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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse 
reformide tugiprogramm
(COM(2018)0391 – C8-0239/2018 – 2018/0213(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2018)0391),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artiklit 175 ja artikli 
197 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-
0239/2018),

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

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 17. oktoobri 2018. aasta 
arvamust1,

– võttes arvesse Regioonide Komitee 6. detsembri 2018. aasta arvamust2,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni, keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse 
komisjoni ning regionaalarengukomisjoni arvamusi,

– võttes arvesse kodukorra artikli 58 kohaseid eelarvekomisjoni ning majandus- ja 
rahanduskomisjoni ühisarutelusid,

– võttes arvesse eelarvekomisjoni ning majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A9-
0000/2020),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab 
oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

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

1 ELT C 62, 15.2.2019, lk 121.
2 ELT C 86, 7.3.2019, lk 335.
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse 
reformide tugiprogramm

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse 
reformide ja investeeringute tugiprogramm

(Käesolevat muudatusettepanekut 
kohaldatakse kogu teksti ulatuses.)

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3a) Euroopa Parlament on Euroopa 
poolaasta raames määratlenud sotsiaalselt 
vastutustundlikuid reforme kui reforme, 
mis põhinevad solidaarsusel, 
integratsioonil, sotsiaalsel õiglusel ja 
rikkuse õiglasel jaotamisel, eesmärgiga 
tagada võrdsed võimalused ja juurdepääs 
sotsiaalkaitsele, kaitsta haavatavaid 
rühmi ja tõsta kõigi kodanike elatustaset, 
mis on Euroopa sotsiaalõiguste samba 
peamised põhimõtted.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Majandus- ja finantskriis on 
näidanud, et kindlatele majandus- ja 

(4) 2008. aasta majandus- ja 
finantskriis on näidanud, et kindlatele 
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sotsiaalstruktuuridele rajanevate 
usaldusväärsete ja vastupanuvõimeliste 
majandus- ja finantssüsteemide arendamine 
aitab liikmesriikidel vapustustele 
tulemuslikumalt reageerida ja neist 
kiiremini taastuda. Struktuurireformide 
elluviimine kuulub liidu poliitiliste 
prioriteetide hulka, kuna nende reformide 
eesmärk on tagada majanduse jätkusuutlik 
taastumine, vallandada kasvupotentsiaal, 
tugevdada kohanemisvõimet ja toetada 
ülespoole suunatud lähenemise protsessi. 
Lisaks võib struktuurireformide tegemine 
aidata tugevdada majanduslikku ja 
sotsiaalset ühtekuuluvust, suurendada 
tootlikkust ja investeeringuid ning luua 
head tingimused jätkusuutlikuks 
majanduskasvuks ja tööhõiveks liidus.

majandus- ja sotsiaalstruktuuridele 
rajanevate usaldusväärsete ja 
vastupanuvõimeliste majandus- ja 
finantssüsteemide arendamine aitab 
liikmesriikidel vapustustele 
tulemuslikumalt reageerida ja neist 
kiiremini taastuda. Lisaks osutas COVID-
19 puhang 2020. aastal selgelt vajadusele 
reageerida kiiresti ja sidusalt suurtele 
välistele vapustustele, nagu pandeemiad, 
mis nõuavad tervishoiusüsteemide, 
oluliste avalike teenuste ja 
võtmetähtsusega sektorite valmisolekut 
ning vastupanuvõimelise majanduse, 
arenenud teadus- ja innovatsioonisektori, 
tõhusate tööturgude ja piisavate 
sotsiaalkaitsemeetmete olemasolu. 
Struktuurireformide elluviimine kuulub 
liidu poliitiliste prioriteetide hulka, kuna 
nende reformide eesmärk on tagada 
majanduse jätkusuutlik taastumine, 
vallandada kasvupotentsiaal, kohaneda 
tehnoloogilise arenguga, tugevdada 
kohanemisvõimet ja toetada ülespoole 
suunatud majandusliku ja sotsiaalse 
lähenemise protsessi. Lisaks peaks 
struktuurireformide tegemine aitama 
tugevdada majanduslikku, territoriaalset ja 
sotsiaalset ühtekuuluvust, suurendama 
tootlikkust ja investeeringuid ning looma 
head majanduslikud ja sotsiaalsed 
tingimused jätkusuutlikuks 
majanduskasvuks ja inimväärseks 
tööhõiveks liidus.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Struktuurireformide elluviimise 
tase liikmesriikides ei ole kõikjal liidus 
veel piisav. Kogemused majanduspoliitika 

(6) Struktuurireformide elluviimise 
tase liikmesriikides ei ole kõikjal liidus 
veel piisav. Kogemused majanduspoliitika 
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koordineerimise mehhanismi rakendamisel 
Euroopa poolaasta raames on näidanud, et 
struktuurireformide elluviimine on üldiselt 
olnud aeglane ja ebaühtlane ning et 
liikmesriikide pingutusi reformimisel 
tuleks toetada ja stimuleerida.

koordineerimise mehhanismi rakendamisel 
Euroopa poolaasta raames on näidanud, et 
struktuurireformide elluviimine on üldiselt 
olnud aeglane ja ebaühtlane ning et 
liikmesriikide pingutusi reformimisel 
tuleks toetada ja stimuleerida 
ühtekuuluvuspoliitika raames antava 
toetusega, pidades silmas asjaolu, et 
mitmed liikmesriigid, eelkõige need, kelle 
vääring ei ole euro, kannatavad madala 
potentsiaalse majanduskasvu, kõrge 
tööpuuduse, suureneva sotsiaalse 
ebavõrdsuse ja suurenenud vaesusriski 
all.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6a) Vaja on sotsiaalselt 
vastutustundlikke, arukaid, kestlikke ja 
kaasavaid struktuurireforme, mis 
vastavad ELi toimimise lepingu artiklis 9 
sätestatud nõuetele, eriti kuna liit on oma 
poliitiliste prioriteetide hulgas kindlaks 
määranud selliste struktuurireformide 
rakendamise, et suunata majanduse 
taastumine kestlikumale teele, 
suurendada kasvupotentsiaali, et 
tugevdada kohanemisvõimet, edendada 
majanduskasvu, luua töökohti, edendada 
investeeringuid ning toetada ülespoole 
suunatud majandusliku ja sotsiaalse 
lähenemise protsessi.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
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Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Teised liidu vahendid ja 
programmid aitavad samuti 
märkimisväärselt parandada tingimusi, mis 
on teatavate investeeringute aluseks 
liikmesriikides, mis võivad reforme 
soodustada või nende juurde kuuluda. 
Eeskätt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) YYY/XX [ühissätete 
määrus] alla kuuluvate liidu fondide puhul 
seotakse investeeringud 
rakendamistingimustega (varem 
„eeltingimused“)), nähakse ette 
makromajanduse juhtimise mehhanism ja 
võimalus rahastada investeeringutega 
seotud struktuurireformide kulusid 
ühtekuuluvuspoliitika seisukohast olulistes 
poliitikavaldkondades. Praegu ei ole aga 
ühegi vahendiga ette nähtud otsest rahalist 
toetust, mis motiveeriks liikmesriike kõigis 
poliitikavaldkondades reforme ellu viima, 
et tegeleda Euroopa poolaasta raames 
kindlaks tehtud probleemidega. Lisaks 
sellele puudub praegu ka vahend, mis 
pakuks spetsiaalset ja sihipärast finants- 
ja tehnilist tuge nendele liikmesriikidele, 
kelle vääring ei ole euro, kui nad üritavad 
viia ellu reforme, mis on olulised euroalaga 
ühinemise seisukohast.

(8) Teised liidu vahendid ja 
programmid aitavad samuti 
märkimisväärselt parandada tingimusi, mis 
on teatavate investeeringute aluseks 
liikmesriikides, mis võivad reforme 
soodustada või nende juurde kuuluda. 
Eeskätt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) YYY/XX [ühissätete 
määrus] alla kuuluvate liidu fondide puhul 
seotakse investeeringud 
rakendamistingimustega (varem 
„eeltingimused“), nähakse ette 
makromajanduse juhtimise mehhanism ja 
võimalus rahastada investeeringutega 
seotud struktuurireformide kulusid 
ühtekuuluvuspoliitika seisukohast olulistes 
poliitikavaldkondades. Praegu ei ole 
üheski rahastamisvahendis siiski ette 
nähtud otsest rahalist toetust 
liikmesriikidele reformide elluviimiseks 
kõigis poliitikavaldkondades, et tegeleda 
Euroopa poolaasta raames kindlaks tehtud 
probleemidega, kuigi liikmesriigid, kelle 
vääring ei ole euro, võiksid sihipärasest 
rahalisest ja tehnilisest toetusest eriti kasu 
saada, kui nad üritavad viia ellu reforme, 
mis on olulised euroalaga ühinemise 
seisukohast.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Komisjoni 6. detsembri 2017. aasta 
teatises20, mis oli osa majandus- ja 
rahaliidu süvendamise algatuste paketist, 
pakuti uute eelarveliste toetusvahenditena 
välja reformitoetusvahend ja 

(9) Komisjoni 6. detsembri 2017. aasta 
teatises20, mis oli osa majandus- ja 
rahaliidu süvendamise algatuste paketist, 
pakuti uute eelarveliste toetusvahenditena 
välja reformitoetusvahend ja 
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lähenemisrahastu. Nende toetusvahendite 
eesmärk on suurendada liikmesriikide 
majanduste vastupanuvõimet ja 
vallandada teistele liikmesriikidele 
ülekanduv positiivne mõju, pakkudes 
stiimuleid selliste struktuurireformide 
elluviimiseks, mis aitavad kaasa nende 
eesmärkide saavutamisele ning on 
vajalikud majandus- ja rahaliidu 
stabiilsuse tagamiseks.

lähenemisrahastu. Nende toetusvahendite 
eesmärk oleks toetada lähenemist ja 
konkurentsivõimet euroalal ning nende 
liikmesriikide, kelle vääring ei ole euro, 
lähenemist euroalale, andes rahalist ja 
tehnilist toetust selliste struktuurireformide 
elluviimiseks, mis aitavad kaasa nende 
eesmärkide saavutamisele.

_________________ _________________
20 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, 
Euroopa Ülemkogule, nõukogule ja 
Euroopa Keskpangale „Uued liidu 
raamistikku kuuluvad stabiilse euroala 
eelarvelised toetusvahendid“ (COM(2017) 
822 final).

20 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, 
Euroopa Ülemkogule, nõukogule ja 
Euroopa Keskpangale „Uued liidu 
raamistikku kuuluvad stabiilse euroala 
eelarvelised toetusvahendid“ (COM(2017) 
822 final).

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9a) Liidu institutsioonidel ja organitel 
on ulatuslikud kogemused liikmesriikide 
keskvalitsustele, piirkondlikele, kohalikele 
vm avalikele ametiasutustele eritoetuse 
pakkumisel seoses suutlikkuse 
suurendamisega, kriisijärgse 
taastumisega ja ühtekuuluvuspoliitika 
rakendamisega. Seda kogemust tuleks 
kasutada selleks, et suurendada liidu 
suutlikkust toetada huvitatud liikmesriike 
nende kasvupotentsiaali ja sotsiaalse 
ühtekuuluvuse parandamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 9
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Eeltoodut silmas pidades on vaja 
tugevdada liikmesriikidele toetuse 
pakkumise kehtivat raamistikku ning 
hakata pakkuma otsest rahalist toetust ja 
tehnilist abi. Selleks tuleks luua uus 
reformide tugiprogramm (edaspidi 
„programm“), mis pakuks tulemuslikke 
stiimuleid struktuurireformide rakendamise 
hoogustamiseks liikmesriikides. Programm 
peaks olema laiahaardeline ning selles 
tuleks arvesse võtta kogemusi, mille 
komisjon ja liikmesriigid on saanud teiste 
vahendite ja programmide kasutamisel. 
Programmiga tuleks jätkata 
struktuurireformi tugiprogrammi meetmeid 
ja tegevusviisi, kuna need on olnud väga 
kasulikud ja liikmesriikide poolt hinnatud 
liikmesriikide haldussuutlikkuse 
parandamisel mitmesugustes 
poliitikavaldkondades. Programm peaks 
sisaldama ka sihipärast tuge reformide 
jaoks nendes liikmesriikides, kelle vääring 
ei ole euro ja kes on astunud tõendatavaid 
samme ühisraha kasutuselevõtmiseks 
teatava ajavahemiku jooksul.

(10) Eeltoodut silmas pidades on vaja 
tugevdada liikmesriikidele toetuse 
pakkumise kehtivat raamistikku ning 
hakata pakkuma otsest rahalist toetust ja 
tehnilist abi. Selleks tuleks luua uus 
reformide ja investeeringute tugiprogramm 
(edaspidi „programm“), mis pakuks 
tulemuslikku rahalist ja tehnilist toetust 
struktuurireformide rakendamise 
hoogustamiseks liikmesriikides. Programm 
peaks olema laiahaardeline ning selles 
tuleks arvesse võtta kogemusi, mille 
komisjon ja liikmesriigid on saanud teiste 
vahendite ja programmide kasutamisel. 
Programmiga tuleks jätkata 
struktuurireformi tugiprogrammi meetmeid 
ja tegevusviisi, kuna need on olnud väga 
kasulikud ja liikmesriikide poolt hinnatud 
liikmesriikide haldussuutlikkuse 
parandamisel mitmesugustes 
poliitikavaldkondades, ning see peaks 
põhinema Euroopa sotsiaalõiguste 
sambas sätestatud põhimõtetel ning ÜRO 
kestliku arengu eesmärkidel.

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Selleks et vastavalt vajadusele 
oleks võimalik pakkuda eri liiki toetusi ja 
võtta arvesse iga komponendi eripära, 
tuleks programmi raames kasutusele võtta 
kolm eraldiseisvat, kuid üksteist täiendavat 
vahendit, milleks on reformitoetusvahend, 
tehnilise toetuse vahend ja spetsiaalne 

(11) Selleks et vastavalt vajadusele 
oleks võimalik pakkuda eri liiki toetusi ja 
võtta arvesse iga komponendi eripära, 
tuleks programmi raames kasutusele võtta 
kolm eraldiseisvat, kuid üksteist täiendavat 
vahendit, milleks on euroala lähenemise 
ja konkurentsivõime eelarveline 
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lähenemisrahastu, millest toetatakse 
ettevalmistusi euroala liikmeks saamiseks.

toetusvahend, lähenemise ja reformi 
rahastamisvahend ning tehnilise toetuse 
vahend.

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Programmi üldine eesmärk on 
suurendada ühtekuuluvust, 
konkurentsivõimet, tootlikkust, 
majanduskasvu ja tööhõivet. Sel põhjusel 
peaks see pakkuma finantsstiimuleid 
struktuurilist laadi probleemide 
lahendamiseks ja aitama suurendada 
liikmesriikides institutsioonide ning 
majandus- ja sotsiaalsektori 
haldussuutlikkust.

(13) Programmi üldeesmärgid on 
edendada liidu majanduslikku, sotsiaalset 
ja territoriaalset ühtekuuluvust ning 
toetada liikmesriikide jõupingutusi 
parandada oma haldussuutlikkust liidu 
õiguse ja poliitiliste eesmärkide 
rakendamisel ning aidata kaasa liidu ja 
liikmesriikide poolt Pariisi kokkuleppe, 
ÜRO kestliku arengu eesmärkide ja 
Euroopa sotsiaalõiguste samba raames 
võetud kohustuste täitmisele.

Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Programmi igale vahendile tuleks 
seada erieesmärgid. Reformitoetusvahendi 
puhul peaksid need koosnema 
reformikohustuste täitmisega seotud vahe-
eesmärkide ja sihtide saavutamisest, mis 
käivitaks finantsstiimulite eraldamise. 
Tehnilise toetuse vahendi puhul peaksid 
need olema liikmesriikide ametiasutuste 
abistamine reformide väljatöötamisel ja 
rakendamisel, võttes arvesse häid tavasid 
ja teiste liikmesriikide kogemusi. Nende 

(14) Üldeesmärkide saavutamiseks 
peaksid igal programmi vahendil olema 
oma erieesmärgid. Lähenemise ja 
konkurentsivõime eelarveline 
toetusvahend peaks pakkuma 
finantsstiimuleid euroala liikmesriikide 
lähenemise ja konkurentsivõime 
suurendamiseks, aidates neil saavutada 
reformi- ja investeerimispakettides 
nimetatud reformide ja investeeringute 
vahe-eesmärgid ja sihid. Lähenemise ja 
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eesmärkide poole tuleks püüelda nende 
kahe vahendi kasutamisel kõigis 
liikmesriikides ning lähenemisrahastu 
kontekstis ka liikmesriikides, kelle vääring 
ei ole euro ja kes on astunud tõendatavaid 
samme ühisraha kasutuselevõtmiseks 
teatava ajavahemiku jooksul.

reformi rahastamisvahend peaks 
soodustama lähenemist euroalaga 
ühinemisele nende liikmesriikide puhul, 
kelle vääring ei ole euro, ning andma 
liikmesriikidele rahalist toetust, et 
saavutada reformikohustustes sätestatud 
struktuurireformide vahe-eesmärgid ja 
sihid. Tehnilise toetuse vahend peaks 
aitama tugevdada liikmesriikide 
haldussuutlikkust seoses nende 
institutsioonide, avaliku halduse ning 
majandus- ja sotsiaalsektoriga ning peaks 
aitama liikmesriikide ametiasutustel 
reforme kavandada, välja töötada ja 
rakendada.

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Tagamaks, et programmiga 
toetatavad reformid tehakse kõigis olulistes 
majandus- ja ühiskondlikes valdkondades, 
peaks programmi raames andma nii rahalist 
toetust kui ka tehnilist toetust komisjon 
liikmesriigi taotlusel paljudes 
poliitikavaldkondades, sealhulgas 
valdkondades, mis on seotud avaliku 
sektori finantsjuhtimise ja varade 
valitsemisega, institutsiooniliste ja 
haldusreformidega, ettevõtluskeskkonna, 
finantssektori, toodete, teenuste ja 
tööjõuturgudega, hariduse ja koolituse, 
kestliku arengu, rahvatervise ja 
sotsiaalhoolekandega.

(15) Tagamaks, et programmiga 
toetatavad reformid tehakse kõigis olulistes 
majandus- ja ühiskondlikes valdkondades, 
peaks programmi raames andma nii rahalist 
toetust kui ka tehnilist toetust komisjon 
liikmesriigi taotlusel paljudes 
poliitikavaldkondades, sealhulgas 
valdkondades, mis on seotud avaliku 
sektori finantsjuhtimise ja varade 
valitsemisega, institutsiooniliste ja 
haldusreformidega, ettevõtluskeskkonna, 
finantssektori, toodete turgudega, 
kasutades ära tehnoloogilist revolutsiooni, 
teenuste ja tööjõuga, tööoskuste, laste- ja 
noortepoliitika, hariduse ja koolituse, 
kestliku arengu, rahvatervise ja 
sotsiaalhoolekandega.

Or. en
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Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15a) Et reformid leiaksid laialdast 
toetust, peaksid programmi alusel toetust 
soovivad riigid paketiettepanekute 
koostamisel konsulteerima asjaomaste 
sidusrühmadega, nagu kohalikud ja 
piirkondlikud ametiasutused, ettevõtted, 
sotsiaalpartnerid ning kodanikuühiskond, 
juhindudes komisjoni delegeeritud 
määruse (EL) nr 240/20141a asjakohastest 
sätetest, samuti peaksid nad 
konsulteerima liikmesriikide 
parlamentidega.
_____________
1a Komisjoni 7. jaanuari 2014. aasta 
delegeeritud määrus (EL) nr 240/2014, 
millega sätestatakse Euroopa struktuuri- 
ja investeerimisfondidega seotud Euroopa 
partnerluse käitumisjuhend (ELT L 74, 
14.3.2014, lk 1).

Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Selleks et programmi raames 
täiendavaid vajadusi katta, peaks 
liikmesriikidel olema võimalus paigutada 
programmi eelarvesse vahendeid liidu 
fondidest, mille puhul toimub eelarve 
jagatud täitmine vastavalt asjaomasele 
korrale. Ümberpaigutatud vahendeid tuleks 
rakendada vastavalt programmi 
eeskirjadele sama liikmesriigi toetuseks.

(17) Selleks et programmi raames 
täiendavaid vajadusi katta, peaks 
liikmesriikidel olema võimalus paigutada 
programmi eelarvesse vahendeid liidu 
fondidest, mille puhul toimub eelarve 
jagatud täitmine vastavalt asjaomasele 
korrale. Ümberpaigutatud vahendeid tuleks 
rakendada vastavalt programmi 
eeskirjadele sama liikmesriigi toetuseks. 
Komisjon peaks andma asjaomastele 
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liikmesriikidele tagasisidet täiendavate 
vabatahtlike osamaksete kasutamise 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18a) Lähenemise ja konkurentsivõime 
eelarvelise toetusvahendi puhul on vaja 
kindlaks määrata, millised liikmesriigid 
on toetuskõlblikud. Lähenemise ja 
konkurentsivõime eelarveline 
toetusvahend peaks olema kättesaadav 
liikmesriikidele, kelle vääring on euro. 
Samuti peaks see olema vabatahtlikkuse 
alusel kättesaadav liikmesriikidele, kelle 
vääring ei ole euro ja kes osalevad 
vahetuskursimehhanismis (ERM II), 
pidades silmas nende eelseisvat euro 
kasutuselevõttu. Liikmesriigid, kelle 
vääring ei ole euro ja kes osalevad 
vahetuskursimehhanismis (ERM II), 
peaksid viivitamata teavitama komisjoni 
sellest, kas nad kavatsevad osaleda 
lähenemise ja konkurentsivõime 
eelarvelises toetusvahendis või lähenemise 
ja reformi rahastamisvahendis. 
Liikmesriigid, kes otsustavad osaleda 
lähenemise ja konkurentsivõime 
eelarvelises toetusvahendis, ei tohiks 
enam olla toetuskõlblikud lähenemise ja 
reformi rahastamisvahendi raames.

Or. en

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18b) On vaja kindlaks määrata, millist 
liiki paketti tuleks lähenemise ja 
konkurentsivõime eelarvelise 
toetusvahendist rahastada. Et tagada 
paketi panus programmi eesmärkide 
saavutamisse, peaks pakett sisaldama 
meetmeid nii struktuurireformide kui ka 
avaliku sektori investeerimisprojektide 
elluviimiseks sidusa paketi kaudu, mis 
koosneb seotud poliitikavaldkondades 
võetavatest meetmetest. Pakett peaks 
kajastama strateegilisi suuniseid ning 
olema kooskõlas majanduspoliitika 
koordineerimise Euroopa poolaasta 
raames kindlaks määratud struktuuriliste 
probleemide ja prioriteetidega, võttes 
arvesse iga liikmesriigi kohta kindlaks 
määratud konkreetseid sotsiaalseid ja 
keskkonnanäitajaid või vastavalt 
vajadusele makromajanduslike 
kohandamisprogrammide raames võetud 
asjakohaseid meetmeid, või liidu õiguse 
rakendamisega seotud meetmetega.

Or. en

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18c) Selleks et võimaldada 
liikmesriikidel tõhusalt tegeleda väliste 
vapustuste tagajärgedega, sealhulgas 
reformide ja investeeringute rakendamise 
abil, mis suurendavad tervishoiu-, 
sotsiaal- ja majandussüsteemide 
vastupanuvõimet, leevendades samal ajal 
vältimatute kompromisside tagajärgi, 
peaks olema võimalik suurendada 
lähenemise ja konkurentsivõime 
eelarvelise toetusvahendi mahtu kas 
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liikmesriikide täiendavate osamaksete või 
ühiste võlakirjade emiteerimise kaudu, 
mida saab rahastada liidu uutest 
omavahenditest. Neid täiendavaid 
vahendeid tuleks määruse (EL, Euratom) 
2018/10461a (edaspidi „finantsmäärus“) 
kohaldamisel käsitada sihtotstarbelise 
välistuluna ja need peaksid asjaomaste 
liikmesriikide huvides olema kooskõlas 
käesoleva määrusega.
______________
1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
18. juuli 2018. aasta määrus (EL, 
Euratom) 2018/1046, mis käsitleb liidu 
üldeelarve suhtes kohaldatavaid 
finantsreegleid ja millega muudetakse 
määrusi (EL) nr 1296/2013, 
(EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, 
(EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, 
(EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja 
(EL) nr 283/2014 ja otsust 
nr 541/2014/EL ning tunnistatakse 
kehtetuks määrus (EL, Euratom) 
nr 966/2012 (ELT L 193, 30.7.2018, lk 1).

Or. en

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18d) Selleks et tagada liikmesriikidele 
mõjuv stiimul paketiga hõlmatud 
reformide ja investeeringute tegemiseks ja 
lõpuleviimiseks, on asjakohane 
kehtestada neile lähenemise ja 
konkurentsivõime eelarvelise 
toetusvahendi raames kättesaadav 
maksimaalne toetussumma iga 
eraldamisetapi ja iga taotlusvooru puhul. 
Toetuse maksimumsumma tuleks 
arvutada iga liikmesriigi rahvaarvu ja ühe 
elaniku kohta arvutatud sisemajanduse 
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koguprodukti (SKP) pöördväärtuse alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18e) Liikmesriik, kes soovib saada 
toetust lähenemise ja konkurentsivõime 
eelarvelisest toetusvahendist, peaks 
esitama komisjonile nõuetekohaselt 
põhjendatud paketi ettepaneku, millele on 
lisatud riiklik reformikava eraldi lisana 
või komisjoni poolt vastu võetud 
konkreetse ajakava kohaselt. Ettepanekus 
tuleks esitada üksikasjalikud meetmed 
paketi rakendamiseks, sealhulgas sihid ja 
vahe-eesmärgid, ning kirjeldada paketi 
oodatavat mõju lähenemisele ja 
konkurentsivõimele. See peaks sisaldama 
ka selgitust selle kohta, mil moel on pakett 
vastavuses määruses (EL).../... [määrus 
euroala lähenemise ja konkurentsivõime 
rahastamisvahendi juhtimisraamistiku 
kohta, vastavalt ettepanekule 
COM(2019)0354]1a määratletud 
strateegiliste suunistega ning kooskõlas 
probleemide ja prioriteetidega, mis on 
kindlaks tehtud Euroopa poolaasta 
kontekstis või asjakohasel juhul 
makromajanduslike 
kohandamisprogrammide kontekstis vastu 
võetud asjakohastes meetmetes, ning 
muude asjakohaste meetmetega, mis on 
seotud liidu õiguse rakendamisega. Kogu 
protsessi käigus peaksid komisjon ja 
liikmesriigid taotlema tihedat koostööd ja 
seda ka tegema.

