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MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekontrollikomisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil võtta arvesse järgmisi 
muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Rahastamiskõlblike piirkondade ja 
alade määramiseks tuleks kehtestada 
objektiivsed kriteeriumid. Selleks peaks 
võtma rahastamiskõlblike piirkondade ja 
alade määratlemiseks liidu tasandil aluseks 
piirkondade ühtse liigituse, mis on 
sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruses (EÜ) nr 1059/200326.

(9) Rahastamiskõlblike piirkondade ja 
alade määramiseks tuleks kehtestada 
objektiivsed ja läbipaistvad kriteeriumid. 
Selleks peaks võtma rahastamiskõlblike 
piirkondade ja alade määratlemiseks liidu 
tasandil aluseks piirkondade ühtse liigituse, 
mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruses (EÜ) nr 1059/200326.

_________________ _________________

26 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mai 
2003. aasta määrus (EÜ) nr 1059/2003, 
millega kehtestatakse ühine statistiliste 
territoriaalüksuste liigitus (NUTS) (ELT L 
154, 21.6.2003, lk 1).

26 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mai 
2003. aasta määrus (EÜ) nr 1059/2003, 
millega kehtestatakse ühine statistiliste 
territoriaalüksuste liigitus (NUTS) (ELT L 
154, 21.6.2003, lk 1).

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Tulevase Euroopa territoriaalse 
koostöö eesmärgi (Interreg) puhul tuleks 
piisavalt arvesse võtta ja vajaduse korral 
rahaliselt toetada piirkondi, mida 
Ühendkuningriigi lahkumine Euroopa 
Liidust mõjutab kõige enam, eelkõige 
piirkondi, mis asuvad seejärel välispiiridel 
(mere- või maismaapiiridel).
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Käesoleva määrusega tuleks lisada 
kaks Interregi erieesmärki: üks selleks, et 
tugevdada Interregi erieesmärki, millega 
suurendatakse institutsioonilist suutlikkust, 
edendatakse õigus- ja halduskoostööd, eriti 
piirialade teatise elluviimisel, tihendatakse 
kodanike ja institutsioonide vahelist 
koostööd ning elavdatakse 
makropiirkondlike ja merepiirkondade 
strateegiate edasiarendamist ja 
kooskõlastamist, ning teine selleks, et 
käsitleda konkreetseid väliskoostööga 
seotud küsimusi, nagu turvalisus, 
julgeolek, piirihaldus ja ränne.

(19) Käesoleva määrusega tuleks lisada 
üks Interregi erieesmärk: selleks, et 
tugevdada Interregi erieesmärki, millega 
suurendatakse institutsioonilist suutlikkust, 
edendatakse õigus- ja halduskoostööd, eriti 
piirialade teatise elluviimisel, tihendatakse 
kodanike ja institutsioonide vahelist 
koostööd ning elavdatakse 
makropiirkondlike ja merepiirkondade 
strateegiate edasiarendamist ja 
kooskõlastamist.

Selgitus

Kuigi see eesmärk on oluline, on keeruline viia seda kooskõlla ühtekuuluvuspoliitika 
eesmärkidega, millel Interregi programm põhineb, ning see tuleks ühtekuuluvuspoliitika 
huvides välja jätta. Lisaeesmärk võib luua vale arusaama, mida Interregilt selles valdkonnas 
oodata. Lisaks sellele käsitletakse selle eesmärgi all loetletud arvukaid küsimusi muudes 
mitmeaastase finantsraamistiku fondides ja muudel selle eelarveridadel.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Sätteid, mis käsitlevad Interregi 
programmide koostamist, heakskiitmist ja 
muutmist, territoriaalset arengut, tegevuste 
valimist, seiret ja hindamist, programmi 
haldavaid asutusi, tegevusauditeid, 
läbipaistvust ja teavitamist, tuleks 
võrreldes määruse (EL) [uus ühissätete 
määrus] sätetega kohandada, et võtta 
arvesse Interregi programmide eripära.

