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SHORT JUSTIFICATION

The proposal under consideration should be considered together with the General Provisions 
Regulation (COM (2004) 492 fin.) on the reform of the Union's structural funds and cohesion 
fund, and this is important for three reasons: 

a) It lays down the general rules governing three Funds: the ERDF (being the main instrument 
of EU regional policy), the European Social Fund (ESF) and the Cohesion Fund; 

b) It defines the specific areas of the EU, which will be eligible for financing provided that the 
objectives (convergence, regional competitiveness and territorial co-operation) are met; the 
ERDF is therefore a derivative legal instrument; 

c) It defines practically most of the general terms and reference for ERDF assistance; hence 
the ERDF proposal cannot be treated separately from the General Provisions Regulation.

However, the Specific Provisions of the ERDF proposal may be examined against one 
criterion called “the syndrome of peripherality”. It encompasses the hindrances (i.e. natural 
endowment, insufficient capital accumulation, lack of dynamism due to low human capital, 
poor infrastructure, poor services, non-existent cultural activities, etc.), which cause 
divergence of economic performance and activity and of economic well-being (GDP per 
capita). 

Given this underlying premise, the draftsman concentrates on the ITRE competence in matters 
related to industrial policy and SMEs, research and science, energy, telecommunications, 
information society and TENs in energy and telecommunications. It is important to explain 
that these policies contribute significantly to regional development.

Furthermore, the draftsman underlines the lack of competence conferred on the European 
Parliament in matters related to the real causes of regional disparities. Yet he proposes 
substantial modifications to the EU regional policy.

The purpose and scope described in the Commission's ERDF proposal are welcomed by the 
draftsman but they need clarity and further elaboration in view of the stock of knowledge the 
EU has gained since the creation of the ERDF and the new priorities set out in the revised 
Lisbon Agenda and the Financial Perspectives for 2007-2013. 

The importance of innovations should be embedded in the proposal. Inclusion of the Lisbon 
and Göteborg agendas and the proposals made by the Kok-report should be seen as essential 
conditions for attaining the objectives of the ERDF. A flexible interpretation of the innovative 
actions in order to create exchange of information and gain from experience and best practices 
should be welcome. The innovative actions should create the opportunity for regions to 
experiment in the fields having a potential for the future. Regions and local authorities have a 
role in defining the scope of European Regional policy.

The SMEs are at the base of the production structure of the regions. They should be given the 
opportunity to anticipate the new innovative challenges and to put them in practice as close to 
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the citizens as possible. Less bureaucracy, transparency and new mechanisms of inducing 
investment and securing funding are necessary for making it easier for SMEs and other 
private actors to gain access to the European programmes and to execute the programmes in 
the most efficient way. 

There are other factors influencing the regional development and policy. One of them is 
associated with new forms of endogenous cooperation conceived to provide for synergies of 
regions and Member States with other funding opportunities (i.e. between Objective 2 
(ERDF) and the research Framework Programme ), flexibility in the co-financing of the 
programmes, including a well-specified private-public partnership (PPP), and more effective 
means of implementation of the regional policy. These new forms are partnerships such as 
private/public consortia, civil society/universities, SMEs/local authorities, etc.. The draftsman 
welcomes the Commission's proposals focusing on the importance of cross-border 
cooperation. 

All these issues are transposed in appropriate amendments accompanied by brief 
justifications. 

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub regionaalarengukomisjonil kui 
vastutaval komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanek1 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 3

(3) ERF peaks andma abi 
ühtekuuluvuspoliitika üldstrateegia raames, 
mis aitaks paremini tagada ühenduse 
prioriteetide toetamise, eriti väljaspool 
vähearenenud piirkondi.

(3) ERF peaks andma abi 
ühtekuuluvuspoliitika üldstrateegia raames, 
mis aitaks paremini tagada ühenduse 
prioriteetide toetamise ja mille eesmärk 
oleks tegelda regionaalse ebavõrdsuse 
põhjustega, eriti (kustutatud) vähearenenud 
piirkondades.