___________ 
1a ELT C ..., ..., lk....



PR\1201180ET.docx 19/135 PE648.526v01-00

ET

Or. en

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18f) Komisjon peaks hindama 
liikmesriigi esitatud paketi ettepanekut 
tihedas koostöös kõnealuse liikmesriigiga 
ja selgelt määratletud tulemuslikkuse, 
tõhususe, sidususe ja asjakohasuse 
kriteeriumide alusel. Käesoleva määruse 
lisas tuleks esitada asjakohased suunised, 
millele tuginedes saaks komisjon 
läbipaistvalt ja õiglaselt hinnata 
liikmesriikide esitatud pakettide 
ettepanekuid ning määrata kindlaks 
rahalise toetuse. Läbipaistvuse ja 
tõhususe huvides tuleks sel eesmärgil 
võtta pakettide ettepanekute hindamiseks 
kasutusele hindamissüsteem.

Or. en

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 g (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18g) Selleks et aidata kaasa 
kvaliteetsete pakettide ettepanekute 
koostamisele ning abistada komisjoni 
liikmesriikide esitatud pakettide 
ettepanekute hindamisel ja nende 
elluviimise määra hindamisel, tuleks ette 
näha kogemusnõustamise ja ekspertide 
arvamuse kasutamine.

Or. en
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Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 h (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18h) Lihtsustamise eesmärgil tuleks 
rahaline toetus kindlaks määrata 
lihtsatele kriteeriumidele tuginedes. 
Käesoleva määruse I lisas kehtestatud 
kriteeriumidele vastavate pakettide puhul 
peaks liikmesriigile eraldatav rahaline 
toetus olema kas võrdne paketi ettepaneku 
hinnangulise kogumaksumuse summaga, 
millest on lahutatud riiklik 
kaasrahastamine, või võrdne maksimaalse 
rahalise toetuse kogusummaga, millele on 
vajaduse korral liidetud maksimaalne 
rahaline toetus.

Or. en

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18i) Selleks et tagada riikliku 
kaasrahastamise määra läbipaistev ja 
prognoositav muutmine, peaks 
liikmesriik, keda on tabanud nõukogu 
määruse (EÜ) 1467/971a artikli 2 lõikes 2 
osutatud tõsine majandussurutis, saama 
esitada nõuetekohaselt põhjendatud 
taotluse kaasrahastamise määra 
vähendamiseks poole võrra. 

_______________
1a Nõukogu 7. juuli 1997. aasta määrus 
(EÜ) nr 1467/97 ülemäärase 
eelarvepuudujäägi menetluse 



PR\1201180ET.docx 21/135 PE648.526v01-00

ET

rakendamise kiirendamise ja selgitamise 
kohta (EÜT L 209, 2.8.1997, lk 6).

Or. en

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 j (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18j) Objektiivsete asjaolude, sealhulgas 
erandlike asjaolude korral, mis on seotud 
konkreetset liikmesriiki või liitu tervikuna 
mõjutava hädaolukorraga, mis nõuavad 
liikmesriigilt hädaolukorrale reageerimist 
või vastupanuvõimet ulatuslikele 
vapustustele, või mis on seotud 
liikmesriigi kogetava tõsise 
majandussurutisega, nagu see on 
määratletud määruses (EL).../... [määrus 
euroala lähenemise ja konkurentsivõime 
rahastamisvahendi juhtimisraamistiku 
kohta, vastavalt ettepanekule 
COM(2019)0354], mille puhul 
kokkulepitud vahe-eesmärke ja sihte ei ole 
enam võimalik osaliselt või täielikult 
saavutada, võib liikmesriik taotleda paketi 
muutmist. Komisjon peaks seda 
põhjendatud taotlust hindama ja tegema 
asjakohasel juhul uue otsuse nelja kuu 
jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 k (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18k) Vahendi finantsjuhtimise tõhususe 
ja lihtsustamise eesmärgil peaks liidu 
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rahaline toetus pakettidele olema sellise 
rahastamise vormis, mis põhineb 
tulemuste saavutamisel võrreldes 
heakskiidetud paketis osutatud vahe-
eesmärkide ja sihtidega.

Or. en

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 l (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18l) Usaldusväärse finantsjuhtimise 
tagamiseks tuleks sätestada erinormid, 
mis reguleerivad eelarvelisi 
kulukohustusi, makseid, maksete 
peatamist, toetuse tühistamist ja vahendite 
sissenõudmist. Maksed peaksid põhinema 
komisjoni antud positiivsel hinnangul 
paketi rakendamisele liikmesriigi poolt. 
Rahalise toetuse maksete peatamine ja 
toetuse tühistamine peaks olema võimalik 
juhul, kui liikmesriik ei ole paketti 
rahuldaval viisil rakendanud.

Or. en

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 m (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18m) Rakendamise tulemuslikuks 
jälgimiseks peaksid liikmesriigid andma 
Euroopa poolaasta protsessi raames 
regulaarselt aru paketi eesmärkide 
saavutamisel tehtud edusammudest ning 
kasutama riiklikke reformikavasid 
vahendina paketi täitmise suunas tehtud 
edusammudest teavitamisel. 
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Makromajanduslikke 
kohandamisprogramme kohaldavate 
liikmesriikide asjakohane aruandlus 
pakettide kohta peaks toimuma 
programmide kontekstis.

Or. en

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 n (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18n) Läbipaistvuse huvides peaks 
komisjon teavitama vastuvõetud 
pakettidest Euroopa Parlamenti ja 
nõukogu ning tegelema 
teavitustegevusega vastavalt vajadusele.

Or. en

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Reformitoetusvahendi puhul tuleb 
kindlaks määrata, millist liiki reformid 
peaksid rahalise toetuse tingimustele 
vastama. Et tagada nende vastavus 
programmi eesmärkidele, peaksid 
rahastamiskõlblikud olema reformid, mis 
käsitlevad majanduspoliitika 
koordineerimise Euroopa poolaasta raames 
kindlaks tehtud probleeme, sealhulgas 
reformid, mis on välja pakutud vastusena 
riigipõhistele soovitustele.

(19) Lähenemise ja reformi 
rahastamisvahendi puhul tuleb kindlaks 
määrata, millist liiki reformid peaksid 
rahalise toetuse tingimustele vastama. Et 
tagada nende vastavus programmi 
eesmärkidele, peaksid rahastamiskõlblikud 
olema reformid, mille eesmärk on 
käsitleda majanduspoliitika 
koordineerimise Euroopa poolaasta raames 
kindlaks tehtud probleeme ja prioriteete 
seoses selliste makromajanduslike 
kohandamisprogrammide rakendamisega, 
mis puudutavad euroalaga ühinemise 
ettevalmistamist või on seotud liidu õiguse 
rakendamisega.
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Or. en

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19a) Lähenemise ja reformi 
rahastamisvahend peaks olema 
kättesaadav liikmesriikidele, kelle vääring 
ei ole euro, kes on näidanud, et nad 
teevad konkreetseid samme euroalaga 
liitumiseks, ja kes ei ole teatanud 
komisjonile oma kavatsusest osaleda 
lähenemise ja konkurentsivõime 
eelarvelises toetusvahendis. Konkreetsed 
sammud peaksid endast kujutama 
asjaomase liikmesriigi valitsuse poolt 
komisjonile saadetud ametlikku kirja, 
milles väljendatakse selget kavatsust 
mõistliku ja kindlaks määratud 
ajavahemiku jooksul euroalaga liituda, 
ning komisjoniga konsulteerimise järel 
esitatud usutavat tähtaegadega 
tegevuskava konkreetsete meetmete 
rakendamiseks, millega valmistatakse ette 
edukat liitumist euroalaga, sealhulgas 
sammud, millega tagatakse riiklike 
õigusaktide täielik kooskõla liidu õiguse 
kohaste nõuetega (k.a pangandusliitu 
puudutavad nõuded). Kui liikmesriik ei 
ole näidanud, et ta teeb konkreetseid 
samme euroalaga ühinemise suunas, ega 
ole teatanud komisjonile oma kavatsusest 
osaleda lähenemise ja konkurentsivõime 
eelarvelises toetusvahendis, jaotatakse 
rahaline toetus ümber teistele 
liikmesriikidele, kes osalevad lähenemise 
ja reformi rahastamisvahendis.

Or. en

Muudatusettepanek 32
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Selleks et liikmesriikidele oleks 
tagatud mõjuv stiimul struktuurireformide 
lõpuleviimiseks, on asjakohane kehtestada 
neile vahendi raames saada oleva rahalise 
toetuse maksimumsumma iga 
eraldamisetapi ja iga taotlusvooru puhul. 
Toetuse maksimumsumma tuleks arvutada 
liikmesriikide rahvaarvu põhjal. Tagamaks, 
et finantsstiimulid jaotuvad üle kogu 
programmi kohaldamisperioodi, tuleks 
liikmesriikidele vahendeid eraldada 
etapiviisiliselt. Esimese, 20 kuud kestva 
etapi jooksul tuleks kogu 
reformitoetusvahendi rahastamispaketist 
pool (11 000 000 000 eurot) 
liikmesriikidele kättesaadavaks teha ja 
selle aja jooksul võiks neile eraldada 
nende jaoks ettenähtud maksimumsumma, 
kui nad esitavad ettepanekuid 
reformikohustuste kohta.

(20) Selleks et anda liikmesriikidele 
mõjuv stiimul struktuurireformide 
tegemiseks ja lõpuleviimiseks, on 
asjakohane kehtestada neile lähenemise ja 
reformi rahastamisvahendi raames saada 
oleva rahalise toetuse maksimumsumma 
iga eraldamisetapi ja iga taotlusvooru 
puhul. Toetuse maksimumsumma tuleks 
arvutada liikmesriikide rahvaarvu ja ühe 
elaniku kohta arvutatud sisemajanduse 
koguprodukti (SKP) pöördväärtuse põhjal. 
Tagamaks, et rahaline toetus jaotub kogu 
programmi kohaldamisperioodi peale, 
peaks liikmesriikidele vahendite 
eraldamine toimuma etappide kaupa. 
Kahe järjestikuse etapi jooksul, millest 
kumbki kestab 36 kuud, tuleks kummaski 
etapis teha liikmesriikidele kättesaadavaks 
50 % lähenemise ja reformi 
rahastamisvahendi kogu 
rahastamispaketist, mis võimaldab 
liikmesriikidel saada nende jaoks 
ettenähtud maksimumsumma, kui nad 
esitavad edukaid reformikohustuste 
ettepanekuid. Programmi lõppetapis peaks 
komisjon lähenemise ja reformi 
rahastamisvahendi kogu rahastamispaketi 
väljamaksmata summa (sh eelmistes 
etappides kasutamata jäänud summade) 
eraldamiseks kehtestama perioodiliste 
taotlusvoorude süsteemi. Komisjon peaks 
kooskõlas majanduspoliitika 
koordineerimise Euroopa poolaasta 
ajakavaga võtma vastu ja avaldama 
korraldatavate taotlusvoorude esialgse 
ajakava ning märkima iga vooru puhul 
ära kogu rahastamispaketi järelejäänud 
summa, mis on kõnealuses taotlusvoorus 
kättesaadav.

Or. en
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Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Läbipaistvuse ja tõhususe huvides 
peaks komisjon järgnevas etapis, mis 
kestab kuni programmi lõpuni, võtma 
kasutusele perioodiliste taotlusvoorude 
süsteemi, et eraldada vahendi kogu 
rahastamispaketi teine pool (11 000 000 
000 eurot) ja eelmises etapis kasutamata 
jäänud summad. Selleks tuleks kasutada 
lihtsaid menetlusi. Igas taotlusvoorus 
tuleks kutsuda kõiki liikmesriike 
samaaegselt reformiettepanekuid esitama 
ja nende ettepanekute põhjal võib neile 
eraldada maksimaalse võimaliku 
toetussumma. Läbipaistvuse huvides 
peaks esimene taotlusvoor, mille komisjon 
korraldab teises etapis, hõlmama vahendi 
kogu rahastamispaketi ülejäänud osale 
(11 000 000 000 eurot) vastavat summat. 
Komisjon peaks korraldama 
lisataotlusvoore ainult juhul, kui kogu 
rahastamispaketti ei ole täielikult ära 
kasutatud. Komisjon peaks vastu võtma ja 
avaldama esialgse ajakava nende 
lisataotlusvoorude kohta, mida on kavas 
korraldada, ning märkima iga vooru 
puhul kogu rahastamispaketist 
allesjäänud summa, mis selles voorus 
saadaval on.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Vaja on kehtestada liikmesriikide 
reformikohustuste ettepanekute esitamise 

(22) Vaja on kehtestada liikmesriikide 
reformikohustuste ettepanekute esitamise 
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ja nende sisu kujundamise kord. 
Menetluste otstarbekuse tagamiseks peaks 
liikmesriik esitama reformikohustuste 
ettepaneku koos riikliku reformikavaga 
eraldi lisana, mille võib esitada ka muul 
ajal. Kuigi programmis osalemine on 
vabatahtlik, tuleks eriti julgustada selliseid 
liikmesriike, kus esineb ülemäärane 
tasakaalustamatus, et nad esitaksid 
reformiettepanekuid, mida saaks rahastada 
reformitoetusvahendist ja mis aitaksid 
lahendada ülemäärase tasakaalustamatuse 
põhjustanud probleeme.

ja nende sisu kujundamise kord. 
Menetluste otstarbekuse tagamiseks peaks 
liikmesriik, kes soovib saada toetust, 
esitama komisjonile nõuetekohaselt 
põhjendatud ettepaneku, millele on lisatud 
riiklik reformikava eraldi lisana või 
komisjoni poolt vastu võetud konkreetse 
ajakava kohaselt. Kuigi programmis 
osalemine on vabatahtlik, tuleks eriti 
julgustada selliseid liikmesriike, kus esineb 
ülemäärane tasakaalustamatus, ning 
liikmesriike, kelle vääring ei ole euro ja 
kus esineb märkimisväärseid struktuurse 
arengu viivitusi, et nad esitaksid 
reformiettepanekuid, mida saaks rahastada 
lähenemise ja reformi 
rahastamisvahendist ja mis aitaksid 
lahendada ülemäärase tasakaalustamatuse 
põhjustanud probleeme.

Or. en

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Selleks et tagada vastutus 
asjaomaste reformide eest ja nendele 
piisava tähelepanu pööramine, peaksid 
liikmesriikide poolt kavandatavad 
reformid olema mõeldud Euroopa 
poolaasta raames kindlaks tehtud 
probleemide (kaasa arvatud riigipõhistes 
soovitustes väljatoodud probleemide) 
lahendamiseks ja liikmesriigid peaksid 
esitama üksikasjalikud meetmed nende 
rakendamiseks, sealhulgas asjakohased 
vahe-eesmärgid ja sihid ning rakendamise 
ajakava, mille maksimumkestus võib olla 
kolm aastat. Kogu protsessi käigus peaksid 
komisjon ja liikmesriigid taotlema tihedat 
koostööd ja seda ka tegema.

(23) Selleks et tagada vastutus seoses 
oma asjakohaste reformidega ja nendele 
tähelepanu pööramine, peaksid 
liikmesriigid määrama kindlaks 
reformikohustused, millega käsitleda 
probleeme, mis on kindlaks tehtud 
Euroopa poolaasta kontekstis (kaasa 
arvatud riigipõhistes soovitustes nimetatud 
probleemid) või asjakohasel juhul 
makromajanduslike 
kohandamisprogrammide rakendamise 
kontekstis vastu võetud asjakohastes 
meetmetes, või mis on seotud liidu õiguse 
rakendamisega, ning esitama 
üksikasjalikud meetmed nende 
rakendamiseks, sealhulgas asjakohased 
vahe-eesmärgid ja sihid ning rakendamise 
ajakava maksimaalse kestusega seitse 
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aastat. Kogu protsessi käigus peaksid 
komisjon ja liikmesriigid taotlema tihedat 
koostööd ja seda ka tegema.

Or. en

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Komisjon peaks hindama 
liikmesriikide välja pakutud 
reformikohustuste laadi ja olulisust ning 
otsustama läbipaistvate kriteeriumide 
põhjal eraldatava summa. Selleks peaks 
komisjon arvesse võtma liikmesriikide 
esitatud sisulist teavet ja hindama, kas 
eeldatakse, et liikmesriikide poolt välja 
pakutud reformikohustused lahendavad 
tulemuslikult Euroopa poolaasta raames 
kindlaks tehtud probleemid, kas nad 
kujutavad endast põhjalikku 
reformipaketti, kas eeldatakse, et nad 
parandavad liikmesriigi majanduse 
tulemusi ja vastupanuvõimet ning et 
nende rakendamisel on liikmesriigis püsiv 
mõju, mis vajaduse korral parandab 
asjaomase liikmesriigi institutsionaalset ja 
haldussuutlikkust. Lisaks peaks komisjon 
hindama, kas eeldatakse, et liikmesriikide 
poolt välja pakutud riigisisesed meetmed, 
sealhulgas kavandatud vahe-eesmärgid ja 
sihid ning nendega seotud näitajad tagavad 
reformikohustuste tulemusliku 
rakendamise maksimaalselt kolme aasta 
jooksul.

(24) Komisjon peaks hindama 
liikmesriikide välja pakutud 
reformikohustusi ning otsustama 
läbipaistvate tõhususe, tulemuslikkuse, 
sidususe ja asjakohasuse kriteeriumide 
põhjal eraldatava summa. Selleks peaks 
komisjon arvesse võtma liikmesriikide 
esitatud sisulist teavet ja hindama, kas 
liikmesriikide ettepanekutes sisalduvad 
reformikohustused aitavad kaasa 
euroalaga ühinemise ettevalmistamisele 
ning avaldavad asjaomastele 
liikmesriikidele positiivset ja püsivat 
netomõju, kas reformikohustustega 
saavutatakse programmi eesmärgid, võttes 
samal ajal arvesse kaasnevaid meetmeid, 
kas neil on püsiv majanduslik, sotsiaalne 
ja asjakohasel juhul keskkonnamõju 
asjaomases liikmesriigis, sealhulgas 
Euroopa poolaasta tulemustabelis (põhi- 
ja lisanäitajad) ja Euroopa sotsiaalõiguste 
samba sotsiaalnäitajate tulemustabelis. 
Komisjon peaks hindama ka 
kindlakstehtud negatiivse keskkonna-, 
majandusliku ja sotsiaalse mõju 
leevendamiseks kavandatud kaasnevate 
meetmete tõhusust, seda, kas asjaomaste 
liikmesriikide poolt väljapakutud meetmed 
tagavad reformikohustuse tõhusa 
rakendamise, sealhulgas kavandatud vahe-
eesmärgid, sihid ja nendega seotud 
näitajad, ning kas reformikohustus aitab 
tõhusalt kaasa liikmesriigi lähenemisele 
rakendusperioodi jooksul ja suurendab 
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ühtekuuluvust. 

Or. en

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Selleks et panustada kvaliteetsete 
ettepanekute koostamisse ning abistada 
komisjoni liikmesriikide esitatud 
reformikohustuste ettepanekute hindamisel 
ja kavandatud reformide elluviimise määra 
hindamisel, tuleks ette näha 
kogemusnõustamise ja ekspertide 
arvamuse kasutamine. Lisaks peaks 
nõukogu majanduspoliitika komiteel, mis 
tegeleb Euroopa poolaastaga, olema 
võimalus avaldada arvamust 
liikmesriikide esitatud reformikohustuste 
ettepanekute kohta, konsulteerides 
vajaduse korral asjaomaste aluslepinguga 
loodud komiteedega. Lihtsustamise 
huvides peaksid liikmesriigid esitama 
aruanded reformikohustuste elluviimisel 
tehtud edusammude kohta Euroopa 
poolaasta raames.

(26) Selleks et panustada kvaliteetsete 
ettepanekute koostamisse ning abistada 
komisjoni liikmesriikide esitatud 
reformikohustuste ettepanekute hindamisel 
ja kavandatud reformide elluviimise määra 
hindamisel, tuleks ette näha 
kogemusnõustamise ja ekspertide 
arvamuse kasutamine. Lihtsustamise 
huvides peaksid liikmesriigid esitama 
aruanded reformikohustuste elluviimisel 
tehtud edusammude kohta Euroopa 
poolaasta raames.

Or. en

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Lihtsustamise eesmärgil tuleks 
rahaline toetus kindlaks määrata lihtsatele 
kriteeriumitele tuginedes. Rahalise toetuse 
summa peaks olema kogu esialgne 
maksimumsumma, kui liikmesriigi välja 

(27) Lihtsustamise eesmärgil tuleks 
rahaline toetus kindlaks määrata lihtsatele 
kriteeriumidele tuginedes. Rahalise toetuse 
summa peaks olema kogu esialgne 
maksimumsumma, kui liikmesriigi välja 
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pakutud reformikohustused vastavad 
täielikult hindamiskriteeriumitele, ja see 
summa peaks olema pool esialgsest 
maksimumsummast, kui liikmesriigi välja 
pakutud reformikohustused vastavad 
kriteeriumitele kõigest rahuldavalt. 
Liikmesriigile ei tuleks rahalist toetust 
anda, kui reformikohustuste ettepanek ei 
täida hindamiskriteeriume rahuldavalt.

pakutud reformikohustused vastavad 
hindamiskriteeriumidele. Liikmesriigile ei 
tuleks rahalist toetust anda, kui 
reformikohustuste ettepanek ei vasta 
hindamiskriteeriumidele.

Or. en

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Selleks et tagada võetud 
reformikohustuste stabiilsus, peaks 
liikmesriigil olema võimalik võetud 
kohustusi muuta ainult üks kord nende 
rakendamise perioodi jooksul, kui 
objektiivsed asjaolud selleks põhjust 
annavad.

(28) Objektiivsete asjaolude, sealhulgas 
erandlike asjaolude korral, mis on seotud 
konkreetset liikmesriiki või liitu tervikuna 
mõjutava hädaolukorraga, mis nõuavad 
liikmesriigilt hädaolukorrale reageerimist 
või vastupanuvõimet ulatuslikele 
vapustustele, mille puhul kokkulepitud 
vahe-eesmärke ja sihte ei ole enam 
võimalik osaliselt või täielikult saavutada, 
võib liikmesriik esitada põhjendatud 
taotluse reformikohustuste otsuse 
muutmiseks. Komisjon peaks seda 
põhjendatud taotlust hindama ja tegema 
asjakohasel juhul uue otsuse nelja kuu 
jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28a) Rakendamise tulemuslikuks 
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jälgimiseks peaksid liikmesriigid andma 
Euroopa poolaasta protsessi raames 
regulaarselt aru reformikohustuste 
täitmisel tehtud edusammudest. 
Kohandamisprogrammi kohaldavate 
liikmesriikide asjakohane aruandlus 
reformikohustuste kohta peaks toimuma 
programmi kontekstis.

Or. en

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Mis puudutab tehnilise toetuse 
vahendit, siis liikmesriigid on hakanud 
struktuurireformi tugiprogrammist 
saadavat tehnilist toetust üha enam ja 
algselt oodatust rohkem kasutama. Toetust 
on programmi alusel taotlenud kõik 
liikmesriigid ja taotlused jagunevad 
programmi kõigi poliitikavaldkondade 
vahel. Seetõttu tuleks säilitada 
struktuurireformi tugiprogrammi 
põhijooned, sealhulgas meetmed, mis 
vastavad tehnilise toetuse vahendist 
rahastamise tingimustele.

(32) Mis puudutab tehnilise toetuse 
vahendit, siis liikmesriigid on hakanud 
struktuurireformi tugiprogrammist 
saadavat tehnilist toetust üha enam ja 
algselt oodatust rohkem kasutama. Toetust 
on programmi alusel taotlenud kõik 
liikmesriigid ja taotlused jagunevad 
programmi kõigi poliitikavaldkondade 
vahel. Seetõttu tuleks säilitada 
struktuurireformi tugiprogrammi 
põhijooned, sealhulgas meetmed, mis 
vastavad tehnilise toetuse vahendist 
rahastamise tingimustele, ning vahendi 
kasutamist tuleks veelgi edendada ja 
julgustada, eelkõige suure 
toetusvajadusega liikmesriikide puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Programmi alla kuuluv tehnilise (33) Programmi alla kuuluv tehnilise 
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toetuse vahend peaks ka edaspidi toetama 
liikmeriikide algatusel toimuvate reformide 
elluviimist, reforme majanduse juhtimise 
protsesside või liidu õiguse rakendamise 
seotud meetmete kontekstis ning reforme, 
mis on seotud majanduslike 
kohandamisprogrammide elluviimisega. 
Vahend peaks pakkuma tehnilist toetust ka 
programmi muude vahendite alla kuuluvate 
reformide ettevalmistamiseks ja 
elluviimiseks.

toetuse vahend peaks ka edaspidi toetama 
liikmeriikide algatusel toimuvate reformide 
elluviimist, reforme majanduse juhtimise 
protsesside või liidu õiguse rakendamise 
seotud meetmete kontekstis, kriisijärgseid 
taastumisreforme, reforme, mille eesmärk 
on suurendada liidu konkurentsivõimet, 
mis loovad töökohti, suurendavad 
tootlikkust, stimuleerivad kestlikke 
investeeringuid reaalmajandusse, 
tugevdavad majanduslikku, sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust liidus ning 
aitavad liikmesriike, kes on astunud 
konkreetseid samme euroalaga ühinemise 
suunas. Vahend peaks pakkuma tehnilist 
toetust ka reformidele, mis on seotud 
majanduslike kohandamisprogrammide 
elluviimisega, ning programmi muude 
vahendite alla kuuluvate reformide 
ettevalmistamiseks ja elluviimiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Kooskõlas struktuurireformi 
tugiprogrammi raames juba praegu 
kehtivate eeskirjade ja toimiva praktikaga 
tuleks tehnilise toetuse taotluste 
esitamiseks kehtestada lihtne kord. 
Liikmesriikide taotluste analüüsimiseks 
tuleks sätestada asjakohased kriteeriumid, 
võttes arvesse üldkehtivaid võrdse 
kohtlemise, usaldusväärse finantsjuhtimise 
ja läbipaistvuse põhimõtteid. Need 
kriteeriumid peaksid põhinema 
probleemide kiireloomulisusel, raskusel ja 
ulatusel ning toetusvajadustel nendes 
poliitikavaldkondades, kus tehnilise toetuse 
andmist kavandatakse.

