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LÜHISELGITUS

Euroopa territoriaalse koostöö algatuse (Interreg) eesmärk on edendada koostööd 
liikmesriikide vahel liidu sees ning liikmesriikide ja kolmandate riikide, partnerriikide või 
ülemeremaade ja -territooriumide vahel. Eeldatakse, et ajavahemikuks 2021–2027 kavandatav 
uus määrus lihtsustab koostööd väljaspool liidu piire. Samal ajal on ELi tulevaste 
välisrahastamisvahendite (sealhulgas NDICI ja ÜMT programm) eesmärk kehtestada selged 
eeskirjad, et kanda osa vahenditest üle Interregi programmidele.

Arengukomisjoni arvamuse koostaja leiab, et arengukomisjoni huvides on tagada, et 
kolmandatel riikidel ning ülemeremaadel ja -territooriumidel on võimalik Interregi 
programmides tõhusalt osaleda. Programmide koostamisel tuleks ülemeremaade ja -
territooriumide eriprobleeme ja -vajadusi täiel määral arvesse võtta. 

Arvamuse koostaja soovib rõhutada, et Interreg võib täita olulist rolli kestliku arengu 
eesmärkide elluviimisel ja kliimaeesmärkide saavutamisel. Samuti tuleks täiel määral järgida 
poliitikavaldkondade arengusidusust, kuna kestliku arengu eesmärkide saavutamiseks on 
äärmiselt tähtis saavutada sidusus kõigis ELi poliitikavaldkondades. 

MUUDATUSETTEPANEKUD

Arengukomisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil võtta arvesse järgmisi 
muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Volitus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingu (edaspidi „ELi toimimise leping“) 
artikli 208 lõiget 1,

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Et toetada liidu territooriumi 
harmoonilist arengut eri tasanditel, tuleks 
Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi 
(Interreg) raames toetada ERFist piiriülest, 
riikidevahelist, merendusalast, 

(3) Et toetada liidu territooriumi 
harmoonilist arengut eri tasanditel, tuleks 
Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi 
(Interreg) raames toetada ERFist piiriülest, 
riikidevahelist, merendusalast, 
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äärepoolseimate piirkondade ja 
piirkondadevahelist koostööd.

äärepoolseimate piirkondade ja 
piirkondadevahelist koostööd. Arvesse 
tuleks võtta mitmetasandilise valitsemise 
ja partnerluse põhimõtteid ning 
tugevdada tuleks kohapõhiseid 
lähenemisviise ja ka 
mittediskrimineerimise põhimõtet.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Interregi eri komponendid peaksid 
aitama saavutada kestliku arengu 
eesmärke, mida on kirjeldatud 2015. aasta 
septembris vastu võetud kestliku arengu 
tegevuskavas 2030.

Selgitus

Põhjendustes tuleks ära märkida Interregi panus kestliku arengu eesmärkide saavutamisse.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 b) Interreg peaks aitama saavutada 
ka muid rahvusvahelisi kohustusi, nagu 
Pariisi kliimakokkulepe (COP 21). 
Kliimamuutuste leevendamise tähtsust 
kajastades aitab Interreg kaasa 
kliimaküsimuste integreerimisele ja 
üldeesmärgi saavutamisele, mille kohaselt 
tuleks 25 % liidu eelarvekulutustest 
eraldada kliimaeesmärkide toetamiseks.

Selgitus

Põhjendused peaksid sisaldama ka viidet Pariisi kokkuleppele, kuna Interreg peaks aitama 
saavutada ELi eesmärke kliimamuutuste valdkonnas.
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Piiriülese koostöö komponendi 
raames tuleks püüda lahendada piirialadel 
üheskoos kindlaks tehtud ühised 
probleemid ning realiseerida piirialade 
kasutamata kasvupotentsiaal, millele on 
osutatud komisjoni teatises 
„Majanduskasvu ja ühtekuuluvuse 
edendamine ELi piirialadel“23 (edaspidi 
„piirialade teatis“). Sellest tulenevalt tuleks
piiriülese koostöö komponendi puhul 
piirduda koostööga maismaapiiridel ning 
piiriülene koostöö merepiiridel tuleks 
lõimida riikidevahelise koostöö 
komponenti.

(4) Piiriülese koostöö komponendi 
raames tuleks püüda lahendada piirialadel 
üheskoos kindlaks tehtud ühised 
probleemid ning realiseerida piirialade 
kasutamata kasvupotentsiaal, millele on 
osutatud komisjoni teatises 
„Majanduskasvu ja ühtekuuluvuse 
edendamine ELi piirialadel“23 (edaspidi 
„piirialade teatis“). Sellest tulenevalt peaks
piiriülese koostöö komponent toetama 
maismaa- või merepiiri äärsete 
piirkondade alast koostööd.

_________________ _________________

23 Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa 
Parlamendile „Majanduskasvu ja 
ühtekuuluvuse edendamine ELi piirialadel“ 
(COM(2017) 534 final, 20.9.2017).

23 Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa 
Parlamendile „Majanduskasvu ja 
ühtekuuluvuse edendamine ELi piirialadel“ 
(COM(2017) 534 final, 20.9.2017).

Selgitus

Merepiiridel koostöö tegemise lisamine uude interregi tegevussuunda ei ole lihtsustamise ja 
suurema kasutajasõbralikkuse huvides.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Riikidevahelise koostöö ja 
merenduskoostöö komponendi puhul tuleks 
seada eesmärgiks tugevdada koostööd 
meetmete abil, millega soodustatakse liidu 
ühtekuuluvuspoliitika prioriteetidega 
seotud integreeritud territoriaalset arengut, 

(6) Riikidevahelise koostöö ja 
merenduskoostöö komponendi puhul tuleks
seada eesmärgiks tugevdada koostööd 
meetmete abil, millega soodustatakse liidu 
ühtekuuluvuspoliitika prioriteetidega 
seotud integreeritud territoriaalset arengut. 
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ning see komponent peaks sisaldama ka 
merendusalast piiriülest koostööd. 
Riikidevaheline koostöö peaks hõlmama 
suuremaid liidu maismaapiirkondi, samas 
kui merenduskoostöö peaks hõlmama 
merepiirkondi ümbritsevaid alasid ja 
sellesse tuleks lõimida piiriülene koostöö 
merepiiridel, mida tehakse programmitöö 
perioodil 2014–2020. Tuleks tagada 
võimalikult suur paindlikkus, mis 
võimaldab jätkata varasemat merendusalast 
piiriülest koostööd suuremas 
merenduskoostöö raamistikus, eelkõige 
määrates kindlaks hõlmatud territooriumi, 
sellise koostöö erieesmärgid, 
projektipartnerlust käsitlevad nõuded ning 
allprogrammide ja spetsiaalsete 
juhtkomiteede loomise korra.