Justification

This amendment should be considered in conjunction with the one introduced to Article 2. It 
adds to the overall strategy of the ERDF, i.e. the priority of this Fund to address and 
eradicate the causes of regional disparity.

  
1 ELT C ... / ELTs veel avaldamata.
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Muudatusettepanek 2
Põhjendus 6

(6) Toetudes nõukogu 21. juuni 1999. aasta 
määruse (EÜ) nr 1260/1999 [millega 
nähakse ette üldsätted struktuurifondide 
kohta]1 artikli 20 lõike 1 punktis b 
ettenähtud linnakogukonna algatuse (Urban 
Community) kogemustele ja tugevatele 
külgedele, tuleks linnadimensiooni 
tugevdada selle valdkonna meetmete täieliku 
integreerimise abil ERFi 
kaasfinantseeritavate 
tegevusprogrammidega.

(6) Toetudes nõukogu 21. juuni 1999. aasta 
määruse (EÜ) nr 1260/1999 (millega 
nähakse ette üldsätted struktuurifondide 
kohta)2 artikli 20 lõike 1 punktis b 
ettenähtud linnakogukonna algatuse (Urban 
Community) kogemustele ja tugevatele 
külgedele, tuleks linnadimensiooni 
tugevdada selle valdkonna meetmete täieliku 
integreerimise abil ERFi 
kaasfinantseeritavate 
tegevusprogrammidega. Selle juures peaks 
olulist osa etendama kohalikud 
arenduslikud ja tööhõive algatused ning 
nende uuenduslik potentsiaal.

Muudatusettepanek 3
Põhjendus 8 a (uus)

(8 a) On vaja laiendada 
lähenemiseesmärgikohase toetuse 
vahendeid ja valdkondi, juurutades uut 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 
toetusmehhanismi ja uut lähenemist 
regionaalarengule, tehes väikestele ja 
keskmise suurusega ettevõtetele tasuta 
kättesaadavaks täielikult avalikest 
vahenditest rahastatavate teadusuuringute 
tulemused.

Justification

This amendment introduces an innovative approach to research. First, it obliges those 
research institutes financed wholly by public (European or national) budgets to offer the 
results of their research to SMEs seeking to transpose it into a concrete industrial 
application. Second,it specifies the conditions for a direct transfer of knowledge gained by 
public funds to those interested in developing it further for the purpose of regional 
development.

  
1 EÜT L 161, 26.6.1999, lk 1. Määrust on viimati muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.
2 EÜT L 161, 26.6.1999, lk 1. Määrust on viimati muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga
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Muudatusettepanek 4
Artikkel 2

ERF aitab kaasa abi finantseerimisele 
selleks, et tugevdada majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, 
vähendades regionaalset ebavõrdsust ja 
edendades piirkondade majanduse 
struktuurilist arengut ning kohandamist, 
sealhulgas taandarenevate 
tööstuspiirkondade ümberkorraldamist.

ERF aitab kaasa abi finantseerimisele, 
seades eesmärgiks tugevdada 
majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset 
ühtekuuluvust, tegeldes regionaalse 
ebavõrdsuse põhjustega ja edendades 
piirkondade majanduse struktuurilist arengut 
ning kohandamist, sealhulgas taandarenevate 
tööstuspiirkondade ümberkorraldamist.

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

Seejuures järgib ERF ühenduse prioriteete, 
eelkõige vajadust tugevdada 
konkurentsivõimet, ühendades 
innovatsiooni regionaalarenguga, pöörates 
erilist tähelepanu piirkondade rollile
tehnoloogiaplatvormides, et luua püsivaid 
töökohti ja soodustada keskkonnasõbralikku 
arengut.

Justification

This amendment makes the case that the main purpose of the ERDF is to uproot the causes of 
regional disparities. Hence ERDF assistance should be concentrated on the underlying 
factors inducing and accentuating regional disparities. Furthermore it clarifies that 
innovations per se do not necessarily lead to lessening regional disparities, nor do they lead 
to sustainable growth. On the other hand, an innovations approach would help induce a 
multiplier effect on job creation.