(34) Kooskõlas struktuurireformi 
tugiprogrammi raames juba praegu 
kehtivate eeskirjade ja toimiva praktikaga 
tuleks tehnilise toetuse taotluste 
esitamiseks kehtestada lihtne kord. 
Liikmesriigid, kes soovivad toetust saada, 
peaksid esitama komisjonile taotluse 
komisjoni poolt vastu võetud konkreetse 
ajakava alusel. Liikmesriikide taotluste 
analüüsimiseks tuleks sätestada 
asjakohased kriteeriumid, võttes arvesse 
üldkehtivaid võrdse kohtlemise, 
usaldusväärse finantsjuhtimise ja 
läbipaistvuse põhimõtteid. Need 
kriteeriumid peaksid põhinema 
probleemide kiireloomulisusel, raskusel ja 
ulatusel ning toetusvajadustel nendes 
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poliitikavaldkondades, kus tehnilise toetuse 
andmist kavandatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Kehtestada tuleks sätted, mis 
reguleerivad tehnilise toetuse vahendi 
rakendamist, eeskätt eelarve täitmise viise, 
tehnilise toetuse meetmete rahastamise 
vorme ja tööprogrammide sisu, mis tuleks 
vastu võtta rakendusaktidega. Arvestades 
seda, kui oluline on toetada liikmesriikide 
jõupingutusi reformide jätkamisel ja 
elluviimisel, on vaja, et toetuste 
kaasrahastamise määr oleks kuni 100 % 
toetuskõlblikest kuludest. Selleks et 
tehnilist toetust oleks kiireloomulistel 
juhtudel võimalik kiiresti kasutusele võtta, 
tuleks ette näha võimalus võtta piiratud 
ajavahemikuks vastu erimeetmeid. Sel 
eesmärgil tuleks tehnilise toetuse vahendi 
tööprogrammi eelarvest teatav osa kõrvale 
panna erimeetmete jaoks.

(37) Kehtestada tuleks sätted, mis 
reguleerivad tehnilise toetuse vahendi 
rakendamist, eeskätt eelarve täitmise viise, 
tehnilise toetuse meetmete rahastamise 
vorme ja tööprogrammide sisu, mis tuleks 
vastu võtta delegeeritud õigusaktidega. 
Arvestades seda, kui oluline on toetada 
liikmesriikide jõupingutusi reformide 
jätkamisel ja elluviimisel, on vaja, et 
toetuste kaasrahastamise määr oleks kuni 
100 % toetuskõlblikest kuludest. Selleks et 
tehnilist toetust oleks kiireloomulistel 
juhtudel võimalik kiiresti kasutusele võtta, 
tuleks ette näha võimalus võtta piiratud 
ajavahemikuks vastu erimeetmeid. Sel 
eesmärgil tuleks tehnilise toetuse vahendi 
tööprogrammi eelarvest teatav osa kõrvale 
panna erimeetmete jaoks. 

Or. en

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37a) Selleks et kehtestada sätted 
investeerimispakettide, reformikohustuste, 
eelarve täitmise viiside, tehnilise toetuse 
meetmete rahastamisvormide, 
tööprogrammide sisu kohta, tuleks 
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komisjonile delegeerida õigus võtta vastu 
õigusakte kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 290. On eriti 
oluline, et komisjon viiks oma 
ettevalmistava töö käigus läbi 
asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 
ekspertide tasandil, ja et kõnealused 
konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 
13. aprilli 2016. aasta 
institutsioonidevahelises parema 
õigusloome kokkuleppes sätestatud 
põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises 
võrdne osalemine, saavad Euroopa 
Parlament ja nõukogu kõik dokumendid 
liikmesriikide ekspertidega samal ajal 
ning nende ekspertidel on pidev 
juurdepääs komisjoni eksperdirühmade 
koosolekutele, millel arutatakse 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist. 

Or. en

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Lähenemisrahastu eesmärk peaks 
olema nii rahalise toetuse kui ka tehnilise 
toetuse andmine (lisaks programmi 
kuuluvast kahest ülejäänud vahendist 
saada olevale toetusele) nendele 
liikmesriikidele, kelle vääring ei ole euro 
ja kes on astunud tõendatavaid samme 
ühisraha kasutuselevõtmiseks teatava 
ajavahemiku jooksul, et aidata neil 
valmistuda liitumiseks euroalaga. 
Tõendatavad sammud peaksid olema 
asjaomase liikmesriigi valitsuse poolt 
komisjonile saadetud ametlik kiri, milles 
väljendatakse selget pühendumust 
euroalaga liitumisele mõistliku ja 
kindlaks määratud ajavahemiku jooksul 
ning komisjoniga konsulteerimise järel 

välja jäetud
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esitatud usutav tähtaegadega tegevuskava 
selliste konkreetsete meetmete 
rakendamiseks, millega valmistatakse ette 
edukat liitumist euroalaga, sealhulgas 
sammud, millega tagatakse siseriiklike 
õigusaktide täielik kooskõla liidu (sh 
pangandusliit) õiguse kohaste nõuetega.

Or. en

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Vahend peaks koosnema kahest 
eri komponendist, millest ühe eesmärk on 
pakkuda suuremaid finantsstiimuleid 
nendele liikmesriikidele, kes alustavad ja 
viivad lõpule euroalaga liitumiseks 
vajalikud struktuurireformid, ning teise 
eesmärk on pakkuda täiendavat ja 
sihipärast tehnilist toetust selliste 
reformide kavandamiseks ja elluviimiseks.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Sidususe ja lihtsustamise huvides 
tuleks lähenemisrahastu alla kuuluvate 
rahalise ja tehnilise toetuse komponentide 
puhul järgida samu norme ja 
rakendamisprotsessi kui teiste programmi 
kuuluvate vahendite puhul. Seetõttu 
tuleks programmi kuuluvat 
reformitoetusvahendit ja tehnilise toetuse 
vahendit reguleerivaid asjakohaseid 

välja jäetud
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sätteid kohaldada ka lähenemisrahastu 
asjaomaste komponentide suhtes ning 
neid peaksid täiendama teatavad 
erinormid.

Or. en

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Mis puudutab reformide ja 
meetmete nõuetele vastavust, siis tuleks 
kehtestada mõned lisanormid, mis 
käsitlevad maksimaalse soovitusliku 
eraldise kindlaksmääramist, 
reformikohustuste ettepanekuid, tehnilise 
toetuse taotlusi ja nendega seotud 
hindamisprotsessi. Lähenemisrahastu 
rahalise toetuse komponendi raames 
peaks saadaval olema täiendav rahaline 
toetus, mida eraldatakse toetuskõlblikele 
liikmesriikidele lisaks 
reformitoetusvahendist eraldatavale 
rahalisele toetusele vastutasuks selle eest, 
kui asjaomane liikmesriik viib ellu 
lisareforme.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) Vastavalt 13. aprilli 2016. aasta 
institutsioonidevahelise parema 
õigusloome kokkuleppe punktidele 22 ja 
23 on vaja käesolevat programmi hinnata 
konkreetsete järelevalvenõuete kohaselt 

(43) Vastavalt 13. aprilli 2016. aasta 
institutsioonidevahelise parema 
õigusloome kokkuleppe punktidele 22 ja 
23 on vaja käesoleva programmi kohaseid 
vahendeid hinnata konkreetsete 
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kogutud teabe alusel, vältides samal ajal 
ülereguleerimist ja halduskoormust, 
eelkõige liikmesriikides. Kui see on 
asjakohane, peaksid need nõuded 
sisaldama mõõdetavaid näitajaid, mille 
põhjal hinnata programmi mõju kohapeal.

järelevalvenõuete kohaselt kogutud teabe 
alusel, vältides samal ajal ülereguleerimist 
ja halduskoormust, eelkõige 
liikmesriikides. Kui see on asjakohane, 
peaksid need nõuded sisaldama 
mõõdetavaid näitajaid, mille põhjal hinnata 
programmi mõju kohapeal.

Or. en

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44) Teostada tuleks sõltumatu 
vahehindamine programmi eesmärkide 
saavutamise, vahendite kasutamise 
tõhususe ja lisaväärtuse kohta. Sõltumatus 
järelhindamises tuleks lisaks käsitleda 
programmi pikaajalist mõju.

(44) Teostada tuleks sõltumatu 
vahehindamine programmi eesmärkide 
saavutamise, selle vahendite ja ressursside 
kasutamise tõhususe ja lisaväärtuse kohta. 
Sõltumatus järelhindamises tuleks lisaks 
käsitleda programmi pikaajalist mõju.

Or. en

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45) Sätestada tuleks, milliseid 
reformikohustusi liikmesriigid rakendama 
hakkavad, programmi eelarvest neile 
eraldatava rahalise toetuse 
kindlaksmääramine ja tehnilise toetuse 
rakendamise tööprogrammid. Selleks et 
tagada käesoleva määruse ühetaolised 
rakendamistingimused, tuleks komisjonile 
anda rakendamisvolitused.

(45) Tuleks kehtestada liikmesriikide 
rakendatavad reformi- ja 
investeerimispaketid ja reformikohustused 
ning programmi eelarvest neile eraldatav 
rahalise toetuse summa ja tööprogrammid 
tehnilise toetuse rakendamiseks. Selleks et 
tagada käesoleva määruse ühetaolised 
rakendamistingimused, tuleks komisjonile 
anda rakendamisvolitused.

Or. en
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Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
reformide tugiprogramm (edaspidi 
„programm”).

Käesoleva määrusega luuakse reformide ja 
investeeringute tugiprogramm (edaspidi 
„programm“), mis koosneb lähenemise ja 
konkurentsivõime eelarvelisest 
toetusvahendist, lähenemise ja reformi 
rahastamisvahendist ning tehnilise 
toetuse vahendist.

Or. en

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selles sätestatakse programmi eesmärgid, 
eelarve aastateks 2021–2027, liidupoolse 
rahastamise vormid ja sellise rahastamise 
eeskirjad.

Selles sätestatakse programmi vahendite 
eesmärgid, eelarve aastateks 2021–2027, 
liidupoolse rahastamise vormid ja sellise 
rahastamise eeskirjad.

Or. en

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5a. „Euroopa poolaasta“ – raamistik 
majanduspoliitika koordineerimiseks 
kogu liidus;

Or. en
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Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5b. „strateegilised suunised“ – euroala 
reformi- ja investeerimisprioriteetide 
strateegilised suunised, mis on 
kehtestatud vastavalt määruse (EL).../... 
[määrus euroala lähenemise ja 
konkurentsivõime rahastamisvahendi 
juhtimisraamistiku kohta, vastavalt 
ettepanekule COM(2019)0354] artikli 4 
lõikele 1;

Or. en

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5c. „struktuurireformid“ – reformid, 
mis
i) on asjakohased aluslepingus sätestatud 
eesmärkide rakendamiseks või
ii) on suunatud majanduslike, 
keskkonnaalaste ja sotsiaalsete 
probleemide lahendamisele, et 
suurendada ühtekuuluvust, lähenemist ja 
vähendada piirkondlikke erinevusi 
kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 
174 või
iii) toetavad kestlikke ja kaasavaid avaliku 
sektori investeeringuid, mis on kooskõlas 
ÜRO kestliku arengu eesmärkide ja 
Euroopa sotsiaalõiguste sambaga;

Or. en
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Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. „toetuskõlblik liikmesriik“ 
lähenemisrahastu raames – liikmesriik, 
kelle vääring ei ole euro ja kes on astunud 
tõendatavaid samme ühisraha 
kasutuselevõtmiseks teatava ajavahemiku 
jooksul oma ettevalmistustes euroalaga 
liitumiseks. Tõendatavad sammud on 
asjaomase liikmesriigi valitsuse poolt 
komisjonile saadetud ametlik kiri, milles 
väljendatakse selget pühendumust 
euroalaga liitumisele mõistliku ja 
kindlaks määratud ajavahemiku jooksul 
ning komisjoniga konsulteerimise järel 
esitatud usutav tähtaegadega tegevuskava 
selliste konkreetsete meetmete 
rakendamiseks, millega valmistatakse ette 
edukat liitumist euroalaga, sealhulgas 
sammud, millega tagatakse siseriiklike 
õigusaktide täielik kooskõla liidu (sh 
pangandusliit) õiguse kohaste nõuetega.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 59

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) reformitoetusvahend, a) lähenemise ja konkurentsivõime 
eelarveline toetusvahend,

Or. en

Muudatusettepanek 60
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

aa) lähenemise ja reformi 
rahastamisvahend ning

Or. en

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tehnilise toetuse vahend ning b) tehnilise toetuse vahend.

Or. en

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) euroalaga liitumise ettevalmistusi 
toetav lähenemisrahastu.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 63

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-aa) edendada liidu majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust 
ning toetada liikmesriikide jõupingutusi 
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parandada oma haldussuutlikkust liidu 
õiguse ja poliitiliste eesmärkide 
rakendamisel ning aidata kaasa liidu ja 
liikmesriikide poolt Pariisi kokkuleppe, 
ÜRO kestliku arengu eesmärkide ja 
Euroopa sotsiaalõiguste samba raames 
võetud kohustuste täitmisele,

Or. en

Muudatusettepanek 64

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) aidata riikides kaasa selliste 
struktuurilist laadi reformide elluviimisele, 
millega parandatakse riikide majanduse 
tulemusi ja edendatakse liikmesriikides 
vastupanuvõimelisi majandus- ja 
sotsiaalstruktuure, edendades sel teel 
ühtekuuluvust, konkurentsivõimet, 
tootlikkust, majanduskasvu ja tööhõivet, 
ning

a) aidata riikides kaasa selliste 
struktuurilist laadi reformide elluviimisele, 
millega parandatakse riikide majanduse 
tulemusi ja edendatakse liikmesriikides 
vastupanuvõimelisi majandus- ja 
sotsiaalstruktuure, edendades sel teel 
ühtekuuluvust, konkurentsivõimet, 
tootlikkust, sotsiaalset kaasatust, 
majanduskasvu ja tööhõivet,

Or. en

Muudatusettepanek 65

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) aidata parandada liikmesriikide 
haldussuutlikkust seoses institutsioonide, 
valitsuste, avaliku sektori asutuste ning 
majandus- ja sotsiaalsektori 
probleemidega.

b) aidata parandada liikmesriikide 
haldussuutlikkust seoses institutsioonide, 
valitsuste, avaliku sektori asutuste ning 
majandus- ja sotsiaalsektori probleemidega 
ning

Or. en
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Muudatusettepanek 66

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ba) aidata kaasa liikmesriikide 
majanduslikule, halduslikule, 
institutsioonilisele ja sotsiaalsele 
vastupanuvõimele ulatuslike vapustuste 
korral ning nende taastumisele pärast 
kriisi liidu või liikmesriigi tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) reformitoetusvahendi osas pakub 
programm liikmesriikidele 
finantsstiimuleid, mille eesmärk on 
struktuurireformide vahe-eesmärkide ja 
sihtide saavutamine vastavalt 
reformikohustustele, mille liikmesriigid 
on kokkuleppel komisjoniga endale 
võtnud;

a) lähenemise ja konkurentsivõime 
eelarvelise toetusvahendi osas antakse 
programmiga liikmesriikidele rahalist 
toetust, et saavutada reformi- ja 
investeerimispakettides nimetatud 
reformide ja investeeringute vahe-
eesmärgid ja sihid;

Or. en

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

aa) lähenemise ja reformi 
rahastamisvahendi osas antakse 
programmiga liikmesriikidele rahalisi 
stiimuleid, et saavutada 
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struktuurireformide vahe-eesmärgid ja 
sihid vastavalt reformikohustustele, mille 
liikmesriigid on kokkuleppel komisjoniga 
endale võtnud ja mis on olulised ka nende 
euroalaga ühinemiseks valmistumisel, 
ning et soodustada nende liikmesriikide 
lähenemist euroalaga ühinemisele, kelle 
vääring ei ole euro, ja aidata anda 
rahalist toetust struktuurilist laadi 
reformide elluviimisele, edendades seeläbi 
vastupanuvõimelisi majandus- ja 
sotsiaalstruktuure;

Or. en

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tehnilise toetuse vahendi osas 
toetatakse programmiga jõupingutusi, mida 
liikmesriikide ametiasutused teevad, et 
suurendada oma haldussuutlikkust 
reformide kavandamisel, väljatöötamisel ja 
elluviimisel, muu hulgas heade tavade 
vahetamise, sobivate protsesside ja 
meetodite ning tulemuslikuma ja tõhusama 
personalijuhtimise kaudu;

b) tehnilise toetuse vahendi osas 
toetatakse programmiga jõupingutusi, mida 
liikmesriikide ametiasutused teevad, et 
suurendada oma haldussuutlikkust 
reformide kavandamisel, väljatöötamisel ja 
elluviimisel, muu hulgas heade tavade 
vahetamise, sobivate protsesside ja 
meetodite ning tulemuslikuma ja tõhusama 
personalijuhtimise kaudu, ning aidata 
tugevdada liikmesriikide 
haldussuutlikkust liidu õiguse 
rakendamisel seoses institutsioonide, 
valitsuste, avaliku sektori asutuste ning 
majandus- ja sotsiaalsektori 
probleemidega;

Or. en

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) euroalaga liitumise ettevalmistusi 
toetava lähenemisrahastu osas tehakse 
programmi raames järgmist:

välja jäetud

i) pakutakse finantsstiimuleid 
toetuskõlblikele liikmesriikidele, et aidata 
neil saavutada nende reformide vahe-
eesmärke ja sihte, mis on olulised 
euroalaga ühinemise ettevalmistamise 
jaoks, vastavalt reformikohustustele, mille 
liikmesriigid on kokkuleppel komisjoniga 
endale võtnud, ning
ii) toetatakse jõupingutusi, mida 
liikmesriikide ametiasutused teevad, et 
suurendada oma haldussuutlikkust 
selliste reformide kavandamisel, 
väljatöötamisel ja elluviimisel, mis on 
olulised euroalaga ühinemise 
ettevalmistamise jaoks, muu hulgas heade 
tavade vahetamise, sobivate protsesside ja 
meetodite ning tulemuslikuma ja 
tõhusama personalijuhtimise kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõigetes 4 ja 5 sätestatud üld- ja 
erieesmärgid peavad olema seotud 
ühtekuuluvuse, konkurentsivõime, 
tootlikkuse, teadusuuringute ja 
innovatsiooni, aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu, tööhõive ja 
investeerimisega seotud 
poliitikavaldkondadega, eelkõige ühe või 
mitmega alljärgnevast:

Programmi kohaldamisala peab olema 
seotud ülespoole suunatud lähenemise, 
ühtekuuluvuse, konkurentsivõime, 
tootlikkuse, säästva arengu, taristute, 
teadusuuringute ja innovatsiooni, aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu, 
sotsiaalse kaasatuse, ebavõrdsuse 
vähendamise, majandus- ja 
sotsiaalstruktuuride vastupanuvõime, 
kvaliteetsete töökohtade loomise ja 
investeeringutega seotud 
poliitikavaldkondadega, eelkõige ühe või 
mitmega alljärgnevast:
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Or. en

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) avaliku sektori finantsjuhtimine ja 
varade valitsemine, eelarvemenetlus, võla 
haldamine ja tulu haldamine ning 
maksudest kõrvalehoidumist tõkestav 
poliitika;

a) avaliku sektori finantsjuhtimine ja 
varade valitsemine, eelarvemenetlus, võla 
haldamine, tulu ja kulu haldamine ning 
maksustamise vältimist, maksupettusi ja 
maksudest kõrvalehoidumist tõkestav 
poliitika;

Or. en

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) ettevõtluskeskkond, sealhulgas 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
jaoks, reindustrialiseerimine, erasektori 
arendus, toodete ja teenuste turud, 
investeerimine, riigiosalus ettevõtetes, 
erastamisprotsessid, kaubandus ja 
välismaised otseinvesteeringud, konkurents 
ja riigihanked, säästev valdkondlik areng 
ning teadusuuringute ja innovatsiooni ja 
digitaliseerimise toetamine;

c) ettevõtluskeskkond, sealhulgas 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
jaoks, reindustrialiseerimine, erasektori 
arendus, toodete ja teenuste turud, riiklik 
investeerimispoliitika, erasektori 
investeeringud, kaubandus ja välismaised 
otseinvesteeringud, konkurents ja 
riigihanked, säästev valdkondlik areng ning 
teadusuuringute ja innovatsiooni ja 
digiteerimise toetamine;

Or. en

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 1 – punkt d



PR\1201180ET.docx 47/135 PE648.526v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) haridus ja koolitus; 
tööturupoliitika, sealhulgas 
sotsiaaldialoog, mille sihiks on töökohtade 
loomine; digioskused, vaesuse 
vähendamine; sotsiaalse kaasatuse 
edendamine; sotsiaalkindlustuse ja 
sotsiaalhoolekande süsteemid; rahvatervis 
ja tervishoiusüsteemid; samuti 
ühtekuuluvus-, varjupaiga-, rände- ja 
piiripoliitika;

d) sotsiaalkindlustuse ja 
sotsiaalhoolekande süsteemid, rahvatervis 
ja tervishoiusüsteemid, haridus, elukestev 
õpe ja koolitus, kaasav tööturupoliitika, 
sealhulgas sotsiaalne dialoog, kvaliteetsete 
töökohtade loomine, digioskused, võitlus 
vaesuse, sissetulekute ebavõrdsuse ja 
soolise ebavõrdsuse vastu, sotsiaalse 
kaasatuse edendamine, võitlus 
energiaostuvõimetuse vastu ja võrdsete 
võimaluste loomine, pöörates erilist 
tähelepanu lastele ja noortele, ning 
ühtekuuluvus-, varjupaiga-, rände- ja 
piiripoliitika;

Or. en

Muudatusettepanek 75

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) poliitikameetmed, mille abil viiakse 
ellu kliimameetmeid, edendatakse 
liikuvust, energia- ja ressursitõhusust, 
taastuvaid energiaallikaid ning 
saavutatakse energiavarustuse 
mitmekesistamine ja tagatakse 
energiajulgeolek, samuti 
põllumajanduspoliitika, kalanduspoliitika 
ja maapiirkondade kestliku arengu 
poliitika; ning

e) poliitikameetmed, mille abil 
rakendatakse kestliku arengu 
keskkonnasammast, keskkonnakaitset ja 
Euroopa rohelist kokkulepet, 
kliimameetmeid ja liikuvust, edendatakse 
ringmajandust, energia- ja ressursitõhusust 
ning taastuvaid energiaallikaid ning 
saavutatakse energiavarustuse 
mitmekesistamine ja tagatakse 
energiajulgeolek, samuti poliitikameetmed 
põllumajandussektoris, mullakaitse ja 
bioloogilise mitmekesisuse valdkonnas, 
kalandussektoris ning maapiirkondade 
kestliku arengu vallas;

Or. en

Muudatusettepanek 76
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ea) poliitikameetmed riikliku 
taristuvõrgu edasiarendamiseks 
poliitiliste, majanduslike, halduslike, 
digitaalsete, julgeoleku, eluaseme-, 
tervishoiu-, transpordi-, keskkonna-, 
hanke- ja haridusfunktsioonide 
valdkonnas; ning

Or. en

Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võttes arvesse liitu mõjutanud hiljutistest 
kriisidest saadud õppetunde, peab 
programmi kohaldamisala olema 
erandkorras seotud ettepanekutega, mis 
suurendavad liikmesriikide 
majanduslikku, halduslikku, 
institutsioonilist ja ühiskondlikku 
vastupanuvõimet ulatuslikele 
vapustustele, kasutades selleks ühte 
järgmistest võimalustest:
a) varajase avastamise ja 
koordineeritud reageerimise võimekus, et 
reageerida rahvatervisele või julgeolekule 
avalduvate oluliste riskide korral (nt 
pandeemiad ja epideemiad, 
loodusõnnetused);
b) talitlus- ja teeninduspidevust 
puudutavate lahenduste edendamine 
oluliste avalike ja eraasutuste ja -sektorite 
jaoks, sealhulgas poliitika-, majandus-, 
haldus-, julgeoleku-, sotsiaal-, tervishoiu-, 
transpordi-, hanke- ja 
haridusvaldkonnas; ning
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c) riiklike, piirkondlike ja kohalike 
valitsuste suutlikkuse parandamine, et 
toetada kannatadasaanud kodanikke 
nende toimetulekule avalduva äkilise 
mõju ajal, mis on tingitud välistest 
vapustustest.

Or. en

Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kuni 22 000 000 000 eurot 
reformitoetusvahendile,

a) kuni 16 800 000 000 eurot 
lähenemise ja konkurentsivõime 
eelarvelisele toetusvahendile;

Or. en

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

aa) kuni 7 200 000 000 eurot 
lähenemise ja reformi 
rahastamisvahendile;

Or. en

Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kuni 840 000 000 eurot tehnilise b) kuni 1 000 000 000 eurot tehnilise 
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toetuse vahendile, toetuse vahendile.

Or. en

Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kuni 2 160 000 000 eurot 
lähenemisrahastule, millest:

välja jäetud

i) kuni 2 000 000 000 eurot rahalise 
toetuse komponendile ning
ii) kuni 160 000 000 eurot tehnilise 
toetuse komponendile.

Or. en

Muudatusettepanek 82

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui euroalasse mittekuuluv liikmesriik ei 
ole lähenemisrahastu puhul astunud 
31. detsembriks 2023 tõendatavaid samme 
ühisraha kasutuselevõtmiseks teatava 
ajavahemiku jooksul, kantakse temale 
lähenemisrahastu rahalise toetuse 
komponendi raames saadavalolev 
maksimumsumma vastavalt artiklile 26 
üle reformitoetusvahendisse, millele on 
osutatud käesoleva lõike esimese lõigu 
punktis a. Komisjon võtab vastu 
sellekohase otsuse pärast seda, kui on 
andnud asjaomasele liikmesriigile 
võimaluse esitada oma tähelepanekud 
kahe kuu jooksul alates komisjoni 
järelduste edastamisest liikmesriigile.

