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LÜHISELGITUS

Raportöör on üldiselt seisukohal, et ettepanek põhineb loogiliselt kahel varasemal 
ühtekuuluvuspoliitikaga seotud ettepanekul – koroonaviirusele reageerimise 
investeerimisalgatus (Coronavirus Response Investment Initiative (CRII)) ja koroonaviirusele 
reageerimise investeerimisalgatus+ (Coronavirus Response Initiative Plus (CRII+)), mille 
kaasseadusandjad hiljuti vastu võtsid. Seetõttu kiidab ta heaks ettepaneku muuta määrust (EL) 
nr 1303/2013 (edaspidi „ühissätete määrus“), tagamaks et liikmesriikidele tehakse 
struktuurifondidest jätkuvalt kättesaadavaks erakorralised lisavahendid, et toetada COVID-19 
pandeemiaga seotud kriisi tagajärgede kõrvaldamist nendes Euroopa geograafilistes 
piirkondades, kus mõju majandusele ja töökohtadele on olnud suurem, ning ettevalmistuste 
tegemist majanduse taastamiseks rohelisel, digitaalsel ja vastupidaval viisil.

Raportöör teeb mitu muudatusettepanekut, et suurendada paindlikkust liikmesriikide jaoks, 
näiteks vahendite kasutamist pärast 2022. aastat või mis tahes programmi kiire rakendamise 
võimaldamist.

Raportöör väljendab heameelt selle üle, et liikmesriikidel on võimalus jaotada lisavahendeid 
ERFi ja ESFi vahel, kavandades ressursse ilma piiranguteta. Liikmesriigid võivad samuti 
kasutada osa nendest lisavahenditest enim puudust kannatavate isikute jaoks loodud Euroopa 
abifondi rakendamisel. Lisavahendid eraldatakse olemasoleva(te) programmi(de) ühele või 
mitmele sihtotstarbelisele prioriteetsele suunale asjaomas(t)e programmi(de) muutmise taotluse 
alusel või uuele sihtotstarbelisele programmile pärast uue rakenduskava koostamist ja esitamist.

Raportöör on nõus, et lisavahendeid võib kasutada üksnes selleks, et toetada tegevusi, mis 
aitavad kõrvaldada COVID-19 pandeemiaga seotud kriisi tagajärgi või teha ettevalmistusi 
majanduse taastamiseks rohelisel, digitaalsel ja vastupidaval viisil, investeerides tegevustesse, 
mis soodustavad üleminekut digitaalsele ja rohelisele majandusele ning mis kuuluvad uue, 
artiklis 9 loetletud valdkondlikke eesmärke täiendava eesmärgi alla, ning tehnilise abi 
andmiseks. 

Kavandatud paindlikkuse kompenseerimiseks teeb raportöör ettepaneku parandada aruandluse 
kvaliteeti, mis peaks võimaldama korrapärasuse ja mõju nõuetekohast ja pidevat kontrolli. 
Tuleks selgitada ühtekuuluvuse huvides ja Euroopa territooriumidele antava taasteabi 
(REACT-EL) eesmärkide saavutamist, selle vahendite kasutamise tõhusust, rahastatavate 
meetmete liike, rahaliste vahendite saajaid ja lõppsaajaid ning selle Euroopa lisaväärtust 
majanduse taastamisele kaasaaitamisel, et anda kasulik panus ühtekuuluvuspoliitika tulevasse 
kavandamisse. See peaks olema sama oluline olenemata sellest, kas rahaeraldised tulenevad 
tavapärasest ELi eelarvest või sihtotstarbelise välistuluna taasterahastust 
„NextGenerationEU“.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil võtta arvesse järgmisi 
muudatusettepanekuid:
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Kooskõlas [Euroopa taasterahastut 
käsitleva] määrusega ja selles eraldatud 
vahendite piires tuleks Euroopa struktuuri- 
ja investeerimisfondide raames võtta taaste 
ja vastupidavuse rahastamismeetmeid, et 
leevendada COVID-19 kriisi enneolematut 
mõju. Kõnealuseid lisavahendeid tuleks 
kasutada [Euroopa taasterahastut 
käsitlevas] määruses sätestatud 
tähtaegadest kinnipidamise tagamiseks. 
Lisaks tuleks aastate 2014–2020 
mitmeaastase finantsraamistiku muutmise 
kaudu teha kättesaadavaks lisavahendid 
majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse tagamiseks.