(21) Sätteid, mis käsitlevad Interregi 
programmide koostamist, heakskiitmist ja 
muutmist, territoriaalset arengut, tegevuste 
valimist, seiret ja hindamist, programmi 
haldavaid asutusi, tegevusauditeid, 
läbipaistvust ja teavitamist, tuleks 
võrreldes määruse (EL) [uus ühissätete 
määrus] sätetega kohandada, et võtta 
arvesse Interregi programmide eripära. 
Need sätted peavad olema lihtsad ja 
selged, et vältida ülereguleerimist ja mitte 
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suurendada liikmesriikide ja 
toetusesaajate halduskoormust.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Kooskõlas 13. aprillil 2016 
sõlmitud paremat õigusloomet käsitleva 
institutsioonidevahelise kokkuleppe 
punktidega 22 ja 23 tuleb hinnata fonde 
spetsiaalse järelevalvekorra rakendamisel 
kogutud teabe põhjal, vältides samas 
ülereguleerimist ja halduskoormust, 
eelkõige liikmesriikides. Asjakohasel juhul 
võib niisugune kord hõlmata mõõdetavaid 
näitajaid, mille alusel hinnata fondide mõju 
kohapeal.

(25) Kooskõlas 13. aprillil 2016 
sõlmitud paremat õigusloomet käsitleva 
institutsioonidevahelise kokkuleppe 
punktidega 22 ja 23 tuleb hinnata fonde 
spetsiaalse järelevalvekorra rakendamisel 
kogutud teabe põhjal, vältides samas 
ülereguleerimist ning eelkõige 
liikmesriikidele ja toetusesaajatele 
halduskoormuse tekitamist. Asjakohasel 
juhul võib niisugune kord hõlmata 
mõõdetavaid näitajaid, mille alusel on 
kõige otstarbekam mõõta Euroopa 
territoriaalse koostöö eesmärgi (Interreg) 
programmi eesmärkide saavutamisel 
tehtud edusamme, mille alusel hinnata
selles programmis kasutatavate fondide 
mõju kohapeal.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Programmitöö perioodil 2014–2020 
saadud kogemustele tuginedes tuleks 
säilitada süsteem, millega on kehtestatud 
selge kulutuste rahastamiskõlblikkuse 
eeskirjade hierarhia, järgides ka edaspidi 
põhimõtet, et kõnealused eeskirjad tuleks 
kehtestada liidu või Interregi programmi 
kui terviku tasandil, vältimaks võimalikke 
vastuolusid või ebakõlasid eri määruste 
ning määruste ja riiklike eeskirjade vahel. 
Liikmesriigi vastu võetavad lisaeeskirjad, 
mida kohaldatakse üksnes asjaomase 

(26) Programmitöö perioodil 2014–2020 
saadud kogemustele tuginedes tuleks 
säilitada süsteem, millega on kehtestatud 
selge kulutuste rahastamiskõlblikkuse 
eeskirjade hierarhia, järgides ka edaspidi 
põhimõtet, et kõnealused eeskirjad tuleks 
kehtestada liidu või Interregi programmi 
kui terviku tasandil, vältimaks võimalikke 
vastuolusid või ebakõlasid eri määruste 
ning määruste ja riiklike eeskirjade vahel. 
Liikmesriigi kehtestatavaid lisaeeskirju, 
mida kohaldatakse üksnes selle riigi
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liikmesriigi toetusesaajate suhtes, peaksid 
piirduma rangelt miinimumiga. Eelkõige 
tuleks lõimida käesolevasse määrusesse 
programmitöö perioodi 2014–2020 jaoks 
vastu võetud komisjoni delegeeritud 
määruse (EL) nr 481/201433 sätted.

toetusesaajate suhtes, tuleks vältida. 
Eelkõige tuleks lõimida käesolevasse 
määrusesse programmitöö perioodi 2014–
2020 jaoks vastu võetud komisjoni 
delegeeritud määruse (EL) nr 481/201433

sätted.