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Vahendid, mis on liikmesriikidele 
eraldatud eelarve jagatud täitmise korras, 
võib liikmesriikide palvel kanda üle 
programmile. Komisjon haldab neid 
vahendeid otseselt finantsmääruse artikli 
62 lõike 1 punkti a alusel või kaudselt 
kõnealuse artikli punkti c alusel. 
Võimaluse korral peetakse vahendite 
kasutamisel silmas asjaomase liikmesriigi 
huve.

4. Vahendid, mis on liikmesriikidele 
eraldatud eelarve jagatud täitmise korras, 
võib liikmesriikide palvel kanda üle 
lähenemise ja reformi 
rahastamisvahendisse, maksimaalse 
ülemmääraga 10 % liikmesriigi 
eelarvelistest vahenditest, ning tehnilise 
toetuse vahendisse. Komisjon haldab neid 
vahendeid otseselt finantsmääruse artikli 
62 lõike 1 punkti a alusel või kaudselt 
kõnealuse artikli punkti c alusel. 
Võimaluse korral tuleb neid vahendeid 
kasutada asjaomase liikmesriigi huvides. 

Or. en

Muudatusettepanek 84

Ettepanek võtta vastu määrus
I a peatükk (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I a PEATÜKK 
Lähenemise ja konkurentsivõime 
eelarveline toetusvahend

Or. en

Muudatusettepanek 85

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7a
Toetuskõlblikud liikmesriigid

1. Lähenemise ja konkurentsivõime 
eelarveline toetusvahend peab olema 
kättesaadav liikmesriikidele, kelle vääring 
on euro.
2. Samuti on eelarveline 
toetusvahend kättesaadav liikmesriikidele, 
kelle vääring ei ole euro ja kes osalevad 
vahetuskursimehhanismis (ERM II), 
pidades silmas nende eelseisvat euro 
kasutuselevõttu.
3. Liikmesriigid, kes on lõike 2 alusel 
toetuskõlblikud eelarvelise toetusvahendi 
raames, kuid on rahastamiskõlblikud ka 
lähenemise ja reformi rahastamisvahendi 
raames, teatavad viivitamata komisjonile, 
kummas toetusvahendis nad kavatsevad 
osaleda. Liikmesriigid, kes otsustavad 
osaleda eelarvelises toetusvahendis, ei ole 
enam rahastamiskõlblikud lähenemise ja 
reformi rahastamisvahendi raames.

Or. en

Muudatusettepanek 86

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7b
Toetuskõlblikud reformi- ja 

investeerimispaketid
1. Artiklites 4 ja 5 sätestatud 
eesmärkide saavutamiseks ning artiklis 6 
sätestatud ulatuses hõlmavad lähenemise 
ja konkurentsivõime eelarvelise 
toetusvahendi raames toetuskõlblikud 
paketid reeglina nii struktuurireformide 
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rakendamise meetmeid kui ka avaliku 
sektori investeerimisprojekte seotud 
poliitikavaldkondades võetavate meetmete 
ühtse paketi kaudu.
2. Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
paketid kajastavad artikli 2 lõike 1 punktis 
5b määratletud strateegilisi suuniseid 
ning on kooskõlas majanduspoliitika 
koordineerimise Euroopa poolaasta 
raames kindlaks määratud struktuuriliste 
probleemide ja prioriteetidega, võttes 
arvesse iga liikmesriigi kohta kindlaks 
määratud konkreetseid sotsiaalseid ja 
keskkonnanäitajaid, või vajaduse korral 
makromajandusliku 
kohandamisprogrammiga või liidu õiguse 
rakendamisega seotud meetmetega.

Or. en

Muudatusettepanek 87

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7c
Rakendamine

Komisjon rakendab lähenemise ja 
konkurentsivõime eelarvelist 
toetusvahendit eelarve otsese täitmise 
raames vastavalt finantsmäärusele.

Or. en

Muudatusettepanek 88

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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Artikkel 7d
Lisaeelarve

1. Lisaks käesoleva määruse artikli 7 
lõikes 2 sätestatud rahastamispaketile 
võib lähenemise ja konkurentsivõime 
eelarvelist toetusvahendit rahastada 
liikmesriikide täiendavatest osamaksetest 
või võlakirjade ühisest emiteerimisest, mis 
võib toimuda liidu uute omavahendite 
alusel. Neid täiendavaid vahendeid 
kasutatakse lähenemise ja 
konkurentsivõime eelarvelise 
toetusvahendi eeskirjade kohaselt ning 
selle eesmärkidel. Need kujutavad endast 
sihtotstarbelist välistulu lisaks 
finantsmääruse artikli 21 lõike 2 
punktis a loetletud juhtudele. Nende 
täiendavate vahendite suhtes 
kohaldatakse finantsmääruse artikli 22 
lõike 2 punkti a.
2. Liikmesriikidelt või liidu 
omavahenditest rahastatavate ühiste 
võlakirjade emiteerimisest saadavaid 
täiendavaid vahendeid, millele on 
osutatud käesoleva artikli lõikes 1, 
kasutatakse kooskõlas käesoleva 
määrusega. Selleks korraldab komisjon 
igas etapis eraldi iga-aastased 
taotlusvoorud kooskõlas artikliga 7f, et 
eraldada täiendavad toetused, mis tuleks 
asjaomastele liikmesriikidele igas etapis ja 
taotlusvoorus kättesaadavaks teha.

Or. en

Muudatusettepanek 89

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7e
Maksimaalne toetussumma
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Iga liikmesriigi puhul arvutatakse 
lähenemise ja konkurentsivõime 
eelarvelisest toetusvahendist eraldamiseks 
maksimaalne toetussumma, nagu on 
osutatud artiklis 7f, kasutades I lisas 
osutatud meetodit, mis põhineb 
liikmesriigi rahvaarvul ja ühe elaniku 
kohta arvutatud sisemajanduse 
koguprodukti (SKP) pöördväärtusel.
See maksimaalne toetussumma tehakse 
igale liikmesriigile osaliselt või täielikult 
eraldamiseks kättesaadavaks artiklis 7f 
sätestatud korrapärase toetuste 
eraldamise protsessi igas etapis ja igas 
taotlusvoorus.

Or. en

Muudatusettepanek 90

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7f
Toetuse eraldamise protsess ja 

taotlusvoorud
1. Artikli 7 lõikes 2 osutatud 
lähenemise ja konkurentsivõime 
eelarvelise toetusvahendi kogu 
rahastamispaketist 80 % eraldatakse 
korrapärase eraldamisprotsessi kaudu.
Artiklis 7e osutatud igale liikmesriigile 
saadavaloleva maksimaalse toetussumma 
eraldamise protsess toimub etappide ja 
taotlusvoorude kaupa. Igas etapis ja igas 
taotlusvoorus võivad liikmesriigid teha 
ettepaneku vahendite saamiseks kuni 
artiklis 7e osutatud maksimaalse toetuse 
kogusumma ulatuses, et kooskõlas 
artikliga 7h pakettide kohta esitatud 
ettepanekuid ellu viia.
2. Kuni ... [24 kuud pärast käesoleva 
määruse jõustumise kuupäeva] teeb 
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komisjon eraldamiseks kättesaadavaks 
40 % artikli 7 lõikes 2 osutatud 
rahastamispaketist. Iga liikmesriik võib 
teha ettepaneku vahendite saamiseks kuni 
artiklis 7e osutatud maksimaalse toetuse 
kogusumma ulatuses, et pakettide kohta 
esitatud ettepanekuid ellu viia.
3. Alates ... [käesoleva määruse 
jõustumise kuupäevast] kuni ... [48 kuud 
pärast käesoleva määruse jõustumise 
kuupäeva] teeb komisjon eraldamiseks 
kättesaadavaks 40 % artikli 7 lõikes 2 
osutatud rahastamispaketist, millele 
lisandub summa, mida ei ole eraldatud 
käesoleva artikli lõike 2 kohaselt. Iga 
liikmesriik võib teha ettepaneku vahendite 
saamiseks kuni artiklis 7e osutatud 
maksimaalse toetuse kogusumma 
ulatuses, millele lisandub võimalik 
kasutamata summa käesoleva artikli 
lõikes 2 osutatud maksimaalse rahalise 
toetuse eraldisest, et pakette ellu viia.
4. Alates ... [48 kuud pärast 
käesoleva määruse jõustumise kuupäeva] 
korraldab ja avaldab komisjon igal aastal 
taotlusvoorud, mis avaldatakse 
lähenemise ja konkurentsivõime 
eelarvelise toetusvahendi raames 
kooskõlas Euroopa poolaasta ajakavaga. 
Selleks avaldab ta selles ajavahemikus 
korraldatavate lisataotlusvoorude esialgse 
ajakava ning märgib iga vooru puhul 
summa, mis on artikli 7 lõikes 2 osutatud 
kogu rahastamispaketist alles jäänud.
20 % käesoleva määruse artikli 7 lõikes 2 
osutatud kogu rahastamispaketist 
eraldatakse paindlikult iga liikmesriigi 
maksimaalse rahalise toetuse 
lisaeraldisena eripakette eeldavate 
erandlike asjaolude korral. Selliseks 
asjaoluks võib olla konkreetset 
liikmesriiki või kogu liitu mõjutav 
hädaolukord, mis nõuab liikmesriigilt 
reageerimist või vastupanuvõimet 
ulatuslikele vapustustele, või määruses 
(EL).../... [määrus euroala lähenemise ja 
konkurentsivõime rahastamisvahendi 
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juhtimisraamistiku kohta, vastavalt 
ettepanekule COM(2019)0354] 
määratletud tõsine majandussurutis.

Or. en

Muudatusettepanek 91

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 g (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7g
Täiendavus ja täiendav rahastamine

Lähenemise ja konkurentsivõime 
eelarvelise toetusvahendi raames antav 
toetus täiendab muude liidu fondide ja 
programmide raames antavat toetust. 
Sellest vahendist toetatavad reformi- ja 
investeerimisprojektid võivad saada 
toetust muudest liidu programmidest ja 
vahenditest, tingimusel, et sellise 
toetusega ei kaeta samu kulusid.

Or. en

Muudatusettepanek 92

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 h (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7h
Reformi- ja investeerimispaketi ettepanek
1. Liikmesriik, kes soovib lähenemise 
ja konkurentsivõime eelarvelisest 
toetusvahendist toetust saada, esitab 
komisjonile käesoleva määruse artiklis 7b 
määratletud paketi ettepaneku. Et 
reformid leiaksid laialdast toetust, 
konsulteerivad programmi alusel toetust 
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soovivad riigid paketiettepanekute 
koostamisel asjaomaste sidusrühmadega, 
nagu kohalikud ja piirkondlikud 
ametiasutused, ettevõtted, 
sotsiaalpartnerid ning kodanikuühiskond, 
juhindudes komisjoni delegeeritud 
määruse (EL) nr 240/2014 asjakohastest 
sätetest, samuti konsulteerivad nad 
liikmesriikide parlamentidega.
2. Liikmesriigi esitatud paketi 
ettepanek esitatakse koos riikliku 
reformikavaga eraldi lisana või komisjoni 
poolt vastu võetud konkreetse ajakava 
kohaselt.
3. Paketi ettepanek peab olema 
nõuetekohaselt põhjendatud. Eeskätt peab 
see sisaldama järgmisi punkte:
a) selgitus vastavuse kohta artikli 2 lõike 1 
punktis 5b määratletud strateegilistele 
suunistele ning kooskõla kohta Euroopa 
poolaasta või makromajandusliku 
kohandamisprogrammi raames kindlaks 
määratud struktuuriliste probleemide ja 
prioriteetidega ning muude asjakohaste 
meetmetega, mis on seotud liidu õiguse 
rakendamisega;
b) reformi- ja investeerimispaketi eeldatav 
mõju lähenemisele ja konkurentsivõimele;
c) põhjendus paketi sidususe kohta nende 
poliitikavaldkondade ulatuses, kus 
meetmeid kavatsetakse rakendada;
d) panus liidu ja liikmesriikide artikli 7b 
lõikes 2 osutatud kohustuste täitmisse ja 
võimaluse korral teistele liikmesriikidele 
ülekanduv mõju;
e) reformide ja investeeringute eeldatav 
majanduslik, sotsiaalne ja asjakohasel 
juhul keskkonnamõju asjaomases 
liikmesriigis, sealhulgas Euroopa 
poolaasta tulemustabelis (põhi- ja 
täiendavad näitajad) ja Euroopa 
sotsiaalõiguste samba sotsiaalses 
tulemustabelis;
f) kaasnevad meetmed, mis on vajalikud 
eelkõige tuvastatud negatiivse keskkonna-
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, majandusliku ja sotsiaalse mõju 
leevendamiseks, ning panus 
ühtekuuluvuse suurendamisse;
g) esitatud paketi hinnangulised 
kogukulud koos asjakohase 
põhjendusega;
h) kavandatud reformi- ja 
investeerimisprojektid, nendega seotud 
reformi- ja investeerimisperiood ning 
kulude-tulude analüüs;
i) reformide ja investeeringute vahe-
eesmärgid, sihid ja rakendamise ajakava, 
mille maksimaalne kestus on reformide 
puhul neli aastat ja investeeringute puhul 
seitse aastat;
j) liikmesriigi poolt paketi tulemuslikuks 
rakendamiseks kavandatav kord, 
sealhulgas kavandatud vahe-eesmärgid ja 
sihid ning nendega seotud näitajad;
k) reformi- ja investeerimispaketi 
kavandatav riiklik kaasrahastamine, mis 
arvutatakse vastavalt artiklile 7k;
l) asjakohasel juhul teave juba saadava 
või kavandatud liidu rahastamise kohta.
Liikmesriik, kes soovib saada artiklis 7f 
määratletud maksimaalse rahalise toetuse 
lisaeraldist, esitab komisjonile lisaks 
eespool loetletud punktidele selgituse 
erandliku asjaolu kohta, mis õigustab 
eripaketi vajalikkust, ning paketi 
majandusliku, sotsiaalse ja vajaduse 
korral ka asjaomasele liikmesriigile 
avalduva keskkonnamõju kohta;
4. Kvaliteetsete reformi- ja 
investeerimispaketi ettepanekute 
koostamisel võib komisjon asjaomase 
liikmesriigi taotlusel korraldada 
kogemusnõustamise, et taotlev liikmesriik 
võiks teiste liikmesriikide kogemustest abi 
saada.

Or. en
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Muudatusettepanek 93

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7i
Komisjoni hinnang

1. Paketi ettepaneku hindamisel teeb 
komisjon tihedat koostööd asjaomase 
liikmesriigiga. Komisjon võib esitada 
tähelepanekuid või küsida lisateavet. 
Liikmesriik esitab küsitud lisateabe ja 
võib vajaduse korral ettepanekut enne 
selle ametlikku esitamist muuta.
2. Paketi ettepaneku hindamisel 
võtab komisjon arvesse asjaomase 
liikmesriigi esitatud põhjendusi ja punkte, 
millele on osutatud artikli 7h lõikes 3, 
ning muud asjakohast teavet.
3. Komisjon hindab paketi 
ettepaneku tulemuslikkust, tõhusust, 
sidusust ja asjakohasust ning võtab 
selleks arvesse nelja järgmist kriteeriumi:
a) tulemuslikkus:
i) kas paketi ettepanekul on asjaomasele 
liikmesriigile eeldatavasti positiivne ja 
püsiv netomõju, mis võimaldab saavutada 
artiklites 4 ja 5 osutatud eesmärgid, võttes 
samal ajal arvesse kaasnevaid meetmeid;
ii) kas paketi ettepanekul on asjaomases 
liikmesriigis eeldatavasti kestev 
majanduslik, sotsiaalne ja asjakohasel 
juhul keskkonnamõju, mis väljendub ka 
Euroopa poolaasta tulemustabelis (põhi- 
ja lisanäitajad) ning Euroopa 
sotsiaalõiguste samba sotsiaalnäitajate 
tulemustabelis, ning kas tuvastatud 
negatiivse keskkonna-, majandus- ja 
sotsiaalmõju leevendamiseks kavandatud 
kaasnevad meetmed on tõhusad;
iii) kas liikmesriigi välja pakutud kord 
tagab eeldatavasti paketi ettepaneku 
tulemusliku rakendamise, sealhulgas 
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võimaldab saavutada kavandatud vahe-
eesmärgid ja sihid ning nendega seotud 
näitajad;
iv) kas paketi ettepanek annab 
eeldatavasti tulemusliku panuse 
liikmesriigi lähenemisse ja 
konkurentsivõimesse rakendusperioodi 
jooksul ning aitab suurendada 
ühtekuuluvust;
b) tõhusus:
i) kas liikmesriigi põhjendus esitatud 
paketi ettepaneku hinnanguliste 
kogukulude summa kohta on mõistlik ja 
usutav;
ii) kas kavandatud reformi- ja 
investeerimisprojektid, nendega seotud 
reformi- ja investeerimisperiood ning 
üksikasjalik kulude-tulude analüüs on 
mõistlikud ja usutavad;
c) sidusus:
i) kas paketi ettepanek on sidus nende 
poliitikavaldkondade ulatuses, kus 
meetmeid kavatsetakse rakendada;
ii) kas paketi ettepanek on kooskõlas liidu 
ja liikmesriikide kohustustega, millele on 
osutatud artikli 7b lõikes 2;
d) asjakohasus:
kas paketi ettepanek on kooskõlas artikli 2 
lõike 1 punktis 5b määratletud 
strateegiliste suunistega;
ii) kas paketi ettepanek vastab 
struktuurilistele probleemidele ja 
prioriteetidele, mis on kindlaks tehtud 
Euroopa poolaasta või 
makromajandusliku 
kohandamisprogrammi kontekstis;
iii) kas paketi ettepanek on kooskõlas 
muude asjakohaste meetmetega, mis on 
seotud liidu õiguse rakendamisega.
Käesolevas lõikes sätestatud 
hindamiskriteeriume kohaldatakse 
kooskõlas II lisas esitatud suunistega.
Lisaks hindab komisjon artiklis 7f 
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osutatud erandlike asjaolude 
majandusliku, sotsiaalse ja 
keskkonnamõju laadi, tõsidust ja kestust 
liikmesriigi poolt vastavalt artiklile 7h 
esitatud elementide alusel.
4. Liikmesriikide esitatud 
paketiettepanekute hindamisel võivad 
komisjoni abistada eksperdid.

Or. en

Muudatusettepanek 94

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 j (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7j
Komisjoni otsus

1. Komisjon võtab otsuse vastu 
delegeeritud õigusaktiga vastavalt artiklile 
36a nelja kuu jooksul alates ettepaneku 
ametlikust esitamisest liikmesriigi poolt. 
Juhul kui komisjon hindab liikmesriigi 
esitatud paketi ettepanekut positiivselt, 
esitatakse otsuses reformid ja 
investeerimisprojektid, mille liikmesriik 
peab ellu viima, kaasa arvatud vahe-
eesmärgid ja sihid ning artikli 7f kohaselt 
eraldatud rahaline toetus, samuti riigi 
kaasrahastamine.
Vastavalt artiklile 33 täiendab rahaline 
toetus muid liidu fondidest toetatavaid 
meetmeid või tegevust.
2. Rahalise toetuse summa pakettide 
puhul, mis vastavad artiklis 7i sätestatud 
kriteeriumidele, määratakse kindlaks 
järgmiselt:
a) kui paketi ettepaneku 
hinnanguliste kogukulude summa, millest 
on maha arvatud riigi kaasrahastamine, 
on võrdne kõnealuse liikmesriigi jaoks 
ette nähtud artiklis 7e osutatud 
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maksimaalse toetussummaga, millele 
lisandub asjakohasel juhul artiklis 7f 
osutatud maksimaalse toetussumma 
lisaeraldis, või sellest summast suurem, 
on asjaomasele liikmesriigile eraldatav 
rahaline toetus võrdne artiklis 7e osutatud 
maksimaalse toetussummaga, millele 
lisandub asjakohasel juhul artiklis 7f 
osutatud maksimaalse toetussumma 
lisaeraldis;
b) kui paketi hinnanguliste 
kogukulude summa, millest on maha 
arvatud riigi kaasrahastamine, on 
väiksem kui kõnealuse liikmesriigi jaoks 
ette nähtud artiklis 7e osutatud 
maksimaalne toetussumma, millele 
lisandub asjakohasel juhul artiklis 7f 
osutatud maksimaalse toetussumma 
lisaeraldis, on asjaomasele liikmesriigile 
eraldatav rahaline toetus võrdne paketi 
ettepaneku hinnanguliste kogukulude 
summaga, millest on maha arvatud riigi 
kaasrahastamine;
Kui paketi ettepanek ei täida artikli 7i 
lõikes 3 sätestatud kriteeriume, siis 
asjaomasele liikmesriigile rahalist toetust 
ei eraldata. Asjaomane liikmesriik võib 
esitada vastavalt artikli 19 lõike 2 
punktile d taotluse tehnilise toetuse 
saamiseks, et ettepanekut järgmistes 
etappides paremini ette valmistada.
3. Lõikes 1 osutatud komisjoni 
otsuses määratakse samuti kindlaks 
järgmine:
a) rahalise toetuse summa, mis 
makstakse osadena välja, kui liikmesriik 
on rahuldaval viisil saavutanud seoses 
paketi rakendamisega kindlaks määratud 
asjakohased vahe-eesmärgid ja sihid;
b) reformide ja 
investeerimisprojektide kirjeldus ning 
paketi hinnanguliste kogukulude summa;
c) paketi rakendamisperiood 
järgmiselt:
i) investeeringu lõpuleviimise osas lõpeb 
investeerimisperiood, mille jooksul 
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investeerimisprojekt tuleb ellu viia, 
hiljemalt seitsme aasta möödumisel otsuse 
vastuvõtmisest;
ii) reformide osas lõpeb periood, mille 
jooksul reformid tuleb ellu viia, hiljemalt 
nelja aasta möödumisel otsuse 
vastuvõtmisest;
d) reformi- ja investeerimispaketi 
rakendamise ning asjaomase liikmesriigi 
poolt selle kohta aruannete esitamise 
üksikasjalik kord ja ajakava Euroopa 
poolaasta protsessi raames;
e) vahe-eesmärkide ja sihtide 
saavutamist kajastavad näitajad ning
f) komisjonile asjaomastele 
alusandmetele juurdepääsu andmise kord.
4. Kui komisjon annab paketi 
ettepanekule negatiivse hinnangu, esitab 
ta selle koos nõuetekohase põhjendusega 
nelja kuu jooksul alates ettepaneku 
esitamisest liikmesriigi poolt.

Or. en

Muudatusettepanek 95

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 k (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7k
Riigi kaasrahastamise määr ja selle 

muutmine
1. Liikmesriigid kaasrahastavad 
vähemalt 25 % artikli 7h lõikes 3 osutatud 
paketi hinnangulistest 
investeerimiskuludest.
2. Kui käesoleva määruse artikli 7h 
kohase paketi või muudetud paketi 
ettepaneku esitamise ajal on liikmesriigis 
määruse (EL).../... [määrus euroala 
lähenemise ja konkurentsivõime 
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rahastamisvahendi juhtimisraamistiku 
kohta, vastavalt ettepanekule 
COM(2019)0354] artikli 6 kohaselt 
kindlaks tehtud tõsine majandussurutis, 
vähendatakse eelarvelise toetusvahendi 
raames artiklis 7h osutatud konkreetse 
etapi või taotlusvooruga seotud riiklikku 
kaasrahastamist poole võrra.
3. Komisjon võtab riikliku 
kaasrahastamise vähendamise otsuse 
vastu kolme kuu jooksul alates 
liikmesriigilt taotluse saamisest. Otsuses 
esitatakse põhjused, mis õigustavad 
riikliku kaasrahastamise vähendamist 
poole võrra.
4. Käesoleva artikli lõikes 3 osutatud 
riikliku kaasrahastamise vähendamise 
otsust kohaldatakse artiklis 7f osutatud 
konkreetse etapi või taotlusvooru suhtes, 
mis toimub pärast otsuse kuupäeva.

Or. en

Muudatusettepanek 96

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 l (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7l
Liikmesriigi paketi muutmine

1. Kui liikmesriik ei suuda paketti, 
sealhulgas asjakohaseid vahe-eesmärke ja 
sihte, kas osaliselt või täielikult täita 
objektiivsete asjaolude, sealhulgas seda 
liikmesriiki või liitu tervikuna mõjutavast 
hädaolukorrast tingitud erandlike 
asjaolude tõttu, mis nõuavad kõnealuselt 
liikmesriigilt hädaolukordadele 
reageerimist või vastupanuvõimet 
ulatuslikele vapustustele, või kui 
liikmesriigis valitseb tõsine 
majandussurutis, nagu on määratletud 
määruses (EL).../... [määrus euroala 
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lähenemise ja konkurentsivõime 
rahastamisvahendi juhtimisraamistiku 
kohta, vastavalt ettepanekule 
COM(2019)0354], võib asjaomane 
liikmesriik esitada komisjonile 
põhjendatud taotluse käesoleva määruse 
artikli 7j lõikes 1 osutatud otsuse 
muutmiseks või asendamiseks. Selleks 
võib liikmesriik esitada muudetud või uue 
paketi.
2. Kui komisjon leiab, et asjaomase 
liikmesriigi esitatud põhjustel on 
asjakohase paketi muutmine põhjendatud, 
hindab ta muudetud või uut paketti 
vastavalt artiklile 7i ja teeb vastavalt 
artiklile 7j uue otsuse nelja kuu jooksul 
alates taotluse ametlikust esitamisest.
3. Kui komisjon leiab, et paketi 
muutmine liikmesriigi esitatud põhjustel 
ei ole õigustatud, lükkab ta taotluse tagasi 
nelja kuu jooksul alates selle ametlikust 
esitamisest, olles andnud asjaomasele 
liikmesriigile võimaluse esitada oma 
tähelepanekud ühe kuu jooksul alates 
komisjoni järeldustest teada saamisest.