Riikidevaheline koostöö peaks hõlmama 
suuremaid liidu maismaapiirkondi, samas 
kui merenduskoostöö peaks hõlmama 
merepiirkondi ümbritsevaid alasid. Tuleks 
tagada võimalikult suur paindlikkus, mis 
võimaldab jätkata varasemat merendusalast 
piiriülest koostööd suuremas 
merenduskoostöö raamistikus, eelkõige 
määrates kindlaks hõlmatud territooriumi, 
sellise koostöö erieesmärgid, 
projektipartnerlust käsitlevad nõuded ning 
allprogrammide ja spetsiaalsete 
juhtkomiteede loomise korra.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Tuginedes kogemustele, mis saadi 
programmitöö perioodil 2014–2020 seoses 
piiriülese ja riikidevahelise koostööga 
äärepoolseimates piirkondades, kus 
mõlema komponendi koondamine ühte 
programmi ei toonud programm haldavate 
asutuste ja toetusesaajate jaoks kaasa 
piisavat lihtsustumist, tuleks luua 
spetsiaalne äärepoolseimate piirkondade 
komponent, et äärepoolseimad piirkonnad 
saaksid teha koostööd oma naaberriikide
ja -territooriumidega kõige tõhusamal ja
lihtsamal viisil.

(7) Tuginedes kogemustele, mis saadi 
programmitöö perioodil 2014–2020 seoses 
piiriülese ja riikidevahelise koostööga 
äärepoolseimates piirkondades, kus 
mõlema komponendi koondamine ühte 
programmi ei toonud programm haldavate 
asutuste ja toetusesaajate jaoks kaasa 
piisavat lihtsustumist, tuleks luua 
spetsiaalne äärepoolseimate piirkondade 
komponent, et äärepoolseimad piirkonnad 
saaksid teha koostööd kolmandate riikide 
ning ülemeremaade ja -territooriumidega 
(edaspidi „ÜMTd“) kõige tõhusamal ja 
lihtsamal viisil, pidades silmas nende 
konkreetseid vajadusi ja eripärasid.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Tuginedes Interregi 
piirkondadevahelise koostöö 
programmidega seotud kogemustele ning 
võttes arvesse seda, et tööhõivesse ja 
majanduskasvu investeerimise eesmärgi 
raames sellist koostööd programmitöö 
perioodil 2014–2020 ei tehtud, tuleks 
piirkondadevahelise koostöö komponendi 
puhul keskenduda veelgi enam 
ühtekuuluvuspoliitika tõhususe 
suurendamisele. Seepärast tuleks selle 
komponendi puhul piirduda kahe 
programmiga: üks selleks, et võimaldada 
mõlema eesmärgi raames koguda 
kõikvõimalikke kogemusi, rakendada 
uuenduslikke lähenemisviise ja suurendada 
suutlikkust ning edendada Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) 
nr 1082/200624 kohaselt loodud või 
loodavaid Euroopa territoriaalse koostöö 
rühmitusi (ETKR), ning teine selleks, et 
täiustada arengusuundumuste analüüsimist. 
Kogu liidus toimuv projektipõhine koostöö 
tuleks lõimida uude piirkondadevaheliste 
innovatsiooniinvesteeringute komponenti 
ning siduda tihedalt komisjoni teatise 
„Innovatsiooni edendamine Euroopa 
piirkondades: vastupanuvõimelise, kaasava 
ja jätkusuutliku majanduskasvu 
strateegiad“25 elluviimisega, eriti selleks, et 
toetada temaatilisi aruka spetsialiseerumise 
platvorme sellistes valdkondades nagu 
energia, tööstuse ajakohastamine või 
põllumajanduslik toidutööstus. Lõpetuseks 
tuleks integreeritud territoriaalne areng, 
milles keskendutakse funktsionaalsetele 
linnapiirkondadele või linnapiirkondadele, 
koondada tööhõivesse ja majanduskasvu 
investeerimise eesmärgi programmidesse 
ning ühte seonduvasse vahendisse, 
Euroopa linnapiirkondade algatusse. 
Piirkondadevahelise koostöö komponendi 
kaks programmi peaksid hõlmama kogu 
liitu ja peaksid olema avatud osalemiseks 
kolmandatele riikidele.

(8) Tuginedes Interregi 
piirkondadevahelise koostöö 
programmidega seotud kogemustele ning 
võttes arvesse seda, et tööhõivesse ja 
majanduskasvu investeerimise eesmärgi 
raames sellist koostööd programmitöö 
perioodil 2014–2020 ei tehtud, tuleks 
piirkondadevahelise koostöö komponendi 
puhul keskenduda veelgi enam 
ühtekuuluvuspoliitika tõhususe 
suurendamisele. Seepärast tuleks selle 
komponendi puhul piirduda kahe 
programmiga: üks selleks, et võimaldada 
mõlema eesmärgi raames koguda 
kõikvõimalikke kogemusi, rakendada 
uuenduslikke lähenemisviise ja suurendada 
suutlikkust ning edendada Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) 
nr 1082/200624 kohaselt loodud või 
loodavaid Euroopa territoriaalse koostöö 
rühmitusi (ETKR), ning teine selleks, et 
täiustada arengusuundumuste analüüsimist. 
Kogu liidus toimuv projektipõhine koostöö 
tuleks lõimida uude piirkondadevaheliste 
innovatsiooniinvesteeringute komponenti 
ning siduda tihedalt komisjoni teatise 
„Innovatsiooni edendamine Euroopa 
piirkondades: vastupanuvõimelise, kaasava 
ja jätkusuutliku majanduskasvu 
strateegiad“25 elluviimisega, eriti selleks, et 
toetada temaatilisi aruka spetsialiseerumise 
platvorme sellistes valdkondades nagu 
taastuvenergia, ringmajandus, tööstuse 
ajakohastamine, agroökoloogiline 
põllumajandustootmine või 
põllumajanduslik toidutööstus. Lõpetuseks 
tuleks integreeritud territoriaalne areng, 
milles keskendutakse funktsionaalsetele 
linnapiirkondadele või linnapiirkondadele, 
koondada tööhõivesse ja majanduskasvu 
investeerimise eesmärgi programmidesse 
ning ühte seonduvasse vahendisse, 
Euroopa linnapiirkondade algatusse. 
Piirkondadevahelise koostöö komponendi 
kaks programmi peaksid hõlmama kogu 
liitu ja peaksid olema avatud osalemiseks
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ÜMTdele ja kolmandatele riikidele.

