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MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutavatel eelarvekomisjonil ning 
majandus- ja rahanduskomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

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 üldine eesmärk on 
suurendada ühtekuuluvust, 
konkurentsivõimet, tootlikkust, 
majanduskasvu, sotsiaalset kaasatust ja 
tööhõivet. Sel põhjusel peaks see pakkuma 
finantsstiimuleid struktuurilist laadi 
probleemide lahendamiseks ja aitama 
suurendada liikmesriikides institutsioonide 
ning majandus- ja sotsiaalsektori haldus- 
ja institutsioonilist suutlikkust.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Võttes arvesse, kui oluline on 
võidelda kliimamuutuse vastu kooskõlas 
liidu kohustusega rakendada Pariisi 
kliimakokkulepet ja ÜRO säästva arengu 
eesmärke, panustab programm 
kliimameetmete integreerimisse ja üldise 
eesmärgi – pühendada 25 % ELi eelarve 
kuludest kliimaeesmärkide toetamisele – 
saavutamisse. Asjakohased meetmed 
määratakse kindlaks programmi 
ettevalmistamise ja rakendamise käigus 
ning neid hinnatakse uuesti programmi 
hindamis- ja läbivaatamismenetluste 

(18) Võttes arvesse, kui oluline on 
võidelda kliimamuutuse vastu kooskõlas 
liidu kohustusega rakendada Pariisi 
kliimakokkulepet ja ÜRO säästva arengu 
eesmärke, panustab programm 
kliimameetmete integreerimisse, üldise 
eesmärgi – pühendada 30 % ELi eelarve 
kuludest kliimaeesmärkide toetamisele – 
saavutamisse ja keskkonda kahjustavate 
subsiidiumite järkjärgulisse kaotamisse. 
Asjakohased meetmed määratakse kindlaks 
programmi ettevalmistamise ja 
rakendamise käigus ning neid hinnatakse 
uuesti programmi hindamis- ja 
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käigus. läbivaatamismenetluste käigus.

Or. en

Muudatusettepanek 3

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) Reformitoetusvahendi puhul tuleb 
kindlaks määrata, millist liiki reformid 
peaksid rahalise toetuse tingimustele 
vastama. Et tagada nende vastavus 
nullheitega ringmajandusele ülemineku 
eesmärgile ja teistele 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.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Vastutuse ja läbipaistvuse huvides 
ning liidu tegevuse nähtavuse tagamiseks 
tuleks koostöö- ja toetuskavad teatavatel 
tingimustel, mis aitavad tagada tundliku 
teabe konfidentsiaalsuse, esitada Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule ning 
teavitustegevusega peaks tegelema 
komisjon vastavalt vajadusele.

(36) Vastutuse ja läbipaistvuse huvides 
ning liidu tegevuse nähtavuse tagamiseks 
tuleks koostöö- ja toetuskavad teatavatel 
tingimustel, mis aitavad tagada tundliku 
teabe konfidentsiaalsuse, esitada Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule ning 
teavitustegevusega peaks tegelema 
komisjon vastavalt vajadusele. Tuleks luua 
spetsiaalne teabevahetusplatvorm, et anda 
teavet tehnilise toetuse tegevuste kohta ja 
edendada vastastikku heade tavade 
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tundmist.

Or. en

Muudatusettepanek 5

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, vahendite kasutamise 
tõhususe ja lisaväärtuse kohta. Sõltumatus 
järelhindamises tuleks lisaks käsitleda 
programmi pikaajalist mõju ja selle mõju 
kestlikkusele.

Or. en

Muudatusettepanek 6

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, kestlikku majanduskasvu, 
sotsiaalset kaasamist, tasustatavat ja kõiki 
liidus kehtivaid töötajate õigusi järgivat 
tööhõivet ning nullheitega 
ringmajandusele üleminekut; 

Or. en



PE646.895v01-00 6/8 PA\1197231ET.docx

ET

Muudatusettepanek 7

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

aa) aidata kujundada senisest 
ambitsioonikamat sotsiaalset, 
ökoloogiliselt kestlikku ja demokraatlikku 
2020. aasta järgset Euroopat, mis tugineb 
kestliku arengu eesmärkidele ja Euroopa 
sotsiaalõiguste sambal põhinevale 
nägemusele; ning

Or. en

Muudatusettepanek 8

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:

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

Or. en

Muudatusettepanek 9

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) institutsiooniline reform ning 
avaliku halduse ja e-riigi tõhus ja 
teenusekeskne toimimine, mis muu hulgas 

b) institutsiooniline reform, avalik 
huvi ning avaliku halduse ja e-riigi tõhus ja 
teenusekeskne toimimine, mis muu hulgas 
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saavutatakse, juhul kui see on asjakohane, 
normide lihtsustamise teel, õigusriigi 
põhimõtete tulemuslik järgimine, 
kohtusüsteemide reformimine ning 
pettuste-, korruptsiooni- ja rahapesuvastase 
võitluse tugevdamine;

saavutatakse, juhul kui see on asjakohane, 
normide lihtsustamise teel, õigusriigi 
põhimõtete tulemuslik järgimine, 
kohtusüsteemide reformimine ning 
pettuste-, korruptsiooni- ja rahapesuvastase 
võitluse tugevdamine ning 
kodanikuühiskonna laialdase ja 
kvaliteetse osalemise võimaldamine;

Or. en

Muudatusettepanek 10

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 viiakse 
ellu kliimameetmeid, edendatakse 
ringmajandust, puhast liikuvust, energia- 
ja ressursitõhusust, taastuvaid 
energiaallikaid ning saavutatakse 
energiavarustuse mitmekesistamine ja 
tagatakse energiajulgeolek, samuti 
põllumajanduspoliitika, kalanduspoliitika 
ja maapiirkondade kestliku arengu 
poliitika; ning

Or. en

Muudatusettepanek 11

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. 25 % lõikes 1 osutatud summast 
kantakse üle struktuurifondidesse ja 
nende arvel toetatakse kivisöest sõltuvaid 
piirkondi, mida mõjutavad struktuursest 
üleminekust vähese CO2-heitega 
majandusele tingitud tööhõive muutused. 
Õiglase ülemineku hõlbustamiseks on 
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sellistele piirkondadele kättesaadav 
Euroopa Regionaalarengu Fondi 
poliitikaeesmärgi nr 2 jaoks antav 
lisatoetus. Eesmärk on selliseid piirkondi 
toetada, eelkõige neid, mida ei loeta 
direktiivi 2003/87/EÜ1a alusel 
moderniseerimisfondi raames 
toetuskõlblikuks, ning edendada töötajate 
ümberpaigutamist, ümberõpet ja 
täiendusõpet, haridust, tööhõivealgatusi ja 
uute töökohtade loomist, näiteks 
idufirmade abil, tehes seda tihedas 
dialoogis ja koostöös sotsiaalpartneritega.
_________________
1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv 2003/87/EÜ, 13. oktoober 2003, 
millega luuakse liidus kasvuhoonegaaside 
lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise 
süsteem ja muudetakse nõukogu direktiivi 
96/61/EÜ (ELT L 275, 25.10.2003, lk 32).

Or. en


