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Muudatusettepanek 1
Jean Lambert

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tunnustab Euroopa Parlamendi 
määratletud strateegiat, nimelt pidada 
seadusandlike ettepanekute üle 
läbirääkimisi mitmeaastase 
finantsraamistiku arvnäitajatesse 
sekkumata; on veendunud, et Euroopa 
Parlament peab hindama strateegia 
tulemust;

1. peab kahetsusväärseks Euroopa 
Parlamendi määratletud strateegiat, nimelt 
pidada seadusandlike ettepanekute üle 
läbirääkimisi mitmeaastase 
finantsraamistiku arvnäitajatesse 
sekkumata; on veendunud, et Euroopa 
Parlament peab hindama strateegia 
tulemust;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Jean Lambert

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. peab kahetsusväärseks, et 2011. aasta 
arvnäitajad, mille komisjon esitas 
läbirääkimiste alusena, ei kajastanud 
liikmesriikide tegelikku olukorda;

2. peab kahetsusväärseks, et 2011. aasta 
arvnäitajad, mille komisjon esitas 
läbirääkimiste alusena, ei võimaldanud 
täielikult arvesse võtta tegelikku olukorda 
ELi liikmesriikides; rõhutab, et 
puudulikud andmed, eelkõige puudulikud 
statistilised andmed, mõjutavad 
negatiivselt poliitikat ja võimendavad 
võimalikku negatiivset suhtumist ELi 
eelarvesse;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Pervenche Berès
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Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. peab kahetsusväärseks, et 2011. aasta 
arvnäitajad, mille komisjon esitas 
läbirääkimiste alusena, ei kajastanud
liikmesriikide tegelikku olukorda;

2. peab kahetsusväärseks, et 2011. aasta 
arvnäitajad püsivhindades, mille komisjon 
esitas läbirääkimiste alusena, ei kajastanud
tegelikku olukorda liikmesriikides, eriti 
tööhõive ja sotsiaalse tagasilangusega 
seoses;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Marian Harkin

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. peab kahetsusväärseks, et 2011. aasta 
arvnäitajad, mille komisjon esitas 
läbirääkimiste alusena, ei kajastanud 
liikmesriikide tegelikku olukorda;

2. peab kahetsusväärseks, et 2011. aasta 
arvnäitajad, mille komisjon esitas 
läbirääkimiste alusena, ei kajastanud 
liikmesriikide vajaduste tegelikku 
olukorda;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Pervenche Berès

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. peab kahetsusväärseks, et seadusandlike 
ettepanekutega seotud elemente arutati ja 
nendekohased otsused võeti vastu Euroopa 
Ülemkogu poolt, selle asemel et leppida 
nendes kokku nõukogu asjakohase 
koosseisu ja vastutava 

3. peab kahetsusväärseks, et seadusandlike 
ettepanekutega seotud elemente arutati ja 
nendekohased otsused võeti vastu Euroopa 
Ülemkogu poolt, selle asemel et nende üle 
läbirääkimisi pidada ja leppida nendes 
kokku nõukogu asjakohase koosseisu ja 
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parlamendikomisjoni tasandil; vastutava parlamendikomisjoni tasandil; 
rõhutab, et nõukogu on eiranud Euroopa 
Parlamendi kaasseadusandja rolli 
eelkõige selles osas, mis puudutab noorte 
tööhõive algatust;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Jean Lambert

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. peab kahetsusväärseks, et seadusandlike 
ettepanekutega seotud elemente arutati ja 
nendekohased otsused võeti vastu Euroopa 
Ülemkogu poolt, selle asemel et leppida 
nendes kokku nõukogu asjakohase 
koosseisu ja vastutava 
parlamendikomisjoni tasandil;

3. peab kahetsusväärseks, et seadusandlike 
ettepanekutega seotud elemente arutati ja 
nendekohased otsused võeti vastu Euroopa 
Ülemkogu poolt, selle asemel et leppida 
nendes kokku nõukogu asjakohase 
koosseisu ja vastutava 
parlamendikomisjoni tasandil; tuletab 
Euroopa Ülemkogule meelde, et vastavalt 
aluslepingu sätetele ei ole tal 
seadusandlikku võimu; seetõttu soovitab 
mõlemal kaasseadusandjal vältida 
tulevikus seadusandliku võimu 
ülekandmist Euroopa Ülemkogule; 

Or. en

Muudatusettepanek 7
Pervenche Berès

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. peab kahetsusväärseks, et kuigi 
kaasseadusandjad leppisid kokku esildatud 
rahastamisprogrammide ulatuse 
laiendamises, ei suudetud seda vastavusse 

