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SHORT JUSTIFICATION

Your draftsman welcomes the Commission's proposal for a Regulation on the European 
Regional Development Fund (ERDF). In his view, the proposal succeeds in linking the 
cohesion policy with the Lisbon and Gothenburg objectives. One of the main objectives of  
the European Union is indeed to guarantee an adequate balance between economic, social and 
environmental aspects of the development process. The intervention of the ERDF is foreseen 
in a range of topics and areas which, generally speaking, appear to be consistent with the 
above-mentioned objectives. However, your draftsman thinks that further areas need to be 
added to the relevant articles in order to improve the environmental performance of this Fund 
in particular. 

As an example, we should underline the importance of the environmental protection pillar 
when it comes to the regional funds oriented to the underdevelopped regions within the 
"Covergence" objective. These regions have often outdated industries and strongly polluted 
sites and also a high population density. The restructuring of certain industries in these areas 
requires not only the achievement of economic profitability but also high environmental 
protection standards. Therefore, direct aid to investment introducing the most advanced 
technological solutions needs to be encouraged and financed.

The creation of conditions aiming at reducing the gap in the environmental protection 
measures between the Member States is essential and should be taken as a priority, especially 
in the context of the last enlargement. In order to be effective, the implementation of the 
Natura 2000 network or Water Framework Directive and promoting the Sustainable 
Development Strategy as a whole has to be done at EU level. 

The effectiveness of the EU structural policy would be highly increased if the regions were 
not overburdened by a series of long term and rigid constraints giving more importance to 
specific local priorities. Moreover, simplification of procedures would be welcome as far as 
the use of the funds is concerned. In fact, detailed and specific procedural requirements create 
a great risk of slowing down the implementation of new high quality clean technologies and 
blocking the whole process of the environmental protection improvement. Therefore, the issue 
of the absorption capacity deserves special attention from the European Commission and the 
Member States. 
On a more specific point concerning the rules on eligibility of expenditure, the draft 
regulation declares VAT ineligible for financing from the ERDF (and the Cohesion Fund) in 
all cases, notwithstanding, whether it is reimbursable or not. Consequently, if the new 
eligibility rules on VAT enter into force, the actual support rate would be reduced by the VAT 
rate applied, which effectively means that the level of national co-financing would increase. 
Taking this into account, your draftsman thinks that the current rules on eligibility of VAT 
should be maintained for the next programming period. The VAT, which is non-reimbursable 
should therefore remain eligible for the ERDF contributions as it is the case for the European 
Social Fund. Your draftsman considers that the same rules on eligibility of expenditure should 
apply for all the Funds.
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval 
regionaalarengukomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Euroopa Komisjoni ettepanek1 Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Artikli 2 lõige 1

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

Justification

Structural Funds must contribute to and deliver the EU Sustainable Development Strategy.

Muudatusettepanek 2
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, 
eelkõige vajadust tugevdada 
konkurentsivõimet ja innovatsiooni, 
edendada säästlikku arengut, luua püsivaid 
töökohti ning kaitsta ja parandada 
keskkonda.

Justification

One of the main objectives of  the European Union is to guarantee an adequate balance 
between economic, social and environmental aspects of the development process. The 
importance of the environmental protection pillar when it comes to the regional funds 
oriented to the underdevelopped regions  within the Covergence objective (art. 4 of the ERDF 

  
1 EÜT C ... / ELTs seni avaldamata.
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Regulation, COM(2004)495) cannot be underestimated. In these regions, due to the low 
investement rate, not only the development and the civilizational progress but also the 
environmental protection are neglected.

Muudatusettepanek 3
Artikli 4 punkt 3

3) Keskkond, kaasa arvatud investeeringud, 
mis on seotud jäätmekäitluse, veevarustuse, 
asulareovee töötlemise ja õhukvaliteedi, 
saastuse kompleksse vältimise ja 
kontrollimise, saastunud alade ja maa 
tervendamise, bioloogilise mitmekesisuse ja 
looduskaitse edendamise ning abiga 
väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele 
selleks, et tasuvate 
keskkonnajuhtimissüsteemide 
kasutuselevõtmise ning saastamist vältivate 
tehnoloogiate juurutamise ja kasutamise abil 
soodustada säästvaid tootmisviise.

3) Keskkond, kaasa arvatud investeeringud, 
mis on seotud jäätmekäitluse, veevarustuse, 
vee kvaliteedi, vesikondade kaitsmise ja 
haldamise, keskkonnariskide ennetamise 
(sealhulgas kaitse uputuste ja 
maismaaveekogude saastumise eest),
asulareovee töötlemise ja õhukvaliteedi,
saastuse kompleksse vältimise ja 
kontrollimise, mürasaaste ennetamise,
saastunud alade ja maa tervendamise, 
maapiirkondade maastike arendamise,
bioloogilise mitmekesisuse ja looduskaitse 
edendamise ning abiga väikestele ja 
keskmise suurusega ettevõtetele selleks, et 
tasuvate keskkonnajuhtimissüsteemide 
kasutuselevõtmise ning saastamist vältivate 
tehnoloogiate, sealhulgas kliimamuutuste 
ennetamise tehnoloogiate juurutamise ja 
kasutamise abil soodustada säästvaid 
tootmisviise.

Justification

It is important to include additional areas under the Convergence objective priorities.