Or. en

Muudatusettepanek 97

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 m (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7m
Maksed, rahalise toetuse peatamine ja 

tühistamine
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1. Käesoleva määruse artikli 7j 
lõikes 1 osutatud komisjoni otsus kujutab 
endast finantsmääruse tähenduses 
individuaalset juriidilist kohustust, mis 
võib tugineda üldistele kulukohustustele. 
Eelarvelised kulukohustused võib jagada 
mitme aasta jooksul tehtavateks iga-
aastasteks osamakseteks.

2. Lisaks finantsmääruse artikli 12 
lõikes 4 sätestatule kantakse käesoleva 
määruse kohased kasutamata jäänud 
kulukohustuste assigneeringud 
automaatselt üle ja neid võib võtta kuni 
31. detsembrini 2027. Järgmisel 
eelarveaastal tuleb esmalt kasutada üle 
kantud summat.
3. Rahalise toetuse maksmine 
asjaomasele liikmesriigile käesoleva 
artikli kohaselt toimub vastavalt 
eelarveassigneeringutele ja vabade 
vahendite olemasolul.
4. Kui artikli 7j lõikes 1 osutatud 
otsuses sätestatud vahe-eesmärgid ja sihid 
on saavutatud, esitab asjaomane 
liikmesriik komisjonile nõuetekohaselt 
põhjendatud taotluse rahalise toetuse 
maksmiseks. Komisjon hindab kahe kuu 
jooksul alates taotluse saamisest, kas 
artikli 7j lõikes 1 osutatud otsuses 
sätestatud vahe-eesmärgid ja sihid on 
rahuldaval viisil saavutatud. Selles võivad 
teda abistada eksperdid.
Kui komisjoni hinnang on positiivne, 
makstakse rahaline toetus välja kooskõlas 
finantsmäärusega.
5. Kui komisjon teeb lõikes 4 
osutatud hindamise tulemusena kindlaks, 
et artikli 7j lõikes 1 osutatud otsuses 
sätestatud vahe-eesmärgid ja sihid ei ole 
rahuldavalt saavutatud, peatatakse kogu 
või osa rahalise toetuse maksmine. 
Asjaomane liikmesriik võib esitada oma 
tähelepanekud ühe kuu jooksul alates 
komisjoni hindamise tulemusest teada 
saamisest. 
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Toetuse maksmine taastatakse, kui 
liikmesriik on võtnud vajalikud meetmed, 
et tagada artikli 7j lõikes 1 osutatud vahe-
eesmärkide ja sihtide rahuldav 
saavutamine.
6. Erandina finantsmääruse 
artikli 116 lõikest 2 hakkab maksetähtaeg 
kulgema alates kuupäevast, mil 
liikmesriiki teavitati lõike 4 teise lõigu 
kohasest positiivsest hindamistulemusest, 
või kuupäevast, mil teatati maksete 
taastamisest vastavalt lõike 5 teisele 
lõigule.
7. Kui asjaomane liikmesriik ei ole 
võtnud vajalikke meetmeid kuue kuu 
jooksul alates toetuse maksmise 
peatamisest, tühistab komisjon rahalise 
toetuse summa vastavalt finantsmääruse 
artikli 14 lõikele 1, olles andnud 
asjaomasele liikmesriigile võimaluse 
esitada oma tähelepanekud kahe kuu 
jooksul alates komisjoni järeldustest teada 
saamisest.
8. Kui asjaomane liikmesriik ei ole 
18 kuu jooksul alates artikli 7j lõikes 1 
osutatud otsuse vastuvõtmise kuupäevast 
teinud reaalseid edusamme ühegi 
asjaomase vahe-eesmärgi ega sihi 
saavutamiseks, tühistab komisjon rahalise 
toetuse summa vastavalt finantsmääruse 
artikli 14 lõikele 1.
Komisjon teeb otsuse rahalise toetuse 
summa tühistada pärast seda, kui on 
andnud asjaomasele liikmesriigile 
võimaluse esitada oma tähelepanekud 
kahe kuu jooksul alates sellest, mil 
edastati komisjoni hinnang, mille kohaselt 
liikmesriik ei ole teinud reaalseid 
edusamme ühegi asjaomase vahe-
eesmärgi ega sihi saavutamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 98
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 n (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7n
Liikmesriigi aruandlus Euroopa 

poolaasta raames
Asjaomane liikmesriik annab pakettide 
täitmisel tehtud edusammude kohta 
korrapäraselt aru Euroopa poolaasta 
protsessi raames, ilma et see piiraks 
artikli 7j lõike 3 punkti d kohaldamist. 
Selleks kasutavad liikmesriigid Euroopa 
poolaasta protsessi vahendina pakettide 
täitmisel tehtud edusammudest 
teavitamisel. Aruannete esitamise 
üksikasjalik kord ja ajakava, sealhulgas 
komisjonile asjaomastele alusandmetele 
juurdepääsu andmise kord, sätestatakse 
artikli 7j lõikes 1 osutatud otsuses. Kui 
asjaomane liikmesriik rakendab määruse 
(EL) nr 472/2013 artiklis 7 osutatud 
makromajanduslikku 
kohandamisprogrammi, toimub 
asjakohane aruandlus selles kontekstis 
kooskõlas nimetatud määruse sätetega.

Or. en

Muudatusettepanek 99

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 o (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7o
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

antav teave ning liikmesriikide pakettidest 
teavitamine

1. Komisjon edastab artikli 7j 
kohaselt vastu võetud paketid ilma 
põhjendamatu viivituseta Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule. Asjaomane 
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liikmesriik võib paluda komisjonil 
eemaldada tundlik või konfidentsiaalne 
teave, mille avalikustamine seaks ohtu 
liikmesriigi avalikud huvid.
2. Komisjon võib võtta 
teavitamismeetmeid, et tagada liidu 
vahendite nähtavus asjakohase paketiga 
ette nähtud rahalise toetuse osas, 
sealhulgas koos asjaomase liikmesriigi 
ametiasutustega võetavate ühiste 
teavitamismeetmete kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 100

Ettepanek võtta vastu määrus
II peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Reformitoetusvahend Lähenemise ja reformi rahastamisvahend

Or. en

Muudatusettepanek 101

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kooskõlas artikli 4 punktis a ja artikli 5 
lõike 2 punktis a sätestatud eesmärkidega 
vastavad programmi rahastamise 
tingimustele sellised struktuurireformid, 
mille eesmärk on majanduspoliitika 
koordineerimise Euroopa poolaasta raames 
kindlaks tehtud probleemide 
lahendamine.

Kooskõlas artiklites 4 ja 5 sätestatud 
eesmärkidega vastavad programmi 
rahastamise tingimustele sellised 
struktuurireformid, mille eesmärk on 
probleemide ja prioriteetide lahendamine, 
mis on kindlaks tehtud majanduspoliitika 
koordineerimise Euroopa poolaasta raames 
või makromajanduslike 
kohandamisprogrammide rakendamisel, 
mis on olulised euroalaga ühinemiseks 
valmistumisel või seotud liidu õiguse 
rakendamisega.
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Or. en

Muudatusettepanek 102

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8a
Täiendavad rahastamisvahendid

1. Lisaks artikli 7 lõikes 2 sätestatud 
rahastamispaketile võib lähenemise ja 
reformi rahastamisvahendit rahastada 
liikmesriikide täiendavatest osamaksetest 
või võlakirjade ühisest emiteerimisest, mis 
võib toimuda liidu uute omavahendite 
alusel. Neid täiendavaid vahendeid 
kasutatakse lähenemise ja reformi 
rahastamisvahendi eeskirjade ja eesmärgi 
kohaselt. Need kujutavad endast 
sihtotstarbelist välistulu lisaks 
finantsmääruse artikli 21 lõike 2 
punktis a loetletud juhtudele. Sellise 
täiendava osaluse suhtes kohaldatakse 
finantsmääruse artikli 22 lõike 2 punkti a. 
2. Liikmesriikidelt või liidu 
omavahenditest rahastatavate ühiste 
võlakirjade emiteerimisest saadavaid 
täiendavaid vahendeid, millele on 
osutatud käesoleva artikli lõikes 1, 
kasutatakse kooskõlas käesoleva 
määrusega. Selleks korraldab komisjon 
igas etapis eraldi iga-aastased 
taotlusvoorud kooskõlas artikliga 10, et 
eraldada täiendavad vahendid, mis tuleks 
asjaomastele liikmesriikidele igas etapis ja 
taotlusvoorus kättesaadavaks teha.

Or. en

Muudatusettepanek 103

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 8 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8b
Rahastamiskõlblikud liikmesriigid

Lähenemise ja reformi rahastamisvahend 
on kättesaadav liikmesriikidele, kelle 
vääring ei ole euro, kes on näidanud, et 
nad teevad konkreetseid samme euroalaga 
liitumiseks, ja kes ei ole teatanud 
komisjonile oma kavatsusest osaleda 
lähenemise ja konkurentsivõime 
eelarvelises toetusvahendis artikli 7a 
lõike 3 alusel. Konkreetsed sammud 
peaksid endast kujutama asjaomase 
liikmesriigi valitsuse poolt komisjonile 
saadetud ametlikku kirja, milles 
väljendatakse selget kavatsust mõistliku ja 
kindlaks määratud ajavahemiku jooksul 
euroalaga liituda, ning komisjoniga 
konsulteerimise järel esitatud usutavat 
tähtaegadega tegevuskava konkreetsete 
meetmete rakendamiseks, millega 
valmistatakse ette edukat liitumist 
euroalaga, sealhulgas sammud, millega 
tagatakse riiklike õigusaktide täielik 
kooskõla liidu õiguse kohaste nõuetega 
(k.a pangandusliitu puudutavad nõuded).
Kui liikmesriik ei ole näidanud, et ta teeb 
konkreetseid samme euroalaga 
liitumiseks, ega ole teatanud komisjonile 
oma kavatsusest osaleda artikli 7a lõikes 3 
osutatud lähenemise ja konkurentsivõime 
eelarvelises toetusvahendis, jaotatakse 
rahaline toetus ümber teistele 
liikmesriikidele, kes osalevad lähenemise 
ja reformi rahastamisvahendis vastavalt 
artiklile 9.

Or. en

Muudatusettepanek 104

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I lisas on esitatud igale liikmesriigile saada 
olev maksimaalne rahalise toetuse summa 
artikli 7 lõike 2 punktis a osutatud 
reformitoetusvahendi kogu 
rahastamispaketist. Iga liikmesriigi 
maksimaalne toetussumma arvutatakse 
välja, kasutades kõnealuses lisas esitatud 
kriteeriume ja meetodit ning võttes aluseks 
liikmesriigi rahvaarvu. Maksimaalne 
toetussumma on igale liikmesriigile 
osaliselt või täielikult saadaval artiklis 10 
esitatud toetuse eraldamise protsessi igas 
etapis ja taotlusvoorus.

I lisas on esitatud igale liikmesriigile saada 
olev maksimaalne rahalise toetuse summa 
artikli 7 lõike 2 punktis a osutatud 
lähenemise ja reformi rahastamisvahendi 
kogu rahastamispaketist. Iga liikmesriigi 
maksimaalne toetussumma arvutatakse 
välja, kasutades kõnealuses lisas esitatud 
kriteeriume ja meetodit ning võttes aluseks 
liikmesriigi rahvaarvu ja ühe elaniku 
kohta arvutatud sisemajanduse 
koguprodukti (SKP) pöördväärtuse. 
Maksimaalne toetussumma on igale 
liikmesriigile osaliselt või täielikult 
saadaval artiklis 10 esitatud toetuse 
eraldamise protsessi igas etapis ja 
taotlusvoorus.

Or. en

Muudatusettepanek 105

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon teeb eraldamiseks 
kättesaadavaks 11 000 000 000 eurot, mis 
on 50 % artikli 7 lõike 2 punktis a osutatud 
kogu rahastamispaketist, kahekümneks 
kuuks alates käesoleva määruse 
kohaldamise kuupäevast. Iga liikmesriik 
võib teha ettepaneku, et talle eraldatakse 
kuni artiklis 9 osutatud maksimaalse 
toetuse kogusumma, et täita artikli 11 
kohaselt esitatud reformikohustusi.

2. Kuni ... [36 kuud pärast käesoleva 
määruse jõustumise kuupäeva] teeb 
komisjon eraldamiseks kättesaadavaks 
50 % artikli 7 lõikes 2 osutatud 
rahastamispaketist. Iga liikmesriik võib 
teha ettepaneku, et talle eraldataks kuni 
artiklis 9 osutatud maksimaalse toetuse 
kogusumma, et täita artikli 11 kohaselt 
esitatud reformikohustusi.

Or. en

Muudatusettepanek 106

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ajavahemikuks, mis algab pärast 
lõikes 2 osutatud ajavahemikku, teeb 
komisjon reformitoetusvahendi raames 
korraldatud ja avaldatud taotlusvoorude 
alusel eraldamiseks kättesaadavaks 
11 000 000 000 eurot, mis kujutab endast 
ülejäänud 50 % reformitoetusvahendi 
kogu rahastamispaketist, millele on 
osutatud artikli 7 lõike 2 punktis a, ning 
lisaks summa, mida ei ole eraldatud 
vastavalt lõikele 2. Esimese taotlusvooru 
eesmärk on eraldada 11 000 000 000 
eurot.

3. Alates ... [36 kuud pärast 
käesoleva määruse jõustumise kuupäeva] 
kuni ... [72 kuud pärast käesoleva 
määruse jõustumise kuupäeva] teeb 
komisjon eraldamiseks kättesaadavaks 
ülejäänud 50 % artikli 7 lõikes 2 osutatud 
kogu rahastamispaketist ning lisaks 
summa, mida ei ole eraldatud vastavalt 
lõikele 2.

Or. en

Muudatusettepanek 107

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui artikli 7 lõike 2 punktis a 
osutatud kogu saadavalolev 
rahastamispakett ei ole pärast lõikes 3 
osutatud esimest taotlusvooru vastavalt 
lõigetele 2 ja 3 täielikult eraldatud, 
korraldab komisjon lisataotlusvoore. 
Selleks võtab komisjon vastu ja avaldab 
kõnealuses ajavahemikus korraldatavate 
lisataotlusvoorude esialgse ajakava ning 
märgib iga vooru puhul summa, mis on 
alles jäänud artikli 7 lõike 2 punktis a 
osutatud kogu rahastamispaketist.

4. Alates ... [72 kuud pärast 
käesoleva määruse jõustumise kuupäeva] 
teeb komisjon eraldamiseks 
kättesaadavaks käesoleva artikli lõike 3 
kohaselt eraldamata jäänud summa, 
kasutades selleks iga-aastaseid 
taotlusvoore, mis korraldatakse ja 
avaldatakse lähenemise ja reformi 
rahastamisvahendi alusel ja kooskõlas 
Euroopa poolaasta ajakavaga. Selleks 
võtab komisjon vastu ja avaldab 
kõnealuses ajavahemikus korraldatavate 
lisataotlusvoorude esialgse ajakava ning 
märgib iga vooru puhul summa, mis on 
alles jäänud artikli 7 lõike 2 punktis a 
osutatud kogu rahastamispaketist.

Or. en
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Muudatusettepanek 108

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik, kes soovib 
reformitoetusvahendist toetust saada, 
esitab komisjonile reformikohustuste 
ettepaneku. Ettepanekus esitatakse 
üksikasjalikud meetmed selliste 
struktuurireformide elluviimiseks, mille 
eesmärk on lahendada Euroopa poolaasta 
raames kindlaks tehtud probleeme, ning 
see sisaldab reformide rakendamise vahe-
eesmärke ja sihte ning ajakava, mille 
maksimumkestus võib olla kolm aastat.

1. Liikmesriik, kes soovib lähenemise 
ja reformi rahastamisvahendist toetust 
saada, esitab komisjonile 
reformikohustuste ettepaneku. Ettepanekus 
esitatakse üksikasjalikud meetmed selliste 
struktuurireformide elluviimiseks, mille 
eesmärk on lahendada Euroopa poolaasta 
raames kindlaks tehtud probleeme, ning 
see sisaldab reformide rakendamise vahe-
eesmärke ja sihte ning ajakava, mille 
maksimumkestus võib olla seitse aastat. Et 
reformid leiaksid laialdast toetust, 
konsulteerivad programmi alusel toetust 
soovivad riigid paketiettepanekute 
koostamisel asjaomaste sidusrühmadega, 
nagu kohalikud ja piirkondlikud 
ametiasutused, ettevõtted, 
sotsiaalpartnerid ning kodanikuühiskond, 
juhindudes komisjoni delegeeritud 
määruse (EL) nr 240/2014 asjakohastest 
sätetest, samuti konsulteerivad nad 
liikmesriikide parlamentidega.

Or. en

Muudatusettepanek 109

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Asjaomane liikmesriik esitab 
reformikohustuste ettepaneku koos riikliku 
reformikavaga eraldi lisana. Selle lisa võib 
esitada koos riikliku reformikavaga või 
muul ajal.

2. Asjaomane liikmesriik esitab 
reformikohustuste ettepaneku koos riikliku 
reformikavaga eraldi lisana. Selle lisa võib 
esitada koos riikliku reformikavaga või 
komisjoni vastu võetud eraldi ajakava 
alusel.

Or. en
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Muudatusettepanek 110

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) Euroopa poolaasta raames kindlaks 
tehtud probleemide lahendamiseks pakutud 
struktuurireformi laad ja olulisus;

a) selgitus Euroopa poolaasta või 
makromajandusliku 
kohandamisprogrammi raames kindlaks 
tehtud probleemide ja prioriteetide 
lahendamiseks pakutud struktuurireformi 
kohta koos muude asjakohaste 
meetmetega, mis on seotud liidu õiguse 
rakendamisega;

Or. en

Muudatusettepanek 111

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

aa) põhjendus paketi sidususe kohta 
nende poliitikavaldkondade ulatuses, kus 
meetmeid kavatsetakse rakendada;

Or. en

Muudatusettepanek 112

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 – punkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ab) põhjendus reformikohustuse 
panuse kohta euroalaga ühinemise 
ettevalmistamisse;

Or. en
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Muudatusettepanek 113

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) reformi eeldatav majanduslik ja 
sotsiaalne mõju asjaomases liikmesriigis 
ning võimaluse korral teistesse 
liikmesriikidesse ülekanduv mõju;

b) reformide eeldatav majanduslik, 
sotsiaalne ja asjakohasel juhul 
keskkonnamõju asjaomases liikmesriigis, 
sealhulgas Euroopa poolaasta 
tulemustabelis (põhi- ja täiendavad 
näitajad) ja Euroopa sotsiaalõiguste 
samba sotsiaalses tulemustabelis;

Or. en

Muudatusettepanek 114

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kaasnevad meetmed, mida võib 
vaja minna;

c) kaasnevad meetmed, mis on 
vajalikud eelkõige tuvastatud negatiivse 
keskkonna-, majandusliku ja sotsiaalse 
mõju leevendamiseks, ning panus 
ühtekuuluvuse suurendamisse;

Or. en

Muudatusettepanek 115

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ca) esitatud paketi hinnangulised 
kogukulud koos asjakohase 
põhjendusega;
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Muudatusettepanek 116

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

cb) kavandatud reformid, nendega 
seotud reformiperiood ning kulude-tulude 
analüüs;

Or. en

Muudatusettepanek 117

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

da) reformide vahe-eesmärgid, sihid 
ning rakendamise ajakava maksimaalse 
kestusega seitse aastat;

Or. en

Muudatusettepanek 118

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) asjaomase liikmesriigi välja 
pakutud riigisisesed meetmed, sealhulgas 
kavandatud vahe-eesmärgid ja sihid ning 
nendega seotud näitajad, reformikohustuste 
tulemuslikuks rakendamiseks ning

e) asjaomase liikmesriigi välja 
pakutud meetmed, sealhulgas kavandatud 
vahe-eesmärgid ja sihid ning nendega 
seotud näitajad, reformikohustuste 
tulemuslikuks rakendamiseks ning

Or. en
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Muudatusettepanek 119

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kvaliteetsete reformikohustuste 
ettepanekute koostamisel võib komisjon 
korraldada kogemusnõustamist, selleks et 
taotleval liikmesriigil oleks võimalik teiste 
liikmesriikide kogemustest abi saada.

4. Kvaliteetsete reformikohustuste 
ettepanekute koostamisel võib komisjon 
asjaomase liikmesriigi taotlusel korraldada 
kogemusnõustamise, selleks et taotleval 
liikmesriigil oleks võimalik teiste 
liikmesriikide kogemustest abi saada.

Or. en

Muudatusettepanek 120

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Reformikohustuste ettepaneku 
hindamisel teeb komisjon asjaomase 
liikmesriigiga tihedat koostööd. Komisjon 
võib esitada tähelepanekuid või küsida 
lisateavet. Asjaomane liikmesriik esitab 
nõutud lisateabe ja võib ettepanekut 
vajaduse korral enne selle ametlikku 
esitamist muuta.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 121

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Reformikohustuste ettepaneku 
hindamisel ja asjaomasele liikmesriigile 
eraldatava summa kindlaksmääramisel 

välja jäetud
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võtab komisjon arvesse asjaomase 
liikmesriigi esitatud põhjendusi ja punkte, 
millele on osutatud lõikes 3, ning muud 
asjakohast teavet.

Or. en

Muudatusettepanek 122

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon hindab 
reformikohustuste ettepaneku laadi ja 
olulisust ning võtab selleks arvesse 
järgmisi kriteeriume:

välja jäetud

a) kas reformikohustused
i). eeldatavasti lahendavad tulemuslikult 
probleemid, mis on kindlaks tehtud 
Euroopa poolaasta raames, nimelt
— riigipõhistes soovitustes ja muudes 
asjakohastes Euroopa poolaasta 
dokumentides, mille komisjon on 
ametlikult vastu võtnud, või
— asjakohasel juhul Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 
1176/201130 sätestatud 
makromajandusliku tasakaalustamatuse 
menetluse käigus;
ii). kujutavad endast põhjalikku 
reformipaketti;
iii). eeldatavasti parandavad asjaomase 
liikmesriigi majanduse tulemusi ja 
vastupanuvõimet;
iv). eeldatavasti avaldab nende 
rakendamine püsivat mõju ja nad 
parandavad vajaduse korral asjaomase 
liikmesriigi institutsioonilist ja 
haldussuutlikkust, ning
b) kas asjaomaste liikmesriikide välja 
pakutud riigisisesed meetmed, sealhulgas 
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kavandatud vahe-eesmärgid ja sihid ning 
nendega seotud näitajad, tagavad 
eeldatavasti reformikohustuste 
tulemusliku rakendamise maksimaalselt 
kolme aasta jooksul.
Käesolevas lõikes sätestatud 
hindamiskriteeriume kohaldatakse 
kooskõlas II lisas esitatud suunistega.
_________________
30Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
16. novembri 2011. aasta määrus (EL) 
nr 1176/2011 makromajandusliku 
tasakaalustamatuse ennetamise ja 
korrigeerimise kohta (ELT L 306, 
23.11.2011, lk 25).

Or. en

Muudatusettepanek 123

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Liikmesriikide esitatud 
reformikohustuste ettepanekute 
hindamisel võivad komisjoni abistada 
eksperdid.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 124

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Majanduspoliitika komitee, mis on 
loodud nõukogu otsusega 2000/604/EÜ 
majanduspoliitika komitee koosseisu ja 
põhikirja kohta31, võib avaldada arvamust 
liikmesriikide esitatud reformikohustuste 

välja jäetud
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ettepanekute kohta.
_________________
31Nõukogu 29. septembri 2000. aasta 
otsus 2000/604/EÜ majanduspoliitika 
komitee koosseisu ja põhikirja kohta 
(EÜT L 257, 11.10.2000, lk 28–31).

Or. en

Muudatusettepanek 125

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11a
Komisjoni hinnang

1. Reformikohustuste ettepaneku 
hindamisel teeb komisjon asjaomase 
liikmesriigiga tihedat koostööd. Komisjon 
võib esitada tähelepanekuid või küsida 
asjakohast lisateavet. Liikmesriik esitab 
nõutud lisateabe ja võib ettepanekut 
vajaduse korral enne selle ametlikku 
esitamist muuta.
2. Reformikohustuste ettepaneku 
hindamisel ja asjaomasele liikmesriigile 
eraldatava summa kindlaksmääramisel 
võtab komisjon arvesse asjaomase 
liikmesriigi esitatud põhjendusi ja punkte, 
millele on osutatud artikli 11 lõikes 3, 
ning muud asjakohast teavet.
3. Komisjon hindab reformikohustust 
järgmiste kriteeriumide alusel:
a) tulemuslikkus:
i) kas paketi ettepanek aitab eeldatavasti 
euro kasutuselevõtmise ettevalmistustele 
kaasa ja kas sellel on asjaomasele 
liikmesriigile positiivne ja püsiv netomõju, 
et saavutada artiklites 4 ja 5 osutatud 
eesmärgid, võttes samal ajal arvesse 
kaasnevaid meetmeid;
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ii) kas paketi ettepanekul on asjaomases 
liikmesriigis eeldatavasti kestev 
majanduslik, sotsiaalne ja asjakohasel 
juhul keskkonnamõju, sealhulgas 
Euroopa poolaasta tulemustabelis (põhi- 
ja lisanäitajad) ning Euroopa 
sotsiaalõiguste samba sotsiaalnäitajate 
tulemustabelis, ning kas tuvastatud 
negatiivse keskkonna-, majandus- ja 
sotsiaalmõju leevendamiseks kavandatud 
kaasnevad meetmed on tõhusad;
iii) kas liikmesriigi välja pakutud kord 
tagab eeldatavasti paketi ettepaneku 
tulemusliku rakendamise, sealhulgas 
kavandatud vahe-eesmärgid ja sihid ning 
nendega seotud näitajad;
iv) kas paketi ettepanek annab 
eeldatavasti tulemusliku panuse 
liikmesriigi lähenemisse ja 
konkurentsivõimesse rakendusperioodi 
jooksul ning aitab suurendada 
ühtekuuluvust;
b) tõhusus:
i) kas liikmesriigi põhjendus esitatud 
paketi ettepaneku hinnanguliste 
kogukulude summa kohta on mõistlik ja 
usutav;
ii) kas kavandatud reformi- ja 
investeerimisprojektid, nendega seotud 
reformi- ja investeerimisperiood ning 
üksikasjalik kulude-tulude analüüs on 
mõistlikud ja usutavad;
c) sidusus:
i) kas paketi ettepanek on sidus nende 
poliitikavaldkondade ulatuses, kus 
meetmeid kavatsetakse rakendada;
ii) kas paketi ettepanek on kooskõlas liidu 
ja liikmesriikide kohustustega, millele on 
osutatud artiklis 8;
d) asjakohasus:
i) kas paketi ettepanek vastab 
struktuurilistele probleemidele ja 
prioriteetidele, mis on kindlaks tehtud 
Euroopa poolaasta või 
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makromajandusliku 
kohandamisprogrammi kontekstis;
ii) kas paketi ettepanek on kooskõlas 
muude asjakohaste meetmetega, mis on 
seotud liidu õiguse rakendamisega;
iii) kas ettepanek aitab kaasa asjaomase 
liikmesriigi ettevalmistustele euro 
kasutuselevõtmiseks;
Käesolevas lõikes sätestatud 
hindamiskriteeriume kohaldatakse 
kooskõlas II lisas esitatud suunistega.
4. Liikmesriikide esitatud 
reformikohustuste ettepanekute 
hindamisel võivad komisjoni abistada 
eksperdid.

