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LÜHISELGITUS

Käesolev määruse projekt defineerib Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) ülesanded, 
abikõlbulike kulutuste tüübid ja nende abi ulatuse “lähenemise”, “regionaalse 
konkurentsivõime ja tööhõive” ja “Euroopa territoriaalse koostöö” eesmärkide osas. Need 
kolm eesmärki on defineeritud määruse projektis, mis kehtestavad struktuuri- ja 
ühtekuuluvusfondide üldsätted ning fondide haldamise ja kontrollimise korraldused.

ERF panustab oluliselt ühenduse investeeringutesse transpordi infrastruktuuri, sealhulgas 
üleeuroopalistesse transpordivõrkudesse (TEN-T), ja turismi toetamisse. Just sellest 
perspektiivist vaadatuna on teie projekti koostaja valmistanud ette käesoleva seletuskirja, mis 
puudutab muudatusettepanekuid, mida on võimalik määruse projektile teha.

ERFi kulutusi transpordile viimase programmiperioodi jooksul (2000 kuni 2006) hinnatakse 
29 miljardile eurole, mis ületab summad, mida on TEN-T eelarverea kaudu juba suurendatud.
Määruse projekt ei määra summat, mis tuleb ERFist eraldada transpordiprojektidele või üldse 
ERFi jaoks tervikuna. See määratakse finantsperspektiivi ja eelarvemenetluse kontekstis.

Määruse projekti sisukord

Teie projekti koostaja tervitab fakti, et nii investeeringud turismi kui transporti on mõlemad 
arvatud nende valdkondade hulka, mida ERF toetab, saavutamaks lähenemise eesmärki 
(artikkel 4). Samaväärselt tervitatav on fakt, et puhta linnatranspordi ja juurdepääsu 
soodustamine peamistest linnade keskustest väljaspool asuvatesse piirkondadesse viivale 
transpordile ning teisejärguliste võrgustike tugevdamine, parandades TEN-T ja teiste 
transpordi infrastruktuuride ühendusi, on prioriteet regionaalse konkurentsivõime ja tööhõive 
(artikkel 4) kontekstis. Samamoodi – saavutamaks Euroopa territoriaalse koostöö eesmärki –
keskendub ERF muuhulgas turismiettevõtlusele; isolatsiooni vähendamisele, parandades 
juurdepääsu transpordile; TEN-T piiriülestesse aladesse investeerimisele koos paranenud 
kohaliku ja regionaalse ligipääsuga neile aladele ning meresõiduohutuse soodustamisele 
(artikkel 6). Viimaks võidakse nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel võimaldada 
finantseerimine kuni 10% ulatusest eelarvest piiriüleste tegevuste jaoks, kus partnerriik ei 
kuulu Euroopa Liitu.

Pakutud muudatusettepanekud

Kuigi määruse projekti üldine suund on tervitatav ja ilmselgelt on tarvis fondispetsiifilist 
määrust, et täiendada fondide üldist määrust, arvab teie projekti koostaja, et on mõningaid 
valdkondi, millesse muudatusettepanekud tooksid rohkem selgust ja fookustatust.

Ehkki ERFi toetus tehakse mõningatel juhtudel kättesaadavaks sadamatele ja mereregioonide 
koostöö jaoks, pole kindlat viidet parvlaevateenustele. ERFi eraldised võivad soodustada 
meresõiduohutust, kuid kusagil ei mainita teiste transpordiliikide ohutust. Rahalised vahendid 
võivad küll olla tehtud kättesaadavaks maaturismile ja kalandusest sõltuvatel aladel, kuid ei 
mainita turismi linnade kontekstis (artikkel 8). Toetust võidakse küll anda kaupade 
transporditeenustele ja nende käivitamiseks äärepoolseimates piirkondades (artikkel 11), kuid 
praeguse projekti kohaselt ei saa anda toetust ebasoodsate looduslike tingimustega aladele.
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Teie projekti koostaja pakutud muudatusettepanekud puudutavad neid küsimusi.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil lisada oma 
raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Euroopa Komisjoni ettepanek1 Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 10 a (uus)

