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(Antud menetlus põhineb Euroopa Komisjoni poolt ette pandud õiguslikul 
alusel.)

Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud 
muudatusettepanekud

Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile paksus 
kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud tehnilistele 
osakondadele ja tähistab neid õigusakti osi, mille kohta on tehtud 
parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt ilmselgelt valed või 
puuduvad lõigud mõnes tõlkeversioonis). Selliste parandusettepanekute 
puhul tuleb saada vastavate tehniliste osakondade nõusolek.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepanek Euroopa Regionaalarengu Fondi 
kohta
(KOM(2004)0495 – C6-0089/2004 – 2004/0167(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2004)0495)1;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 162 ning artikli 299 lõiget 
2, mille alusel Euroopa Komisjon parlamendile ettepaneku esitas (C6-0089/2004);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 160;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit ning eelarvekomisjoni, 
eelarvekontrollikomisjoni, tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni, keskkonna-, rahvatervise- ja 
toiduohutuse komisjoni, tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni, transpordi- ja 
turismikomisjoni, põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni, kalanduskomisjoni ning 
naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamusi (A6-0000/2005);

1. kiidab Euroopa Komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub Euroopa Komisjonil asi uuesti parlamenti saata, kui ta kavatseb ettepanekut oluliselt 
muuta või seda teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada parlamendi seisukoht nõukogule ja Euroopa 
Komisjonile.

Euroopa Komisjoni ettepanek Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 3 a (uus)

3 a) Liikmesriigid ja komisjon peaksid 
tagama, et ERFi ja teiste 
struktuurifondide rakendamise erinevatel 
etappidel ning eriti neile juurdepääsu 
võimaldamisel ei esine diskrimineerimist 
soo, rassilise või etnilise päritolu, 

  
1 EÜT C ... / ELTs seni avaldamata.
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usutunnistuse või veendumuste, puuete, 
vanuse või seksuaalse sättumuse alusel.

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 5

5) ERFi toetatava tegevuse tõhus 
rakendamine põhineb heal haldustaval ja 
kõikide asjaomaste territoriaalsete ja
sotsiaalmajanduslike tegevisikute, eriti 
regionaalsete ja kohalike asutuste 
partnerlusel.

5) ERFi toetatava tegevuse tõhus 
rakendamine põhineb heal haldustaval ja 
kõikide asjaomaste territoriaalsete, 
sotsiaalmajanduslike ja keskkonnaala 
tegevisikute, eriti regionaalsete ja kohalike 
asutuste partnerlusel.

Justification

Environmental actors must be fully involved in the same way as social and economic actors.

Muudatusettepanek 3
Põhjendus 6

6) Toetudes nõukogu 21. juuni 1999. aasta 
määruse (EÜ) nr 1260/1999 [millega 
nähakse ette üldsätted struktuurifondide 
kohta] 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 rakenduskavadega.

6) Toetudes nõukogu 21. juuni 1999. aasta 
määruse (EÜ) nr 1260/1999 [millega 
nähakse ette üldsätted struktuurifondide 
kohta] artikli 20 lõike 1 punktis b 
ettenähtud linnakogukonna algatuse (Urban 
Community) ja eesmärgi 2 raames 
raskustes olevates linnapiirkondadele 
antava abi kogemustele ja tugevatele 
külgedele, tuleks linnadimensiooni, 
sealhulgas linnade säästvasse arengusse 
tehtavate investeeringute määra,
tugevdada selle valdkonna meetmete 
täieliku integreerimise abil ERFi 
kaasfinantseeritavate rakenduskavadega.

Justification

The urban dimension can be reinforced only if a sufficient level of investment in sustainable 
urban development is ensured.
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Muudatusettepanek 4
Põhjendus 10

10) ERF peaks käsitlema Austria, Soome ja 
Rootsi ühinemisakti protokollis nr 6 
osutatud probleeme, mis on seotud 
äärmiselt väikese rahvastikutihedusega 
piirkondade juurdepääsetavusega ja 
suurtest turgudest kaugel asumisega. ERF 
peaks käsitlema ka eripäraseid raskusi, 
mille ees seisavad teatavad saared, 
mägipiirkonnad ja hõredalt asustatud alad, 
mille arengut aeglustab nende 
geograafiline asend.