_________________ _________________

33 Komisjoni 4. märtsi 2014. aasta 
delegeeritud määrus (EL) nr 481/2014, 
millega täiendatakse Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrust (EL) nr 1299/2013 
seoses erieeskirjadega 
koostööprogrammide kulude 
rahastamiskõlblikkuse kohta (ELT L 138, 
13.5.2014, lk 45).

33 Komisjoni 4. märtsi 2014. aasta 
delegeeritud määrus (EL) nr 481/2014, 
millega täiendatakse Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrust (EL) nr 1299/2013 
seoses erieeskirjadega 
koostööprogrammide kulude 
rahastamiskõlblikkuse kohta (ELT L 138, 
13.5.2014, lk 45).

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Määruse (EL, Euratom) 
[koondfinantsmäärus] artikli 63 lõike 9 
kohaselt tuleb valdkonnapõhistes 
eeskirjades arvesse võtta Euroopa 
territoriaalse koostöö (Interreg) 
programmide vajadusi, eelkõige seoses 
auditi funktsiooniga. Seepärast tuleb iga-
aastast auditiarvamust, iga-aastast 
kontrolliaruannet ja tegevusauditeid 
käsitlevaid sätteid lihtsustada ja kohandada 
kõnealustele programmidele, mis 
hõlmavad rohkem kui üht liikmesriiki.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)    

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Alusetult tehtud maksete 
tagasinõudmiseks tuleks kehtestada selge 
finantsvastutuse ahel ainsast partnerist või 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)            
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muudest partneritest juhtivpartneri ja 
korraldusasutuse kaudu komisjonini. 
Tuleks ette näha liikmesriikide, 
kolmandate riikide, partnerriikide või 
ülemeremaade ja -territooriumide vastutus 
juhuks, kui ainsa partneri, muu partneri või 
juhtivpartneri käest ei õnnestu vahendeid 
tagasi saada, mis tähendab, et asjaomase 
summa hüvitab korraldusasutusele 
liikmesriik. Sellest tulenevalt ei ole 
Interregi programmide puhul toetusesaajate 
tasandil summasid, mida ei ole võimalik 
tagasi saada. Tuleks siiski selgitada 
eeskirju, mida kohaldatakse juhul, kui 
liikmesriik, kolmas riik, partnerriik või 
ülemeremaa või -territoorium summat 
korraldusasutusele ei hüvita. Selgitada 
tuleks ka juhtivpartneri kohustusi seoses 
vahendite tagastamisega. Eelkõige ei tohiks 
korraldusasutusel olla lubatud kohustada 
juhtivpartnerit algatama teises riigis 
kohtumenetlust.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Ehkki Interregi programmid, milles 
osalevad kolmandad riigid, partnerriigid 
või ülemeremaad või -territooriumid, 
tuleks ellu viia koostöös liikmesriikidega 
toimuva eelarve täitmise raames, võib 
äärepoolseimate piirkondade koostööd 
käsitlevaid Interregi programme rakendada
kaudse eelarve täitmise raames. Tuleks 
kehtestada erieeskirjad selle kohta, kuidas 
neid programme kaudse eelarve täitmise 
raames täielikult või osaliselt rakendada.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)    

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Et tagada ühetaolised Interregi 
programmide vastuvõtmise või muutmise 
tingimused, tuleks komisjonile anda 
rakendamisvolitused. Liiduväliste 
piiriülese koostöö programmide puhul 
tuleks võimaluse korral siiski kinni pidada 
komiteemenetlusest, mis on sätestatud 
määruse (EL) [IPA III määrus] ja määruse 
(EL) [NDICI määrus] alusel seoses 
kõnealuste programmide esmakordset 
heakskiitmist käsitlevate otsustega.