(4) Kooskõlas [Euroopa taasterahastut 
käsitleva] määrusega ja selles eraldatud 
vahendite piires tuleks Euroopa struktuuri- 
ja investeerimisfondide raames võtta taaste 
ja vastupidavuse rahastamismeetmeid, et 
leevendada COVID-19 kriisi enneolematut 
mõju. Lisaks tuleks aastate 2014–2020 
mitmeaastase finantsraamistiku muutmise 
kaudu teha kättesaadavaks lisavahendid 
majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse tagamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Aastateks 2020, 2021 ja 2022 
tuleks majanduskasvu ja tööhõivesse 
investeerimise eesmärgi raames teha 
eelarveliste kulukohustuste täitmiseks 
struktuurifondidest kättesaadavaks 
täiendav erakorraline summa 58 272 800 
000 eurot (jooksevhindades), et toetada 
enim mõjutatud liikmesriike ja piirkondi 
COVID-19 pandeemiaga seotud kriisi 
tagajärgede kõrvaldamisel või 
ettevalmistuste tegemisel majanduse 
taastamiseks rohelisel, digitaalsel ja 
vastupidaval viisil, eesmärgiga suunata 
need vahendid olemasolevate 
rakenduskavade kaudu kiiresti 

(5) Aastateks 2020, 2021 ja 2022, ning 
kui liikmesriik seda õigustab, siis ka 2023. 
ja 2024. aasta jaoks tuleks majanduskasvu 
ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi 
raames teha eelarveliste kulukohustuste 
täitmiseks struktuurifondidest 
kättesaadavaks täiendav erakorraline 
summa 58 272 800 000 eurot 
(jooksevhindades), et toetada enim 
mõjutatud liikmesriike ja piirkondi 
COVID-19 pandeemiaga seotud kriisi 
tagajärgede kõrvaldamisel või 
ettevalmistuste tegemisel majanduse 
taastamiseks rohelisel, digitaalsel ja 
vastupidaval viisil, eesmärgiga suunata 
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reaalmajandusse. 2020. aasta lisavahendid 
saadakse aastate 2014–2020 mitmeaastases 
finantsraamistikus majandusliku, sotsiaalse 
ja territoriaalse ühtekuuluvuse tagamiseks 
ettenähtud vahendite suurendamisest, 
samas kui 2021. ja 2022. aasta 
lisavahendid pärinevad Euroopa Liidu 
taasterahastust. Osa lisavahenditest tuleks 
eraldada komisjoni algatusel antava 
tehnilise abi jaoks. Komisjon peaks 
kehtestama ülejäänud lisavahendite jaotuse 
liikmesriikidele eraldamismeetodi alusel, 
mis põhineb uusimatel kättesaadavatel 
objektiivsetel statistilistel andmetel 
liikmesriikide suhtelise jõukuse ning 
praeguse kriisi mõju kohta nende 
majandusele ja ühiskonnale. 
Eraldamismeetod peaks hõlmama 
sihtotstarbelist lisasummat 
äärepoolseimatele piirkondadele, kuna 
nende majandus ja ühiskond on eriti 
haavatav. Kriisi muutuva mõju arvesse 
võtmiseks tuleks jaotus 2021. aastal sama 
eraldamismeetodi alusel läbi vaadata, 
kasutades uusimaid, 19. oktoobriks 2021 
kättesaadavaid statistilisi andmeid, et 
jaotada 2022. aastaks ettenähtud 
lisavahendid.