Muudatusettepanek 5
Artikli 3 lõike 2 punkt b

b) infrastruktuur; b) füüsiline ja tehnoloogiline infrastruktuur;

Justification

The two adjectives: 'physical and technological' define the type of infrastructure considered 
eligible for ERDF financing. Infrastructure of any kind would not necessarily contribute to 
increasing the productivity of regions. Hence the clarification proposed by this amendment 
becomes necessary.

Muudatusettepanek 6
Artikli 3 lõike 2 punkt c
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c) muud arenduslikud algatused, kaasa 
arvatud teenuste osutamine ettevõtetele, 
selliste rahastamisvahendite loomine ja 
arendamine, nagu riskikapital, laenu- ja 
tagatisfondid ning kohaliku arengu fondid, 
intressitoetused, teenuste osutamine 
lähikonnas ja piirkondade, linnade ning 
asjaomaste sotsiaal-, majandus- ja 
keskkonnaala tegevisikute vaheline 
kogemuste vahetamine;

c) arenduslikud algatused, mis hõlmavad 
teenuste osutamist ettevõtetele, selliste 
rahastamisvahendite loomist ja arendamist, 
nagu riskikapital, laenu- ja tagatisfondid 
ning kohaliku arengu fondid, intressitoetusi, 
teenuste osutamist lähikonnas ja 
piirkondade, linnade, kohalike ühisalgatuste
ning asjaomaste sotsiaal-, majandus- ja 
keskkonnaala tegevisikute vahelist 
kogemuste vahetamist või 
koostöövõrgustiku loomist;

Justification

The first part of the amendment is definitional in the sense that the 'development initiatives' 
should be specific, not abstract notions. The second part introduces the 'networking of 
experience' as an innovative means to attaining the scope of ERDF assistance, together with 
'joint local initiatives', which promote the participation of the local authorities in regional 
development.

Muudatusettepanek 7
Artikli 4 punkt 1

1) Teadusuuringud ja tehnoloogiaarendus, 
innovatsioon ja ettevõtlikkus, kaasa arvatud 
regionaalse teadusuuringute ja 
tehnoloogiaarenduse potentsiaali 
suurendamine, abi teadusuuringutele ja 
tehnoloogiaarendusele väikestes ja keskmise 
suurusega ettevõtetes ja tehnosiirdele, 
sidemete tugevdamine väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete ning ülikoolide ja 
uurimis- ning tehnoloogiakeskuste vahel, 
ärivõrkude ja -rühmituste arendamine, äri-
ning tehnoloogiateenuste osutamine väikeste 
ja keskmise suurusega ettevõtete gruppidele, 
ettevõtluse- ja innovatsiooni rahastamise 
edendamine väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtetes uute rahastamisvahendite abil;

1) Teadusuuringud ja tehnoloogia arendus, 
innovatsioon ja ettevõtlikkus, kaasa arvatud 
regionaalse teadusuuringute ja tehnoloogia 
arenduse potentsiaali suurendamine ning 
piirkondadevahelise tehnoloogilise lõhe 
vähendamine, abi teadusuuringutele ja 
tehnoloogia arendusele väikestes ja 
keskmise suurusega ettevõtetes ja 
tehnosiirdele, sidemete tugevdamine 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete ja 
ülikoolide ning uurimis- ja 
tehnoloogiakeskuste vahel, ärivõrkude ja -
rühmituste arendamine, äri- ning 
tehnoloogiateenuste osutamine väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete gruppidele, 
ettevõtluse ja innovatsiooni rahastamise 
edendamine väikestes ja keskmise suurusega 
ettevõtetes uute rahastamisvahendite abil 
ning regionaalse ettevõtluse ja kohalike 
investeeringute soodustamise fondide 
kaasrahastamine, et luua piirkonna 
arenguks finantsvõimenduse efekt ja tuua 
sisse erakapitali;
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Justification

To reduce the digital gap existing between regions. As finding the start-up and development 
capital is one the major problems for SMEs, it is necessary to attract private investors 
through creation of venture capital funds and their co-financing from public sources. These 
funds are one of the best instruments to support economic development of the country by 
providing SMEs with the necessary resources to increase their innovative potential. 