__________________ __________________

24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 
2006. aasta määrus (EÜ) nr 1082/2006 
Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse 
(ETKR) kohta (ELT L 210, 31.7.2006, 
lk 19).

24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 
2006. aasta määrus (EÜ) nr 1082/2006 
Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse 
(ETKR) kohta (ELT L 210, 31.7.2006, 
lk 19).

25 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele „Innovatsiooni edendamine 
Euroopa piirkondades: 
vastupanuvõimelise, kaasava ja 
jätkusuutliku majanduskasvu strateegiad“ 
(COM(2017) 376 final, 18.7.2017)

25 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele „Innovatsiooni edendamine 
Euroopa piirkondades: 
vastupanuvõimelise, kaasava ja 
jätkusuutliku majanduskasvu strateegiad“ 
(COM(2017) 376 final, 18.7.2017)

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Abi andmisel IPA IIIst tuleks 
eeskätt aidata IPA toetusesaajatel 
tugevdada demokraatlikke institutsioone ja 
õigusriiki, reformida kohtusüsteemi ja 
avalikku haldust, austada põhiõigusi ning 
edendada soolist võrdõiguslikkust, 
sallivust, sotsiaalset kaasatust ja 
mittediskrimineerimist. IPA abiga tuleks 
jätkuvalt toetada IPA toetusesaajate 
jõupingutusi edendada piirkondlikku, 
makropiirkondlikku ja piiriülest koostööd 
ning territoriaalset arengut, sealhulgas liidu 
makropiirkondlike strateegiate 
rakendamise kaudu. Peale selle peaks IPA 
abi hõlmama julgeolekut, rännet ja 
piirihaldust, rahvusvahelisele kaitsele 
juurdepääsu tagamist, asjakohase teabe 
jagamist, piirikontrolli tõhustamist ning 
ühiste jõupingutuste tegemist võitluses 
ebaseadusliku rändega ja rändajate 
ebaseadusliku üle piiri toimetamisega.

(11) Abi andmisel IPA IIIst tuleks 
eeskätt aidata IPA toetusesaajatel 
tugevdada demokraatlikke institutsioone ja 
õigusriiki, reformida kohtusüsteemi ja 
avalikku haldust, austada põhiõigusi ning 
edendada naiste ja meeste
võrdõiguslikkust, sallivust, sotsiaalset 
kaasatust ja mittediskrimineerimist. IPA 
abiga tuleks jätkuvalt toetada IPA 
toetusesaajate jõupingutusi edendada 
piirkondlikku, makropiirkondlikku ja 
piiriülest koostööd ning territoriaalset 
arengut, sealhulgas liidu makropiirkondlike 
strateegiate rakendamise kaudu. Peale selle 
peaks IPA abi hõlmama julgeolekut, rännet 
ja piirihaldust, rahvusvahelisele kaitsele 
turvalise juurdepääsu tagamist, asjakohase 
teabe jagamist, piirikontrolli tõhustamist 
ning ühiste jõupingutuste tegemist 
võitluses ebaseadusliku rändega ja 
rändajate ebaseadusliku üle piiri 
toimetamise ning inimkaubandusega.
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Seoses abi andmisega 
naabruspoliitika, arengu ja rahvusvahelise 
koostöö rahastamisvahendist peaks liit 
arendama naabruses asuvate riikidega 
privilegeeritud suhteid, mille eesmärk on 
luua heaolu ja heanaaberlikkuse ala, mis 
rajaneb liidu väärtustel ja mida 
iseloomustavad koostööl põhinevad 
tihedad rahumeelsed suhted. Seepärast 
tuleks käesoleva määrusega ning 
naabruspoliitika, arengu ja rahvusvahelise 
koostöö rahastamisvahendist toetada 
asjakohaste makropiirkondlike strateegiate 
sise- ja välisaspekte. Kõnealused algatused 
on strateegiliselt tähtsad ning nendega 
luuakse otstarbekad poliitilised raamistikud 
suhete tugevdamiseks partnerriikidega ja 
partnerriikide vahel, tuginedes vastastikuse 
ja ühise vastutuse põhimõttele.

(12) Seoses abi andmisega 
naabruspoliitika, arengu ja rahvusvahelise 
koostöö rahastamisvahendist peaks liit 
arendama naabruses asuvate riikidega 
privilegeeritud suhteid, mille eesmärk on 
luua heaolu ja heanaaberlikkuse ala, mis 
rajaneb liidu väärtustel ja mida 
iseloomustavad koostööl põhinevad 
tihedad rahumeelsed suhted. Seepärast 
tuleks käesoleva määrusega ning 
naabruspoliitika, arengu ja rahvusvahelise 
koostöö rahastamisvahendist toetada 
asjakohaste makropiirkondlike strateegiate 
sise- ja välisaspekte, mille esmane 
eesmärk on vaesuse kaotamine ja kestliku 
arengu toetamine. Kõnealused algatused 
on strateegiliselt tähtsad ning nendega 
luuakse otstarbekad poliitilised raamistikud 
suhete tugevdamiseks partnerriikidega ja 
partnerriikide vahel, tuginedes vastastikuse 
ja ühise vastutuse põhimõttele.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Koostoime arendamine liidu 
välistegevuse ja arenguprogrammidega 
peaks samuti aitama tagada maksimaalse 
mõju, olles ühtlasi kooskõlas 
poliitikavaldkondade arengusidususe 
põhimõttega, nagu on sätestatud ELi 
toimimise lepingu artiklis 208. Kestliku 
arengu eesmärkide saavutamiseks on 
äärmiselt tähtis saavutada sidusus kõigis 
ELi poliitikavaldkondades.
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Selgitus

Poliitikavaldkondade arengusidusus on aluslepingus sätestatud kohustus ning see tuleks 
põhjendustes ära märkida.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Liidu äärepoolseimates 
piirkondades valitsevat eriolukorda arvesse 
võttes on vaja vastu võtta meetmed 
tingimuste kohta, mille alusel need 
piirkonnad võivad saada juurdepääsu 
struktuurifondidele. Sellest tulenevalt 
tuleks teatavaid käesoleva määruse sätteid
äärepoolseimate piirkondade eripära silmas 
pidades kohandada, et lihtsustada ja 
edendada koostööd naabritega, võttes 
samas arvesse komisjoni teatist „Tugevam 
uuendatud strateegiline partnerlus ELi 
äärepoolseimate piirkondadega“31.

