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Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1301/2013 (mis käsitleb
Euroopa Regionaalarengu Fondi ja majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgiga
seonduvaid erisätteid ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1080/2006) parandus
(Euroopa Liidu Teataja L 347, 20. detsember 2013)
1.

2.

3.

4.

5.

Leheküljel 290 põhjenduses 7
asendatakse

„(7)

ERFi konkreetsete vajadustega tegelemiseks ja kooskõlas liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava
majanduskasvu strateegiaga on vaja ette näha määruses (EL) nr 1303/2013 sätestatud iga
valdkondliku eesmärgi kohta ERF-ile omased tegevused kui investeerimisprioriteedid. Investeeri
misprioriteetides tuleks seada üksteist mittevälistavad üksikasjalikud eesmärgid, mille
saavutamist ERF toetab. Nende investeerimisprioriteetide alusel tuleks kindlaks määrata
programmide konkreetsed eesmärgid, mis võtavad arvesse programmiala vajadusi ja eripära.“

järgmisega:

„(7)

ERFi konkreetsete vajadustega tegelemiseks ja kooskõlas liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava
majanduskasvu strateegiaga on vaja ette näha määruses (EL) nr 1303/2013 sätestatud iga
valdkondliku eesmärgi kohta ERF-ile omased tegevused kui investeerimisprioriteedid. Investeeri
misprioriteetides tuleks seada üksteist mittevälistavad üksikasjalikud eesmärgid, mille
saavutamist ERF toetab. Nende investeerimisprioriteetide alusel tuleks kindlaks määrata
programmide alaeesmärgid, mis võtavad arvesse programmiala vajadusi ja eripära.“

Leheküljel 291 põhjenduses 18
asendatakse

„(18) Käesoleva määruse lisas tuleks sätestada ühine väljundnäitajate kogum, millega hinnata liidu
tasandil programmide rakendamise summaarseid edusamme. Need näitajad peaksid vastama
käesoleva määruse ja määruse (EL) nr 1303/2013 asjakohaste sätetega kooskõlas toetust saanud
investeerimisprioriteedile ja tegevuse liigile. Ühiseid väljundnäitajaid peaksid täiendama
programmile eriomased tulemusnäitajad ning asjakohasel juhul programmile eriomased
väljundnäitajad.“

järgmisega:

„(18) Käesoleva määruse lisas tuleks sätestada ühine väljundnäitajate kogum, millega hinnata liidu
tasandil programmide rakendamise summaarseid edusamme. Need näitajad peaksid vastama
käesoleva määruse ja määruse (EL) nr 1303/2013 asjakohaste sätetega kooskõlas toetust saanud
investeerimisprioriteedile ja tegevuse liigile. Ühiseid väljundnäitajaid peaksid täiendama
rakenduskava tulemusnäitajad ning asjakohasel juhul rakenduskava väljundnäitajad.“

Leheküljel 292 I peatükis artikli 3 lõike 1 punktis a
asendatakse

„a) tootmisesse investeerimine, mis aitab kaasa püsivate töökohtade loomisele ja säilitamisele, eelkõige
otsese abi kaudu VKEdesse investeerimiseks;“

järgmisega:

„a) tootmisesse investeerimine, mis aitab kaasa püsivate töökohtade loomisele ja säilitamisele otsese abi
kaudu VKEdesse investeerimiseks;“.

Leheküljel 292 I peatükis artikli 3 lõike 1 punktis d
asendatakse

„d) investeerimine sotsiaal-, tervishoiu-, teadus- ja uuendustegevuse, ettevõtluse ning haridustaristut;“

järgmisega:

„d) investeerimine sotsiaal-, tervishoiu-, teadus- ja uuendustegevuse ning ettevõtluse ja haridusta
ristusse;“.