Muudatusettepanek 8
Artikli 4 punkt 1 a (uus)

1 a) EÜ eelarve või riikide 
uurimisinstituutide kaudu täielikult 
avalikest vahenditest rahastatud 
teadusuuringud, mis ei ole veel patenditud, 
võib anda tasuta väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete käsutusse, eeldusel, et 
selliseid teadusuuringuid kasutatakse 
otseselt uuendustegevuses, mis viib 
väiksema energiamahutavusega 
tööstuskaupade tootmiseni;

Justification

In the EU and in most Member States, there is no mechanism by which research undertaken 
by universities or research institutes would lead to an industrial application. This missing 
mechanism constitutes a hindrance to development and this amendment seeks to remedy it. It 
introduces a new mechanism of support for SMEs by applying existing knowledge originating 
in research institutes to industrial innovation. Such research was rendered possible because 
of public sector financing. However, if not used appropriately, public funding is wasted. On 
the other hand, if offered to SMEs under minimum legal provisions, they would be 
encouraged to invest in new products.

Muudatusettepanek 9
Artikli 4 punkt 2

2) Infoühiskond, kaasa arvatud kohaliku 
osaluse ning kohalike teenuste ja rakenduste 
arendamine, avalike sidusteenuste 
arendamine ja neile juurdepääsu 
parandamine, abi ja teenused väikestele ja 
keskmise suurusega ettevõtetele info- ja 
sidetehnoloogiate rakendamiseks ning 
tõhusaks kasutamiseks.

2) Infoühiskond, kaasa arvatud kohaliku 
osaluse ning kohalike teenuste ja rakenduste 
arendamine, avalike sidusteenuste 
arendamine ja neile juurdepääsu 
parandamine, abi ja teenused väikestele ja 
keskmise suurusega ettevõtetele info- ja 
sidetehnoloogiate rakendamiseks ning 
tõhusaks kasutamiseks või uute ideede 
rakendamiseks.
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Justification

This amendment is the logical follow-up of the underlying premise of ICTs. Essentially, the 
information society should embrace the 'exploitation of new ideas'.

Muudatusettepanek 10
Artikli 4 punkt 4

4) Ohtude vältimine, kaasa arvatud 
looduslike ja tehnoloogiliste ohtude 
ärahoidmiseks ja nendega toime tulemiseks
ettenähtud tegevuskavade väljatöötamine ja 
elluviimine.

4) Raha- või kapitaliturgude arengust 
tingitud ohtude vältimine, kaasa arvatud 
looduslike ja tehnoloogiliste ohtude 
ärahoidmiseks ja nendega toime tulemiseks 
ettenähtud tegevuskavade väljatöötamine ja 
elluviimine.

Justification

There are many sources of risk, requiring different techniques or approaches to their 
'prevention'. For the regions covered by this regulation, an important source of risk is the 
volatility of the 'financial or capital markets', which affects adversely ex-ante investment. 
Hence a public guarantee would ensure an element of support and less uncertainty.

Muudatusettepanek 11
Artikli 4 punkt 6

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 ning logistilised projektid 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.

Justification

Including investment in major technical, logistical and spatial projects under the 
convergence objective.

Muudatusettepanek 12
Artikli 4 punkt 8
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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.

Justification

Closing the technology gap between regions in the field of education through the application 
of new technologies. 

Muudatusettepanek 13
Artikli 5 sissejuhatav osa

Regionaalse konkurentsivõime ja tööhõive 
eesmärgi alusel kontsentreerib ERF oma abi 
säästva regionaalarengu strateegiate 
kontekstis järgmistele esmatähtsatele 
tegevusvaldkondadele:

Regionaalse konkurentsivõime ja tööhõive 
eesmärgi alusel arvestab ERF 7. 
raamprogrammi eesmärkidega ja 
kontsentreerib oma abi säästva 
regionaalarengu strateegiate kontekstis 
järgmistele (kustutatud)
tegevusvaldkondadele:

Justification

It is essential that better synergy exists between the Framework funding programme and the 
structural funding programme.