10) ERF peaks käsitlema Austria, Soome ja 
Rootsi ühinemisakti protokollis nr 6 
osutatud probleeme, mis on seotud 
äärmiselt väikese rahvastikutihedusega 
piirkondade juurdepääsetavusega ja 
suurtest turgudest kaugel asumisega. ERF 
peaks käsitlema ka eripäraseid raskusi, 
mille ees seisavad saared, mägipiirkonnad 
ja hõredalt asustatud alad, mille arengut 
aeglustab nende geograafiline asend.

Justification

The adjective ‘certain’ should be deleted in order to bring the text into line with 
Article III-220 of the Constitutional Treaty.

Muudatusettepanek 5
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 
selleks, et tugevdada majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust 
Euroopa Liidu säästva arengu strateegia 
raames, vähendades regionaalset 
ebavõrdsust 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:
a) vajadust tugevdada konkurentsivõimet 

ja innovatsiooni, luua püsivaid töökohti,
soodustada sotsiaalset hõlvamist ning 
meeste ja naiste võrdõiguslikkust ning 
saavutada keskkonnatingimuste 
parandamine ühenduse keskkonnaalaste 
õigusaktide rakendamise kaudu;
b) vajadust eemaldada tõkked, millega 
puutuvad kokku puudega inimesed 
kaupadele ja teenustele ning 
hoonestusaladele juurdepääsemisel, 
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tagades, et juurdepääsetavus seatakse 
tingimuseks kõikide fondidest abi saavate 
projektide puhul.

Muudatusettepanek 6
Artikli 3 lõike 2 punkt a

a) tootlikud investeeringud; a) tootlikud investeeringud vastavalt 
artiklis 2 sätestatud prioriteetidele;

Justification

To clarify the nature of the ‘productive investment’.

Muudatusettepanek 7
Artikli 3 lõike 2 punkt c

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) muud arenduslikud algatused, kaasa 
arvatud teenuste osutamine ettevõtetele, 
selliste rahastamisvahendite loomine ja 
arendamine, nagu riskikapital, laenu- ja 
tagatisfondid, intressitoetused, teenuste 
osutamine lähikonnas ja piirkondade, 
linnade ning asjaomaste sotsiaal-, 
majandus- ja keskkonnaala tegevisikute 
ühised kohalikud algatused, võrgustike 
moodustamine ja koostöö;

Justification

Territorial cooperation should not be confined to mere exchanges of experience, but on the 
contrary should be intensified.

Muudatusettepanek 8
Artikli 4 sissejuhatav osa

Lähenemise eesmärgi raames 
kontsentreerib ERF oma abi integreeritud 
regionaalse ja kohaliku majanduse säästva 
arengu soodustamisele, mobiliseerides ja 
tugevdades piirkondadesisest potentsiaali 
programmide abil, mis on suunatud 
piirkondlike majandusstruktuuride 
ajakohastamisele ja mitmekesistamisele 

Lähenemise eesmärgi raames 
kontsentreerib ERF oma abi integreeritud 
regionaalse, kohaliku ja linnade majanduse 
säästva arengu soodustamisele, 
mobiliseerides ja tugevdades 
piirkondadesisest potentsiaali programmide 
abil, mis on suunatud piirkondlike 
majandusstruktuuride ajakohastamisele ja 
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eelkõige järgmistes valdkondades: mitmekesistamisele eelkõige järgmistes 
valdkondades:

Muudatusettepanek 9
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, veemajanduse ja vee 
kvaliteedi, asulareovee töötlemise ja 
õhukvaliteedi, saastuse kompleksse 
vältimise ja kontrollimise, saastunud alade 
ja maa tervendamise ning seisundi 
parandamise, bioloogilise mitmekesisuse 
ja looduskaitse edendamise, loodusvarade 
säästva kasutamise ning abiga väikestele 
ja keskmise suurusega ettevõtetele selleks, 
et tasuvate keskkonnajuhtimissüsteemide 
kasutuselevõtmise ning saastamist vältivate 
tehnoloogiate juurutamise ja kasutamise 
abil soodustada säästvaid tootmisviise.

