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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus
parlamendi liikmete häälteenamus v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ja ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine)
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Antud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)



PR\743873ET.doc 3/6 PE412.353v01-00

ET

SISUKORD

Lehekülg

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT..5

SELETUSKIRI ......................................................................................................................6



PE412.353v01-00 4/6 PR\743873ET.doc

ET



PR\743873ET.doc 5/6 PE412.353v01-00

ET

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus (EÜ), millega muudetakse määrust (EÜ) 
nr 1083/2006 (millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta) teatavate tulusate projektide osas
(KOM(2008)0558 – C6-0000/2008 – 2008/0186(AVC))

(Nõusolekumenetlus)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu määrus (KOM(2008)0558);

– võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt EÜ asutamislepingu 
artiklile 161 (C6-0000/2008);

– võttes arvesse kodukorra artikli 75 lõiget 1;

– võttes arvesse regionaalarengukomisjoni soovitust (A6-0000/2008),

1. annab nõusoleku ettepanekule võtta vastu nõukogu määrus;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.
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SELETUSKIRI

Määruse nr 1083/2006 artikli 55 sätetes viidatakse "tulusale projektile" ja selle kohaldamisel 
ilmnesid raskused tõhusa rakendamise osas.
Mõnede Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondi kaasrahastatavate väikeste 
projektide puhul või Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastatavate tegevuste puhul kujutaksid 
nõutavad järelmeetmed – tulu võib arvesse võtta kuni kolm aastat pärast rakenduskava 
lõpetamist – ebaproportsionaalset halduskoormust, arvestades asjaomaseid summasid, ja 
olulist riskitegurit kava rakendamisel.

Komisjon pidi välistama liikmesriikide poolt esiletoodud raskuste lahendamise võimaluse 
artikli 55 sätete tõlgendamise teel, kuna see osutus õiguslikult võimatuks.

Seepärast, olles konsulteerinud liikmesriikidega, peab komisjon vajalikuks võtta vastu 
muudatus määruse nr 1083/2006 kohta, mis piirdub artikli 55 lõikega 5 ning koosneb ainult 
kahest punktist: Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatavate toimingute väljajätmine artikli 55 
reguleerimisalast ja künnise kehtestamine, millest allapoole jäävad Euroopa Regionaalarengu 
Fondist või Ühtekuuluvusfondist kaasrahastatavad projektid jääksid samuti artikli 55 
reguleerimisalast välja, nii abikõlblike kulude ülemmäära arvestamise kui ka järelevalve 
eesmärgil. Teised artikli 55 sätted jäävad muutmata. 
Kuna on oluline tagada ühtsed rakenduseeskirjad kõikidele projektidele kogu programmitöö 
perioodi raames, lisati ka tagasiulatuv klausel, nii et muudetud artikkel jõustuks alates 1. 
augustist 2006. 

Selle tehnilise muudatusega lihtsustatakse nii palju kui võimalik tulusate projektide juhtimist, 
vähendades proportsionaalsuse vaimus halduskoormust.

Lisaks lihtsustab sel viisil muudetud artikkel 55 kahtlemata oluliste keskmise suurusega 
toimingute rakendamist ja järelevalvet sellistes tundlikes poliitikavaldkondades nagu 
keskkond, sotsiaalne kaasatud, teadusuuringud, konkurentsivõime, innovatsioon ja energia, 
parandades sellega struktuurifondide kasutamist ja tõhusust.

Kuna mõju eelarvele puudub, peaks otsus langetatama kiiresti, et võimalikult lühendada 
õigusliku ebakindluse ning liikmesriikide ja lõplike abisaajate poolse erineva tõlgenduse 
perioodi, mille tõttu võib projektide esitamine ja seega ka rakenduskavade rakendamine edasi 
lükkuda.

Lõpetuseks võib öelda, et käesolev institutsioonidevahelise ladusa koostöö juhtum on heaks 
näiteks selle kohta, kuidas kehtivaid struktuurifondide määruseid saab Euroopa kodanike 
huvides tõhusalt lihtsamaks muuta. Uus säte aitab kindlasti saavutada paremat vastavust 
käesolevaks ja tulevaseks programmitöö perioodiks seatud prioriteetidele. 
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