Muudatusettepanek 4
Artikli 4 punkt 10 a (uus)

10 a) Otsene abi investeeringutele, osutades 
erilist tähelepanu kõrgekvaliteetsetele
puhastele tehnoloogiatele, et 
ümberprofileerida rasket tööstust 
piirkondades, kus üleminek 
turumajandusele toimus alles hiljuti.
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Justification

The regions supported by the assistance under the "Convergence" objective have often  
outdated industries and strongly polluted sites. Moreover, these regions have also a high 
population density. Therefore, the restructuring of certain industries in these areas requires 
not only the achievement of economic profitability but also high environmental protection 
standards. The application of the most advanced technological solutions is necessary.

Muudatusettepanek 5
Artikli 5 lõike 2 punkt 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, mis edendavad 
majanduslikku, sotsiaalset ja 
keskkonnaalast potentsiaali;

Justification

It is important to improve the environmental value of contaminated sites for nature and 
biodiversity, recognising that this has wider social, environmental and economic benefits. Cf. 
also the justification to the amendment on Article 5, paragraph 2, point (aa) (new)..

Muudatusettepanek 6
Artikli 5 lõike 2 punkt a a (uus)

a a) vee raamdirektiivi rakendamisega, 
bioloogilise mitmekesisusega ja Natura 
2000 haldamisega seotud infrastruktuuri 
arendamise soodustamine, mis aitab kaasa 
maapiirkondade säästvale arengule ja 
mitmekesistamisele;

Justification

Investment in biodiversity and Natura 2000 sites should not only be linked to direct economic 
benefits but should also contribute to the regions' sustainable objectives. Cf. also the 
justification to the amendment on Article 5, paragraph 2, point a)
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Muudatusettepanek 7
Artikli 5 lõike 2 punkt d 

d) kavade ja meetmete väljatöötamine 
looduslike ja tehnoloogiliste ohtude 
vältimiseks ning nendega toimetulekuks.

d) kavade ja meetmete väljatöötamine 
looduslike ja tehnoloogiliste ohtude 
vältimiseks ning nendega toimetulekuks, 
kaasa arvatud kliimamuutuste 
leevendamine ja nendega kohanemine ning 
üleujutuste ohu vähendamine vee 
raamdirektiivi rakendamise teel.

Justification

Climate change is one of the biggest environmental threats we face. Floods and the Water 
Framework Directive are linked and should be mentioned here.

Muudatusettepanek 8
Artikli 5 lõike 2 punkt d a (uus)

d a) loodusressursside säästva kasutamise 
edendamine ja piirkondlike väärtuste 
suurendamine saastuse vältimise ning 
säästliku jäätmekäitluse ja veemajanduse 
teel;

Justification

The aim of this amendment is to help businesses to reduce their environmental impact, in 
particular through waste and water.

Muudatusettepanek 9
Artikli 6 lõike 2 punkt c

c) ohtude vältimine, kaasa arvatud 
meresõiduohutus ja kaitse vee sissevoolu 
eest laevadesse, mere ja siseveekogude 
saastumise vältimine, kaitse erosiooni, 
maavärinate ja laviinide eest. 

c) ohtude vältimine, kaasa arvatud 
meresõiduohutus ja kaitse vee sissevoolu 
eest laevadesse, mere ja siseveekogude 
saastumise vältimine, kaitse erosiooni, 
maavärinate ja laviinide eest ning 
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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;

kliimamuutuste leevendamine ja nendega 
kohanemine. 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 10
Artikli 7 punkt a

a) käibemaks; a) tagastatav käibemaks;

Justification

Cf.Short Justification of draftsman.

Muudatusettepanek 11
Artikli 9 punkt 5

5) turismi ja maapiirkondade
ühiskommunikatsioonide arendamine.

5) turismi ja maapiirkondade
ühiskommunikatsioonide arendamine ning 
materiaalsete väärtuste suurendamine, 
kaasa arvatud bioloogilise mitmekesisuse ja 
Natura 2000 halduse infrastruktuur.

Muudatusettepanek 12
Artikli 12 punkt 1

1) olukorra analüüs asjaomases 
koostöövaldkonnas selle tugevate külgede ja 
puuduste seisukohast ning sellega 
tegelemiseks vastuvõetud strateegia;

1) olukorra analüüs asjaomases 
koostöövaldkonnas selle tugevate külgede ja 
puuduste ning säästliku arengu eesmärkide 
seisukohast ja sellega tegelemiseks 
vastuvõetud strateegia;

Justification

All the national strategies should take into account the European sustainable development 
strategy goals.



PA\556333ET.doc 9/9 PE 353.716v01-00

ET

Muudatusettepanek 13
Artikli 12 punkt 3

3) teave esmatähtsate tegevusvaldkondade ja 
nende erieesmärkide kohta. Need eesmärgid 
kvantifitseeritakse, kasutades piiratud arvu 
rakendamist, tulemusi ja mõjusid 
iseloomustavaid näitajaid. Need näitajad 
võimaldavad mõõta prioriteetide 
elluviimiseks kasutatavate eesmärkide 
arengut ja tõhusust;

3) teave esmatähtsate tegevusvaldkondade ja 
nende erieesmärkide kohta. Need eesmärgid 
kvantifitseeritakse, kasutades piiratud arvu 
rakendamist, tulemusi ja mõjusid 
iseloomustavaid näitajaid. Need näitajad 
võimaldavad mõõta prioriteetide 
elluviimiseks kasutatavate eesmärkide 
arengut ja tõhusust ning peavad vastama 
sotsiaalmajanduslikule, struktuurilisele ja 
keskkonnaalasele olukorrale;

Justification

Projects and programmes should be assessed by a mixture of environmental, social and 
economic indicators.