10 a) ERF peaks käsitlema puuetega 
inimesi puudutavat teenustele juurdepääsu 
probleemi regionaalsete arenguprojektide 
kavandamisel ja rakendamisel, eriti seoses 
infrastruktuuride laiendamise ja 
uuendamisega, transpordi- ja 
teabekommunikatsiooni ning tehnoloogia 
arendamisega, muutes rahastamise 
tingimuseks olemasolevate barjääride 
lõhkumise ja mitte luues uusi barjääre.

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 11

11) ERF peaks tagama sünergia Euroopa 
Sotsiaalfondist ja Ühtekuuluvusfondist 
saadava abi puhul. Ta peaks tagama 
vastastikuse täiendavuse ja järjepidevuse 
muude ühenduse poliitikate suhtes.

11) ERF peaks tagama sünergia Euroopa 
Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi puhul.
Ta peaks tagama vastastikuse täiendavuse ja 
järjepidevuse muude ühenduse poliitikate 
suhtes, pöörates erilist tähelepanu uuele 
naabruspoliitikale, laienemisele ja 
energiapoliitikale. Seega on vaja 
sünkroniseerida komisjoni 
regionaalpoliitika peadirektoraadi ja 
laienemise peadirektoraadi hallatavaid 
rahastamisvahendeid ning tagada 
vastastikune täiendavus ja sünergia 
liikmesriikidele ja mitteliikmesriikidele 
mõeldud rahastamisvahendite vahel.

  
1 ELTs seni avaldamata.
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Justification

ERDF is managed by DG Regio while Tacis and Cards belong to DG Enlargement. Because 
of differences in regulation and provisions of these tools, cross-border and transnational 
projects from inside and outside of the Community often cannot be linked.

Muudatusettepanek 3
Artikli 2 lõige 2

Seejuures järgib ERF ühenduse prioriteete, 
eelkõige vajadust tugevdada 
konkurentsivõimet ja innovatsiooni, luua 
püsivaid töökohti ja soodustada 
keskkonnasõbralikku arengut.

Seejuures järgib ERF ühenduse prioriteete 
ning eriti:

- vajadust tugevdada konkurentsivõimet ja 
innovatsiooni, luua püsivaid töökohti ja 
soodustada keskkonnasõbralikku arengut, 
meeste ja naiste vahelist võrdsust, mitte-
diskrimineerimist ja sotsiaalset hõlvatust;
- vajadust lõhkuda barjäärid, millega 
seisavad silmitsi puuetega ja teised piiratud 
liikumisvõimega inimesed juurdepääsul 
kaupadele ja teenustele, tagades selle, et 
nende gruppide juurdepääs on fondidest 
toetuse saamise tingimus.

Muudatusettepanek 4
Artikli 4 punkt 5

5) Turism, kaasa arvatud säästva turismi 
arendamiseks vajalike loodus- ja 
kultuuriobjektide edendamine, 
kultuuripärandi kaitse ja kasvatamine 
majandusliku arengu soodustamiseks, 
turismiteenuste parandamine uute suurema 
lisandväärtusega teenuste osutamise abil.

5) Turism, kaasa arvatud säästva turismi 
arendamiseks vajalike loodus- ja 
kultuuriobjektide edendamine, et need 
oleksid ligipääsetavad ka puuetega ja 
pikaajaliste või krooniliste haigustega 

inimestele ja vanaduspensionäridele, 
kultuuripärandi kaitse ja kasvatamine 
majandusliku arengu soodustamiseks, 
turismiteenuste parandamine uute suurema 
lisandväärtusega teenuste osutamise abil 
ning uutele säästvamatele 
turismimudelitele ülemineku lihtsustamine;

Muudatusettepanek 5
Artikli 4 punkt 6
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6) Investeeringud transporti, kaasa arvatud 
üleeuroopalised võrgud ja integreeritud 
ülelinnalised puhta linnatranspordi 
strateegiad, mis aitavad kaasa reisijate ja 
kaubateeninduse ning nendele teenustele 
juurdepääsu parandamisele, selleks et 
saavutada paremini tasakaalustatud 
veoliikide suhe, soodustada 
ühendveosüsteeme ja vähendada 
keskkonnamõjusid.