Justification

The aim is to promote the Water framework directive, to undo the damage of environmental 
impacts and to promote the sustainable use of natural resources (including measures to 
reduce waste, promote energy efficiency etc.).

Muudatusettepanek 10
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, füüsilise ja 
kultuuripärandi kaitse ja kasvatamine 
majandusliku arengu soodustamiseks, 
turismiteenuste parandamine uute suurema 
lisandväärtusega teenuste osutamise abil.

Justification

Adding consideration of the physical (including natural) heritage.
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Muudatusettepanek 11
Artikli 4 punkt 10 a (uus)

10 a) Avalik julgeolek, sealhulgas 
investeeringud infrastruktuuri ja 
tehnoloogiatesse, et parandada 
territoriaalset seiret, tõkestada 
organiseeritud kuritegevuse imbumist 
majandusse ja levitada õiguspärasuse 
kultuuri.

Justification

Organised crime is one of the main reasons why some European regions are hamstrung in 
their development.

Muudatusettepanek 12
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; 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 kasvatamine 
majandusarengu toetuseks.

Justification

Investment in biodiversity and Natura 2000 are 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 premiss has been accepted under the present 
round of structural funds and has been successfully used to achieve targets.
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Muudatusettepanek 13
Artikli 5 punkti 2 alapunkt c

c) keskkonnasõbraliku ühistranspordi 
edendamine linnades;

c) keskkonnasõbraliku ühistranspordi 
edendamine;

Muudatusettepanek 14
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, 
kabotaaži, mereühendusi väiksemate 
saartega ning transversaalseid 
õhuühendusi esimese ja teise klassi 
lennuväljade vahel;

Justification

This would ensure that certain types of sea and air routes in European peripheral maritime 
regions are not neglected.

Muudatusettepanek 15
Artikli 6 punkti 1 sissejuhatav osa

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

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

Muudatusettepanek 16
Artikli 6 punkti 1 alapunkt b

b) keskkonnakaitse ja selle ühise haldamise 
ergutamine;

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

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

Muudatusettepanek 17
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, siseriiklike 
ja rahvusvaheliste võrkude ja platvormide 
kättesaadavuse parandamine, siseriiklike ja 
regionaalsete süsteemide koostalitusvõime 
suurendamine, mereteede loomine ja 
arendamine ning täiustatud 
kommunikatsiooni ja infotehnoloogia 
edendamine;

Justification

Motorways of the sea are one of the key elements of the European transport strategy and their 
promotion is essential to reduce road congestion and air pollution.

Muudatusettepanek 18
Artikli 6 punkti 2 alapunkt c

c) ohtude vältimine, kaasa arvatud 
meresõiduohutuse edendamine ja kaitse 
üleujutuste eest ning mere ja 
siseveekogude saastumise eest, samuti 
erosiooni, 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;

c) ohtude vältimine, kaasa arvatud 
meresõiduohutuse edendamine ja kaitse 
üleujutuste eest ning kliimamuutuse eest, 
mere ja siseveekogude saastumise eest, 
samuti erosiooni, maavärinate, 
vulkaanipursete, laviinide, 
metsatulekahjude ja maa kõrbestumise 
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;
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Muudatusettepanek 19
Artikli 6 punkti 2 alapunkt d a (uus)

d a) loodusliku ja füüsilise 
kultuuripärandi kaitse ja kasvatamine 
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 20
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 asutuste vahel, 
kusjuures keskendutakse artikli 5 lõigetes 1 
ja 2 ning artiklites 8, 9, 10 ja 11 osutatud 
teemadele, kaasa arvatud kogu ühendust 
hõlmavad koostöövõrkude programmid, 
ning ühenduse arengusuundi käsitlevate 
uurimiste, andmete kogumise, vaatluste 
ning analüüsiga seotud tegevused.

Justification

This cooperation should not be limited to strictly urban areas but must include rural areas, 
regions dependent on fishing, and areas affected by natural handicaps.