(35) Et tagada ühetaolised Interregi 
programmide vastuvõtmise või muutmise 
tingimused, tuleks komisjonile anda 
rakendamisvolitused. Kuid võimaluse 
korral tuleks liiduväliste piiriülese koostöö 
programmide puhul kinni pidada 
komiteemenetlusest, mis on sätestatud 
määruse (EL) [IPA III määrus] ja määruse 
(EL) [NDICI määrus] alusel seoses 
kõnealuste programmide esmakordset 
heakskiitmist käsitlevate otsustega.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui kolmas riik või partnerriik, kes 
toetab Interregi programmi rakendamist 
riigi vahenditest, mis ei kujuta endast 
ERFist või liidu välisrahastamisvahendist 
antava toetuse riiklikku kaasrahastamist, ja 
kes on saanud artikli 22 lõikes 6 sätestatud 
dokumendi, vähendab kõnealust toetust 
Interregi programmi rakendamise ajal kas 
täielikult või seoses juba valitud 
ühistegevustega, taotleb osalev liikmesriik 
või taotlevad osalevad liikmesriigid ühte 
lõike 4 teises lõigus sätestatud 
tingimustest.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon hindab iga Interregi 
programmi ja selle vastavust määrusele 
(EL) [uus ühissätete määrus], määrusele 
(EL) [uus ERF] ja käesolevale määrusele
ning, liidu välisrahastamisvahendist 

1. Komisjon hindab iga Interregi 
programmi ja selle vastavust määrusele 
(EL) [uus ühissätete määrus], määrusele 
(EL) [uus ERF] ja käesolevale määrusele;
komisjon hindab liidu 



AD\1169875ET.docx 9/17 PE627.880v03-00

ET

saadava toetuse korral ja kui see on 
asjakohane, programmi kooskõla artikli 10 
lõike 1 kohase mitmeaastase strateegia 
dokumendiga või üht või mitut kõnealust 
rahastamisvahendit käsitleva vastava 
alusakti kohase asjaomase strateegilise 
programmitöö raamistikuga.

välisrahastamisvahendist saadava toetuse 
korral ja kui see on asjakohane, programmi 
kooskõla artikli 10 lõike 1 kohase 
mitmeaastase strateegia dokumendiga või 
üht või mitut kõnealust rahastamisvahendit 
käsitleva vastava alusakti kohase 
asjaomase strateegilise programmitöö 
raamistikuga.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik võib paigutada programmitöö 
perioodil kuni 5 % prioriteedi esialgsest 
eraldisest ja mitte rohkem kui 3 % 
programmi eelarvest ümber sama Interregi 
programmi teise prioriteedi alla.

Liikmesriik võib paigutada programmitöö 
perioodil kuni 10 % prioriteedi esialgsest 
eraldisest ja mitte rohkem kui 6 % 
programmi eelarvest ümber sama Interregi 
programmi teise prioriteedi alla.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) ERFist toetatavate liidusiseste 
piiriüleste Interregi programmide puhul: 6
%;

a) ERFist toetatavate liidusiseste 
piiriüleste Interregi programmide puhul: 7
%;

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Seirekomisjon tuleb kokku 
vähemalt üks kord aastas ning vaatab läbi 
kõik programmi eesmärkide saavutamist 
mõjutavad küsimused.

5. Seirekomisjon tuleb kokku 
vähemalt üks kord aastas ning vaatab läbi 
kõik programmi eesmärkide saavutamist 
mõjutavad küsimused ja annab vajaduse 
korral soovitusi.
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Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Interregi programmis osalevad 
liikmesriigid ja asjakohasel juhul 
kolmandad riigid, partnerriigid ning ÜMTd 
lepivad kokku kõnealuse programmi 
seirekomisjoni koosseisus ja tagavad, et 
liikmesriikide, kolmandate riikide, 
partnerriikide ja ÜMTde määruse (EL) 
[uus ühissätete määrus] artiklis [6] osutatud 
asjaomased ametiasutused, 
vahendusasutused ja programmipartnerite 
esindajad on tasakaalustatult esindatud.