4. peab kahetsusväärseks, et kuigi 
kaasseadusandjad leppisid kokku esildatud 
rahastamisprogrammide ulatuse 
laiendamises, ei suudetud seda vastavusse 
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viia vastavate rahaeraldiste 
suurendamistega; taunib asjaolu, et 
esildatud ESFi rahastamispaketti, mis 
moodustab 25 % ühtekuuluvuspoliitika 
vahenditest, ei suudetud ajavahemikku 
2014–2020 käsitlevatel läbirääkimistel 
säilitada;

viia vastavate rahaeraldiste 
suurendamistega ega takistada nende 
vähendamisi; peab kahetsusväärseks 
eelkõige asjaolu, et ESFi eraldisi on 
alates selle rajamisest pidevalt 
vähendatud, hoolimata sellest, et fondi 
ulatust on aja jooksul laiendatud; taunib 
asjaolu, et esildatud ESFi 
rahastamispaketti, mis moodustab 25 % 
ühtekuuluvuspoliitika vahenditest, ei 
suudetud ajavahemikku 2014–2020 
käsitlevatel läbirääkimistel säilitada; 
samuti taunib asjaolu, et 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa 
Fondi aastast ülemmäära on võrreldes 
teiste rahastamisvahenditega 
ebaproportsionaalselt vähendatud; 

Or. en

Muudatusettepanek 8
Jean Lambert

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. peab kahetsusväärseks, et kuigi 
kaasseadusandjad leppisid kokku esildatud 
rahastamisprogrammide ulatuse 
laiendamises, ei suudetud seda vastavusse 
viia vastavate rahaeraldiste 
suurendamistega; taunib asjaolu, et 
esildatud ESFi rahastamispaketti, mis 
moodustab 25 % ühtekuuluvuspoliitika 
vahenditest, ei suudetud ajavahemikku 
2014–2020 käsitlevatel läbirääkimistel 
säilitada;

4. peab kahetsusväärseks, et kuigi 
kaasseadusandjad leppisid kokku esildatud 
rahastamisprogrammide ulatuse 
laiendamises, ei suudetud seda vastavusse 
viia vastavate rahaeraldiste 
suurendamistega; taunib asjaolu, et 
esildatud ESFi rahastamispaketti, mis 
moodustab 25 % ühtekuuluvuspoliitika 
vahenditest, ei suudetud ajavahemikku 
2014–2020 käsitlevatel läbirääkimistel 
säilitada; peab kahetsusväärseks Euroopa 
Parlamendi kodukorra artikli 20 
kohaldamist kõikidele mitmeaastase 
finantsraamistikuga seotud 
dokumentidele, kuna see piiras 
parlamendiliikmete demokraatlikku 
õigust väljendada ennast näiteks ESFi 
rahastamispaketi miinimumväärtusega 
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seoses; 

Or. en

Muudatusettepanek 9
Jean Lambert

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. peab kahetsusväärseks, et eelseisvast 
mitmeaastase finantsraamistiku kehtivusaja 
lõppemisest ja eelseisvatest Euroopa 
Parlamendi valimistest tulenevast 
ilmselgest ajalisest survest hoolimata 
hilinesid läbirääkimised 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa 
Fondi üle ja Euroopa abifondi üle enim 
puudustkannatavate isikute jaoks, mille 
tulemuseks on kokkulepete saavutamise 
väga tihe ajakava;

5. peab kahetsusväärseks, et eelseisvast 
mitmeaastase finantsraamistiku kehtivusaja 
lõppemisest ja eelseisvatest Euroopa 
Parlamendi valimistest tulenevast 
ilmselgest ajalisest survest hoolimata 
hilinesid läbirääkimised sisuga mitteseotud 
põhjustel Globaliseerumisega Kohanemise 
Euroopa Fondi üle ja Euroopa abifondi üle 
enim puudustkannatavate isikute jaoks, 
mille tulemuseks on kokkulepete 
saavutamise väga tihe ajakava;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Pervenche Berès

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. peab kahetsusväärseks, et eelseisvast 
mitmeaastase finantsraamistiku kehtivusaja 
lõppemisest ja eelseisvatest Euroopa 
Parlamendi valimistest tulenevast 
ilmselgest ajalisest survest hoolimata 
hilinesid läbirääkimised 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa 
Fondi üle ja Euroopa abifondi üle enim 
puudustkannatavate isikute jaoks, mille 
tulemuseks on kokkulepete saavutamise 

5. peab kahetsusväärseks, et eelseisvast 
mitmeaastase finantsraamistiku kehtivusaja 
lõppemisest ja eelseisvatest Euroopa 
Parlamendi valimistest tulenevast 
ilmselgest ajalisest survest hoolimata 
hilinesid märkimisväärselt läbirääkimised 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa 
Fondi üle ja Euroopa abifondi üle enim 
puudustkannatavate isikute jaoks, mille 
tulemuseks on õigeaegsete kokkulepete 
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väga tihe ajakava; saavutamise väga tihe ajakava; peab 
kahetsusväärseks asjaolu, et komisjon 
esitas Euroopa abifondi enim 
puudustkannatavate isikute jaoks (FEAD) 
asutamise ettepaneku tunduvalt hiljem, 
kui ajakavas ette nähtud;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Marian Harkin