Muudatusettepanek 21
Artikli 8 lõige 1

1. Määruse (EÜ) nr … artikli 25 lõike 4 
punktis a ja artikli 36 lõike 4 punktis b 
osutatud linnade taaselustamisega seotud 
tegevuste puhul toetab ERF laia osalusega 
integreeritud strateegiaid asulakogumites 
kuhjuvate majanduslike, keskkonna- ja 
sotsiaalprobleemide lahendamiseks.

1. Määruse (EÜ) nr … artikli 25 lõike 4 
punktis a ja artikli 36 lõike 4 punktis b 
osutatud linnade säästva arenguga seotud 
tegevuste puhul toetab ERF laia osalusega 
integreeritud strateegiaid säästva kasvu 
tugevdamiseks ning asulakogumites 
kuhjuvate majanduslike, keskkonna- ja 
sotsiaalprobleemide lahendamiseks.

Seejuures võib keskkonna tervendamise, Seejuures võib keskkonna tervendamise, 
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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.

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

Justification

Given the crucial role of the cities for regional development, it is important for the 
effectiveness of cohesion policy and their contribution to the Lisbon and Gothenburg 
objectives that structural funding is more explicitly related to urban needs. This can be 
achieved by introducing sustainable urban development actions which should include, but at 
the same time go beyond, ‘urban generation’ measures.

Muudatusettepanek 22
Artikli 8 lõige 2

2. Erandina määruse (EÜ) nr … artikli 33 
lõikest 2 suurendatakse Euroopa 
Sotsiaalfondi käsitleva määruse (EÜ) nr … 
reguleerimisalasse kuuluvate meetmete 
ERFi poolset finantseerimist regionaalse 
konkurentsivõime ja tööhõive eesmärgi 
raames 10%ni asjaomasest prioriteetsest 
tegevusvaldkonnast.

2. Erandina määruse (EÜ) nr … artikli 33 
lõikest 2 suurendatakse Euroopa 
Sotsiaalfondi käsitleva määruse (EÜ) nr … 
reguleerimisalasse kuuluvate meetmete 
ERFi poolset finantseerimist regionaalse 
konkurentsivõime ja tööhõive eesmärgi 
raames 20%ni asjaomasest prioriteetsest 
tegevusvaldkonnast.

Justification

Building on the positive experience of the URBAN Community initiative, the ERDF should be 
allowed to fund ESF-type measures in urban areas by up to 20%, in order to allow cities to 
define in a more flexible way the appropriate measures to tackle local challenges.

Muudatusettepanek 23
Artikli 9 kolmas lõik

Liikmesriigid ja piirkonnad tagavad ühelt 
poolt Euroopa Põllumajanduse 
Maaeluarendusfondi ja Euroopa 
Kalandusfondi kaasfinantseeritavate 

Liikmesriigid ja piirkonnad tagavad 
nõukogu määruse (EÜ) ... artikli 36 
kohaste rakenduskavade raames ühelt 
poolt Euroopa Põllumajanduse 
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meetmete ning teiselt poolt ERFi 
kaasfinantseeritavate meetmete 
vastastikuse täiendavuse ja seostatuse. 
Selleks määravad liikmesriigid 
rakenduskavade koostamisel punktide 1, 3 
ja 5 kohaste meetmete jaoks selged 
kriteeriumid selliste meetmete 
eristamiseks, mida peaks finantseerima 
ERF käesoleva artikli alusel või mida 
maapiirkondade puhul peaks finantseerima 
Euroopa Põllumajanduse 
Maaeluarendusfond määruse (EÜ) nr … 
artikli 49 lõike 1 punktide a, b ja i alusel 
või mida kalandusest sõltuvate piirkondade 
puhul peaks finantseerima Euroopa 
Kalandusfond määruse (EÜ) nr … artikli 
… alusel.