Interregi programmis osalevad 
liikmesriigid ja asjakohasel juhul 
kolmandad riigid, partnerriigid ning ÜMTd 
lepivad avatud ja läbipaistval viisil kokku 
kõnealuse programmi seirekomisjoni 
koosseisus ja tagavad, et liikmesriikide, 
kolmandate riikide, partnerriikide ja 
ÜMTde määruse (EL) [uus ühissätete 
määrus] artiklis [6] osutatud asjaomased 
ametiasutused, vahendusasutused ja 
programmipartnerite esindajad on 
tasakaalustatult esindatud.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib korraldada läbivaatamise
Interregi programmide tulemuste 
hindamiseks.

Komisjon korraldab Interregi 
programmide tulemuste hindamiseks
läbivaatamise.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Läbivaatamise tulemused kantakse 
kooskõlastatud protokolli.

3. Läbivaatamise tulemused kantakse 
kooskõlastatud protokolli ja avaldatakse 
läbivaadatud programmi veebisaidil.
Komisjon hindab läbivaatamise tulemusi 
kirjalikult ja avaldab tulemuste kohta 
hinnangu, mille ta edastab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.
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Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga korraldusasutus edastab komisjonile 
elektrooniliselt koondandmed vastava 
Interregi programmi kohta iga aasta 31. 
jaanuariks, 31. märtsiks, 31. maiks, 31. 
juuliks, 30. septembriks ja 30. novembriks
vastavalt määruse (EL) [uus ühissätete 
määrus] VII lisas esitatud vormile.

Iga korraldusasutus edastab komisjonile 
elektrooniliselt koondandmed vastava 
Interregi programmi kohta iga aasta 31. 
jaanuariks, 31. maiks ja 30. septembriks
vastavalt määruse (EL) [uus ühissätete 
määrus] VII lisas esitatud vormile.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Andmed kantakse üle olemasolevate 
andmeedastussüsteemide kaudu, kui on 
tõendatud, et need olid eelmise 
programmitöö perioodi ajal 
usaldusväärsed.

Selgitus

Uusi andmeedastussüsteeme oli praeguse programmitöö perioodi ajal keeruline juurutada, 
sest alguses ei olnud juhiseid ega suuniseid, mille tõttu tuli süsteeme mitu korda kohandada.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Määruse (EL) [uus ERF] [I] lisas 
sätestatud ühiseid väljund- ja 
tulemusnäitajaid ning vajaduse korral 
programmipõhiseid väljund- ja 
tulemusnäitajaid kasutatakse kooskõlas 

1. Määruse (EL) [uus ERF] [I] lisas 
sätestatud ühiseid väljund- ja 
tulemusnäitajaid, mis on Euroopa 
territoriaalse koostöö eesmärgi (Interreg) 
programmi edusammude mõõtmisel kõige 
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määruse (EL) [uus ühissätete määrus] 
artikli 12 lõikega 1 ning käesoleva määruse 
artikli 17 lõike 3 punkti d alapunktiga ii ja 
artikli 31 lõike 2 punktiga b.

otstarbekamaks osutunud, kasutatakse 
kooskõlas määruse (EL) [uus ühissätete 
määrus] artikli 12 lõikega 1 ning käesoleva 
määruse artikli 17 lõike 3 punkti d 
alapunktiga ii ja artikli 31 lõike 2 punktiga 
b.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Vajaduse korral ja 
korraldusasutuse poolt põhjendatud 
juhtudel kasutatakse lisaks käesoleva 
artikli lõike 1 kohaselt valitud näitajatele 
ka programmiga seotud spetsiifilisi 
väljund- ja tulemusnäitajaid.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Finantsmääruse [artikli 38 lõike 3 
punkti e alapunkti i] kohase 
aruandluskohustuse täitmiseks esitab 
komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule näitajate alusel teabe 
tulemuslikkuse ja tulemuste kohta, andes 
aru nii tehtud edusammudest kui ka 
puudujääkidest ning luues kulude ja 
tulemuslikkuse vahel selge seose.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Korraldusasutus teostab iga 1. Korraldusasutus teostab iga 
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Interregi programmi hindamist. Iga 
hindamise käigus hinnatakse programmi 
tulemuslikkust, tõhusust, asjakohasust, 
sidusust ja ELi lisaväärtust, et parandada 
vastava Interregi programmi kavandamise 
ja rakendamise kvaliteeti.