(14) Liidu äärepoolseimates 
piirkondades valitsevat eriolukorda arvesse 
võttes on vaja vastu võtta meetmed 
tingimuste kohta, mille alusel need 
piirkonnad võivad saada juurdepääsu 
struktuurifondidele. Sellest tulenevalt 
tuleks teatavaid käesoleva määruse sätteid 
äärepoolseimate piirkondade eripära silmas 
pidades kohandada, et lihtsustada ja 
edendada nende koostööd kolmandate 
riikide ja ÜMTdega, võttes samas arvesse 
komisjoni teatist „Tugevam uuendatud 
strateegiline partnerlus ELi 
äärepoolseimate piirkondadega“31.

__________________ __________________

31 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele, Regioonide Komiteele 
ja Euroopa Investeerimispangale 
„Tugevam uuendatud strateegiline 
partnerlus ELi äärepoolseimate 
piirkondadega“ (COM(2017) 623 final, 
24.10.2017).

31 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele, Regioonide Komiteele 
ja Euroopa Investeerimispangale 
„Tugevam uuendatud strateegiline 
partnerlus ELi äärepoolseimate 
piirkondadega“ (COM(2017) 623 final, 
24.10.2017).

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Määrusega antakse 
ülemeremaadele ja -territooriumidele 
(edaspidi „ÜMTd“) võimalus Interregi 
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programmidest osa võtta. ÜMTde tõhusa 
juurdepääsu ja osalemise hõlbustamiseks 
tuleks võtta arvesse nende eripära ja 
probleeme.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 b) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
(edaspidi „ELi toimimise leping“) 
ülemeremaade ja -territooriumide 
assotsieerimist käsitleva neljanda osa 
artiklite 198–204 kohaselt on 
assotsieerimise eesmärk edendada nende 
maade ja territooriumide majanduslikku 
ja sotsiaalset arengut ning sisse seada 
tihedad majandussidemed nende ja liidu 
kui terviku vahel. Kooskõlas ELi 
toimimise lepingu preambulis esitatud 
põhimõtetega on assotsieerimise eesmärk 
eelkõige edendada nimetatud maade ja 
territooriumide elanike huve ja jõukust, et 
nad saavutaksid majandusliku, sotsiaalse 
ja kultuurilise arengu, mille poole nad 
püüdlevad.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 c) Eri komponentide raames 
rahastatavate meetmetega tuleks 
edendada soolist võrdõiguslikkust ja 
tagada selle järgimine. Interregi eri 
komponentidesse tuleks integreerida 
sooline mõõde.

Selgitus

Soolise mõõtme tähtsust tuleks määruses läbivalt rõhutada.
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Muudatusettepanek 16

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 
kaks Interregi erieesmärki: üks selleks, et 
tugevdada Interregi erieesmärki, millega 
suurendatakse institutsioonilist suutlikkust, 
edendatakse õigus- ja halduskoostööd, eriti 
piirialade teatise elluviimisel, tihendatakse 
kodanike, kodanikuühiskonna 
organisatsioonide, valitsusväliste osalejate
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, 
juurdepääs rahvusvahelisele kaitsele, 
vaesuse kaotamine, kliimamuutused, 
katastroofiohu vähendamine ja 
vastupanuvõime.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30 a) Asjakohane on soodustada 
finantsdistsipliini. Samal ajal tuleks 
eelarvelistest kulukohustustest 
vabastamise korra puhul võtta arvesse 
Interregi programmide ja nende 
rakendamise keerukust.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevas määruses sätestatakse 
Euroopa territoriaalse koostöö eesmärki 
(Interreg) käsitlevad eeskirjad, et 
soodustada koostööd liikmesriikide vahel 
liidu sees ning liikmesriikide ja vastavalt 
liiduga piirnevate kolmandate riikide, 
partnerriikide, muude territooriumide või 
ülemeremaade ja -territooriumide (edaspidi 
„ÜMTd“) vahel.

1. Käesolevas määruses sätestatakse 
Euroopa territoriaalse koostöö eesmärki 
(Interreg) käsitlevad eeskirjad, et 
soodustada koostööd liikmesriikide vahel 
liidu sees ning liikmesriikide ja kolmandate 
riikide, partnerriikide, ülemeremaade ja -
territooriumide (edaspidi „ÜMTd“) vahel. 
Interreg aitab saavutada kestliku arengu 
eesmärke, mida on kirjeldatud kestliku 
arengu tegevuskavas 2030.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Samuti kehtestatakse käesoleva 
määrusega sätted, mis on vajalikud 
Euroopa Regionaalarengu Fondist 
(edaspidi „ERF“) toetatavate Euroopa 
territoriaalse koostöö eesmärgi alla 
kuuluvate programmide (edaspidi 
„Interregi programmid“) tulemuslikuks 
elluviimiseks, sealhulgas nendega seotud 
tehnilise abi andmiseks, seireks, 
hindamiseks, teabevahetuseks, 
toetuskõlblikkuse kindlaksmääramiseks, 
haldamiseks ja kontrollimiseks, samuti 
finantsjuhtimiseks.