need vahendid olemasolevate 
rakenduskavade kaudu kiiresti 
reaalmajandusse. 2020. aasta lisavahendid 
saadakse aastate 2014–2020 mitmeaastases 
finantsraamistikus majandusliku, sotsiaalse 
ja territoriaalse ühtekuuluvuse tagamiseks 
ettenähtud vahendite suurendamisest, 
samas kui 2021. ja 2022. aasta, ning kui 
see on asjakohane, siis ka 2023. ja 2024. 
aasta jaoks ette nähtud lisavahendid 
pärinevad Euroopa Liidu taasterahastust. 
Osa lisavahenditest tuleks eraldada 
komisjoni algatusel antava tehnilise abi 
jaoks. Komisjon peaks kehtestama 
ülejäänud lisavahendite jaotuse 
liikmesriikidele eraldamismeetodi alusel, 
mis põhineb uusimatel kättesaadavatel 
objektiivsetel statistilistel andmetel 
liikmesriikide suhtelise jõukuse ning 
praeguse kriisi mõju kohta nende 
majandusele ja ühiskonnale. 
Eraldamismeetod peaks hõlmama 
sihtotstarbelist lisasummat 
äärepoolseimatele piirkondadele, kuna 
nende majandus ja ühiskond on eriti 
haavatav. Kriisi muutuva mõju arvesse 
võtmiseks tuleks jaotus 2021. aastal sama 
eraldamismeetodi alusel läbi vaadata, 
kasutades uusimaid, 19. oktoobriks 2021 
kättesaadavaid statistilisi andmeid, et 
jaotada 2022. aastaks ettenähtud 
lisavahendid, ning kui see on asjakohane, 
siis ka 2023. ja 2024. aasta jaoks 
ettenähtud lisavahendid.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Selleks et tagada, et liikmesriikidel 
oleks piisavalt rahalisi vahendeid, et 
kiiresti rakendada COVID-19 pandeemiaga 

(11) Selleks et tagada, et liikmesriikidel 
oleks piisavalt rahalisi vahendeid, et 
kiiresti rakendada COVID-19 pandeemiaga 
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seotud kriisi tagajärgede kõrvaldamise 
meetmeid ning teha ettevalmistusi 
majanduse taastamiseks rohelisel, 
digitaalsel ja vastupidaval viisil, on 
lisavahenditest rahastatavate meetmete 
kiireks rakendamiseks vaja ette näha 
suuremad esialgsed eelmaksed. Esialgsed 
eelmaksed peaksid tagama selle, et 
liikmesriikidel on olemas vahendid 
toetusesaajatele vajaduse korral 
ettemaksete tegemiseks ja toetusesaajate 
kulude kiireks hüvitamiseks pärast 
maksetaotluste esitamist.

seotud kriisi tagajärgede kõrvaldamise 
meetmeid ning teha ettevalmistusi 
majanduse taastamiseks rohelisel, 
digitaalsel ja vastupidaval viisil, on 
lisavahenditest rahastatavate meetmete 
kiireks rakendamiseks vaja ette näha 
suuremad esialgsed eelmaksed või kui see 
on asjakohane, siis iga-aastased 
eelmaksed. Esialgsed eelmaksed peaksid 
tagama selle, et liikmesriikidel on olemas 
vahendid toetusesaajatele vajaduse korral 
ettemaksete tegemiseks ja toetusesaajate 
kulude kiireks hüvitamiseks pärast 
maksetaotluste esitamist.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Liikmesriikidele tuleks tagada 
paindlikkus, et nad saaksid eraldada 
lisavahendeid uutele sihtotstarbelistele 
rakenduskavadele või olemasolevate 
programmide uutele prioriteetsetele 
suundadele. Kiire rakendamise 
võimaldamiseks võib uute sihtotstarbeliste 
rakenduskavade jaoks määrata kindlaks 
üksnes need asutused, mis on juba 
olemasolevate, ERFist, ESFist või 
Ühtekuuluvusfondist toetatavate 
rakenduskavade määratud asutused. 
Liikmesriikidelt ei tohiks nõuda 
eelhindamist ja elemendid, mis on 
nõutavad selleks, et rakenduskava saaks 
esitada komisjonile heakskiitmiseks, 
peaksid olema piiratud.