Maaeluarendusfondi ja Euroopa 
Kalandusfondi kaasfinantseeritavate 
meetmete ning teiselt poolt ERFi 
kaasfinantseeritavate meetmete 
vastastikuse täiendavuse ja seostatuse 
vastavalt kõnealuse määruse artikli 25 
lõike 4 punkti c kohastele 
kooskõlastusmeetmetele. Selleks määravad 
liikmesriigid ja piirkonnad 
rakenduskavade koostamisel punktide 1, 3 
ja 5 kohaste meetmete jaoks selged 
kriteeriumid selliste meetmete 
eristamiseks, mida peaks finantseerima 
ERF käesoleva artikli alusel või mida 
maapiirkondade puhul peaks finantseerima 
Euroopa Põllumajanduse 
Maaeluarendusfond määruse (EÜ) nr … 
artikli 49 lõike 1 punktide a, b ja i alusel 
või mida kalandusest sõltuvate piirkondade 
puhul peaks finantseerima Euroopa 
Kalandusfond määruse (EÜ) nr … artikli 
… alusel. Lisaks tuleks näha ette sätted 
meetmete võtmise ajal toimuvate ja 
järelkontrollide jaoks, et teostada 
järelevalvet täiendavuse ja seostatuse üle.

Justification

The main aim here is to ensure coherence and complementarity between the two funds.
Reference to Member States and regions would be consistent with the beginning of the 
paragraph, where both Member States and regions are mentioned.

Muudatusettepanek 24
Artikli 12 punkti 6 alapunkt e a (uus)

e a) korra kirjeldus, mille määrab 
kindlaks iga ühiselt rakenduskava esitav 
liikmesriik vastavalt nõukogu määruse 
(EÜ) nr ... artiklile 10 regionaalsete ja 
kohalike asutuste kaasamiseks programmi 
ettevalmistusetapil ning järgnevatel 
etappidel;
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Justification

It is important that, for the purposes of the ‘territorial cooperation’ objective, Member States 
apply the rules of partnership. The Commission should therefore stipulate that the 
admissibility of operational programme proposals will be subject to a requirement for 
Member States to specify how they intend to apply those rules.

Muudatusettepanek 25
Artikli 14 lõige 3

3. Iga rakenduskavas osalev liikmesriik 
määrab oma esindaja määruse (EÜ) nr … 
artiklis 64 märgitud järelevalvekomiteesse.

3. Iga rakenduskavas osalev liikmesriik 
määrab oma esindaja määruse (EÜ) nr … 
artiklis 64 märgitud järelevalvekomiteesse 
ning püüab kindlustada asjaomaste 
regionaalsete ja kohalike asutuste sobiva 
esindatuse.

Justification

In keeping with the partnership and subsidiarity principles, Member States must allow local 
or regional authorities to be properly represented on monitoring committees.
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EXPLANATORY STATEMENT

Established in 1975, following the first enlargement of the Union, the European Regional 
Development Fund helps to ‘redress the main regional imbalances’ (Article 160 of the EC 
Treaty).

The duty of European solidarity is clearly central to the process of building the Union. It is 
thus true to say that if the European Union were just a free trade area, cohesion policy could 
serve merely to redistribute funds for the benefit of less developed regions or countries so as 
to offset income disparities. However, it has other ambitions: it is as much a political project 
as a social and economic project. Consequently, cohesion policy is employed as a means of 
promoting a development model in which solidarity and cooperation play an active role1.

Faced with the challenge of the latest enlargement, which has exacerbated regional disparities 
to an unprecedented degree, the Commission has drawn up a new regulation on the European 
Regional Development Fund aimed at rationalising the objectives and gearing them to the 
Lisbon and Göteborg keynotes.

The ERDF will help to finance the three new objectives.

Regions whose development is lagging behind will thus be covered by the ‘Convergence’ 
objective, affording wide scope for ERDF assistance to enable regions to tap and modernise 
their resources and embark on a sustainable development process (Article 4).

The ‘Regional competitiveness and employment’ objective (Article 5) revolves around three 
keynotes, namely innovation and the knowledge economy, environment and risk prevention, 
and access to transport and information and communication technology services.

‘Territorial cooperation’ (Article 6), prompted by the success of the INTERREG III 
Community initiative, breaks down into cross-border, transnational, and regional networking 
components encompassing a list of activities based on the Lisbon and Göteborg keynotes.

In addition, the regulation lays down specific provisions to allow for particular territorial 
aspects (Articles 8, 9, 10, and 11):

As regards the urban dimension (Article 8), the ERDF ‘shall support the development of 
participative, integrated strategies to tackle the high concentration of economic, 
environmental and social problems affecting urban agglomerations’. Urban-oriented measures 
are consequently encompassed within the ERDF-funded operational programmes, and there 
are no longer any specific programmes along the lines of the URBAN Community initiative.