2. Samuti kehtestatakse käesoleva 
määrusega sätted, mis on vajalikud 
Euroopa Regionaalarengu Fondist 
(edaspidi „ERF“) toetatavate Euroopa 
territoriaalse koostöö eesmärgi alla 
kuuluvate programmide (edaspidi 
„Interregi programmid“) tulemuslikuks 
elluviimiseks, sealhulgas nendega seotud 
tehnilise abi andmiseks, rakendamiseks, 
seireks, hindamiseks, teabevahetuseks, 
toetuskõlblikkuse kindlaksmääramiseks, 
haldamiseks ja kontrollimiseks, samuti 
finantsjuhtimiseks.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) „ülemeremaad ja -territooriumid“ 
(ÜMTd) – liidu liikmesriigi juurde 
kuuluvad ülemeremaad ja -territooriumid, 
mille suhtes kohaldatakse ELi toimimise 
lepingu neljanda osa sätteid ja mis on 



PE628.552v02-00 14/32 AD\1169603ET.docx

ET

loetletud kõnealuse lepingu II lisas.

Muudatusettepanek 21

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) liidusisene piiriülene koostöö 
maismaapiiride vahetus naabruses 
asuvates piirkondades kahes või enamas 
liikmesriigis või vähemalt ühes 
liikmesriigis ja ühes või enamas kolmandas 
riigis, mis on loetletud artikli 4 lõikes 3; 
või

a) liidusisene piiriülene koostöö 
maismaa- või merepiiride vahetus 
naabruses asuvates piirkondades kahes või 
enamas liikmesriigis või vähemalt ühes 
liikmesriigis ja ühes või enamas kolmandas 
riigis, mis on loetletud artikli 4 lõikes 3; 
või

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) liiduväline piiriülene koostöö 
maismaapiiride vahetus naabruses 
asuvates piirkondades vähemalt ühes 
liikmesriigis ja ühes või enamas järgmises 
riigis:

b) liiduväline piiriülene koostöö 
maismaa- või merepiiride vahetus 
naabruses asuvates piirkondades vähemalt 
ühes liikmesriigis ja ühes või enamas 
järgmises riigis:

Muudatusettepanek 23

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2) riikidevaheline koostöö ja 
merendusalane koostöö suurtel riigiülestel 
territooriumidel või vesikondade ümbruses, 
mis hõlmab riiklikke, piirkondlikke ja 
kohalikke programmipartnereid 
liikmesriikides, kolmandates riikides, 
partnerriikides ja Gröönimaal ning mille 
eesmärk on saavutada suurem territoriaalne 
sidusus (komponent nr 2; kui osutatakse 

2) riikidevaheline koostöö ja 
merendusalane koostöö suurtel riigiülestel 
territooriumidel või vesikondade ümbruses, 
mis hõlmab riiklikke, piirkondlikke ja 
kohalikke programmipartnereid 
liikmesriikides, kolmandates riikides, 
partnerriikides ja ÜMTdes ning mille 
eesmärk on saavutada suurem territoriaalne 
sidusus (komponent nr 2; kui osutatakse 
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üksnes riikidevahelisele koostööle: 
komponent nr 2A; kui osutatakse üksnes 
merendusalasele koostööle: komponent nr 
2B;

üksnes riikidevahelisele koostööle: 
komponent nr 2A; kui osutatakse üksnes 
merendusalasele koostööle: komponent nr 
2B;

Muudatusettepanek 24

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3) äärepoolseimate piirkondade 
omavaheline koostöö ja nende koostöö 
naabruses asuvate kolmandate või 
partnerriikide või ÜMTdega või mitmega 
neist, et hõlbustada piirkondlikku 
lõimumist nende naabruses (komponent nr 
3);

3) äärepoolseimate piirkondade 
omavaheline koostöö ja nende koostöö 
kolmandate või partnerriikide või 
ÜMTdega või mitmega neist, et hõlbustada 
eelkõige piirkondlikku lõimumist 
(komponent nr 3);

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4) piirkondadevaheline koostöö, mille 
eesmärk on tõhustada 
ühtekuuluvuspoliitikat (komponent nr 4), 
edendades:

4) piirkondadevaheline koostöö, mille 
eesmärk on tõhustada 
ühtekuuluvuspoliitikat (komponent nr 4), 
edendades muu hulgas:

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kogemuste vahetamist, 
uuenduslikke lähenemisviise ja suutlikkuse 
suurendamist seoses:

a) kogemuste vahetamist, 
uuenduslikke lähenemisviise, häid tavasid
ja suutlikkuse suurendamist seoses:

Muudatusettepanek 27
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Merepiiridega piirkondi, mis on 
ühendatud mere püsiühenduse kaudu, 
toetatakse samuti piiriülese koostöö 
raames.

välja jäetud

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liiduvälise piiriülese koostöö puhul 
toetatakse IPA III-st või NDICIst vastava 
partnerriigi NUTS 3. tasandi piirkondi või, 
NUTS liigituse puudumisel, selliseid 
samaväärseid piirkondi liikmesriikide ja 
partnerriikide kõigi maismaapiiride ääres, 
mis vastavad IPA III-st või NDICIst 
toetuse saamise tingimustele.

4. Liiduvälise piiriülese koostöö puhul 
toetatakse IPA III-st või NDICIst vastava 
partnerriigi NUTS 3. tasandi piirkondi või, 
NUTS liigituse puudumisel, selliseid 
samaväärseid piirkondi liikmesriikide ja 
partnerriikide kõigi piiride ääres, mis 
vastavad IPA III-st või NDICIst toetuse 
saamise tingimustele.

Muudatusettepanek 29

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) Gröönimaa; b) ÜMTd;

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 2 loetletud piirkonnad, 
kolmandad riigid ja partnerriigid peavad 
olema NUTS 2. tasandi piirkonnad või, 
NUTS liigituse puudumisel, samaväärsed 

3. Lõikes 2 loetletud piirkonnad, 
kolmandad riigid, partnerriigid ja ÜMTd
peavad olema NUTS 2. tasandi 
piirkonnad, ÜMTde puhul NUTS 3. 
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piirkonnad. tasandi piirkonnad või, NUTS liigituse 
puudumisel, samaväärsed piirkonnad.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) 3,2 % (st kokku 270 100 000 eurot)
äärepoolseimate piirkondade koostööks 
(komponent nr 3);

c) 5 % äärepoolseimate piirkondade 
koostööks (komponent nr 3);

Selgitus

Äärepoolseimate piirkondade erivajaduste ja -probleemide tõttu tuleks komponendile nr 3 ette 
nähtud summat suurendada.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sellise komponendi nr 2 kohase Interregi 
programmi puhul, mille komisjon on juba 
heaks kiitnud, lõpetatakse partnerriigi või 
Gröönimaa osalemine, kui on esineb üks 
lõike 3 esimese lõigu punktides a ja b 
sätestatud olukord.