6) Investeeringud transporti, kaasa arvatud 
üleeuroopalised võrgud, suuremad Euroopa 
tehnoloogilised ja logistilised projektid 
(näiteks GALILEO) ja integreeritud 
ülelinnalised puhta linnatranspordi ja eriti 

ühistranspordi strateegiad, mis aitavad kaasa 
juurdepääsu parandamisele, eriti puuetega 
inimestele, pikaajaliste või püsivate haigustega inimestele ja 
vanaduspensionäridele, ning reisijate ja 
kaubateeninduse kvaliteedi parandamisele, 
selleks et saavutada paremini tasakaalustatud 
veoliikide suhe, soodustada 
ühendveosüsteeme ja vähendada 
keskkonnamõjusid ning liiklusõnnetuste 
arvu;

Muudatusettepanek 6
Artikli 4 punkt 8

8) Investeeringud haridusse, mis aitavad 
kaasa piirkondade atraktiivsuse 
suurendamisele ja elukvaliteedi 
parandamisele;

8) Investeeringud haridusse, mis aitavad 
kaasa piirkondade atraktiivsuse 
suurendamisele ja elukvaliteedi 
parandamisele uute tehnoloogiate 
kasutuselevõtmise abil (näiteks veebipõhise 
õppeinfosüsteemi) kaugõppe 
lihtsustamiseks;

Muudatusettepanek 7
Artikli 4 punkt 9

9) Tervishoid, kaasa arvatud investeeringud 
tervishoiuteenuste arendamiseks ja 
parandamiseks, mis aitavad kaasa 
regionaalsele arengule ja elukvaliteedi 
parandamisele piirkondades.

9) Tervishoid, kaasa arvatud investeeringud 
tervishoiuteenuste ning võrdse juurdepääsu 
arendamiseks ja parandamiseks, mis aitavad 
kaasa regionaalsele arengule ja elukvaliteedi 
parandamisele piirkondades;

Muudatusettepanek 8
Artikli 5 punkti 1 alapunkt a

a) regionaalse majanduse arengu 
eesmärkidega otseselt seotud regionaalsete 
teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduste 
potentsiaali suurendamine selle abil, et 
edendatakse tööstus- ja tehnospetsiifilisi 
kompetentsikeskusi ning tehnosiiret, 

a) regionaalse majanduse arengu 
eesmärkidega otseselt seotud regionaalsete 
teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduste 
potentsiaali loomine ja suurendamine selle 
abil, et edendatakse tööstus- ja 
tehnospetsiifilisi kompetentsikeskusi ning 
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arendatakse tehnoloogilist prognoosimist ja 
innovatsiooni edendamise poliitika 
rahvusvahelisi võrdlusuuringuid, toetatakse 
ettevõtetevahelist koostööd, teadusuuringuid 
ja tehnoloogiaarendust ning 
innovatsioonipoliitikat;

tehnosiiret, arendatakse tehnoloogilist 
prognoosimist ja innovatsiooni edendamise 
poliitika rahvusvahelisi võrdlusuuringuid, 
toetatakse ettevõtetevahelist koostööd, 
teadusuuringuid ja tehnoloogiaarendust ning 
innovatsioonipoliitikat;