Leheküljel 293 I peatükis artikli 3 lõike 1 punktis f
asendatakse

„f) koostöövõrkude loomine, koostöö ja kogemuste vahetus pädevate piirkondlike, kohalike, linna- ja
muude riiklike ametiasutuste, majandus- ja sotsiaalpartnerite ning määruse (EL) nr 1303/2013
artikli 5 lõikes 1 osutatud kodanikuühiskonda esindavate asutuste vahel, õpingud, ettevalmistustööd
ja suutlikkuse parandamine.“

järgmisega:

„f) koostöövõrkude loomine, koostöö ja kogemuste vahetus pädevate piirkondlike, kohalike, linna- ja
muude riiklike ametiasutuste, majandus- ja sotsiaalpartnerite ning määruse (EL) nr 1303/2013
artikli 5 lõikes 1 osutatud kodanikuühiskonda esindavate asutuste vahel, uuringud,
ettevalmistustööd ja suutlikkuse parandamine.“
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Leheküljel 293 I peatükis artikli 3 lõikes 2
asendatakse

„2.
Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi raames võib ERFist toetada ka vahendite ja
inimressurssidega ning igat liiki taristu piiriülest jagamist kõikides piirkondades.“

järgmisega:

„2.
Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi raames võib ERFist toetada ka vahendite ja
inimressursside jagamist ning igat liiki taristut kõikides piirkondades.“

Leheküljel 294 I peatükis artikli 5 esimese lõigu punkti 1 alapunktis a
asendatakse

„a) teadus- ja uuendustegevuse taristu ja võimekuse täiustamine, et arendada teadus- ja
uuendustegevuse alast kõrget kvaliteeti ning edendada eelkõige Euroopa huvides tegutsevate
pädevuskeskuste tööd;“

järgmisega:

„a) teadus- ja uuendustegevuse taristu ja võimekuse täiustamine, et jõuda teadus- ja uuendustegevuses
tippsaavutusteni ning edendada eelkõige Euroopa huvides tegutsevate pädevuskeskuste tööd;“.

Leheküljel 294 I peatükis artikli 5 esimese lõigu punkti 1 alapunktis b
asendatakse

„b) teadus- ja uuendustegevusse suunatud ärialaste investeeringute soodustamine, ettevõtete, teadus- ja
arenduskeskuste ning kõrgharidussektori vaheliste sidemete ja sünergiate arendamine, eelkõige
investeeringute edendamine toodete ja teenuste arendamisse, tehnosiirdesse, sotsiaalsesse
innovatsiooni, ökoinnovatsiooni, avalike teenuste alaste rakendustesse, nõudluse stimuleerimisse,
võrgustike ja klastrite loomisse ja avatud innovatsiooni soodustamisse läbi aruka spetsialiseerumise,
ning tehnoloogiliste ja rakenduslike teadusuuringute, katseliinide, toodete varaste valideerimis
meetmete, arenenud tootmisvõimsuste suutlikkusse ja esimese toodangu toetamine, eelkõige
võtmetehnoloogiate ning üldotstarbeliste tehnoloogiate levitamise valdkonnas;“

järgmisega:

„b) teadus- ja uuendustegevusse suunatud ärialaste investeeringute soodustamine, ettevõtjate, teadus- ja
arenduskeskuste ning kõrgharidussektori vaheliste sidemete ja sünergiate arendamine, eelkõige
investeeringute edendamine toodete ja teenuste arendamisse, tehnosiirdesse, sotsiaal- ja
ökouuendustesse, avalike teenuste rakendustesse, nõudluse stimuleerimisse, võrgustike ja klastrite
loomisse ja avatud innovatsiooni soodustamisse läbi aruka spetsialiseerumise, ning tehnoloogiliste
ja rakenduslike teadusuuringute, katseliinide, toodete varaste valideerimismeetmete, arenenud
tootmisvõimsuste suutlikkusse ja esimese toodangu toetamine, eelkõige võtmetehnoloogiate ning
üldotstarbeliste tehnoloogiate levitamise valdkonnas;“.

Leheküljel 294 I peatükis artikli 5 esimese lõigu punkti 3 alapunktis b
asendatakse

„b) uute ärimudelite arendamine ja kasutuselevõtmine VKEde jaoks, eelkõige pidades silmas
rahvusvahelist tegevust;“

järgmisega:

„b) uute ärimudelite arendamine ja kasutuselevõtmine VKEde jaoks, eelkõige pidades silmas rahvusva
helistumist;“.