Sellise komponendi nr 2 kohase Interregi 
programmi puhul, mille komisjon on juba 
heaks kiitnud, lõpetatakse partnerriigi või 
ÜMTde osalemine või vähendatakse 
eraldist, kui on esineb üks lõike 3 esimese 
lõigu punktides a ja b sätestatud olukord.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) et Interregi programm lõpetataks 
täielikult, eriti juhul, kui selle ühise 
arendamisega seotud peamisi probleeme ei 
ole võimalik lahendada ilma kõnealuse 
partnerriigi või Gröönimaa osalemiseta;

a) et Interregi programm lõpetataks 
täielikult, eriti juhul, kui selle ühise 
arendamisega seotud peamisi probleeme ei 
ole võimalik lahendada ilma kõnealuse 
partnerriigi või ÜMTde osalemiseta;
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Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4 – lõik 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) et Interregi programm jätkuks ilma 
kõnealuse partnerriigi või Gröönimaa
osalemiseta.

c) et Interregi programm jätkuks ilma 
kõnealuse partnerriigi või ÜMTde
osalemiseta.

Muudatusettepanek 35

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.

6. Kui kolmas riik, partnerriik või 
ÜMT, 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.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lisaks määruse (EL) [uus ERF] 
artiklis 2 sätestatud ERFi erieesmärkidele 
võib ERF ja vajaduse korral liidu 
välisrahastamisvahend aidata kaasa ka 
poliitikaeesmärgi nr 4 kohaste 
erieesmärkide saavutamisele:

3. Lisaks määruse (EL) [uus ERF] 
artiklis 2 sätestatud ERFi erieesmärkidele 
aitab ERF ja vajaduse korral liidu 
välisrahastamisvahend kaasa ka 
poliitikaeesmärgi nr 4 kohaste 
erieesmärkide saavutamisele:
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Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) parandades tööturgude 
tulemuslikkust ja juurdepääsu 
kvaliteetsetele töökohtadele piiriüleselt;

a) parandades tööturgude 
tulemuslikkust ja juurdepääsu 
kvaliteetsetele töökohtadele piiriüleselt, 
eriti noorte jaoks;

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) edendades sotsiaalset kaasatust ja 
vähendades vaesust, muu hulgas piiriüleste 
võrdsete võimaluste suurendamise ning
diskrimineerimise vastu võitlemise kaudu.

e) edendades sotsiaalset kaasatust, 
vähemuste õiguste austamist ja 
vähendades vaesust, muu hulgas piiriüleste 
võrdsete võimaluste suurendamise, soolise 
võrdõiguslikkuse edendamise,
diskrimineerimise kõigi vormide vastu 
võitlemise ja marginaliseeritud 
kogukondade toetamise kaudu.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 4 – punkt a – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) tõhustades avalikku haldust 
õigusalase ja halduskoostöö ning kodanike 
ja asutuste vahelise koostöö kaudu, et 
kõrvaldada õiguslikke ja muid takistusi 
piirialadel;

ii) tõhustades avalikku haldust 
õigusalase ja halduskoostöö ning kodanike, 
kodanikuühiskonna osalejate ja asutuste 
vahelise koostöö kaudu, et kõrvaldada 
õiguslikke ja muid takistusi piirialadel;
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Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) komponentide nr 1, 2 ja 3 kohastes 
Interregi programmides: suurendades 
riigiasutuste ja sidusrühmade 
institutsioonilist suutlikkust, et rakendada 
makropiirkondlikke ja merepiirkondade 
strateegiaid;

b) komponentide nr 1, 2 ja 3 kohastes 
Interregi programmides: suurendades 
riigiasutuste ja sidusrühmade 
institutsioonilist suutlikkust, et tõhusalt 
rakendada makropiirkondlikke ja 
merepiirkondade strateegiaid;

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) liiduvälistes piirülestes ja Interregi 
rahastamisvahenditest toetatavates 
komponentide nr 2 ja 3 kohastes Interregi 
programmides, lisaks punktides a ja b 
osutatule: luues vastastikust usaldust, 
eelkõige soodustades inimestevahelisi 
tegevusi, edendades jätkusuutlikku 
demokraatiat ning toetades 
kodanikuühiskonna osalejaid ja nende rolli 
protsesside ja demokraatia arendamise 
ümberkujundamisel.

c) liiduvälistes piirülestes ja Interregi 
rahastamisvahenditest toetatavates 
komponentide nr 2 ja 3 kohastes Interregi
programmides, lisaks punktides a ja b 
osutatule: luues vastastikust usaldust, 
eelkõige soodustades inimestevahelisi 
tegevusi, suurendades jätkusuutlikku 
demokraatiat ning edendades põhiõigusi ja 
-vabadusi kooskõlas Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartaga ning toetades 
kodanikuühiskonna organisatsioone ja 
valitsusväliseid osalejaid (sh 
vabaühendused, kirikud ja 
usukogukonnad, ühendused, mõttekojad 
ja muud sotsiaalsed rühmad) ja nende 
rolli vastupanuvõime, rahu kindlustamise, 
lepitamise, protsesside ja demokraatia
arendamise ümberkujundamisel ning 
edendades head valitsemistava, võideldes 
muu hulgas korruptsiooni vastu.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liiduvälistes piiriülestes ja 
komponentide nr 2 ja 3 kohastes Interregi 
programmides toetatakse ERFist ja 
vajaduse korral toetavad liidu 
välisrahastamisvahenditest ka liiduvälist 
Interregi erieesmärki „Ohutum ja 
turvalisem Euroopa“, eelkõige sellistes 
valdkondades nagu piiriületamise 
haldamine ja liikuvus ning rände 
haldamine, sealhulgas rändajate kaitse alal 
võetavate meetmete abil.