Muudatusettepanek 9
Artikli 5 punkti 2 alapunkt a

a) investeeringute ergutamine saastunud 
alade ja maa tervendamiseks ning 
bioloogilise mitmekesisusega ja 
programmiga Natura 2000 seotud 
infrastruktuuride arendamise soodustamine, 
mis aitavad kaasa säästvale 
majandusarengule ja maapiirkondade 
mitmekesistamisele;

a) investeeringute ergutamine saastunud 
alade ja maa tervendamiseks ning 
bioloogilise mitmekesisusega ja 
programmiga Natura 2000 seotud 
infrastruktuuride arendamise soodustamine, 
mis aitavad kaasa säästvale arengule ja 
maapiirkondade mitmekesistamisele, eriti 
turismi osas; meetmed peaksid olema 
suunatud muu hulgas järgmistele 
valdkondadele:
– turism, sealhulgas loodus- ja 
kultuurivarade kui säästva turismi 
arendamise potentsiaali edendamine;
– abi turismiteenuste osutamise 
parandamiseks uute suure 
lisandväärtusega teenuste kaudu;
– kultuuripärandi kaitse ja täiendamine 
majandusarengu toetuseks.

Justification

Investment in biodiversity and Natura 2000 is not only linked to direct economic benefits.
Tourism and promotion of natural and cultural assets play an important part in building 
regional competitiveness and employment. This premise has been accepted under the present 
round of structural funds and has been successfully used to achieve targets.

Muudatusettepanek 10
Artikli 5 punkti 2 alapunkt c

c) keskkonnasõbraliku ühistranspordi 
edendamine linnades;

c) keskkonnasõbraliku ühistranspordi 
edendamine;
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Muudatusettepanek 11
Artikli 5 punkti 3 alapunkt a

a) teiseste võrkude tugevdamine selle abil, et 
tõhustatakse ühendusi TEN-
transpordivõrkudega, regionaalsete 
raudteesõlmedega, lennujaamade ja 
sadamatega või multimodaalsete 
terminalidega, luuakse radiaalühendused 
peamiste raudteeliinidega ja edendatakse 
regionaalseid ja kohalikke siseveeteid;

a) teiseste võrkude tugevdamine selle abil, et 
tõhustatakse ühendusi TEN-
transpordivõrkudega, regionaalsete 
raudteesõlmedega, lennujaamade ja 
sadamatega või multimodaalsete 
terminalidega, luuakse radiaalühendused 
peamiste raudteeliinidega ja edendatakse 
regionaalseid ja kohalikke siseveeteid ning 
soodustatakse parvlaevateenuseid, mis on 
vajalikud saarte varustamiseks peamiste 
teenustega;

Justification

The use of Community funds to support ferry services must not affect competition in the 
market economy and should therefore be confined to basic services.

Muudatusettepanek 12
Artikli 6 punkti 1 alapunkt b

b) keskkonnakaitse ja selle ühise haldamise 
ergutamine;

b) keskkonnakaitse ja selle ühise haldamise 
ning looduslike ohtude vältimise 
ergutamine;

Justification

Natural risk prevention has a clear cross-border dimension and should not be excluded from 
ERDF assistance.

Muudatusettepanek 13
Artikli 6 punkti 1 alapunkt d

d) koostöövõimaluste ja infrastruktuuride 
ühiskasutuse arendamine, eriti sellistes 
sektorites nagu tervishoid, kultuur ja 
haridus.

d) koostöövõimaluste, võimsuse ja 
infrastruktuuride ühiskasutuse ning neile 
juurdepääsu arendamine, eriti sellistes 
sektorites nagu tervis, kultuur ja haridus.

Muudatusettepanek14
Artikli 6 punkti 1 kokkuvõte

Lisaks sellele võib ERF kaasa aidata 
piiriüleste tööturgude integratsiooni, 
kohaliku tööhõivealgatuse, võrdsete 

Lisaks võib ERF aidata kaasa aidata 
piiriüleste tööturgude integratsioonile, 
kohalikele tööhõivealgatustele, võrdsetele 
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võimaluste, koolituse ja sotsiaalse hõlvamise 
edendamisele ning inimressursside ja 
teadusuuringute ning tehnoloogiaarenduse 
vahendite jagamisele.

võimalustele, koolitusele ja sotsiaalsele 
hõlvamisele, mittediskrimineerimisele, ning 
teadustegevuses ja tehnoloogiate 
arendamises inimressursside ja vahendite 
jagamisele.