(12) Liikmesriikidele tuleks tagada 
paindlikkus, et nad saaksid eraldada 
lisavahendeid uutele sihtotstarbelistele 
rakenduskavadele või olemasolevate 
programmide uutele prioriteetsetele 
suundadele. Kiire rakendamise 
võimaldamiseks võib uute sihtotstarbeliste 
rakenduskavade jaoks määrata kindlaks 
üksnes need asutused, mis on juba 
olemasolevate, ERFist, ESFist või 
Ühtekuuluvusfondist toetatavate 
rakenduskavade määratud asutused. 
Liikmesriikidelt ei tohiks nõuda 
eelhindamist ja elemendid, mis on 
nõutavad selleks, et rakenduskava saaks 
esitada komisjonile heakskiitmiseks, 
peaksid olema piiratud, et võimaldada 
programmide kiiret heakskiitmist ja 
käivitusaja maksimaalset lühendamist.

Or. en
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Selleks et liikmesriigid saaksid 
lisavahendid COVID-19 pandeemiaga 
seotud kriisi tagajärgede kõrvaldamiseks 
kiiresti kasutusele võtta ning teha praegusel 
programmitööperioodil ettevalmistusi 
majanduse taastamiseks rohelisel, 
digitaalsel ja vastupidaval viisil, on 
erandkorras põhjendatud vabastada 
liikmesriigid vajadusest täita eeltingimusi 
ning nõudeid tulemusreservi, 
tulemusraamistiku kohaldamise ja 
valdkondliku kontsentreerumise kohta, 
sealhulgas seoses ERFi puhul kestliku 
linnaarengu valdkonnale kehtestatud 
künnistega, ning nõudeid koostada 
lisavahendite kohta teavitamisstrateegia. 
Siiski on vaja, et liikmesriigid viiksid 31. 
detsembriks 2024 läbi vähemalt ühe 
hindamise, et hinnata lisavahendite 
tulemuslikkust, tõhusust ja mõju ning seda, 
kuidas need aitasid saavutada uut 
sihtotstarbelist valdkondlikku eesmärki. Et 
hõlbustada võrreldava teabe kättesaadavust 
liidu tasandil, julgustatakse liikmesriike 
kasutama komisjoni poolt kättesaadavaks 
tehtud programmi eriomaseid näitajaid. 
Lisaks peaksid liikmesriigid ja 
korraldusasutused teabe jagamise, 
teavitamise ja nähtavusega seotud 
kohustusi täites suurendama liidu 
kehtestatud erakorraliste meetmete ja 
vahendite nähtavust, eelkõige tagades, et 
võimalikud toetusesaajad, toetusesaajad, 
osalejad, lõplikud vahendite saajad ja 
üldsus on teadlikud lisavahendite 
olemasolust, mahust ja nende arvelt 
antavast lisatoetusest.