10. Leheküljel 296 I peatükis artikli 6 lõikes 1
asendatakse

„1.
Kasutatakse käesoleva määruse I lisas sätestatud ühiseid väljundnäitajaid, programmipõhiseid
tulemusnäitajaid ja asjakohastel juhtudel programmipõhiseid väljundnäitajaid kooskõlas määruse (EL)
nr 1303/2013 artikli 27 lõikega 4, artikli 96 lõike 2 punkti b alapunktidega ii ja iv ning artikli 96
lõike 2 punkti c alapunktidega ii ja iv.“

järgmisega:

„1.
Kasutatakse käesoleva määruse I lisas sätestatud ühiseid väljundnäitajaid, rakenduskava
tulemusnäitajaid ja asjakohastel juhtudel rakenduskava väljundnäitajaid kooskõlas määruse (EL)
nr 1303/2013 artikli 27 lõikega 4, artikli 96 lõike 2 punkti b alapunktidega ii ja iv ning artikli 96
lõike 2 punkti c alapunktidega ii ja iv.“

11. Leheküljel 296 I peatükis artikli 6 lõikes 2
asendatakse

„2.
Ühiste ja programmispetsiifiliste väljundnäitajate baasväärtuseks võetakse null. Nende näitajate
kumulatiivsed kvantitatiivsed sihtväärtused seatakse aastaks 2023.“

järgmisega:

„2.
Ühiste väljundnäitajate ja rakenduskava väljundnäitajate algtasemeks võetakse null. Nende
näitajate kumulatiivsed kvantitatiivsed sihttasemed seatakse aastaks 2023.“
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12. Leheküljel 296 I peatüki artikli 6 lõikes 3
asendatakse

„3.
Investeerimisprioriteetidega seonduvate programmispetsiifiliste tulemusnäitajate baasväärtusteks
võetakse viimased olemasolevad andmed ja sihid seatakse aastaks 2023. Sihte võib väljendada nii
kvantitatiivselt kui ka kvalitatiivselt.“

järgmisega:

„3.
Investeerimisprioriteetidega seotud rakenduskava tulemusnäitajate algtasemeks võetakse viimased
olemasolevad andmed ja sihid seatakse aastaks 2023. Sihttasemeid võib väljendada nii kvantitatiivselt
kui ka kvalitatiivselt.“

13. Leheküljel 299 I lisas
asendatakse

„ERFI TOETUSE ÜHISED VÄLJUNDNÄITAJAD MAJANDUSKASVU JA TÖÖHÕIVESSE INVESTEERIMISE
EESMÄRGIL (ARTIKKEL 6)

ÜHIK

NIMETUS

Tulusad investeeringud

Jätkusuutlik turism

ettevõtted

Abi saavate ettevõtete arv

ettevõtted

Toetusi saavate ettevõtete arv

ettevõtted

Muud rahalist abi kui toetusi saavate ettevõtete
arv

ettevõtted

Mitterahalist abi saavate ettevõtete arv

ettevõtted

Toetust saavate uute ettevõtete arv

EUR

Erainvesteeringud kooskõlas riigi toetustega et
tevõtetele

EUR

Erainvesteeringud kooskõlas riigi toetustega et
tevõtetele (mitterahalised toetused)

täistööaja ekvivalendid

Tööhõive kasv toetust saanud ettevõtetes

külastusi/aastas

Toetust saanud turismiatraktsioonide ja kul
tuuri- ja rahvapärandisse kuuluvate paikade
külastamise kordade arvu oodatav kasv

Info- ja kommunikatsiooni leibkonnad
tehnoloogia taristu

Lisandunud leibkondade arv, kellel on võima
lik kasutada lairibaühendust, mille kiirus on
vähemalt 30 Mb/s

Transport
Raudteetransport

kilomeetrid

Uute raudteeliinide kogupikkus, millest üleeu
roopaline transpordivõrk

kilomeetrid

Rekonstrueeritud või ajakohastatud raudteelii
nide kogupikkus, millest üleeuroopaline trans
pordivõrk

kilomeetrid

Uute teede kogupikkus, millest üleeuroopaline
transpordivõrk

kilomeetrid

Rekonstrueeritud või ajakohastatud teede ko
gupikkus, millest üleeuroopaline transpordi
võrk

Linnatransport

kilomeetrid

Uute või parandatud trammi- ja metrooliinide
kogupikkus

Siseveeteed

kilomeetrid

Uute või parandatud siseveeteede pikkus
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NIMETUS