Or. en

Muudatusettepanek 126

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab rakendusaktiga vastu 
otsuse nelja kuu jooksul alates ettepaneku 
ametlikust esitamisest liikmesriigi poolt. 
Juhul kui komisjon hindab liikmesriigi 
esitatud reformikohustuste ettepanekut 
positiivselt, esitatakse otsuses 
reformikohustused, mille liikmesriik peab 
ellu viima, sealhulgas vahe-eesmärgid ja 
sihid ning artikli 10 kohaselt eraldatud 
rahaline toetus.

Komisjon võtab vastavalt artiklile 36a 
delegeeritud õigusaktiga vastu otsuse nelja 
kuu jooksul alates ettepaneku ametlikust 
esitamisest liikmesriigi poolt. Juhul kui 
komisjon hindab liikmesriigi esitatud 
reformikohustuste ettepanekut positiivselt, 
esitatakse otsuses reformikohustused, mille 
liikmesriik peab ellu viima, sealhulgas 
vahe-eesmärgid ja sihid ning artikli 10 
kohaselt eraldatud rahaline toetus. 

Or. en

Muudatusettepanek 127

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud rahalise toetuse 
summa määratakse kindlaks, võttes 
arvesse asjaomase liikmesriigi 
kavandatud reformide laadi ja olulisust, 
mida on hinnatud artikli 11 lõikes 7 
sätestatud kriteeriumite alusel, vastavalt 
II lisas esitatud suunistele ja kooskõlas 
järgmiste kriteeriumitega:

2. Rahalise toetuse summa 
reformikohustuste puhul, mis vastavad 
artiklis 11a sätestatud kriteeriumidele, 
määratakse kindlaks järgmiselt:

Or. en

Muudatusettepanek 128

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) juhul kui asjaomase liikmesriigi 
esitatud reformikohustuste ettepanek 
vastab täielikult artikli 11 lõikes 7 
sätestatud kriteeriumitele, loetakse, et 
tegemist on suurte reformikohustustega, 
ja asjaomasele liikmesriigile eraldatakse 
artiklis 9 nimetatud kogu maksimaalne 
rahalise toetuse summa;

a) juhul kui reformikohustuste 
ettepaneku hinnanguliste kogukulude 
summa on võrdne asjaomase liikmesriigi 
jaoks ette nähtud artiklis 9 osutatud 
maksimaalse toetussummaga või sellest 
suurem, on sellele liikmesriigile eraldatav 
rahaline toetus võrdne artiklis 9 nimetatud 
maksimaalse toetuse kogusummaga;

Or. en

Muudatusettepanek 129

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) juhul kui asjaomase liikmesriigi 
reformikohustuste ettepanek vastab 
rahuldavalt artikli 11 lõikes 7 sätestatud 
kriteeriumitele, loetakse, et tegemist on 
märkimisväärsete reformikohustustega, ja 
asjaomasele liikmesriigile eraldatakse pool 
artiklis 9 nimetatud maksimaalsest 

b) juhul kui reformikohustuste 
ettepaneku hinnanguliste kogukulude 
summa on väiksem kui asjaomase 
liikmesriigi jaoks ette nähtud artiklis 9 
osutatud maksimaalne toetussumma, on 
sellele liikmesriigile eraldatav rahaline 
toetus võrdne reformikohustuste 
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rahalise toetuse summast; ning ettepaneku hinnanguliste kogukuludega;

Or. en

Muudatusettepanek 130

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) juhul kui asjaomase liikmesriigi 
reformikohustuste ettepanek ei vasta 
rahuldavalt artikli 11 lõikes 7 sätestatud 
kriteeriumitele, ei eraldata asjaomasele 
liikmesriigile rahalist toetust.

c) kui reformikohustuste ettepanek ei 
vasta artiklis 11a sätestatud 
kriteeriumidele, ei eraldata asjaomasele 
liikmesriigile rahalist toetust. Asjaomane 
liikmesriik võib esitada vastavalt artikli 19 
lõike 2 punktile d taotluse tehnilise 
toetuse saamiseks, et võimaldada tal 
ettepanekut järgmistes etappides paremini 
koostada.

Or. en

Muudatusettepanek 131

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõikes 1 osutatud otsuses sätestatakse 
rahalise toetuse summa, mis makstakse 
ühe osamaksena, kui liikmesriik on 
rahuldavalt saavutanud kõik vahe-
eesmärgid ja sihid, mis on kindlaks 
määratud seoses iga reformikohustuse 
rakendamisega.

Lõikes 1 osutatud otsuses sätestatakse 
samuti järgmine:

Or. en

Muudatusettepanek 132

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 12 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Otsuses sätestatakse reformikohustuste 
rakendamise kestus, mis ei ole pikem kui 
kolm aastat alates otsuse vastuvõtmisest. 
Otsusega nähakse ette ka: 
reformikohustuste rakendamise 
üksikasjalik kord ja ajakava ning 
asjaomase liikmesriigi poolt selle kohta 
aruannete esitamise üksikasjalik kord ja 
ajakava Euroopa poolaasta protsessi 
raames; vahe-eesmärkide ja sihtide 
saavutamist kajastavad asjaomased 
näitajad ning komisjonile asjaomastele 
alusandmetele juurdepääsu andmise kord.

a) rahalise toetuse summa, mis 
makstakse osadena välja, kui liikmesriik 
on rahuldaval viisil saavutanud seoses 
reformikohustuste rakendamisega 
kindlaks määratud asjakohased vahe-
eesmärgid ja sihid;

b) reformiprojektide kirjeldus ning 
reformikohustuste hinnanguliste 
kogukulude summa;
c) reformikohustuse rakendamise 
kestus, kusjuures ajavahemik, mille 
jooksul reformid tuleb ellu viia, lõpeb 
hiljemalt seitsme aasta möödumisel otsuse 
vastuvõtmisest;
d) reformikohustuse rakendamise 
üksikasjalik kord ja ajakava ning 
asjaomase liikmesriigi poolt selle kohta 
aruannete esitamise üksikasjalik kord ja 
ajakava Euroopa poolaasta protsessi 
raames;
e) vahe-eesmärkide ja sihtide 
saavutamist kajastavad näitajad ning
f) komisjonile asjaomastele 
alusandmetele juurdepääsu andmise kord.

Or. en

Muudatusettepanek 133

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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1. Kui asjaomasel liikmesriigil ei ole 
objektiivsete asjaolude tõttu enam 
võimalik reformikohustusi, sealhulgas 
vahe-eesmärke ja sihte, osaliselt või 
täielikult täita, võib asjaomane liikmesriik 
esitada komisjonile põhjendatud taotluse 
artikli 12 lõikes 1 osutatud otsust muuta 
või see asendada. Selleks võib liikmesriik 
esitatud reformikohustusi muuta või 
esitada uued reformikohustused.

1. Kui liikmesriigil ei ole enam 
võimalik reformikohustusi, sealhulgas 
vahe-eesmärke ja sihte, kas osaliselt või 
täielikult täita objektiivsete asjaolude, 
sealhulgas seda liikmesriiki või liitu 
tervikuna mõjutavast hädaolukorrast 
tingitud erandlike asjaolude tõttu, mis 
nõuavad kõnealuselt liikmesriigilt 
hädaolukordadele reageerimist või 
vastupanuvõimet ulatuslikele 
vapustustele, võib asjaomane liikmesriik 
esitada komisjonile põhjendatud taotluse 
artikli 12 lõikes 1 osutatud otsust muuta 
või see asendada. Selleks võib liikmesriik 
esitada uued reformikohustused.

Or. en

Muudatusettepanek 134

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Asjaomane liikmesriik annab 
reformikohustuste täitmisel tehtud 
edusammude kohta korrapäraselt aru 
Euroopa poolaasta raames, ilma et see 
piiraks artikli 12 lõike 3 teise lõigu 
kohaldamist. Sel eesmärgil soovitatakse 
liikmesriikidel reformide lõpule viimisel 
tehtud edusammudest aruandmiseks 
kasutada riiklike reformikavade sisu. 
Aruannete esitamise üksikasjalik kord ja 
ajakava, sealhulgas komisjonile 
asjaomastele alusandmetele juurdepääsu 
andmise kord sätestatakse artikli 12 
lõikes 1 osutatud otsuses.

Asjaomane liikmesriik annab 
reformikohustuste täitmisel tehtud 
edusammude kohta korrapäraselt aru 
Euroopa poolaasta raames, ilma et see 
piiraks artikli 12 lõike 3 kohaldamist. Sel 
eesmärgil kasutavad liikmesriigid 
reformide lõpule viimisel tehtud 
edusammudest aruandmiseks riiklike 
reformikavade sisu. Aruannete esitamise 
üksikasjalik kord ja ajakava, sealhulgas 
komisjonile asjaomastele alusandmetele 
juurdepääsu andmise kord sätestatakse 
artikli 12 lõikes 1 osutatud otsuses.

Or. en

Muudatusettepanek 135

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigile 
reformitoetusvahendist antav rahaline 
toetus on kuludega sidumata maksete 
vormis, millele on osutatud finantsmääruse 
artikli 125 lõike 1 punktis a; seda 
hallatakse kõnealuses määruses sätestatud 
eelarve otsese täitmise normide kohaselt ja 
see ei eelda riigipoolset kaasrahastamist.

1. Liikmesriigile lähenemise ja 
reformi rahastamisvahendist antav 
rahastus on kuludega sidumata maksete 
vormis, millele on osutatud finantsmääruse 
artikli 125 lõike 1 punktis a; seda 
hallatakse kõnealuses määruses sätestatud 
eelarve otsese täitmise normide kohaselt ja 
see ei eelda riigipoolset kaasrahastamist.

Or. en

Muudatusettepanek 136

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Lisaks finantsmääruse artikli 12 
lõikes 4 sätestatule kantakse käesoleva 
määruse kohased kasutamata jäänud 
kulukohustuste assigneeringud 
automaatselt üle ja neid võib võtta kuni 
31. detsembrini 2027. Järgmisel 
eelarveaastal tuleb esmalt kasutada üle 
kantud summat.

Or. en

Muudatusettepanek 137

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 16 välja jäetud
Reformide kestvus

1. Liikmesriik maksab komisjonile 
tagasi talle artikli 15 kohaselt 
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reformikohustusega seoses makstud 
rahalise toetuse summa, kui tingimused, 
mis võimaldasid toetuse saamist, on 
asjaomases liikmesriigis viie aasta jooksul 
pärast toetuse saamist märkimisväärselt 
muutunud.
2. Järgmistel juhtudel loetakse, et 
tingimused, mis võimaldasid toetuse 
maksmist, on märkimisväärselt 
muutunud:
(a) meetmed, mis viisid 
reformikohustuste täitmiseni, on tagasi 
pööratud või
(b) meetmeid, mis viisid 
reformikohustuste täitmiseni, on oluliselt 
muudetud muude meetmetega.
3. Komisjon teeb otsuse toetuse 
tagasimaksmise kohta pärast seda, kui on 
andnud asjaomasele liikmesriigile 
võimaluse esitada oma tähelepanekud 
kahe kuu jooksul alates komisjoni 
järelduste edastamisest liikmesriigile.

Or. en

Muudatusettepanek 138

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui asjaomane liikmesriik on 
andnud oma nõusoleku, võib komisjon 
tegeleda teavitustegevusega, et tagada liidu 
rahaliste vahendite nähtavus 
reformikohustuste paketile kavandatud 
rahalise toetuse osas.

2. Kui asjaomane liikmesriik on 
andnud oma nõusoleku, võib komisjon 
tegeleda teavitustegevusega, et tagada liidu 
rahaliste vahendite nähtavus 
reformikohustuste paketile kavandatud 
rahalise toetuse osas, sealhulgas koos 
asjaomaste liikmesriikide ametiasutustega 
võetavate ühiste teavitamismeetmete 
kaudu.

Or. en
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Muudatusettepanek 139

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõik 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) teabevahetusprojektid õppimiseks, 
koostööks, teadlikkuse suurendamiseks, 
teabe levitamisega seotud tegevusteks ning 
heade tavade vahetamiseks;  teadlikkuse 
suurendamise ja teabekampaaniate, 
meediakampaaniate ja ürituste 
korraldamine, sealhulgas organisatsioonide 
teabevahetus ja kui see on asjakohane, 
teabevahetus sotsiaalvõrgustikes; ning

h) teabevahetusprojektid õppimiseks, 
koostööks, teadlikkuse suurendamiseks, 
teabe levitamisega seotud tegevusteks ning 
heade tavade vahetamiseks, sealhulgas 
tehniliste õppekülastuste kaudu 
liikmesriikidesse, kus on rakendatud 
sarnaseid reforme; teadlikkuse 
suurendamise ja teabekampaaniate, 
meediakampaaniate ja ürituste 
korraldamine, sealhulgas organisatsioonide 
teabevahetus ja kui see on asjakohane, 
teabevahetus sotsiaalvõrgustikes;

Or. en

Muudatusettepanek 140

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõik 1 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) materjalide koostamine ja 
avaldamine nii teabe kui ka programmi 
tulemuste levitamiseks, sealhulgas 
süsteemide ja töövahendite väljatöötamise, 
käitamise ja hoolduse kaudu, kasutades 
info- ja sidetehnoloogiat.

i) materjalide koostamine ja 
avaldamine nii teabe kui ka programmi 
tulemuste levitamiseks, sealhulgas 
süsteemide ja töövahendite väljatöötamise, 
käitamise ja hoolduse kaudu, kasutades 
info- ja sidetehnoloogiat; ning

Or. en

Muudatusettepanek 141

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõik 1 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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ia) muu asjakohane tegevus, mis 
toetab artiklites 4 ja 5 sätestatud üldiste ja 
erieesmärkide saavutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 142

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tehnilise toetuse vahendist tehnilist 
toetust sooviv liikmesriik esitab 
komisjonile tehnilise toetuse taotluse, 
nimetades poliitikavaldkonnad ja 
prioriteedid, mis kuuluvad artikli 6 
kohaselt programmi kohaldamisalasse. 
Komisjon korraldab tehnilise toetuse 
vahendist toetuse andmiseks taotlusvoorud, 
millega nähakse ette asjakohased 
tähtpäevad taotluste esitamiseks. Komisjon 
võib koostada suunised toetusetaotluse 
põhiosade kohta.

1. Tehnilise toetuse vahendist tehnilist 
toetust sooviv liikmesriik esitab 
komisjonile tehnilise toetuse taotluse, 
nimetades poliitikavaldkonnad ja 
prioriteedid, mis kuuluvad artikli 6 
kohaselt programmi kohaldamisalasse. 
Komisjon korraldab tehnilise toetuse 
vahendist toetuse andmiseks taotlusvoorud, 
millega nähakse ette asjakohased 
tähtpäevad taotluste esitamiseks. Komisjon 
võib koostada suunised toetusetaotluse 
põhiosade kohta ning võib veelgi edendada 
ja ergutada tehnilise abi kasutamist suure 
toetusvajadusega liikmesriikides.

Or. en

Muudatusettepanek 143

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) liikmesriikide endi algatatud 
reformide elluviimine, et saavutada 
eelkõige jätkusuutlik majanduskasv ja 
töökohtade loomine;

a) liikmesriikide endi algatatud 
reformide elluviimine, et saavutada 
eelkõige jätkusuutlik ja kaasav 
majanduskasv, kvaliteetsete töökohtade 
loomine ja sotsiaalne kaasamine;

Or. en
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Muudatusettepanek 144

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) jätkusuutlikku majanduskasvu 
tagavate reformide elluviimine majanduse 
juhtimise protsesside, eelkõige Euroopa 
poolaasta raames esitatud riigipõhiste 
soovituste või liidu õiguse rakendamisega 
seotud meetmete kontekstis;

c) reformide elluviimine majanduse 
juhtimise protsesside, eelkõige Euroopa 
poolaasta või liidu õiguse rakendamisega 
seotud meetmete kontekstis;

Or. en

Muudatusettepanek 145

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) reformikohustuste ettepaneku 
koostamine ja liikmesriikide poolt endale 
võetud reformikohustuste elluviimine;

d) ettepaneku koostamine ja pakettide 
rakendamine lähenemise ja 
konkurentsivõime eelarvelise 
toetusvahendi raames ning 
reformikohustuste täitmine lähenemise ja 
reformi rahastamisvahendi raames;

Or. en

Muudatusettepanek 146

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) selliste reformide elluviimine, mis 
on olulised euroalaga ühinemise 
ettevalmistamise jaoks, nendes 
liikmesriikides, kelle vääring ei ole euro ja 
kes on astunud tõendatavaid samme 

e) selliste reformide elluviimine, mis 
on olulised euroalaga ühinemise 
ettevalmistamise jaoks, nendes 
liikmesriikides, kes võtavad lähenemise ja 
reformi rahastamisvahendi raames 
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ühisraha kasutuselevõtmiseks teatava 
ajavahemiku jooksul.

reformikohustusi; ning

Or. en

Muudatusettepanek 147

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõik 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ea) meetmed, mis võivad kaasa aidata 
ÜRO kestliku arengu eesmärkide ja 
Euroopa sotsiaalõiguste samba 
põhimõtete rakendamisele;

Or. en

Muudatusettepanek 148

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikes 3 osutatud koostöö- ja 
toetuskavas tuuakse muust tehnilisest 
toetusest eraldi välja meetmed, mis on 
seotud ettevalmistustega euroalaga 
ühinemiseks, vastavalt artiklile 32. Kavas 
tuuakse eraldi välja ka meetmed, mis on 
seotud liikmesriigi poolt artiklite 13 ja 29 
kohaselt võetud reformikohustustega.

4. Lõikes 3 osutatud koostöö- ja 
toetuskavas tuuakse muust tehnilisest 
toetusest eraldi välja meetmed, mis on 
seotud ettepanekutega pakettide kohta, 
mis on võetud lähenemise ja 
konkurentsivõime eelarvelise 
toetusvahendi raames, ning 
reformikohustuste kohta, mis on võetud 
lähenemise ja reformi rahastamisvahendi 
raames.

Or. en

Muudatusettepanek 149

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib tegeleda 
teavitustegevusega, et tagada liidu rahaliste 
vahendite nähtavus koostöö- ja 
toetuskavaga ette nähtud toetusmeetmete 
osas.

3. Komisjon võib tegeleda 
teavitustegevusega, et tagada liidu rahaliste 
vahendite nähtavus koostöö- ja 
toetuskavaga ette nähtud toetusmeetmete 
osas, sealhulgas koos asjaomaste 
liikmesriikide ametiasutustega võetavate 
ühiste teavitusmeetmete kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 150

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Muu rahaline osalus tehnilise toetuse 
vahendis

Vahendite ülekandmine tehnilise toetuse 
vahendisse

Or. en

Muudatusettepanek 151

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lisaks artikli 7 lõike 2 punktis b ja 
punkti c alapunktis ii sätestatud 
rahastamispaketile võib programmi 
tehnilise toetuse eelarvet rahastada 
liikmesriikide täiendava vabatahtliku 
rahalise osaluse kaudu.

1. Lisaks käesoleva määruse artikli 7 
lõikes 2 sätestatud rahastamispaketile võib 
programmi tehnilise toetuse eelarvet 
rahastada liikmesriikide vabatahtlike 
ülekannete kaudu, mis tehakse kooskõlas 
määruse (EL) .../ ... [uus ühissätete 
määrus] artikliga 21 ja selles artiklis ette 
nähtud menetluse kohaselt, nagu on 
osutatud käesoleva määruse artikli 7 
lõikes 4.

Or. en
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Muudatusettepanek 152

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud täiendav 
rahaline osalus võib koosneda maksetest, 
mis tehakse kooskõlas määruse 
artikliga 100 vastavalt kõnealuses artiklis 
sätestatud korrale, nagu on osutatud 
artikli 7 lõikes 4.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 153

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tehnilist tuge võivad pakkuda ka 
üksikud eksperdid, keda võib kutsuda 
osalema programmi raames korraldatavates 
valitud tegevustes, juhul kui see on vajalik 
artikli 5 lõike 2 punktis b ja punkti c 
alapunktis ii sätestatud erieesmärkide 
saavutamiseks.

4. Tehnilist tuge võivad pakkuda ka 
üksikud eksperdid, keda võib kutsuda 
osalema programmi raames korraldatavates 
valitud tegevustes, juhul kui see on vajalik 
artiklis 5 sätestatud erieesmärkide 
saavutamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 154

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi tehnilise toetuse vahendi 
rakendamiseks võtab komisjon 
rakendusaktidega vastu tööprogrammid 
ning teavitab neist Euroopa Parlamenti ja 

Programmi tehnilise toetuse vahendi 
rakendamiseks võtab komisjon kooskõlas 
artikliga 36a delegeeritud õigusaktidega 
vastu tööprogrammid ning teavitab neist 
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nõukogu. Euroopa Parlamenti ja nõukogu.

Or. en

Muudatusettepanek 155

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tööprogrammides esitatakse tehnilise 
toetuse vahendile eraldatud summa. Samuti 
sätestatakse tööprogrammides meetmed, 
mis on vajalikud nende elluviimiseks 
kooskõlas käesoleva määruse artikli 4 
punktis b ning artikli 5 lõike 2 punktis b 
ja punkti c alapunktis ii osutatud üld- ja 
erieesmärkidega, toetuste valiku- ja 
määramiskriteeriumid ning kõik 
finantsmääruses nõutud üksikasjad.

Tööprogrammides esitatakse tehnilise 
toetuse vahendile eraldatud summa. Samuti 
sätestatakse tööprogrammides meetmed, 
mis on vajalikud nende elluviimiseks 
kooskõlas artiklites 4 ja 5 osutatud üld- ja 
erieesmärkidega, toetuste valiku- ja 
määramiskriteeriumid ning kõik 
finantsmääruses nõutud üksikasjad.

Or. en

Muudatusettepanek 156

Ettepanek võtta vastu määrus
IV peatükk

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 157

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rahalise toetusega seotud tegevuse puhul Rahalise toetusega seotud tegevuse puhul 
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esitatakse aastaaruandes teave 
edusammude kohta, mida asjaomased 
liikmesriigid on teinud reformikohustuste 
täitmisel reformitoetusvahendi raames. 
Aastaaruandes esitatakse sama teave 
lähenemisrahastu rahalise toetuse 
komponendi rakendamise kohta.

esitatakse aastaaruandes teave 
edusammude kohta, mida asjaomased 
liikmesriigid on teinud pakettide 
elluviimisel lähenemise ja 
konkurentsivõime eelarvelise 
toetusvahendi raames. Samuti esitatakse 
aastaaruandes teave edusammude kohta, 
mida asjaomased liikmesriigid on teinud 
reformikohustuste täitmisel lähenemise ja 
reformi rahastamisvahendi raames.

Or. en

Muudatusettepanek 158

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) artikli 19 lõikes 3 osutatud koostöö- 
ja toetuskavad ning

(c) artikli 19 lõikes 3 osutatud koostöö- 
ja toetuskavad;

Or. en

Muudatusettepanek 159

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) artikli 23 lõike 6 alusel võetud 
erimeetmed.

d) artikli 23 lõike 6 alusel võetud 
erimeetmed ning

Or. en

Muudatusettepanek 160

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 3 – punkt d a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

da) toetusmeetmete rakendamine.

Or. en

Muudatusettepanek 161

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon esitab Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele sõltumatu 
vahehindamise aruande mitte hiljem kui 
neli aastat pärast programmi rakendamise 
algust ja sõltumatu järelhindamise aruande 
mitte hiljem kui neli aastat pärast artiklis 1 
sätestatud ajavahemiku lõppu.

1. Komisjon esitab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule sõltumatu 
vahehindamise aruande [neli aastat pärast 
käesoleva määruse jõustumist] ja 
sõltumatu järelhindamise aruande mitte 
hiljem kui neli aastat pärast artiklis 1 
sätestatud ajavahemiku lõppu.

Or. en

Muudatusettepanek 162

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Hindamine hõlmab 
reformitoetusvahendit, tehnilise toetuse 
vahendit ja lähenemisrahastut.

2. Hindamine hõlmab lähenemise ja 
konkurentsivõime eelarvelist 
toetusvahendit, lähenemise ja reformi 
rahastamisvahendit ning tehnilise toetuse 
vahendit.

Or. en

Muudatusettepanek 163

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 36 – lõige 3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vajaduse korral lisatakse vahehindamise 
aruandele ettepanek käesoleva määruse 
muutmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 164

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4a. Hindamisaruanded edastatakse 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 
ning Regioonide Komiteele.