(14) Selleks et liikmesriigid saaksid 
lisavahendid COVID-19 pandeemiaga 
seotud kriisi tagajärgede kõrvaldamiseks 
kiiresti kasutusele võtta ning teha praegusel 
programmitööperioodil ettevalmistusi 
majanduse taastamiseks rohelisel, 
digitaalsel ja vastupidaval viisil, on 
erandkorras põhjendatud vabastada 
liikmesriigid vajadusest täita eeltingimusi 
ning nõudeid tulemusreservi, 
tulemusraamistiku kohaldamise ja 
valdkondliku kontsentreerumise kohta, 
sealhulgas seoses ERFi puhul kestliku 
linnaarengu valdkonnale kehtestatud 
künnistega, ning nõudeid koostada 
lisavahendite kohta teavitamisstrateegia. 
Siiski on vaja, et liikmesriigid 
korraldaksid 31. detsembriks 2024, või kui 
eelarveliste kulukohustuste täitmiseks 
eraldatakse 2023. ja 2024. aastal 
täiendavaid vahendeid, siis 31. 
detsembriks 2026 vähemalt ühe hindamise, 
et hinnata lisavahendite tulemuslikkust, 
tõhusust ja mõju ning seda, kuidas need 
aitasid saavutada uut sihtotstarbelist 
valdkondlikku eesmärki. Et hõlbustada 
võrreldava teabe kättesaadavust liidu 
tasandil, julgustatakse liikmesriike 
kasutama komisjoni poolt kättesaadavaks 
tehtud programmi eriomaseid näitajaid 
ning nad peaksid jälgima rahastatavate 
meetmete liike ning vahendite saajaid ja 
lõppsaajaid ning teavitama sellest 
komisjoni, tekitamata 
ebaproportsionaalset halduskoormust. 
Lisaks peaksid komisjon, liikmesriigid ja 
korraldusasutused teabe jagamise, 
teavitamise ja nähtavusega seotud 
kohustusi täites suurendama liidu 
kehtestatud erakorraliste meetmete ja 
vahendite nähtavust, eelkõige tagades, et 
võimalikud toetusesaajad, toetusesaajad, 
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osalejad, lõplikud vahendite saajad ja 
üldsus on teadlikud lisavahendite 
olemasolust, mahust ja nende arvelt 
antavast lisatoetusest.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Võttes arvesse COVID-19 
pandeemiat ja sellega seotud rahvatervise 
kriisiga tegelemise pakilisust, on 
asjakohane teha erand kaheksa nädala 
pikkusest tähtajast, millele on osutatud 
Euroopa Liidu lepingule, Euroopa Liidu 
toimimise lepingule ja Euroopa 
Aatomienergiaühenduse 
asutamislepingule lisatud protokolli nr 1 
(riikide parlamentide rolli kohta Euroopa 
Liidus) artiklis 4.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See ettepanek on kiireloomuline, kuid jääb veel piisavalt aega, et anda riikide parlamentidele 
tavapärane kaheksanädalane tähtaeg.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 2
Määrus (EL) nr 1303/2013.
Artikkel 92b – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2021. ja 2022. aasta lisavahendid tehakse 2021. ja 2022. aasta lisavahendid tehakse 
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kättesaadavaks artiklis 92a sätestatud 
lisavahenditest. Artiklis 92a sätestatud 
lisavahenditest toetatakse ka halduskulusid 
kuni 18 000 000 euro ulatuses 
jooksevhindades.

kättesaadavaks artiklis 92a sätestatud 
lisavahenditest. Erandina esimesest 
lõigust ja liikmesriigi põhjendatud 
taotluse alusel võib 2023. ja 2024. aastal 
teha lisavahendeid kättesaadavaks ka 
eelarveliste kulukohustuste täitmiseks. 
Artiklis 92a sätestatud lisavahenditest 
toetatakse ka halduskulusid kuni 18 000 
000 euro ulatuses jooksevhindades.

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 2
Määrus (EL) nr 1303/2013
Artikkel 92b – lõige 4

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võtab 
rakendusaktidega vastu otsuse, milles 
kehtestatakse 2020. ja 2021. aastaks 
igale liikmesriigile struktuurifondidest 
eraldatavate lisavahendite jaotus 
vastavalt VIIa lisas esitatud 
kriteeriumidele ja meetodile. See otsus 
vaadatakse 19. oktoobriks 
2021 olemasolevate andmete alusel 
2021. aastal läbi, et kehtestada 2022. 
aasta lisavahendite jaotus.