Keskkond
Tahked jäätmed

tonni/aastas

Täiendav jäätmete ringlussevõtu võimsus

Veevarustus

füüsilised isikud

Täiendav elanikkond, keda teenindatakse tõhu
sama veevarustuse abil

Reovee puhastamine

inimekvivalent

Täiendav elanikkond, kellele on suunatud tõ
husama reoveepuhastuse teenus

Riskiennetus ja -juhtimine

füüsilised isikud

Üleujutuse kaitse meetmetest kasu saav elanik
kond

füüsilised isikud

Elanikkond, kellel on kasu metsatulekahjude
eest kaitsmiseks võetavatest meetmetest

hektarid

Taastatud maa kogupindala

Maa taastamine

Loodus ja bioloogiline mit hektarid
mekesisus

Parema kaitsestaatuse saamiseks toetust saa
vate elupaikade pindala

Teadusuuringud ja innovatsioon
täistööaja ekvivalendid

Uute teadurite arv toetust saanud üksustes

täistööaja ekvivalendid

Täiustatud uuringutealase taristuga asutustes
töötavate teadurite arv

ettevõtted

Toetust saavate teadusasutustega koostööd te
gevate ettevõtete arv

EUR

Erainvesteeringud kooskõlas riigi toetustega in
novatsiooni või teadus- ja arendustegevuse
alastele projektidele

ettevõtted

Nende ettevõtete arv, keda toetatakse uudsete
toodete turule toomisel

ettevõtted

Nende ettevõtete arv, keda toetatakse ettevõt
tesse uudsete toodete toomisel

Taastuvad energiaallikad

MW

Taastuva energia tootmise täiendav võimsus

Energiatõhusus

leibkonnad

Tõhustatud energiatarbimise klassifikatsioo
niga leibkondade arv

kWh/aastas

Üldkasutatavate hoonete primaarenergia aas
tase tarbimise vähenemine

kasutajad

Arukatesse energiavõrkudesse
täiendavate energiatarbijate arv

Energeetika ja kliimamuutused

Kasvuhoonegaaside vähenda CO2
mine
des

ühendatud

ekvivalenttonni Kasvuhoonegaaside heitkoguste hinnanguline
vähenemine aastas

Sotsiaalne taristu
Lastehoid ja haridus

füüsilised isikud

Toetust saavate lapsehoiuteenuste või hariduse
taristu võimekus

Tervishoid

füüsilised isikud

Paremate tervishoiuteenustega hõlmatud elani
kud
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Linnaarenduse erinäitajad

järgmisega:

füüsilised isikud

Linnade integreeritud arengustrateegiatega ala
del elavad inimesed

ruutmeetrid

Avalik linnaruum, mis on loodud või taastatud
linnapiirkondades

ruutmeetrid

Linnapiirkondades ehitatud või renoveeritud
avalikud või ärihooned

elamud

Renoveeritud elamud linnapiirkondades“

„ERFi TOETUSE ÜHISED VÄLJUNDNÄITAJAD MAJANDUSKASVU JA TÖÖHÕIVESSE INVESTEERIMISE
EESMÄRGIL (ARTIKKEL 6)

ÜHIK

NIMETUS

Tulusad investeeringud

Jätkusuutlik turism

ettevõtted

Toetust saanud ettevõtete arv

ettevõtted

Tagastamatut või tagastatavat toetust saavate
ettevõtete arv

ettevõtted

Muud rahalist toetust kui tagastamatut või ta
gastatavat toetust saavate ettevõtete arv

ettevõtted

Mitterahalist toetust saavate ettevõtete arv

ettevõtted

Toetust (kõik liigid) saanud uute ettevõtete arv

EUR

Erainvesteeringud, mis täiendavad riigi toetust
ettevõtetele (tagastamatu ja tagastatav toetus –
grant)

EUR

Erainvesteeringud, mis täiendavad riigi toetust
ettevõtetele (rahastamisvahendid ja auhinnad)

täistööaja ekvivalendid

Tööhõive kasv toetust (kõik liigid) saanud ette
võtetes

külastusi/aastas

Toetust (kõik liigid) saanud turismiatraktsioo
nide ja kultuuri- ja rahvapärandisse kuuluvate
paikade külastamise kordade arvu oodatav
kasv