5. Liiduvälistes piiriülestes ja 
komponentide nr 2 ja 3 kohastes Interregi 
programmides toetatakse ERFist ja 
vajaduse korral toetavad liidu 
välisrahastamisvahenditest ka liiduvälist 
Interregi erieesmärki „Ohutum ja 
turvalisem Euroopa“, eelkõige sellistes 
valdkondades nagu piiriületamise 
haldamine ja liikuvus ning rände 
haldamine, mille puhul järgitakse täiel 
määral õigusriigi põhimõtet, sealhulgas 
rändajate kaitse ja nende inimõiguste 
austamise alal võetavate meetmete abil.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa territoriaalse koostöö 
eesmärk (Interreg) rakendatakse Interregi 
programmide kaudu koostöös 
liikmesriikidega toimuva eelarve täitmise 
raames, välja arvatud komponendi nr 3 
puhul, mida võib rakendada täielikult või 
osaliselt eelarve kaudse täitmise raames, ja 
komponendi nr 5 puhul, mida rakendatakse 
eelarve otsese või kaudse täitmise raames.

1. Euroopa territoriaalse koostöö 
eesmärk (Interreg) rakendatakse Interregi 
programmide kaudu koostöös 
liikmesriikidega toimuva eelarve täitmise 
raames, välja arvatud komponendi nr 3 
puhul, mida võib rakendada täielikult või 
osaliselt eelarve kaudse täitmise raames, 
pärast konsulteerimist asjaomaste 
sidusrühmadega, ja komponendi nr 5 
puhul, mida rakendatakse eelarve otsese 
või kaudse täitmise raames.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Igas Interregi programmis 
sätestatakse ühisstrateegia, mille kohaselt 
edendatakse programmiga määruse (EL) 
[uus ühissätete määrus] artikli 4 lõikes 1 

1. Igas Interregi programmis 
sätestatakse ühisstrateegia, mille kohaselt 
edendatakse programmiga määruse (EL) 
[uus ühissätete määrus] artikli 4 lõikes 1 
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esitatud poliitikaeesmärkide ning käesoleva 
määruse artikli 14 lõikes 4 ja lõikes 5 
esitatud Interregi erieesmärkide 
saavutamist.

esitatud poliitikaeesmärkide ning käesoleva 
määruse artikli 14 lõikes 4 ja lõikes 5
esitatud Interregi erieesmärkide 
saavutamist. Strateegias näidatakse selgelt 
ka seda, kuidas programm aitab kaasa 
kestliku arengu eesmärkide 
saavutamisele.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 4 – punkt b – alapunkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) institutsioonilises, poliitika- ja 
õigusraamistikus esinevaid erinevusi;

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 4 – punkt b – alapunkt i b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i b) keskkonnaprobleeme;

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 4 – punkt b – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) ühiseid investeerimisvajadusi ja 
vastastikust täiendavust muude 
toetusvormidega;

ii) ühiseid investeerimisvajadusi ja 
vastastikust täiendavust muude 
toetusvormidega ning võimaliku 
koostoime saavutamist;

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 4 – punkt b – alapunkt iii
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) varasematest kogemustest saadud 
õppetunde;

iii) varasematest kogemustest saadud 
õppetunde ja seda, kuidas neid on 
programmis arvesse võetud;

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 4 – punkt e – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) väljundnäitajad ja tulemusnäitajad 
koos asjaomaste vahe-eesmärkide ja 
sihtväärtustega;

ii) arukad näitajad ja tulemusnäitajad, 
mis on esitatud sugupoolte lõikes koos 
asjaomaste baasväärtuste, vahe-
eesmärkide ja sihtväärtustega;

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 4 – punkt e – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) peamised sihtrühmad; iii) programmi peamised sihtrühmad ja 
lõplikud toetusesaajad, sealhulgas kõige 
haavatavamad rühmad;

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 4 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) metoodika, milles selgitatakse, 
kuidas programm aitab kaasa kestliku 
arengu eesmärkide saavutamisele;

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 4 – punkt i
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) Interregi programmi teabevahetuse 
ja nähtavusega seotud kavandatav 
lähenemisviis, millega määratakse kindlaks 
selle eesmärgid, sihtrühmad, 
teabevahetuskanalid, teavitamine 
sotsiaalmeedia kaudu, kavandatud eelarve 
ning asjaomased seire- ja hindamisnäitajad.

i) Interregi programmi teabevahetuse 
ja nähtavusega seotud kavandatav 
lähenemisviis, millega määratakse kindlaks 
selle eesmärgid, sihtrühmad, 
teabevahetuskanalid, teavitamine 
sotsiaalmeedia kaudu, kavandatud eelarve 
ning asjaomased seire- ja hindamisnäitajad. 
Kui Interregi programmi 
kaasrahastatakse muudest 
välisrahastamisvahenditest, tuleb 
nähtavusstrateegia puhul järgida nendes 
vahendites sätestatud nähtavusnõudeid.

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 4 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) riskijuhtimisraamistik, mis hõlmab 
võimalikke riske, mis võivad programmi 
rakendamist ja tulemuste saavutamist 
negatiivselt mõjutada, ning asjakohased 
leevendusmeetmed.

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 5 – punkt a – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) komponendi nr 2 kohaste Interregi 
programmide puhul, mida toetatakse ÜMT 
programmist jaotatuna rahastamisvahendi 
(ERF ja ÜMT programm Gröönimaa) 
kaupa;

iii) komponendi nr 2 kohaste Interregi 
programmide puhul, mida toetatakse ÜMT 
programmist jaotatuna rahastamisvahendi 
(ERF ja ÜMT programm) kaupa;

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevuste valimiseks koostab 
seirekomisjon või asjakohasel juhul 
juhtkomitee kriteeriumid ja menetlused, 
mis on mittediskrimineerivad ja 
läbipaistvad, millega tagatakse sooline
võrdsus ja milles võetakse arvesse Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartat, kestliku arengu 
põhimõtet ning liidu keskkonnapoliitikat 
kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 
11 ja artikli 191 lõikega 1, ning kohaldab 
neid.

Tegevuste valimiseks koostab 
seirekomisjon või asjakohasel juhul 
juhtkomitee kriteeriumid ja menetlused, 
mis on avalikud, objektiivsed, 
mittediskrimineerivad ja läbipaistvad, 
millega tagatakse naiste ja meeste võrdsus 
ja milles võetakse arvesse Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartat, kestliku arengu 
põhimõtet ning liidu keskkonnapoliitikat ja 
keskkonnaalaseid õigusakte kooskõlas 
ELi toimimise lepingu artikliga 11 ja 
artikli 191 lõikega 1, ning kohaldab neid.