Muudatusettepanek 15
Artikli 6 punkti 2 alapunkt b

b) juurdepääsetavuse parandamine, kaasa 
arvatud investeerimine üleeuroopaliste 
võrkude piiriülestesse osadesse, siseriiklike 
ja rahvusvaheliste võrkude ja platvormide 
kättesaadavuse parandamine, siseriiklike ja 
regionaalsete süsteemide koostalitusvõime 
suurendamine, täiustatud kommunikatsiooni 
ja infotehnoloogia edendamine;

b) juurdepääsetavuse parandamine, kaasa 
arvatud investeerimine üleeuroopaliste 
võrkude piiriülestesse osadesse, riiklike ja 
rahvusvaheliste võrkude ja platvormide 
kohaliku ja piirkondliku kättesaadavuse 
parandamine, eriti linnaaladelt, riiklike ja 
regionaalsete süsteemide koostalitlusvõime 
suurendamine, täiustatud logistika,
kommunikatsiooni ja infotehnoloogia 
edendamine;

Muudatusettepanek 16
Artikli 6 punkti 2 alapunkt c

c) ohtude vältimine, kaasa arvatud 
meresõiduohutus ja kaitse vee sissevoolu 
eest laevadesse, mere ja siseveekogude 
saastumise vältimine, kaitse erosiooni, 
maavärinate ja laviinide eest.
Programmidesse võivad kuuluda varustuse 
soetamine ja infrastruktuuri arendamine, 
rahvusvaheliste abikavade koostamine ja 
elluviimine, ühised riski kaardistamise 
süsteemid, ühiste vahendite väljatöötamine 
looduslike ja tehnoloogiliste ohtude 
uurimiseks, vältimiseks, seireks ja 
kontrollimiseks.

c) ohtude vältimine, kaasa arvatud 
transpordiohutuse edendamine ja kaitse 
üleujutuste eest ning mere ja siseveekogude 
saastumise eest, samuti erosiooni, 
kõrbestumise, maavärinate ja laviinide 
vältimine ja kaitse nende eest.
Programmidesse võivad kuuluda varustuse 
soetamine ja infrastruktuuri arendamine, 
rahvusvaheliste abikavade koostamine ja 
elluviimine, ühised riski kaardistamise 
süsteemid, ühiste vahendite väljatöötamine 
looduslike ja tehnoloogiliste ohtude 
uurimiseks, vältimiseks, seireks ja 
kontrollimiseks.

Muudatusettepanek 7
Artikli 6 punkti 2 alapunkt d

d) uurimis- ja tehnovõrkude loomine seoses 
rahvusvaheliste alade tasakaalustatud arengu 
küsimustega, kaasa arvatud 
ülikoolidevaheliste võrkude rajamine ning 

d) uurimis- ja tehnovõrkude loomine seoses 
rahvusvaheliste alade tasakaalustatud arengu 
ja tehnoloogialõhe vähendamise 
küsimustega, kaasa arvatud 
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teadusuuringu ja tehnoloogiaarenduse 
üksuste ja rahvusvaheliste teadusuuringu ja 
tehnoloogiaarenduse keskuste vaheliste 
sidemete loomine juurdepääsuks 
teaduslikele andmetele ja tehnosiirdele, 
rahvusvaheliste konsortsiumide arendamine 
teadusuuringu ja tehnoloogiaarenduse 
ressursside jagamiseks, tehnosiirdeasutuste 
sidustamine ja ühendatud 
rahastamisvahendite arendamine 
teadusuuringute ning tehnoloogiaarenduse 
soodustamiseks väikestes ja keskmise 
suurusega ettevõtetes.