Muudatusettepanek 14
Artikli 5 punkt 1

1) Innovatsioon ja teadmistepõhine 
majandus regionaalse innovatsiooni 
strateegiate, mis edendavad efektiivseid 
regionaalse innovatsiooni süsteeme, 
väljatöötamise ja elluviimise toetamise 
kaudu; siia kuuluvad: 

1) Innovatsioon ja teadmistepõhine 
majandus regionaalse innovatsiooni selliste 
strateegiate väljatöötamise ja elluviimise 
toetamise kaudu, mis edendavad efektiivseid 
regionaalse innovatsiooni süsteeme, või 
selliste täielikult EÜ või liikmesriikide 
eelarvetest rahastatud teadusuuringute 
ülevõtmise kaudu, mis viivad uute 
tööstuskaupade tootmise või teenuste 
väljatöötamiseni; siia kuuluvad: 

Justification

See amendments to Recital 8a (new) and to Article 4(1a) (new) for the logic of this proposal.
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Muudatusettepanek 15
Artikli 5 punkti 1 alapunkt b

b) innovatsiooni ergutamine väikestes ja 
keskmise suurusega ettevõtetes selle abil, et 
edendatakse ülikoolide ja ettevõtete 
koostöövõrkusid, ärivõrkusid ning väikeste 
ja keskmise suurusega ettevõtete rühmitusi, 
soodustatakse väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete juurdepääsu 
ajakohastatud äriedendusteenustele, 
soodustatakse puhta ja innovatiivse 
tehnoloogia integreerimist väikestesse ja 
keskmise suurusega ettevõtetesse;

b) innovatsiooni ergutamine väikestes ja 
keskmise suurusega ettevõtetes selle abil, et 
edendatakse ettevõtlust toetavaid asutusi ja 
teadusuuringute keskusi, 
kodanikuühiskonna ettevõtete ning
ülikoolide ja ettevõtete koostöövõrkusid ja 
muid valdkondadevahelisi koostöövõrke, 
ärivõrkusid ning väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete rühmitusi, 
soodustatakse väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete juurdepääsu 
ajakohastatud äriedendusteenustele, 
soodustatakse puhta ja innovatiivse 
tehnoloogia integreerimist väikestesse ja 
keskmise suurusega ettevõtetesse;

Justification
Partnerships are new forms of cooperation seeking to promote industrial innovation. This 
amendment simply introduces the civil society-university partnership.
All relevant institutions should be involved in networking with SMEs in order to facilitate 
innovations and their implementation and to facilitate transfer of know-how and knowledge. 
Innovative approaches could be developed not only within the university-enterprise 
framework or specialised business networks but also through new ways of inter-sectoral 
cooperation.

Muudatusettepanek 16
Artikli 5 lõike 1 punkt c a (uus)

c a) edendades avaliku ja erasektori 
partnerlust toodete tootmises ja teenuste 
väljatöötamises;

Justification

This is a clarifying amendment that adds the 'public/private partnership' to the armoury of 
instruments.

Muudatusettepanek 17
Artikli 5 lõike 1 punkt d
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d) uute rahastamis- ja 
inkubatsioonivahendite loomine 
teadmisemahukate ettevõtete loomiseks või 
laiendamiseks.

d) uute rahastamisvahendite loomine 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 
teadusuuringute ja tehnoloogilise arengu 
võimekuse suurendamiseks ja ettevõtluse 
julgustamiseks ning uute ettevõtete 
loomiseks investeerimiskapitali ja 
inkubatsioonivahendite abil.

Justification

It is essential that better synergy exists between the Framework funding programme and the 
structural funding programme.

Muudatusettepanek 18
Artikli 5 lõike 1 punkt d a (uus)

d a) luues uusi ökoloogiliste toodete 
piirkondlikke turge;

Justification

There is need to enlarge or even create the regional markets whose size determines regional 
specialisation and creation of sustainable jobs. Ecological products are in the main the 
natural endowments of peripheral regions. Yet there are no organised markets for such 
products.