Interregi programmi hindamist. Iga 
hindamise käigus hinnatakse programmi 
tulemuslikkust, tõhusust, asjakohasust, 
sidusust ja ELi lisaväärtust, et parandada 
vastava Interregi programmi kavandamise 
ja rakendamise kvaliteeti. Lõikes 5 
osutatud hindamiskavas nähakse 
hindamissagedusena enne kõige rohkem 
üks kord aastas.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 4 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kohe materiaalseid investeeringuid 
või seadmete ostu (mille kogumaksumus 
ületab 100 000 eurot) hõlmava Interregi 
tegevuse füüsilise rakendamise alguses 
paigutatakse üldsusele nähtavasse kohta 
tahvlid või stendid;

c) kohe materiaalseid investeeringuid 
või seadmete ostu (mille kogumaksumus 
ületab 25 000 eurot) hõlmava Interregi 
tegevuse füüsilise rakendamise alguses 
paigutatakse üldsusele nähtavasse kohta 
tahvlid või stendid;

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 4 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) Interregi tegevuste puhul, mis ei ole 
hõlmatud punktiga c, paigutatakse 
üldsusele nähtavasse kohta vähemalt üks 
A3-formaadis või suurem trükis või kuvar, 
millel on esitatud Interregi tegevuse kohta 
teave, kus tõstetakse esile Interregi fondist 
saadavat toetust;

d) Interregi tegevuste puhul, mis ei ole 
hõlmatud punktiga c, paigutatakse 
üldsusele nähtavasse kohta vähemalt üks 
A2-formaadis või suurem trükis või kuvar, 
millel on esitatud Interregi tegevuse kohta 
teave, kus tõstetakse esile Interregi fondist 
saadavat toetust;

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 4 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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e) strateegiliselt oluliste tegevuste ja 
selliste tegevuste puhul, mille 
kogumaksumus on enam kui 10 000 000
eurot, korraldatakse teavitusüritus ning 
kaasatakse õigeaegselt komisjon ja 
vastutav korraldusasutus.

e) strateegiliselt oluliste tegevuste ja 
selliste tegevuste puhul, mille 
kogumaksumus on enam kui 5 000 000
eurot, korraldatakse teavitusüritus ning 
kaasatakse õigeaegselt komisjon ja 
vastutav korraldusasutus.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Väikeprojektide fondide ja 
rahastamisvahendite puhul tagab 
toetusesaaja, et lõppsaajad täidavad lõike 4 
punktis c sätestatud nõuded.

5. Väikeprojektide fondide ja 
rahastamisvahendite puhul tagab 
toetusesaaja, et lõppsaajad täidavad lõike 4 
punktides c ja d sätestatud nõuded.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Personalikulud koosnevad Interregi 
partneri koosseisus ühel järgmistest 
viisidest töötava personali tööjõukulude 
brutosummast:

1. Personalikulud, mis peavad olema 
kooskõlas kõigi liidu tööõiguste ja -
seadustega, koosnevad Interregi partneri 
koosseisus ühel järgmistest viisidest 
töötava personali tööjõukulude 
brutosummast:

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 1 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon sätestab lisas, mis võetakse 
vastu delegeeritud õigusaktiga vastavalt 
käesoleva määruse artiklile 62, milliste 
andmete ja kriteeriumide alusel tema 
audititegevuse jaoks valimeid koostatakse, 
ning veamäära ekstrapoleerimise 
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metoodika.
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