ERDF assistance can also be used in rural areas and areas dependent on fisheries 
(Article 9) to promote economic diversification. The Member States and the regions will have 
the task of bringing measures co-financed by the European Agricultural Fund for Rural 

  
1 See M. Jouen, ‘Etude sur l’adaptation de la politique de cohésion à l’Europe élargie et aux objectifs de 
Lisbonne et de Göteborg’, in Notre Europe.
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Development (EAFRD) or by the European Fund for Fisheries (EFF) into a coherent 
complementary relationship with the programmes co-financed by the ERDF.

Furthermore, under the ‘competitiveness’ objective, the ERDF will support regional 
programmes in areas with natural handicaps (Article 10).

Lastly, the outermost regions (Article 11), whether or not they fall under the ‘Convergence’ 
objective, will be eligible for specific ERDF financial support.

Substantive points

Your rapporteur believes that the Commission proposal for a regulation strikes an effective 
balance between the aims of cohesion policy and the Lisbon and Göteborg priorities, that is to 
say, competitiveness, employment and social integration, environmental protection and risk 
prevention, and the knowledge-based economy.

He notes that there are sound options set out in the proposal, as can be seen from the fact that, 
for example:
- measures in the area of research and innovation are to be treated as a priority for the 

purposes both of the ‘Convergence’ objective and of the ‘competitiveness and employment’ 
objective;

- attention is to be focused on matters of sustainable development through targeted measures 
related to the environment, transport, energy, and prevention and management of natural 
risks;

- accessibility problems are to be taken into account under the ‘competitiveness and 
employment’ objective;

- territorial cooperation is elevated to the status of a third objective and, in particular, sea 
borders are to be recognised for the purposes of cross-border cooperation.

He also welcomes the stronger emphasis on certain fundamental principles of cohesion policy 
such as concentration of assistance, additionality, and partnership.

He does, however, think it necessary to make some changes relating specifically to:

• Principle of non-discrimination and equal opportunities
It is important to refer to the principle of non-discrimination and equal opportunities as 
regards access to the European Regional Development Fund and, more generally, to 
the Structural Funds as a whole (Am.1).

• Disabled people
It is agreed that the ERDF should be a primary means of reducing the social exclusion 
affecting disabled people in every aspect of life. Accordingly, and in addition to the 
above-mentioned reference to the principle of non-discrimination, the rapporteur 
intends to amend the purpose of the ERDF (Article 2) by introducing an explicit 
commitment to removing the obstacles posed to people with disabilities (Am. 5).
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• Environment and cultural heritage
While welcoming the reference to the promotion of biodiversity and the development 
of infrastructure linked to Natura 2000, the rapporteur thinks it necessary to add 
further amendments to safeguard, protect, and enhance the environment (Ams. 3, 5, 9, 
10, 13, 15, 18, and 21) and the cultural heritage (Ams. 12 and 19) in the context of 
sustainable development outlined by the Commission.
He also believes that environmental actors should be involved on the same footing as 
other territorial and socio-economic actors for the purpose of managing the 
implementation of ERDF operations (Am. 2).

• Urban dimension
Although the resources to be earmarked for urban policy are more substantial than 
under the old URBAN initiative, your rapporteur considers that the urban dimension 
should be secured more effectively by means of

o an increase in the maximum ERDF contribution to ESF-funded measures in 
urban areas (Am. 22),

o a sufficient level of investment in policies to promote sustainable urban 
development (Am. 3),

o greater involvement of local authorities when national strategic frameworks are 
drawn up, so as to ensure compliance with the partnership principle.

• Security
As far as the ‘Convergence’ objective is concerned, the rapporteur believes that the 
aims set out in Article 4 should include a reference to public security, that is to say, a 
guarantee of protection against infiltration of the economy and Structural Fund 
expenditure procedures by organised crime (Am. 11).

• Shipping
The rapporteur considers that the scope of the ‘competitiveness’ and ‘territorial 
cooperation’ objectives should be extended to encompass shipping, focusing particular 
attention on motorways of the sea (Ams. 14 and 17).
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