Info- ja kommunikatsiooni leibkonnad
tehnoloogia taristu

Lisandunud leibkondade arv, kellel on võima
lik kasutada lairibaühendust, mille kiirus on
vähemalt 30 Mb/s

Transport
Raudteetransport

kilomeetrid

Uute raudteeliinide kogupikkus, millest üleeu
roopaline transpordivõrk

kilomeetrid

Rekonstrueeritud või ajakohastatud raudteelii
nide kogupikkus, millest üleeuroopaline trans
pordivõrk
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NIMETUS

kilomeetrid

Uute teede kogupikkus, millest üleeuroopaline
transpordivõrk

kilomeetrid

Rekonstrueeritud või ajakohastatud teede ko
gupikkus, millest üleeuroopaline transpordi
võrk

Linnatransport

kilomeetrid

Uute või parandatud trammi- ja metrooliinide
kogupikkus

Siseveeteed

kilomeetrid

Uute või parandatud siseveeteede pikkus

Tahked jäätmed

tonni/aastas

Täiendav jäätmete ringlussevõtu võimsus

Veevarustus

füüsilised isikud

Täiendav elanikkond, keda teenindatakse tõhu
sama veevarustuse abil

Reovee puhastamine

inimekvivalent

Täiendav elanikkond, kellele on suunatud tõ
husama reoveepuhastuse teenus

Riskiennetus ja -juhtimine

füüsilised isikud

Üleujutuse kaitse meetmetest kasu saav elanik
kond

füüsilised isikud

Elanikkond, kellel on kasu metsatulekahjude
eest kaitsmiseks võetavatest meetmetest

hektarid

Taastatud maa kogupindala

Keskkond

Maa taastamine

Loodus ja bioloogiline mit hektarid
mekesisus

Parema kaitsestaatuse saamiseks toetust saa
vate elupaikade pindala

Teadusuuringud ja innovatsioon
täistööaja ekvivalendid

Uute teadurite arv toetust (kõik liigid) saanud
üksustes

täistööaja ekvivalendid

Täiustatud uuringutealase taristuga asutustes
töötavate teadurite arv

ettevõtted

Toetust (kõik liigid) saavate teadusasutustega
koostööd tegevate ettevõtete arv

EUR

Erainvesteeringud kooskõlas riigi toetustega
(kõik liigid) innovatsiooni või teadus- ja aren
dustegevuse alastele projektidele

ettevõtted

Nende ettevõtete arv, keda toetatakse turu
jaoks uute toodete kasutuselevõtuks

ettevõtted

Nende ettevõtete arv, keda toetatakse ettevõtte
jaoks uudsete toodete kasutuselevõtuks

Taastuvad energiaallikad

MW

Taastuva energia tootmise täiendav võimsus

Energiatõhusus

leibkonnad

Tõhustatud energiatarbimise klassifikatsioo
niga leibkondade arv

kWh/aastas

Üldkasutatavate hoonete primaarenergia aas
tase tarbimise vähenemine

Energeetika ja kliimamuutused

L 330/30

Euroopa Liidu Teataja

ET

ÜHIK

kasutajad
Kasvuhoonegaaside vähenda CO2
mine
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3.12.2016
NIMETUS

Arukatesse energiavõrkudesse
täiendavate energiatarbijate arv

ühendatud

ekvivalenttonni Kasvuhoonegaaside heitkoguste hinnanguline
vähenemine aastas

Sotsiaalne taristu
Lastehoid ja haridus

füüsilised isikud

Toetust saavate lapsehoiuteenuste või hariduse
taristu mahutavus

Tervishoid

füüsilised isikud

Paremate tervishoiuteenustega hõlmatud elani
kud

füüsilised isikud

Linnade integreeritud arengustrateegiatega hõl
matud aladel elavad inimesed

ruutmeetrid

Avalik linnaruum, mis on loodud või taastatud
linnapiirkondades

ruutmeetrid

Linnapiirkondades ehitatud või renoveeritud
avalikud või ärihooned

elamud

Renoveeritud elamud linnapiirkondades“.

Linnaarenduse erinäitajad