4. Komisjonil on õigus võtta 
vastavalt artiklile 149 vastu 
delegeeritud õigusakt, milles 
kehtestatakse 2020. ja 2021. aastaks 
igale liikmesriigile struktuurifondidest 
eraldatavate lisavahendite jaotus 
vastavalt VIIa lisas esitatud 
kriteeriumidele ja meetodile. See 
delegeeritud õigusakt vaadatakse 
19. oktoobriks 2021 olemasolevate 
andmete alusel 2021. aastal läbi, et 
kehtestada 2022. aasta lisavahendite 
jaotus. Vajaduse korral vaadatakse see 
läbi ka 2022. aastal seoses 2023. ja 
2024. aasta eelarveliste 
kulukohustustega, tuginedes 
uusimatele kättesaadavatele 
statistilistele andmetele ning tagades 
samal ajal, et see ei avalda 
rakenduskavadele negatiivset mõju. 

Or. en
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EL) nr 1303/2013.
Artikkel 92b – lõige 7 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 134 lõike 2 kohaldamisel seoses 
aastatel 2021, 2022 ja 2023 iga-aastaste 
eelmaksete tasumisega sisaldab fondidest 
rakenduskavale terveks 
programmiperioodiks eraldatava toetuse 
summa lisavahendeid.

Artikli 134 lõike 2 kohaldamisel seoses 
aastatel 2021, 2022 ja 2023, ning kui see 
on asjakohane, siis ka 2024. aastal iga-
aastaste eelmaksete tasumisega sisaldab 
fondidest rakenduskavale terveks 
programmiperioodiks eraldatava toetuse 
summa lisavahendeid.

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EL) nr 1303/2013.
Artikkel 92b – lõige 7 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina teisest lõigust ja liikmesriigi 
põhjendatud taotluse alusel võivad iga-
aastased eelmaksed 2022. ja 2023. 
aastaks, või vajaduse korral kuni 2024. 
aastani koosneda kuni 50 % ulatuses 
lisavahenditest, mis on eraldatud 
programmidele lõikes 9 nimetatud uue 
temaatilise eesmärgi raames.

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EL) nr 1303/2013.
Artikkel 92b – lõige 8 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad eraldada lisavahendid 
kas olemasoleva(te) rakenduskava(de) 
ühele või mitmele eraldi prioriteetsele 
suunale või lõikes 11 osutatud uuele 
rakenduskavale. Erandina artikli 26 lõikest 
1 hõlmab rakenduskava ajavahemikku, mis 
kestab kuni 31. detsembrini 2022, vastavalt 
käesoleva artikli lõikele 4.

Liikmesriigid võivad eraldada lisavahendid 
kas olemasoleva(te) rakenduskava(de) 
ühele või mitmele eraldi prioriteetsele 
suunale või lõikes 10 osutatud uuele 
rakenduskavale. Erandina artikli 26 lõikest 
1 hõlmab rakenduskava ajavahemikku, mis 
kestab kuni 31. detsembrini 2022, või kui 
kui kohaldatakse käesoleva artikli lõike 2 
kolmandas lõigus osutatud erandit, siis 
31. detsembrini 2024, vastavalt käesoleva 
artikli lõikele 4.

Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EL) nr 1303/2013.
Artikkel 92b – lõige 9 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 96 lõike 2 punktis d sätestatud 
muudetud rahastamiskavas määratakse 
kindlaks 2020. ja 2021. aastaks ning 
vajaduse korral 2022. aastaks eraldatavad 
lisavahendid, ilma tulemusreservi 
summasid kindlaks määramata ja 
piirkonnakategooriate kaupa eristamata.

Artikli 96 lõike 2 punktis d sätestatud 
muudetud rahastamiskavas määratakse 
kindlaks 2020. ja 2021. aastaks ning 
vajaduse korral 2022. 2023. ja 2024. 
aastaks eraldatavad lisavahendid, ilma 
tulemusreservi summasid kindlaks 
määramata ja piirkonnakategooriate kaupa 
eristamata.

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EL) nr 1303/2013.
Artikkel 92b – lõige 10 – lõik 4 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina artikli 29 lõigetest 3 ja 4 ning 
artikli 30 lõikest 2 kiidab komisjon iga 
uue spetsiaalse rakenduskava või 
olemasoleva kava muudatuse heaks 10 
tööpäeva jooksul pärast seda, kui 
liikmesriik on selle esitanud.