Or. en

Muudatusettepanek 165

Ettepanek võtta vastu määrus
5. a peatükk (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Va PEATÜKK
DELEGEERITUD VOLITUSTE 
RAKENDAMINE
Artikkel 36a
Delegeeritud volituste rakendamine
1. Komisjonile antakse õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 
artiklis sätestatud tingimustel.
2. Artikli 7j lõikes 1, artikli 12 
lõikes 1 ja artikli 23 lõikes 5 osutatud 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte 
antakse komisjonile kuni 31. detsembrini 
2028.
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3. Euroopa Parlament ja nõukogu 
võivad artikli 7j lõikes 1, artikli 12 lõikes 1 
ja artikli 23 lõikes 5 osutatud volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub järgmisel päeval pärast 
selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas 
või otsuses nimetatud hilisemal 
kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud 
delegeeritud õigusaktide kehtivust.
4. Enne delegeeritud õigusakti 
vastuvõtmist konsulteerib komisjon 
kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 
institutsioonidevahelises parema 
õigusloome kokkuleppes sätestatud 
põhimõtetega iga liikmesriigi määratud 
ekspertidega.
5. Niipea kui komisjon on 
delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb 
ta selle samal ajal teatavaks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.
6. Artikli 7j lõike 1, artikli 12 lõike 1 
ja artiklis 23 lõike 5 alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub juhul, kui 
Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 
kolme kuu jooksul pärast õigusakti 
teatavakstegemist Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule esitanud selle suhtes 
vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja 
nõukogu on enne selle tähtaja möödumist 
komisjonile teatanud, et nad ei esita 
vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või 
nõukogu algatusel pikendatakse seda 
tähtaega kolme kuu võrra.

Or. en

Muudatusettepanek 166

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 7 lõike 2 punktis b ning 2. Artikli 7 lõikes 2 osutatud tehnilise 
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punkti c alapunktis ii osutatud programmi 
rahastamispaketist võib katta ka tehnilise ja 
haldusabi kulud, kaasa arvatud sellise 
jälgimise, teabevahetuse ja hindamise 
kulud, mis on ette nähtud määrusega (EL) 
nr 2017/825 ja mis ei ole lõpule viidud 
31. detsembriks 2020.

toetuse vahendi rahastamispaketist võib 
katta ka tehnilise ja haldusabi kulud, kaasa 
arvatud sellise jälgimise, teabevahetuse ja 
hindamise kulud, mis on ette nähtud 
määrusega (EL) nr 2017/825 ja mis ei ole 
lõpule viidud 31. detsembriks 2020.

Or. en

Muudatusettepanek 167

Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

-I LISA (uus)
Igale liikmesriigile lähenemise ja konkurentsivõime eelarvelisest toetusvahendist 
kättesaadava maksimaalse toetussumma arvutamise meetod
Käesolevas lisas sätestatakse igale liikmesriigile lähenemise ja konkurentsivõime 
eelarvelisest toetusvahendist kättesaadava artikli 7e kohase maksimaalse toetussumma 
arvutamise meetod. Selle meetodiga tagatakse igale liikmesriigile antava toetuse 
miinimumtase.
Liikmesriigi maksimaalne toetussumma lähenemise ja konkurentsivõime eelarvelise 
toetusvahendi ( ) alusel arvutatakse järgmiselt: 𝑴𝑭𝑪𝒊

=𝑴𝑭𝑪𝒊 𝜶𝒊 ∗ (
𝑭𝑺
𝟐 )

kus:
FS (rahaline toetus) tähistab lähenemise ja konkurentsivõime eelarvelise toetusvahendi 
alusel kättesaadavat rahastamispaketti, millele on osutatud artikli 7 lõikes 2, ning

 on liikmesriigi i jaotusalus, mis arvutatakse järgmiselt:𝜶𝒊

 = 𝜶𝒊

𝑮𝑫𝑷 𝑷𝑪
𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

∗
𝒑𝒐𝒑𝒊

𝒑𝒐𝒑𝑬𝑨

∑𝟏𝟗
𝒊 = 𝟏

𝑮𝑫𝑷 𝑷𝑪
𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

∗
𝒑𝒐𝒑𝒊

𝒑𝒐𝒑𝑬𝑨

Siin:
 on riigi i jaotusalus,𝜶𝒊

 on riigi i sisemajanduse koguprodukt elaniku kohta 2018. aastal,𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊
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 on euroala 19 liikmesriigi elaniku kohta arvutatud sisemajanduse 𝑮𝑫𝑷 𝑷𝑪
𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆

koguprodukti kaalutud keskmine 2018. aastal,
 on riigi i rahvaarv kokku 2018. aastal,𝒑𝒐𝒑𝒊

 on euroala 19 liikmesriigi rahvaarv kokku 2018. aastal.𝒑𝒐𝒑𝑬𝑨

Selle meetodi tulemusel on lähenemise ja konkurentsivõime eelarvelise toetusvahendi 
alusel igale liikmesriigile artiklis 7f kirjeldatud vahendite eraldamise protsessi igas etapis 
ja taotlusvoorus kättesaadava maksimaalse rahalise toetuse osakaalud ja summad 
järgmised:
[summad lisatakse hilisemas etapis]
Maksimaalse toetussumma arvutamise jaotusalus (% kogusummast)

BE 2,64
DE 18,78

EE 0,62

IE 0,67

EL 5,69

ES 16,52

FR 17,58

IT 19,00

CY 0,33

LV 1,15

LT 1,59

LU 0,06

MT 0,17

NL 3,51

AT 1,85

PT 4,79

SI 0,86

SK 3,00

FI 1,20

Kokku 100,00

Liide: rahalise toetuse summa proportsionaalne korrigeerimine (artikkel 7f)
Käesolevas liites on sätestatud liikmesriikidele eraldatava rahalise toetuse summa 
kindlaksmääramise meetod, juhul kui toetuse eraldamise protsessi raames eraldamiseks 
kättesaadavaks tehtud järele jäänud summa, mis on kättesaadav pärast teise 24kuulise 
perioodi lõppu korraldatud taotlusvoorus, ei ole piisav (lähenemise ja konkurentsivõime 
eelarvelise toetusvahendi alusel) eduka ettepaneku esitanud liikmesriikide rahaliste 
toetuste katmiseks.
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Niisugusel juhul arvutatakse liikmesriigile i eraldatav rahaline toetus järgmiselt:
𝑭𝑪𝒊 × 𝜸

kus:
FCi tähistab liikmesriigile i eraldatavat rahalist toetust, mis on määratud kindlaks 
vastavalt artiklis 7i osutatud kriteeriumidele, ja

 on korrigeerimistegur, mis on arvutatud järgmiselt:𝜸

𝜸 = 𝑲ä𝒕𝒕𝒆𝒔𝒂𝒂𝒅𝒂𝒗𝒂 𝒓𝒂𝒉𝒂𝒔𝒕𝒂𝒎𝒊𝒔𝒑𝒂𝒌𝒆𝒕𝒊 𝒋ä𝒓𝒆𝒍𝒆 𝒋ää𝒏𝒖𝒅 𝒔𝒖𝒎𝒎𝒂

∑
𝒊
𝑭𝑪𝒊

kus i tähistab kõiki taotlusvoorus ettepaneku esitanud liikmesriike.

Or. en

Muudatusettepanek 168

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga liikmesriigi maksimaalse rahalise 
toetuse summa arvutamine

Igale liikmesriigile lähenemise ja reformi 
rahastamisvahendist kättesaadava 
maksimaalse toetussumma arvutamine

Or. en

Muudatusettepanek 169

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas lisas sätestatakse igale 
liikmesriigile rahalise toetuse vahendist 
kättesaadava artikli 9 kohase maksimaalse 
toetussumma arvutamise meetod ja igale 
liikmesriigile lähenemisrahastu rahalise 
toetuse komponendist kättesaadava artikli 
26 kohase maksimaalse toetussumma 
arvutamise meetod.

Käesolevas lisas sätestatakse igale 
liikmesriigile lähenemise ja reformi 
rahastamisvahendist kättesaadava artikli 9 
kohase maksimaalse toetussumma 
arvutamise meetod.
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Or. en

Muudatusettepanek 170

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – pealkiri 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Reformitoetusvahend Lähenemise ja reformi rahastamisvahend

Or. en

Muudatusettepanek 171

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – pealkiri 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Reformitoetusvahendist liikmesriigile 
kättesaadav maksimaalne toetussumma 
arvutatakse järgmiselt:

Lähenemise ja reformi 
rahastamisvahendist liikmesriigile 
kättesaadav maksimaalne toetussumma (

) arvutatakse järgmiselt:𝑴𝑭𝑪𝒊

𝜶𝒊 × 𝑭𝑺
𝑴𝑭𝑪𝒊 = 𝜶𝒊 ×

𝑭𝑺
𝟑

kus: kus:

FS (rahaline toetus) tähistab artikli 7 lõike 
2 punktis a osutatud kättesaadavat 
reformitoetusvahendi rahastamispaketti ja

FS (rahaline toetus) tähistab lähenemise ja 
reformi rahastamisvahendist 
kättesaadavat rahastamispaketti, nagu on 
osutatud artikli 7 lõike 2 punktis a; ja

liikmesriigi i jaotusalus αi arvutatakse 
järgmiselt:

liikmesriigi i jaotusalus αi arvutatakse 
järgmiselt:

𝜶𝒊 =
𝒑𝒐𝒑𝒊

𝒑𝒐𝒑𝑬𝑼  = 𝛂𝒊

𝑮𝑫𝑷 𝑷𝑪
𝑵𝑬𝑨𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

∗
𝒑𝒐𝒑𝒊

𝒑𝒐𝒑𝑵𝑬𝑨

∑𝟔
𝒊 = 𝟏

𝑮𝑫𝑷 𝑷𝑪
𝑵𝑬𝑨𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

∗
𝒑𝒐𝒑𝒊

𝒑𝒐𝒑𝑵𝑬𝑨

Siin:
 on riigi i jaotusalus,𝜶𝒊

on riigi i sisemajanduse 𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

koguprodukt elaniku kohta 2018. aastal,
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 on euroalasse 𝑮𝑫𝑷 𝑷𝑪
𝑵𝑬𝑨𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆

mittekuuluvate rahastamiskõlblike 
liikmesriikide elaniku kohta arvutatud 
sisemajanduse koguprodukti kaalutud 
keskmine 2018. aastal,

 on riigi i rahvaarv kokku,𝑝𝑜𝑝𝑖  on riigi i rahvaarv kokku 𝑝𝑜𝑝𝑖
2018. aastal,

 on kõigi liikmesriikide (EL 27) 𝑝𝑜𝑝𝐸𝑈
rahvaarv kokku.

 on euroalasse mittekuuluvate 𝑝𝑜𝑝𝐸𝑈
rahastamiskõlblike liikmesriikide rahvaarv 
kokku 2018. aastal.

Or. en

Muudatusettepanek 172

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selle valemi järgi oleks 
reformitoetusvahendist liikmesriikidele 
artiklis 10 kirjeldatud vahendite eraldamise 
protsessi igas etapis ja taotlusvoorus 
kättesaadava maksimaalse rahalise toetuse 
osakaalud ja summad järgmised:

Selle valemi järgi oleks lähenemise ja 
reformi rahastamisvahendist igale 
liikmesriigile artiklis 10 kirjeldatud 
vahendite eraldamise protsessi igas etapis 
ja taotlusvoorus kättesaadava maksimaalse 
rahalise toetuse osakaalud ja summad 
järgmised:

Or. en

Muudatusettepanek 173

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 3 – tabel -1 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Tabel -1 (uus)
Maksimaalse toetussumma arvutamise jaotusalus (% kogusummast)
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BG 11,72
CZ 7,07
DK 1,47
HR 4,26
HU 9,43
PL 38,69
RO 24,47
SE 2,89

Kokku 100,00
[Summad lisatakse hilisemas etapis]

Or. en

Muudatusettepanek 174

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 3 – tabel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 175

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – pealkiri 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lähenemisrahastu rahalise toetuse 
komponent

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 176

Ettepanek võtta vastu määrus
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I lisa – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 177

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas liites on sätestatud 
liikmesriikidele ette nähtud rahalise toetuse 
summa kindlaksmääramise meetod, juhul 
kui summa, mis on kogu 
rahastamispaketist järele jäänud ja 
kättesaadav pärast esimese 20kuulise 
perioodi lõppu korraldatud taotlusvoorus, 
ei ole piisav (kas reformitoetusvahendi või 
lähenemisrahastu rahalise toetuse 
komponendiga seotud) taotlusvoorus 
ettepaneku esitanud liikmesriikide rahaliste 
toetuste summade katmiseks.

Käesolevas liites on sätestatud 
liikmesriikidele ette nähtud rahalise toetuse 
summa kindlaksmääramise meetod, juhul 
kui summa, mis on kogu 
rahastamispaketist järele jäänud ja 
kättesaadav pärast teise 36kuulise perioodi 
lõppu korraldatud taotlusvoorus, ei ole 
piisav lähenemise ja reformi 
rahastamisvahendiga seotud taotlusvoorus 
ettepaneku esitanud liikmesriikide rahaliste 
toetuste summade katmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 178

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 6 – alalõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

𝐹𝐶𝑖 = (𝜶𝒊 × 𝑭𝑺), 𝒐𝒓 
𝜶𝒊 × 𝑭𝑺

𝟐 , 𝒐𝒓(𝜷
𝒊

× 𝑪𝑭), 𝒐𝒓 
𝜷𝒊 × 𝑪𝑭

𝟐
𝐹𝐶𝑖 = 𝑴𝑭𝑪𝒊 

Or. en

Muudatusettepanek 179



PR\1201180ET.docx 109/135 PE648.526v01-00

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 7 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

kui liikmeriigi (𝜶𝒊 × 𝑭𝑺) 
reformitoetusvahendiga seoses esitatud 
reformiettepanek vastab hinnangute 
kohaselt täielikult artikli 11 lõikes 7 
sätestatud kriteeriumidele ja talle 
eraldatakse järelikult maksimaalne 
toetussumma; 

 kui liikmeriigi lähenemise ja 𝑴𝑭𝑪𝒊
reformi rahastamisvahendiga seoses 
esitatud reformiettepanek vastab 
hinnangute kohaselt täielikult artikli 11a 
lõikes 3 sätestatud kriteeriumidele ja talle 
eraldatakse järelikult maksimaalne 
toetussumma;

Or. en

Muudatusettepanek 180

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 7 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 kui liikmeriigi 
𝜶𝒊 × 𝑭𝑺

𝟐  
reformitoetusvahendiga seoses esitatud 
reformiettepanek vastab hinnangute 
kohaselt täielikult artikli 11 lõikes 7 
sätestatud kriteeriumidele ja talle 
eraldatakse järelikult maksimaalne 
toetussumma;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 181

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 7 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 kui liikmeriigi (𝜷𝒊 × 𝑪𝑭) 
lähenemisrahastu rahalise toetuse 
komponendiga seoses esitatud 
reformiettepanek vastab hinnangute 
kohaselt täielikult artikli 11 lõikes 7 ja 

välja jäetud



PE648.526v01-00 110/135 PR\1201180ET.docx

ET

artikli 27 lõikes 3 sätestatud 
kriteeriumidele ja talle eraldatakse 
järelikult maksimaalne toetussumma, või

Or. en

Muudatusettepanek 182

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 7 – taane 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 kui liikmeriigi lähenemisrahastu 
𝜷𝒊 × 𝑪𝑭

𝟐  
rahalise toetuse komponendiga seoses 
esitatud reformiettepanek vastab 
hinnangute kohaselt rahuldavalt artikli 
11 lõikes 7 ja artikli 27 lõikes 3 sätestatud 
kriteeriumidele ja talle eraldatakse 
järelikult pool maksimaalsest 
toetussummast.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 183

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon kasutab käesolevaid 
hindamissuuniseid ja käesolevat määrust 
selleks, et hinnata reformitoetusvahendi ja 
lähenemisrahastu rahalise toetuse 
komponendi rakendamisel läbipaistvalt ja 
õiglaselt liikmesriikide esitatud 
reformikohustuste ettepanekuid ja määrata 
kindlaks rahaline toetus, mis on kooskõlas 
käesolevas määruses sätestatud eesmärkide 
ja muude asjakohaste nõuetega. Need 
suunised on eelkõige aluseks 
hindamiskriteeriumide kohaldamisele ja 
rahalise toetuse summa 
kindlaksmääramisele, millele on osutatud 

Komisjon kasutab käesolevaid 
hindamissuuniseid ja käesolevat määrust 
selleks, et hinnata läbipaistvalt ja õiglaselt 
liikmesriikide poolt lähenemise ja 
konkurentsivõime eelarvelise 
toetusvahendi raames esitatud 
ettepanekuid reformi- ja 
investeerimispakettide kohta ja 
liikmesriikide poolt lähenemise ja reformi 
rahastamisvahendi raames esitatud 
reformikohustuste ettepanekuid ning 
määrata kindlaks rahaline toetus, mis on 
kooskõlas käesolevas määruses sätestatud 
eesmärkide ja muude asjakohaste nõuetega. 
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vastavalt artikli 11 lõikes 7 ja artikli 12 
lõikes 2 ning artiklis 28.

Need suunised on eelkõige aluseks 
hindamiskriteeriumide kohaldamisele ja 
rahalise toetuse summa 
kindlaksmääramisele, millele on osutatud 
vastavalt artikli 7i lõikes 3, artikli 7j lõikes 
2, artikli 11a lõikes 3 ja artikli 12 lõikes 2.

Or. en

Muudatusettepanek 184

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seega ei kohaldata neid suuniseid ei 
tehnilise toetuse vahendi ega 
lähenemisrahastu tehnilise toetuse 
komponendi suhtes. Järelikult ei 
kohaldata neid artiklites 19 ja 31 osutatud 
tehnilise toetuse taotluste hindamise 
suhtes.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 185

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 1 – lõik 3 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) anda lisajuhiseid liikmesriikide 
reformikohustuste ettepanekute hindamise 
protsessi kohta,

a) anda lisajuhiseid liikmesriikide 
pakettide ja reformikohustuste 
ettepanekute hindamise protsessi kohta,

Or. en

Muudatusettepanek 186

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 1 – lõik 3 – alapunkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) määrata kindlaks seos komisjoni 
poolt hindamiskriteeriumide alusel tehtava 
hindamise ja komisjoni otsuses välja 
valitud reformikohustusega seoses ette 
nähtava rahalise toetuse vahel.

c) määrata kindlaks seos komisjoni 
poolt hindamiskriteeriumide alusel tehtava 
hindamise ja komisjoni otsuses välja 
valitud pakettide ja reformikohustustega 
seoses ette nähtava rahalise toetuse vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 187

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hindamissuunised lihtsustavad komisjonil 
liikmesriikide esitatud reformikohustuste 
ettepanekute hindamist ja tagavad, et 
reformitoetusvahend ja lähenemisrahastu 
rahalise toetuse komponent annavad 
finantsstiimuleid selliste reformide 
elluviimiseks, mis on asjakohased ja suure 
lisaväärtusega, tagades samal ajal 
liikmesriikide võrdse kohtlemise.

Hindamissuunised lihtsustavad komisjonil 
liikmesriikide esitatud reformikohustuste 
ettepanekute hindamist ja tagavad, et 
lähenemise ja konkurentsivõime 
eelarveline toetusvahend ning lähenemise 
ja reformi rahastamisvahend annavad 
finantsstiimuleid selliste reformide 
elluviimiseks, mis on asjakohased ja suure 
lisaväärtusega, tagades samal ajal 
liikmesriikide võrdse kohtlemise.

Or. en

Muudatusettepanek 188

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastavalt artiklile 11 esitab liikmesriik, kes 
soovib reformitoetusvahendist toetust 
saada, komisjonile reformikohustuste 
ettepaneku. Ettepanek peab olema 
nõuetekohaselt põhjendatud ja sisaldama 
kõiki artikli 11 lõikes 3 osutatud elemente. 
Kvaliteetsete reformikohustuste 

Vastavalt artiklile 7h esitab liikmesriik, 
kes soovib lähenemise ja 
konkurentsivõime eelarvelisest 
toetusvahendist toetust saada, komisjonile 
sidusa ettepaneku rahastamiskõlblike 
reformide ja investeeringute kohta. 
Vastavalt artiklile 11 esitab liikmesriik, kes 



PR\1201180ET.docx 113/135 PE648.526v01-00

ET

ettepanekute koostamisel võib komisjon 
korraldada kogemusnõustamise, et 
asjaomasel liikmesriigil oleks võimalik 
enne ettepaneku esitamist teiste 
liikmesriikide kogemustest abi saada.

soovib lähenemise ja reformi 
rahastamisvahendist toetust saada, 
komisjonile reformikohustuste ettepaneku. 
Ettepanek peab olema nõuetekohaselt 
põhjendatud ja sisaldama kõiki artiklis 7h 
või artiklis 11 osutatud elemente. 
Kvaliteetsete reformikohustuste 
ettepanekute koostamisel võib komisjon 
korraldada kogemusnõustamise, et 
asjaomasel liikmesriigil oleks võimalik 
enne ettepaneku esitamist teiste 
liikmesriikide kogemustest abi saada.

Or. en

Muudatusettepanek 189

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon teeb hindamise tihedas koostöös 
asjaomase liikmesriigiga. Komisjon võib 
esitada tähelepanekuid või küsida 
lisateavet. Asjaomane liikmesriik esitab 
nõutud lisateabe ja võib ettepanekut 
vajaduse korral enne selle ametlikku 
esitamist muuta. Komisjon võtab arvesse 
asjaomase liikmesriigi esitatud põhjendusi 
ja punkte ning muud asjakohast teavet.

Komisjon teeb hindamise tihedas koostöös 
asjaomase liikmesriigiga. Komisjon võib 
esitada tähelepanekuid või küsida 
asjakohast lisateavet. Asjaomane 
liikmesriik esitab nõutud lisateabe ja võib 
ettepanekut vajaduse korral enne selle 
ametlikku esitamist muuta. Komisjon võtab 
arvesse asjaomase liikmesriigi esitatud 
põhjendusi ja punkte ning muud asjakohast 
teavet.

Or. en

Muudatusettepanek 190

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastavalt artikli 12 lõikele 1 teeb komisjon 
hindamise ja võtab rakendusaktiga vastu 
otsuse nelja kuu jooksul pärast seda, kui 

Vastavalt artiklitele 7i ja 11a teeb 
komisjon hindamise ja võtab vastavalt 
artiklitele 7j ja 12 delegeeritud 
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asjaomane liikmesriik on ametlikult 
esitanud reformikohustuste ettepaneku.

õigusaktiga vastu otsuse nelja kuu jooksul 
pärast ettepaneku ametlikku esitamist 
asjaomase liikmesriigi poolt.

Or. en

Muudatusettepanek 191

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 2 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriikide esitatud reformikohustuste 
ettepanekute hindamisel võivad komisjoni 
abistada eksperdid.

Liikmesriikide esitatud ettepanekute 
hindamisel võivad komisjoni abistada 
eksperdid.

Or. en

Muudatusettepanek 192

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 2 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõukogu otsusega 2000/604/EÜ36 loodud 
majanduspoliitika komitee võib komisjoni 
tehtavast hindamisest sõltumatult samuti 
liikmesriikide esitatud reformikohustuste 
ettepanekute kohta arvamust avaldada.

välja jäetud

_________________
36 Nõukogu 29. septembri 2000. aasta 
otsus 2000/604/EÜ majanduspoliitika 
komitee koosseisu ja põhikirja kohta 
(EÜT L 257, 11.10.2000, lk 28–31).

Or. en

Muudatusettepanek 193

Ettepanek võtta vastu määrus
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II lisa – punkt 2 – lõik 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjoni otsuses sätestatakse liikmesriigi 
täidetavad reformikohustused, sealhulgas 
vahe-eesmärgid ja sihid. Otsuses 
sätestatakse reformikohustuste 
rakendamise periood, mis on 
maksimaalselt kolm aastat, arvestatuna 
otsuse vastuvõtmisest. Selles sätestatakse 
ka üksikasjalik kord ja ajakava asjaomase 
liikmesriigi aruannete esitamiseks Euroopa 
poolaasta raames ja asjakohased näitajad, 
mis puudutavad vahe-eesmärkide ja sihtide 
saavutamist, ning kord, millele vastavalt 
antakse komisjonile juurdepääs 
asjakohastele aluseks olevatele andmetele. 
Vastavalt artikli 12 lõikele 2 määratakse 
komisjoni otsusega kindlaks välja 
valitavate reformikohutuste jaoks 
eraldatav rahalise toetuse summa.

Komisjoni otsuses sätestatakse liikmesriigi 
täidetavad reformikohustused, sealhulgas 
vahe-eesmärgid ja sihid. Otsuses 
sätestatakse rakendusperioodid, mis on 
reformide puhul kuni neli aastat ja 
pakettidega seotud investeeringute puhul 
kuni seitse aastat ning reformikohustuste 
täitmise puhul kuni seitse aastat pärast 
otsuse vastuvõtmist. Selles sätestatakse ka 
üksikasjalik kord ja ajakava asjaomase 
liikmesriigi poolt paketi rakendamiseks ja 
aruannete esitamiseks Euroopa poolaasta 
protsessi raames ning asjakohased 
näitajad, mis puudutavad vahe-eesmärkide 
ja sihtide saavutamist, ning kord, millele 
vastavalt antakse komisjonile juurdepääs 
asjakohastele aluseks olevatele andmetele.

Or. en

Muudatusettepanek 194

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastavalt artikli 11 lõikele 7 hindab 
komisjon reformikohustuste ettepaneku 
laadi ja olulisust ning võtab selleks 
arvesse järgmisi kriteeriume:

Vastavalt artiklitele 7i ja 11a hindab 
komisjon pakettide ja reformikohustuste 
ettepanekut ning võtab selleks arvesse 
nelja kriteeriumi: tulemuslikkust, 
tõhusust, asjakohasust ja sidusust.