Muudatusettepanek 19
Artikli 5 lõike 1 punkt d b (uus)

d b) tehnoloogiakeskuste ning teadus- ja 
arenduskeskuste ehitamine ja varustamine.

Justification

To support the development of innovation policy.

Muudatusettepanek 20
Artikli 5 punkti 2 alapunkt b

b) energeetilise efektiivsuse ja taastuva 
energia tootmise stimuleerimine;

b) energeetilise efektiivsuse ja taastuva 
energia tootmise stimuleerimine, tõhusate 
energiahaldussüsteemide arendamine;

Muudatusettepanek 21
Artikli 5 punkt 2 a (uus)
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2 a) turismi, kaasa arvatud säästva turismi 
arendamiseks vajalike loodus- ja 
kultuuriobjektide edendamine, 
kultuuripärandi kaitse ja rikastamine 
majandusliku arengu soodustamiseks, 
turismiteenuste parandamine uute suure 
lisandväärtusega teenuste osutamise abil;

Justification

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. There is no 
reason why targeting under the subjects outlined in 4 (5) should be confined to the least 
developed Member States alone, particularly since the purpose of the fund outlined in Article 
2 talks about “supporting the structural development and adjustment of regional economies, 
including the conversion of declining industrial regions”.

Muudatusettepanek 22
Artikli 6 punkt 1

1) Piiriülese majandus- ja sotsiaaltegevuse 
edendamine säästva territoriaalse arengu 
ühisstrateegiate abil; siia kuuluvad eelkõige:

1) Piiriülese teadusuuringute, energeetika-, 
majandus-, sotsiaal- ja kultuurialase 
tegevuse edendamine säästva territoriaalse 
arengu ühisstrateegiate abil; siia kuuluvad 
eelkõige:

Justification

This is a pure clarification, possibly a missing activity that seems to be necessary for cross-
border cooperation and better understanding of different cultures.

Muudatusettepanek 23
Artikli 6 lõike 2 punkt d

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

d) uurimis- ja tehnovõrkude loomine seoses 
rahvusvaheliste alade tasakaalustatud arengu 
ja tehnoloogilise lõhe vähendamise 
küsimustega, kaasa arvatud 
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 
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ressursside jagamiseks, tehnosiirdeasutuste 
sidustamine ja ühendatud 
rahastamisvahendite arendamine 
teadusuuringute ning tehnoloogiaarenduse 
soodustamiseks väikestes ja keskmise 
suurusega ettevõtetes.

teadusuuringu ja tehnoloogiaarenduse 
ressursside jagamiseks, tehnosiirdeasutuste 
sidustamine ja ühendatud 
rahastamisvahendite arendamine 
teadusuuringute ning tehnoloogiaarenduse 
soodustamiseks väikestes ja keskmise 
suurusega ettevõtetes.

Justification

To close the technology gap between regions.

Muudatusettepanek 24
Artikli 6 lõike 1 punkt d a (uus)

d a) edendades hajutatud haldusmudelit 
INTERREG.

Justification

This amendment clarifies the logic of Recital (12) which lays down specific provisions, one of 
which is management. The decentralised INTERREG model has proved its worth and 
therefore should be considered useful for the purpose of territorial cooperation.

Muudatusettepanek 25
Artikli 6 lõike 1 punkt d b (uus)

d b) loodusliku ja/või füüsilise 
kultuuripärandi kaitse ja edendamine 
majandusliku arengu toetamiseks, linna- ja 
maaturismi taastekkimine hajutatud 
haldusmudeli INTERREG edendamise 
kaudu.

Justification

This area of activity is not confined simply to local or regional activity. There are clear 
examples where trans-national cooperation in problem solving and sharing best practice are 
offering substantial European value-added in ways that will not be addressed in networks. 
Regeneration issues often encompass the historic environment and it has been found that 
across the EU regions the same problems are being tackled in order to bring about 
sustainable development. More work needs to be done and trans-national projects are an 
effective means of making progress, ensuring best available techniques and know-how are 
employed.
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Muudatusettepanek 26
Artikli 6 punkt 3

3) Regionaalpoliitika efektiivsuse 
suurendamine selle abil, et edendatakse 
võrgustumist ja kogemustevahetust 
regionaalsete ja kohalike asutuste vahel, 
kusjuures keskendutakse artikli 5 lõigetes 1 
ja 2 ning artiklis 8 osutatud teemadele, kaasa 
arvatud kogu ühendust hõlmavad 
koostöövõrkude programmid, ning ühenduse 
arengusuundi käsitlevate uurimiste, andmete 
kogumise, vaatluste ning analüüsiga seotud 
tegevused.