ülikoolidevaheliste võrkude rajamine ning 
teadusuuringu ja tehnoloogiaarenduse 
üksuste ja rahvusvaheliste teadusuuringu ja 
tehnoloogiaarenduse keskuste vaheliste 
sidemete loomine juurdepääsuks 
teaduslikele andmetele ja tehnosiirdele, 
rahvusvaheliste konsortsiumide arendamine 
teadusuuringu ja tehnoloogiaarenduse 
ressursside jagamiseks, tehnosiirdeasutuste 
sidustamine ja ühendatud 
rahastamisvahendite arendamine 
teadusuuringute ning tehnoloogiaarenduse 
soodustamiseks väikestes ja keskmise 
suurusega ettevõtetes.

Muudatusettepanek 18
Artikli 6 punkti 2 alapunkt d a (uus)

da) loodusliku ja füüsilise kultuuripärandi 
kaitse ja täiustamine säästva 
majandusarengu kontekstis.

Justification

This area of activity is not confined simply to the local or regional level. There are clear 
examples where transnational cooperation in problem-solving and sharing best practice are 
offering substantial European value added.

Muudatusettepanek 19
Artikli 8 lõike 1 teine lõik

Seejuures võib keskkonna tervendamise, 
varasema tööstustegevuse käigus saastatud 
maade taasarendamise ning ajaloo- ja 
kultuuripärandi konserveerimise ja 
arendamise ühendada meetmetega, mis on 
ette nähtud ettevõtluse, kohaliku tööhõive ja 
kogukonna edendamiseks, samuti 
elanikkonnale pakutavate teenuste 
edendamiseks, võttes arvesse muutusi 
demograafilistes struktuurides.

Seejuures võib keskkonna tervendamise, 
varasema tööstustegevuse käigus saastatud 
maade taasarendamise ning ajaloo- ja 
kultuuripärandi konserveerimise ja 
arendamise ühendada meetmetega, mis on 
ette nähtud ettevõtluse, turismi, kohaliku 
tööhõive, säästva liikuvuse ja kogukonna 
arengu edendamiseks, samuti elanikkonnale 
pakutavate teenuste edendamiseks, võttes 
arvesse muutusi demograafilistes 
struktuurides.

Muudatusettepanek 20
Artikli 9 teise lõigu punkt 1
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1) juurdepääsetavuse hõlbustamiseks 
vajaliku infrastruktuuri arendamine;

1) juurdepääsetavuse hõlbustamiseks 
vajaliku infrastruktuuri arendamine, eriti 
turistidele;

Muudatusettepanek 21
Artikli 9 teise lõigu punkt 3

3) uute põllumajandus- ja kalandussektorite 
väliste majandustegevuse valdkondade 
arendamine;

3) põllumajandus- ja kalandussektorite 
väliste uute majandustegevuse valdkondade 
arendamine, eriti turismipotentsiaaliga 
ressursside edendamise abil;

Muudatusettepanek 22
Artikli 10 teine lõik

Ilma et see piiraks artiklite 3 ja 4 
kohaldamist, aitab ERF eriti kaasa selliste 
investeeringute finantseerimisele, mille 
eesmärk on juurdepääsu soodustamine, 
kultuuripärandiga seotud majandustegevuse 
edendamine ja arendamine, loodusvarade 
säästva kasutuse edendamine ja 
turismisektori ergutamine.

Ilma et see piiraks artiklite 3 ja 4 
kohaldamist, aitab ERF eriti kaasa selliste 
investeeringute finantseerimisele, mille 
eesmärk on kodanike juurdepääsu 
soodustamine, edendades 
kommunaalteenuste toetusi ja igapäevaseks 
tarbimiseks mõeldud kauba transporti 
äärepoolsematesse piirkondadesse, kaasa 
arvatud abi transporditeenuste asutamisel, 
kultuuripärandiga seotud majandustegevuse 
edendamine ja arendamine, loodusvarade 
säästva kasutuse edendamine ja 
turismisektori ergutamine.

Justification

The use of Community funds to support goods transport must not affect competition in the 
market economy and should therefore be confined to basic services.

Accessibility should be encouraged not only for businesses but also for residents of areas 
facing handicaps.
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