Or. en

Muudatusettepanek 195

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 3 – lõik 1 – alapunkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kas reformikohustused välja jäetud
(1)  eeldatavasti lahendavad 
tulemuslikult probleemid, mis on kindlaks 
tehtud Euroopa poolaasta raames, nimelt
– riigipõhistes soovitustes ja muudes 
asjakohastes Euroopa poolaasta 
dokumentides, mille komisjon on 
ametlikult vastu võtnud, või
– asjakohasel juhul makromajandusliku 
tasakaalustamatuse menetluse käigus;
(2) kujutavad endast põhjalikku 
reformipaketti;
(3)  eeldatavasti parandavad 
asjaomase liikmesriigi majanduse 
tulemusi ja vastupanuvõimet;
(4)  eeldatavasti avaldab nende 
rakendamine püsivat mõju ja nad 
parandavad vajaduse korral asjaomase 
liikmesriigi institutsioonilist ja 
haldussuutlikkust,
ning

Or. en

Muudatusettepanek 196

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 3 – lõik 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kas asjaomaste liikmesriikide välja 
pakutud riigisisesed meetmed, sealhulgas 
kavandatud vahe-eesmärgid ja sihid ning 
nendega seotud näitajad, tagavad 
eeldatavasti reformikohustuste 
tulemusliku rakendamise maksimaalselt 
kolme aasta jooksul.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 197

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hindamisprotsessis annab komisjon 
liikmesriikide esitatud reformikohustuste 
ettepanekutele hinded iga artikli 11 lõikes 
7 osutatud kriteeriumi puhul, et hinnata 
rahalise toetuse vahendiga seotud 
ettepanekute laadi ja olulisust ning määrata 
kindlaks vastavalt artikli 12 lõikele 2 
eraldatavad rahalised vahendid.

Hindamisprotsessis annab komisjon 
liikmesriikide esitatud pakettide ja 
reformikohustuste ettepanekutele hinded 
iga artiklites 7i ja 11a osutatud 
hindamiskriteeriumi puhul, et hinnata 
ettepanekute laadi ja olulisust ning määrata 
kindlaks vastavalt artiklitele 7j ja 12 
eraldatavad rahalised vahendid.

Or. en

Muudatusettepanek 198

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 3 – lõik 3 – tabel 1 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek
Tabel 1 (uus)

Kriteeriumid Kohaldamisala Hindamine
A – suures ulatuses

B – keskmises ulatuses

Tulemuslikkus Ettepanekul on 
asjaomasele liikmesriigile 
positiivne ja püsiv 
netomõju, võttes arvesse 
kaasnevaid meetmeid. C – väikeses ulatuses

Ettepanekul on 
asjaomases liikmesriigis 
püsiv majanduslik, 
sotsiaalne ja võimaluse 
korral keskkonnamõju.
Asjaomase liikmesriigi 
välja pakutud kord tagab 
paketi ettepaneku 
tulemusliku rakendamise, 
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pidades sealhulgas silmas 
ka kavandatud vahe-
eesmärke ja sihte ning 
nendega seotud näitajaid.
Ettepanek annab 
eeldatavasti tulemusliku 
panuse liikmesriigi 
lähenemisse ja 
konkurentsivõimesse 
rakendusperioodi jooksul 
ning aitab kaasa 
suuremale 
ühtekuuluvusele.

A – suures ulatuses

B – keskmises ulatuses

Tõhusus Liikmesriigi põhjendus 
esitatud paketi 
ettepaneku hinnanguliste 
kogukulude summa 
kohta on mõistlik ja 
usutav. C – väikeses ulatuses

Kavandatud reformi- ja 
investeerimisprojektid, 
nendega seotud reformi- 
ja investeerimisperiood 
ning üksikasjalik kulude-
tulude analüüs on 
mõistlikud ja usutavad.

A – suures ulatuses

B – keskmises ulatuses

Sidusus Ettepanek on sidus nende 
poliitikavaldkondade 
ulatuses, kus meetmeid 
kavatsetakse rakendada. C – väikeses ulatuses

Ettepanek on kooskõlas 
ELi ja liikmesriikide 
kohustustega.

A – suures ulatuses Asjakohasus Ettepanek on vastavuses 
artikli 2 lõike 1 punktis 
5b määratletud 
strateegiliste suunistega 
ning kooskõlas Euroopa 
poolaasta või 
makromajandusliku 
kohandamisprogrammi 
raames kindlaks 
määratud struktuuriliste 

B – keskmises ulatuses
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probleemide ja 
prioriteetidega ning 
muude asjakohaste 
meetmetega, mis on 
seotud liidu õiguse 
rakendamisega. 

C – väikeses ulatuses

Üksnes lähenemise ja 
reformi 
rahastamisvahendi puhul 
– ettepanek aitab kaasa 
asjaomase liikmesriigi 
ettevalmistustele euro 
kasutuselevõtmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 199

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 3 – lõik 3 – alapunkt 3.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.1 Reformikohustused eeldatavasti 
lahendavad tulemuslikult Euroopa 
poolaasta raames kindlaks tehtud 
probleemid

välja jäetud

Komisjon võtab selle kriteeriumi alusel 
hindamisel arvesse järgmisi punkte.
Ulatus
- reformikohustuste ettepaneku eesmärk 
on lahendada riigipõhistes soovitustes 
kindlaks tehtud probleemid
või
- reformikohustuste ettepaneku eesmärk 
on lahendada muudes asjakohastes 
komisjoni poolt ametlikult vastu võetud 
Euroopa poolaasta dokumentides 
kindlaks tehtud probleemid
või
- reformikohustuste ettepaneku eesmärk 
on lahendada makromajandusliku 
tasakaalustamatuse menetluse käigus 
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kindlaks tehtud probleemid
ja
- reformikohustuste ettepanekus 
kavandatud reformid eeldatavasti 
lahendavad tulemuslikult kindlaks tehtud 
probleemid, see tähendab, et pärast 
kavandatud reformi(de) lõpule viimist 
eeldatavasti käsitatakse neid probleeme 
Euroopa poolaasta kontekstis 
lahendatuna.
Hindamine
A – suures ulatuses ja suure tõhususega
B – keskmises ulatuses ja keskmise 
tõhususega
C – väikeses ulatuses ja väikese 
tõhususega

Or. en

Muudatusettepanek 200

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 3 – lõik 3 – alapunkt 3.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.2 Reformikohustused kujutavad 
endast põhjalikku reformipaketti

välja jäetud

Komisjon võtab selle kriteeriumi alusel 
hindamisel arvesse järgmisi punkte.
Ulatus
- reformikohustuste ettepaneku eesmärk 
on lahendada liikmesriigi mitmed 
omavahel seotud probleemid (ulatus)
ja
- reformikohustuste ettepaneku eesmärk 
on lahendada liikmesriigi majanduse 
toimimise seisukohast üliolulised 
probleemid (tähtsus).
Hindamine
A – ulatus ja tähtsus on suured: 
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reformikohustuste eesmärk on lahendada 
mitu riigipõhistes soovitustes või 
makromajandusliku tasakaalustamatuse 
menetluse käigus kindlaks tehtud 
probleemi
B – ulatus ja tähtsus on keskmised: 
reformikohustuste eesmärk on lahendada 
mitu komisjoni poolt ametlikult vastu 
võetud asjakohastes Euroopa poolaasta 
dokumentides tõstatatud probleemi
C – ulatus ja tähtsus on väikesed: mitte 
ükski eespool nimetatutest

Or. en

Muudatusettepanek 201

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 3 – lõik 3 – alapunkt 3.3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.3 Reformikohustused eeldatavasti 
parandavad asjaomase liikmesriigi 
majanduse tulemusi ja vastupanuvõimet

välja jäetud

Komisjon võtab selle kriteeriumi alusel 
hindamisel arvesse järgmisi punkte.
Ulatus
- reformikohustuste ettepaneku eesmärk 
on struktuuriliselt parandada liikmesriigi 
majanduse tulemusi
ja
- reformikohustuste ettepaneku eesmärk 
on vähendada liikmesriigi majanduse 
haavatavust šokkide suhtes
või
- reformikohustuste ettepaneku eesmärk 
on suurendada liikmesriigi majandus- 
ja/või sotsiaalstruktuuride võimet 
šokkidega kohaneda ja neile vastu pidada
Hindamine
A – mõju tulemustele ja vastupanuvõimele 
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on eeldatavasti suur
B – mõju tulemustele ja vastupanuvõimele 
on eeldatavasti keskmine
C – mõju tulemustele ja vastupanuvõimele 
on eeldatavasti väike

Or. en

Muudatusettepanek 202

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 3 – lõik 3 – alapunkt 3.4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.4 Reformide elluviimisel on 
eeldatavasti püsiv mõju ja nad 
parandavad vajaduse korral 
institutsioonilist ja haldussuutlikkust

välja jäetud

Komisjon võtab selle kriteeriumi alusel 
hindamisel arvesse järgmisi punkte.
Ulatus
- kavandatud reformide elluviimisega 
kaasneb eeldatavasti struktuuriline 
muutus juhtimises või asjaomastes 
institutsioonides
või
- kavandatud reformide elluviimisega 
kaasneb eeldatavasti struktuuriline 
muutus asjakohases poliitikas
ja
- haldussuutlikkuse parandamine võib 
tagada püsiva mõju
Hindamine
A – suures ulatuses
B – tagasihoidlikus ulatuses
C – väikeses ulatuses

Or. en
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Muudatusettepanek 203

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 3 – lõik 3 – alapunkt 3.5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.5 Asjaomaste liikmesriikide välja 
pakutud riigisisesed meetmed, sealhulgas 
kavandatud vahe-eesmärgid ja sihid ning 
nendega seotud näitajad, tagavad 
eeldatavasti reformikohustuste 
tulemusliku rakendamise maksimaalselt 
kolme aasta jooksul

välja jäetud

Komisjon võtab selle kriteeriumi alusel 
hindamisel arvesse järgmisi punkte.
Ulatus
- liikmesriigis tehakse teatavale üksusele 
ülesandeks i) reformikohustuste 
rakendamine, ii) vahe-eesmärkide ja 
sihtide täitmise jälgimine ja iii) 
aruandmine
ja
- kavandatud vahe-eesmärgid ja sihid on 
selged ja realistlikud ja välja pakutud 
näitajad on asjakohased, aktsepteeritavad 
ja usaldusväärsed
ja
- liikmesriikide poolt reformikohustuste 
täitmise korraldamiseks (sh piisava 
personali tagamise ette nägemine) välja 
pakutud üldised riigisisesed meetmed on 
usutavad
Hindamine
A – riigisisesed tulemusliku rakendamise 
meetmed on piisavad
B – riigisisesed tulemusliku rakendamise 
meetmed on minimaalsed
C – riigisisesed tulemusliku rakendamise 
meetmed on ebapiisavad

Or. en



PE648.526v01-00 124/135 PR\1201180ET.docx

ET

Muudatusettepanek 204

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 4 – alapunkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Reformitoetusvahendist kättesaadava 
rahalise toetuse summa kindlaksmääramine

Rahalise toetuse summa 
kindlaksmääramine

Or. en

Muudatusettepanek 205

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 4 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastavalt artikli 12 lõikele 2 määrab 
komisjon rahalise toetuse summa kindlaks, 
võttes arvesse asjaomase liikmesriigi 
kavandatud reformide laadi ja olulisust, 
mida on hinnatud artikli 11 lõikes 7 
sätestatud kriteeriumide alusel. Selleks 
kasutab ta järgmisi kriteeriume:

Komisjon määrab rahalise toetuse summa 
kindlaks vastavalt artiklitele 7j ja 12.

Or. en

Muudatusettepanek 206

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 4 – lõik 1 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kui asjaomase liikmesriigi esitatud 
reformikohustuste ettepanek vastab 
täielikult artikli 11 lõikes 7 sätestatud 
kriteeriumidele, käsitatakse 
reformikohustusi suurtena ja asjaomasele 
liikmesriigile eraldatakse artiklis 9 
nimetatud kogu maksimaalne rahalise 
toetuse summa;

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 207

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 4 – lõik 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kui asjaomase liikmesriigi 
reformikohustuste ettepanek vastab 
rahuldavalt artikli 11 lõikes 7 sätestatud 
kriteeriumidele, käsitatakse 
reformikohustusi märkimisväärsena ja 
asjaomasele liikmesriigile eraldatakse 
pool artiklis 9 nimetatud maksimaalsest 
rahalise toetuse summast;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 208

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 4 – lõik 1 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) juhul kui asjaomase liikmesriigi 
reformikohustuste ettepanek ei vasta 
rahuldavalt artikli 11 lõikes 7 sätestatud 
kriteeriumitele, ei eraldata asjaomasele 
liikmesriigile rahalist toetust.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 209

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 4 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tulenevalt hindamisprotsessist ja hindeid 
arvesse võttes eraldab komisjon 

Tulenevalt hindamisprotsessist kooskõlas 
artiklitega 7i ja 11a ning hindeid arvesse 
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liikmesriikidele rahalise toetuse summad 
järgmisel viisil.

võttes eraldab komisjon liikmesriikidele 
rahalise toetuse summad järgmisel viisil.

Or. en

Muudatusettepanek 210

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 4 – lõik 2 – alapealkiri 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Suured reformikohustused (ettepanek 
vastab täielikult hindamiskriteeriumidele)

Paketid ja reformikohustused, mis 
vastavad hindamiskriteeriumidele

Or. en

Muudatusettepanek 211

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 4 – lõik 2 – alalõik 1 – taane 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- B-sid on rohkem kui A-sid ja C-sid ei ole 
või

Or. en

Muudatusettepanek 212

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 4 – lõik 2 – alalõik 1 – taane 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- kõik B-d,

Or. en

Muudatusettepanek 213
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Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 4 – lõik 2 – alalõik 1 – alalõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

eraldatakse reformiettepanekule 
maksimaalne rahalise toetuse summa.

eraldatakse lähenemise ja 
konkurentsivõime eelarvelisest 
toetusvahendist rahalist toetust järgmiselt:

Or. en

Muudatusettepanek 214

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 4 – lõik 2 – alalõik 1 – alalõik 1 – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kui paketi ettepaneku 
hinnanguliste kogukulude summa, millest 
on maha arvatud riigi kaasrahastamine, 
on võrdne asjaomase liikmesriigi jaoks 
ette nähtud artiklis 7e osutatud 
maksimaalse toetussummaga või sellest 
suurem, millele lisandub asjakohasel 
juhul artiklis 7f osutatud maksimaalse 
toetussumma lisaeraldis, on sellele 
liikmesriigile eraldatav rahaline toetus 
võrdne artiklis 7e osutatud maksimaalse 
toetussummaga, millele lisandub 
asjakohasel juhul artiklis 7f osutatud 
maksimaalse toetussumma lisaeraldis;

Or. en

Muudatusettepanek 215

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 4 – lõik 2 – alalõik 1 – alalõik 1 – punkt b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kui paketi hinnanguliste 
kogukulude summa, millest on maha 
arvatud riigi kaasrahastamine, on 
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väiksem kui asjaomase liikmesriigi jaoks 
ette nähtud artiklis 7e osutatud 
maksimaalne toetussumma, millele 
lisandub asjakohasel juhul artiklis 7f 
osutatud lisatoetus, on sellele 
liikmesriigile eraldatav rahaline toetus 
võrdne paketi ettepaneku hinnanguliste 
kogukulude summaga, millest on maha 
arvatud riigi kaasrahastamine;

Or. en

Muudatusettepanek 216

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 4 – lõik 2 – alalõik 1 – alalõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rahaline toetus lähenemise ja reformi 
rahastamisvahendist arvutatakse 
järgmiselt:
a) kui reformikohustuste ettepaneku 
hinnanguliste kogukulude summa on 
võrdne asjaomase liikmesriigi jaoks ette 
nähtud artiklis 9 osutatud maksimaalse 
toetussummaga või sellest suurem, on 
sellele liikmesriigile eraldatav rahaline 
toetus võrdne artiklis 9 osutatud 
maksimaalse rahastuse kogusummaga;
b) kui reformikohustuste ettepaneku 
hinnanguliste kogukulude summa on 
väiksem kui asjaomase liikmesriigi jaoks 
ette nähtud artiklis 9 osutatud 
maksimaalne toetussumma, on sellele 
liikmesriigile eraldatav rahaline toetus 
võrdne reformikohustuste ettepaneku 
hinnanguliste kogukuludega;

Or. en

Muudatusettepanek 217

Ettepanek võtta vastu määrus



PR\1201180ET.docx 129/135 PE648.526v01-00

ET

II lisa – punkt 4 – lõik 2 – alapealkiri 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Märkimisväärsed reformikohustused 
(ettepanek vastab rahuldavalt 
hindamiskriteeriumidele)

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 218

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 4 – lõik 2 – alalõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui lõpphinne koosneb järgmistest 
hinnetest:

välja jäetud

- B-sid on rohkem kui A-sid ja C-sid ei ole 
või
- kõik B-d,
eraldatakse reformiettepanekule pool 
maksimaalse rahalise toetuse summast.

Or. en

Muudatusettepanek 219

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 4 – lõik 2 – alapealkiri 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ebapiisavad reformikohustused (ettepanek 
ei vasta rahuldavalt 
hindamiskriteeriumidele)

Paketid ja reformikohustused, mis ei vasta 
hindamiskriteeriumidele

Or. en

Muudatusettepanek 220
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Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 4 – lõik 2 – alalõik 3 – alalõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

reformiettepanekule rahalist toetust ei 
eraldata.

paketi või reformikohustuse ettepanekule 
rahalist toetust ei eraldata.

Or. en

Muudatusettepanek 221

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 222

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lähenemise ja konkurentsivõime 
eelarveline toetusvahend

Or. en

Muudatusettepanek 223

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – lõik 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Väljundnäitajad:
a) heakskiidetud reformi- ja 
investeerimispakettide ettepanekute arv;
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b) reformi- ja investeerimispakettide 
ettepanekutele eraldatud rahaline toetus 
kokku

Or. en

Muudatusettepanek 224

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – lõik 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tulemusnäitajad:
c) rakendatud reformi- ja 
investeerimispakettide ettepanekute arv;

Or. en

Muudatusettepanek 225

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – lõik 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Reformitoetusvahend Lähenemise ja reformi rahastamisvahend

Or. en

Muudatusettepanek 226

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lähenemisrahastu välja jäetud
- rahalise toetuse komponendi puhul 
näitajad, millele on osutatud punktides a–
c,
- tehnilise toetuse komponendi puhul 



PE648.526v01-00 132/135 PR\1201180ET.docx

ET

näitajad, millele on osutatud punktides d–
g

Or. en

Muudatusettepanek 227

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – lõik 6 – taane 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Reformi- ja investeerimispakettide 
ettepanekutes seatud eesmärgid, mis on 
täidetud muu hulgas tänu programmi 
vahenditest saadud rahalisele toetusele.

Or. en
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SELETUSKIRI

Struktuurireformid ja investeeringud on olulised, et ajakohastada Euroopa Liidu majandust, 
parandada selle suutlikkust kohaneda väljakutsetega ja kiirendada konkurentsivõime 
suurendamist. Konkurentsivõime ja majanduslik õitseng tuleb seada koos kodanike heaoluga 
esikohale. Investeeringud ja struktuurireformid täidavad selles osas tähtsat rolli, sest nad 
kiirendavad liikmeriikidevahelist ülespoole suunatud majanduslikku ja sotsiaalset lähenemist 
nii euroalal kui ka sellest väljaspool ning tugevdavad liikmesriikide majanduse 
vastupanuvõimet. Struktuurireformide tulemuslik elluviimine on vajalik ühtekuuluvuse 
suurendamiseks, tootlikkuse tõstmiseks, töökohtade loomiseks, investeeringute edendamiseks 
ja jätkusuutliku majanduskasvu tagamiseks. Sellest hoolimata on struktuurireformide 
praegune rakendamine liikmesriikides kogu Euroopa ulatuses ebaühtlane. Liikmesriikide 
jõupingutusi reformide elluviimisel tuleks tugevdada ja veelgi enam innustada ning sellega 
seoses väljendavad kaasraportöörid heameelt komisjoni ettepaneku üle võtta vastu määrus 
reformide tugiprogrammi loomise kohta (2018/0213(COD)), mis aitab liikmesriikidel 
rakendada Euroopa poolaasta raames kindlaks määratud riigipõhiseid soovitusi.

Komisjoni ettepaneku kohaselt koosnes 2020. aasta järgne reformide tugiprogramm 
järgmisest kolmest vahendist:

1) reformitoetusvahend,

2) lähenemisrahastu ja 

3) tehnilise toetuse vahend, mis põhineb olemasoleval struktuurireformi tugiprogrammil.

Kaasraportöörid koostasid aga raporti projekti, võttes arvesse komisjoni esialgset ettepanekut 
ja nõukogus käimasolevat tööd ning jätkuvaid probleeme, mis nõuavad liikmesriikide 
konkreetsematele vajadustele vastavaid vahendeid. Seetõttu soovisid kaasraportöörid muuta 
reformide tugiprogrammi reformi ja investeeringute tugiprogrammiks, mis koosneb kolmest 
vahendist:

1) lähenemise ja konkurentsivõime eelarveline toetusvahend,

2) lähenemise ja reformi rahastamisvahend,

3) tehnilise toetuse vahend.

Uuest struktuurist tulenevalt on muudetud ka programmi rahastamispaketti (25 miljardit 
eurot) ja uus eraldis jaguneb järgmiselt:

● lähenemise ja konkurentsivõime eelarveline toetusvahend – 16,8 miljardit eurot,

● lähenemise ja reformi rahastamisvahend – 7,2 miljardit eurot,

● tehnilise toetuse vahend – 1 miljard eurot.

Lisaks tuleb läbiräägitavaid seadusandlikke dokumente ajakohastada COVID-19-st tingitud 
finantskrahhi tõttu. Kaasraportöörid on seisukohal, et kui investeeringuid ja 
struktuurireformide rakendamist stimuleeritakse ja innustatakse, suunab see liidu majanduse 
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taastumise pärast viirust kindlale ja jätkusuutlikule teele. 

Nad arvavad, et aidates leevendada vältimatuid kompromisse, võib programm aidata 
suurendada meie tervishoiu-, sotsiaal- ja majandussüsteemide vastupanuvõimet.

Lähenemise ja konkurentsivõime eelarveline toetusvahend

Lähenemise ja konkurentsivõime eelarvelise toetusvahendi puhul valmistavad liikmesriigid 
ette reformi- ja investeerimispaketid, mis kajastavad strateegilisi suuniseid, mille Euroopa 
Ülemkogu võtab vastu komisjoni ettepaneku alusel ja pärast seda, kui Euroopa Parlament on 
arutanud euroala reformi- ja investeerimisprioriteete. Nende paketid peavad olema kooskõlas 
Euroopa poolaasta raames kindlaks määratud Euroopa prioriteetide, struktuuriprobleemide ja 
prioriteetidega ning liidu õiguse rakendamisega seotud meetmetega.

Tingimustele vastavad liikmesriigid on euroala liikmesriigid ja vabatahtlikkuse alusel 
liikmesriigid, kes osalevad vahetuskursimehhanismis (ERM-II), pidades silmas nende 
eelseisvat euro kasutuselevõttu.

Maksimaalne toetussumma arvutatakse iga liikmesriigi rahvaarvu ja ühe elaniku kohta 
arvutatud sisemajanduse koguprodukti (SKP) pöördväärtuse alusel.

Kaasraportöörid teevad ettepaneku eraldada 20 % kogu lähenemise ja konkurentsivõime 
eelarvelisele toetusvahendile ette nähtud rahastamispaketist paindlikult, et reageerida 
erandlikele asjaoludele, nagu hädaolukord või tõsine majanduslangus.

Kaasraportöörid teevad ettepaneku korraldada pakettide hindamine ümber nii, et komisjon 
hindaks neid selgete kriteeriumide alusel, milleks on tulemuslikkus, tõhusus, sidusus ja 
asjakohasus. Nende kriteeriumidega võetakse paremini arvesse kavandatud reformide ja 
investeeringute pikaajalist (neto)mõju ning asjakohaseid kaasnevaid meetmeid negatiivse 
mõju leevendamiseks.

Rahalise toetuse saamiseks peab pakett vastama hindamiskriteeriumidele ning summa 
määratakse kindlaks vastavalt paketi maksumusele maksimaalse toetussumma piires, mida 
liikmesriik võib saada. Rahaline toetus sisaldab ka 25 % suurust kaasrahastamise määra (mis 
on poole väiksem, kui liikmesriigis valitseb tõsine majandussurutis).

Investeeringud tuleb lõpule viia seitsme aasta jooksul ja reformid nelja aasta jooksul pärast 
otsuse vastuvõtmise kuupäeva. Maksed tuleb teha osamaksetena, kui paketi rakendamisega 
seotud kokkulepitud vahe-eesmärgid ja sihid on täidetud.

Lähenemise ja reformi rahastamisvahend

Lähenemise ja reformi rahastamisvahend ajendab tegema reforme, mille eesmärk on tegeleda 
Euroopa poolaasta raames tuvastatud probleemide ja prioriteetidega ning liidu õiguse 
rakendamisega seotud meetmetega. Rahastamisvahendiga julgustatakse ka euroalasse 
mittekuuluvaid liikmesriike liikuma euro kasutuselevõtu suunas. Programmis osaleda 
soovivad liikmesriigid peaksid näitama, et nad on teinud konkreetseid samme ühisrahaga 
ühinemise suunas.

Programmi lihtsustamiseks ja standardimiseks teevad kaasraportöörid ettepaneku, et 
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lähenemise ja reformi rahastamisvahendi puhul järgitav ettepaneku esitamise ja 
hindamisprotsess sarnaneks sellega, mida kasutatakse lähenemise ja konkurentsivõime 
eelarvelise toetusvahendi puhul (ilma investeerimiskomponendi ja kaasrahastamise nõudeta).

Komisjon peaks jälgima liikmesriikide reformikohustuste täitmist seitsme aasta jooksul pärast 
otsuse vastuvõtmise kuupäeva.

Tehnilise toetuse vahend

Kaasraportöörid hindavad struktuurireformi tugiprogrammi edukust ning soovivad veelgi 
edendada selle programmi kohaldamisala ja kasutamist reformide ja investeeringute 
tugiprogrammi tehnilise toetuse vahendi kaudu. Nad teevad ettepaneku laiendada tehnilise 
toetuse vahendi kohaldamisala nii, et see hõlmaks meetmeid paketi ettevalmistamiseks 
lähenemise ja konkurentsivõime eelarvelise toetusvahendi raames või reformikohustuste 
võtmist lähenemise ja reformi rahastamisvahendi raames, samuti meetmeid, mis on seotud 
kestliku arengu eesmärkide ja Euroopa sotsiaalõiguste samba põhimõtete rakendamisega.