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kriteeriumide ja menetlustega tagatakse 
valitavate tegevuste prioriseerimine 
eesmärgiga maksimeerida liidu rahastamise 
panust Interregi programmi eesmärkide 
saavutamisesse ja Interregi programmide 
kohaste tegevuste koostöömõõtme 
rakendamisesse, nagu on sätestatud artikli 
23 lõigetes 1 ja 4.

Kriteeriumide ja menetlustega tagatakse 
valitavate tegevuste prioriseerimine 
eesmärgiga maksimeerida liidu rahastamise 
panust Interregi programmi eesmärkide 
saavutamisesse ja Interregi programmide 
kohaste tegevuste koostöömõõtme 
rakendamisesse, nagu on sätestatud artikli 
23 lõigetes 1 ja 4, ning kestliku arengu 
eesmärkide saavutamisesse.

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 4 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) tagab, et valitud tegevused aitavad 
tõhusalt kaasa kestliku arengu 
tegevuskava 2030 eesmärkide 
saavutamisele;
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Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) tagab, et valitud tegevused ei ole 
vastuolus artikli 10 lõike 1 kohaselt 
koostatud vastavate strateegiatega ja ei ole 
loodud ühe või mitme liidu 
välisrahastamisvahendi jaoks;

b) tagab nii selle, et valitud tegevused 
ei ole vastuolus artikli 10 lõike 1 kohaselt 
koostatud vastavate strateegiatega ja ei ole 
loodud ühe või mitme liidu 
välisrahastamisvahendi jaoks, kui ka selle, 
et tegevused täiendavad neid strateegiaid 
ja loovad nendega positiivse koostoime;

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komponendi 3 kohaste Interregi 
programmide tegevuste puhul peavad 
äärepoolseimate piirkondade ja kolmandate 
riikide, partnerriikide või ÜMTde partnerid 
tegema neljast esimeses lõigus loetletud 
valdkonnas koostööd üksnes kolmes.

Komponendi 3 kohaste Interregi 
programmide tegevuste puhul peavad 
äärepoolseimate piirkondade ja kolmandate 
riikide, partnerriikide või ÜMTde partnerid 
tegema neljast esimeses lõigus loetletud 
valdkonnas koostööd üksnes kahes.

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ERFist või asjakohasel juhul liidu 
välisrahastamisvahendist Interregi 
programmi raames väikeprojektide fondile 
antav toetus ei üle 20 000 000 eurot või 
15 % Interregi programmi kogueraldisest, 
olenevalt sellest, kumb on väiksem.

ERFist või asjakohasel juhul liidu 
välisrahastamisvahendist Interregi 
programmi raames väikeprojektide fondile 
antav toetus ei ole üle 20 % Interregi 
programmi kogueraldisest.



AD\1169603ET.docx 27/32 PE628.552v02-00

ET

Muudatusettepanek 61

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 kaks korda aastas ning vaatab 
läbi kõik programmi eesmärkide 
saavutamist mõjutavad küsimused.

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) Interregi programmi rakendamise 
ning vahe-eesmärkide ja sihtväärtuste 
saavutamise edenemist;

a) Interregi programmi rakendamise 
ning vahe-eesmärkide ja sihtväärtuste 
saavutamise edenemist, sealhulgas 
kestliku arengu tegevuskava 2030 
eesmärkide saavutamisele kaasa aitamist;

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) avaliku sektori asutuste ja, kui see 
on asjakohane, toetusesaajate 
haldussuutlikkuse suurendamise edenemist.

g) avaliku sektori asutuste ja, kui see 
on asjakohane, toetusesaajate 
haldussuutlikkuse suurendamise edenemist 
ning pakub vajaduse korral täiendavaid 
toetusmeetmeid.

Muudatusettepanek 64

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, tulemuste jätkusuutlikkust ja ELi 
lisaväärtust, et parandada vastava Interregi 
programmi kavandamise ja rakendamise 
kvaliteeti.

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Kui Interregi programmi 
kaasrahastatakse muudest 
välisrahastamisvahenditest, tuleb 
programmis tagada nende vahendite 
puhul ette nähtud nähtavus.

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) 2021: 1 %; a) 2021: 2 %;

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) 2022: 1 %; b) 2022: 2 %;

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 2 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) 2023: 1 %; c) 2023: 2 %;

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) 2024: 1 %; d) 2024: 1,5 %;

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 50 a

Kulukohustuste vabastamine

Erandina määruse (EL) .../... [uus 
ühissätete määrus] artikli 99 lõikest 1 
vabastab komisjon kohustustest kõik 
Interregi programmi summad, mida ei ole 
kasutatud eelmakseteks kooskõlas 
artikliga 49 või mille kohta ei ole esitatud 
maksetaotlust aastate 2021–2026 
eelarveliste kulukohustuste täitmise 
aastale järgneva kolmanda kalendriaasta 
26. detsembriks.

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komponentide nr 2 ja 4 kohased 
Interregi programmid, milles on 
kombineeritud ERFi ja ühe või enama liidu 
välisrahastamisvahendi toetused, 
rakendatakse koostöös liikmesriikidega 

2. Komponentide nr 2 ja 4 kohased 
Interregi programmid, milles on 
kombineeritud ERFi ja ühe või enama liidu 
välisrahastamisvahendi toetused, 
rakendatakse koostöös liikmesriikidega 
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toimuva eelarve täitmise raames nii 
liikmesriikides kui ka mis tahes osalevas 
kolmandas riigis või partnerriigis või, 
komponendi nr 3 puhul, mis tahes ÜMTs, 
olenemata sellest, kas asjaomane ÜMT 
saab toetust ühest või enamast liidu 
välisrahastamisvahendist.

toimuva eelarve täitmise raames nii 
liikmesriikides kui ka mis tahes osalevas 
kolmandas riigis, partnerriigis või ÜMTs
või, komponendi nr 3 puhul, mis tahes 
ÜMTs, olenemata sellest, kas asjaomane 
ÜMT saab toetust ühest või enamast liidu 
välisrahastamisvahendist.
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