeringud lairibataristusse 
piirkondades, kus on vähemalt kaks 
samaväärse kategooria lairibavõrku;

välja jäetud

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kestlik linnaareng Kestlik linna- ja maaelu areng

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. ERFist toetatakse territoriaalsetel 
strateegiatel põhinevat integreeritud 
territoriaalset arengut kooskõlas määruse 
(EL) 2018/xxxx [uus ühissätete määrus] 
artikliga [23] ja see areng on suunatud 
linnapiirkondadele („kestlik linnaareng“) 
kõnealuse määruse artikli 4 lõikes 2 
osutatud mõlema eesmärgi programmide 
raames.

1. ERFist toetatakse territoriaalsetel 
strateegiatel põhinevat integreeritud 
territoriaalset arengut kooskõlas määruse 
(EL) 2018/xxxx [uus ühissätete määrus] 
artikliga [23] ja see areng on suunatud 
linna- ja maapiirkondadele („kestlik 
linna- ja maaelu areng“) kõnealuse 
määruse artikli 4 lõikes 2 osutatud mõlema 
eesmärgi programmide raames.

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vähemalt 6 % ERFi vahenditest, mis on 
eraldatud liikmesriigi tasandil tööhõivesse 

Vähemalt 6 % ERFi vahenditest, mis on 
eraldatud liikmesriigi tasandil tööhõivesse 
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ja majanduskasvu investeerimise eesmärgi 
raames muuks kui tehniliseks abiks, 
suunatakse kestliku linnaarengu tarbeks 
kogukonna juhitud kohaliku arengu, 
integreeritud territoriaalsete 
investeeringute või mõne muu 
poliitikaeesmärgi nr 5 kohase territoriaalse 
vahendi vormis.

ja majanduskasvu investeerimise eesmärgi 
raames muuks kui tehniliseks abiks, 
suunatakse kestliku linna- ja maaelu 
arengu tarbeks kogukonna juhitud 
kohaliku arengu, integreeritud 
territoriaalsete investeeringute või mõne 
muu poliitikaeesmärgi nr 5 kohase 
territoriaalse vahendi vormis.

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – tabel 1 – Poliitiline eesmärk 2 – Väljundid – RÜV 22 ja RÜV 97

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

RÜV 22 – täiendav võimsus taastuvenergia 
tootmiseks (millest: elektrienergia, 
soojusenergia)

RÜV 22 – täiendav võimsus säästva 
taastuvenergia tootmiseks (millest: 
elektrienergia, soojusenergia)

RÜV 97 – toetust saavate 
energiakogukondade ja 
taastuvenergiakogukondade arv*

RÜV 97 – toetust saavate 
energiakogukondade ja säästva 
taastuvenergia kogukondade arv*

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – tabel 1 – Poliitiline eesmärk 2 – Tulemused – RÜT 31 ja RÜT 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

RÜT 31 – taastuvenergia kodutoodang 
(millest: elektrienergia, soojusenergia)

RÜT 31 – säästva taastuvenergia 
kodutoodang (millest: elektrienergia, 
soojusenergia)

RÜT 32 – taastuvenergia: võrguga 
ühendatud tegevvõimsus*

RÜT 32 – säästev taastuvenergia: võrguga 
ühendatud tegevvõimsus*

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – tabel 1 – Poliitiline eesmärk 2 – Tulemused – RÜT 51
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

RÜT 51 – müra vähendamiseks võetud 
meetmetest kasu saav elanikkond

RÜT 51 – õhu-, vee-, pinnase-, müra- ja 
valgusreostuse vähendamiseks võetud 
meetmetest kasu saav elanikkond

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – tabel 1 – Poliitiline eesmärk 2 – Väljundid – RÜV 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

RÜV 39 – paigaldatud õhusaaste
seiresüsteemid

RÜV 39 – paigaldatud õhu-, vee-, pinnase-
, müra- ja valgusreostuse seiresüsteemid
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