3) Regionaalpoliitika efektiivsuse 
suurendamine selle abil, et edendatakse 
võrgustumist ja kogemustevahetust 
regionaalsete ja kohalike ning riiklike 
asutuste vahel, kusjuures keskendutakse 
artikli 5 lõigetes 1 ja 2 ning artiklis 8 
osutatud teemadele, kaasa arvatud kogu 
ühendust hõlmavad koostöövõrkude 
programmid, ning ühenduse arengusuundi 
käsitlevate uurimiste, andmete kogumise, 
vaatluste ning analüüsiga seotud tegevused.

Justification

The current wording is too restrictive. Great European value-added can be found by 
facilitating a range of organisations to network so as to improve European standards and 
expertise in subjects affecting regional policy. 

Muudatusettepanek 27
Artikli 6 punkt 3 a (uus)

3 a) võrgustamisprojektide juhtimine 
toimub ühtses ELi tsoonis.
Olemasolevate võrgustike puhul nagu 
ESPON, URBACT ja INTERACT tehakse 
vahehindamine.

Justification

INTERREG IIIc is currently divided into a North, South, East and West zone. Since the 
networks demonstrably cut across these zones they are unnecessarily bureaucratic, costly to 
run and pointless. There is a clear case for rationalising and re-focussing into one EU wide 
zone for networks. This would be a more efficient use of the budget and would improve 
efficiency and delivery of coherent projects.

The current networks funded under INTERREG IIIc include three Commission sponsored 
networks for which there has been no review: ESPON, URBAct and INTERACT.

Muudatusettepanek 28
Artikli 9 punkti 2 alapunkt 5 a (uus)

5 a) ajalooliste taluhoonete säilitamine ja 
hooldamine
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Justification

One of the problems facing rural development is the number of derelict farm buildings. This is 
a problem faced by rural areas throughout the enlarged EU. These are often historic 
buildings whose preservation and re-use can play an important role in improving the quality 
of life in rural areas. This would work towards sustainability, but is not investment aid, since 
the state of these buildings is a result of market failure.

Muudatusettepanek 29
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 juurdepääsu soodustamine, mitte 
ainult kultuuripärandiga seotud, vaid kogu
majandustegevuse, sealhulgas 
innovatsiooni ja piirkonna omapärale eriti 
sobilike uute tehnoloogiatega seotud 
majandustegevuse (maapiirkondade 
telekeskuste jms) edendamine ja 
arendamine, loodusvarade säästva kasutuse 
edendamine ja turismisektori ergutamine.

Justification

Strengthening innovation policies and new technologies in the field of tourism, in rural areas 
and other areas suffering natural handicaps.

Muudatusettepanek 30
Artikli 11 punkt b a (uus)

b a) abi, millega kaetakse puudujäägid 
tehnoloogiliste uuenduste ning 
teadusuuringute ja arenduse vallas;

Justification

Problems relating to accessibility are encountered not only in goods transport and transport 
services, but also and above all in the field of electronic communications, telecommunications 
and development of the information society.

Muudatusettepanek 31
Artikli 17 lõige 2 a (uus)

2 a) Toetusi makstakse põhilisele 
toetusesaajale ja üksikutele toetusesaajatele 
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enne projekti rakendamist, selle kestel ning 
pärast seda.

Justification

Many companies and organisations have difficulty accessing risk capital and therefore have 
liquidity problems when all the contributions are paid long after expenditure has been 
effected. In extreme cases, projects have had to be abandoned because individual
beneficiaries have gone bankrupt. If 25% of the contributions are paid before the project 
starts, 50% while the project is in progress and 25% after completion, this problem would be 
remedied.
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