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EL) nr 1303/2013.
Artikkel 92b – lõige 11 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina artikli 56 lõikest 3 ja artikli 114 
lõikest 2 tagavad liikmesriigid, et 
31. detsembriks 2024 viiakse läbi vähemalt 
üks lisavahendite kasutamist käsitlev 
hindamine, et hinnata nende vahendite 
tulemuslikkust, tõhusust, mõju ja seda, 
kuidas need aitasid saavutada käesoleva 
artikli lõikes 10 osutatud valdkondlikku 
eesmärki.

Erandina artikli 56 lõikest 3 ja artikli 114 
lõikest 2 tagavad liikmesriigid, et 
31. detsembriks 2024, või kui 
kohaldatakse käesoleva artikli lõike 2 
kolmandas lõigus osutatud erandit, siis  
31. detsembriks 2026 viiakse läbi vähemalt 
üks lisavahendite kasutamist käsitlev 
hindamine, et hinnata nende vahendite 
tulemuslikkust, tõhusust, mõju ja seda, 
kuidas need aitasid saavutada käesoleva 
artikli lõikes 10 osutatud valdkondlikku 
eesmärki.

Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EL) nr 1303/2013.
Artikkel 92b – lõige 13 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teabe jagamise, teavitamise ja nähtavusega 
seotud kohustusi täites vastavalt artikli 115 
lõigetele 1 ja 3 ning XII lisale tagavad 
liikmesriigid ja korraldusasutused, et 
võimalikud toetusesaajad, toetusesaajad, 
osalejad, rahastamisvahenditest antava 
toetuse lõppsaajad ja üldsus on teadlikud 
lisavahendite olemasolust, mahust ja nende 
arvelt antavast lisatoetusest.

Teabe jagamise, teavitamise ja nähtavusega 
seotud kohustusi täites vastavalt artikli 115 
lõigetele 1 ja 3 ning XII lisale tagavad 
komisjon, liikmesriigid ja 
korraldusasutused, et võimalikud 
toetusesaajad, toetusesaajad, osalejad, 
rahastamisvahenditest antava toetuse 
lõppsaajad ja üldsus on teadlikud 
lisavahendite olemasolust, mahust ja nende 
arvelt antavast lisatoetusest.

Or. en

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1a
Liikmesriigid jälgivad rahastatavate 
meetmete liike ning vahendite saajaid ja 
lõppsaajaid ning teavitavad sellest 
komisjoni, hoidudes sealjuures tekitamast 
ebaproportsionaalset halduskoormust.
Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule hiljemalt 31. detsembriks 2023 
REACT-EU kohta hindamisaruande, mis 
hõlmab 2020., 2021. ja 2022. aasta 
eelarvelisi kulukohustusi. Aruandes tuleb 
anda teavet REACT-ELi eesmärkide 
saavutamise, selle vahendite kasutamise 
tõhususe, rahastatavate meetmete liikide, 
rahaliste vahendite saajate ja lõppsaajate 
ning selle Euroopa lisaväärtuse kohta 
majanduse taastamisele kaasaaitamisel.
Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule 31. detsembriks 2025 
täiendava hindamisaruande, mis hõlmab 
määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 92b 
lõike 2 kolmandas lõigus osutatud erandi 
alusel 2023. ja 2024. aasta eelarvelisi 
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kulukohustusi.

Or. en

Selgitus

Kuigi REACT-EL on tehniliselt üksnes ühissätete määruse muudatus aastateks 2014–2020, 
pakub see märkimisväärseid uusi rahalisi vahendeid, vähendades samal ajal halduskoormust 
ja seega ka kulude kontrolli. Seepärast on asjakohane, et komisjon hindaks nende meetmete 
mõju, et anda kasulik panus tulevase ühtekuuluvuspoliitika kavandamisse.