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. peab kahetsusväärseks, et eelseisvast 
mitmeaastase finantsraamistiku kehtivusaja 
lõppemisest ja eelseisvatest Euroopa 
Parlamendi valimistest tulenevast 
ilmselgest ajalisest survest hoolimata 
hilinesid läbirääkimised 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa 
Fondi üle ja Euroopa abifondi üle enim 
puudustkannatavate isikute jaoks, mille 
tulemuseks on kokkulepete saavutamise 
väga tihe ajakava;

5. peab kahetsusväärseks, et eelseisvast 
mitmeaastase finantsraamistiku kehtivusaja 
lõppemisest ja eelseisvatest Euroopa 
Parlamendi valimistest tulenevast 
ilmselgest ajalisest survest hoolimata 
hilinesid läbirääkimised 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa 
Fondi üle ja Euroopa abifondi üle enim 
puudustkannatavate isikute jaoks, mille 
tulemuseks on kokkulepete saavutamise 
vastuvõetamatult väga tihe ajakava;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Jean Lambert, Malika Benarab-Attou

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. märgib, et parlamendi asjaomaste 
osalejate läbirääkimispositsioonide 
muutusi ei viidud alati täiel määral ellu 
õigel ajal, mis aeg-ajalt mõjutas 
parlamendi lähenemisviisi ühtsust;



AM\1016789ET.doc 9/17 PE528.006v01-00

ET

Or. en

Muudatusettepanek 13
Pervenche Berès

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. juhib tähelepanu asjaolule, kui raske on 
pidada eraldi läbirääkimisi horisontaalsete 
elementide üle, mis sarnanevad mitmete 
mitmeaastaste programmidega eri 
poliitikavaldkondades;

6. tuginedes Euroopa tööhõive ja 
sotsiaalse innovatsiooni programmi 
kogemusele, juhib tähelepanu asjaolule, 
kui raske on pidada eraldi läbirääkimisi 
horisontaalsete elementide üle, mis 
sarnanevad mitmete mitmeaastaste 
programmidega eri poliitikavaldkondades,
tuues seega kaasa erinevad tulemused ja 
takistades ühtset lähenemisviisi;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Marian Harkin

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. juhib tähelepanu asjaolule, kui raske on 
pidada eraldi läbirääkimisi horisontaalsete 
elementide üle, mis sarnanevad mitmete 
mitmeaastaste programmidega eri 
poliitikavaldkondades;

6. juhib tähelepanu asjaolule, kui raske on 
pidada eraldi läbirääkimisi horisontaalsete 
elementide üle, mis sarnanevad mitmete 
mitmeaastaste programmidega eri 
poliitikavaldkondades, ning leiab, et 
süsteemsem lähenemisviis tooks kaasa 
paremaid tulemusi;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Jean Lambert
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Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. juhib tähelepanu asjaolule, kui raske on 
pidada eraldi läbirääkimisi horisontaalsete 
elementide üle, mis sarnanevad mitmete 
mitmeaastaste programmidega eri 
poliitikavaldkondades;

6. juhib tähelepanu asjaolule, kui raske on 
pidada eraldi läbirääkimisi horisontaalsete 
elementide üle, mis sarnanevad mitmete 
mitmeaastaste programmidega eri 
poliitikavaldkondades; rõhutab, et see on 
veelgi nõrgendanud parlamendi 
läbirääkimispositsiooni;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Pervenche Berès

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. rõhutab seadusandlike ettepanekute üle 
peetavate läbirääkimiste problemaatilist 
sõltuvust mitmeaastase finantsraamistiku 
üldise raamistiku üle peetavate 
läbirääkimiste edusammudest;

7. rõhutab seadusandlike ettepanekute, eriti 
ESFi puudutavate seadusandlike 
ettepanekute üle peetavate läbirääkimiste 
problemaatilist sõltuvust mitmeaastase 
finantsraamistiku üldise raamistiku üle 
peetavate läbirääkimiste edusammudest;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Pervenche Berès

Arvamuse projekt
Punkt 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. peab kahetsusväärseks, et nõukogu 
otsustas aluslepingu sätetest hoolimata 
pidada seadusandlike ettepanekute üle 

8. peab kahetsusväärseks, et nõukogu 
otsustas aluslepingu sätetest hoolimata 
pidada seadusandlike ettepanekute üle 
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läbirääkimisi ainult osaliste üldiste 
lähenemisviiside alusel või üldiste 
lähenemisviiside alusel ilma Euroopa 
Parlamendi esitatud 
muudatusettepanekutest tuleneva 
mandaadita.

läbirääkimisi ainult osaliste üldiste 
lähenemisviiside alusel või üldiste 
lähenemisviiside alusel ilma Euroopa 
Parlamendi esitatud 
muudatusettepanekutest tuleneva 
mandaadita, mis põhjustas viivitusi ja 
ummikseise läbirääkimistes eelkõige 
Euroopa Sotsiaalfondi, 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa 
Fondi ja Euroopa abifondi üle enim 
puudustkannatavate isikute jaoks;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Pervenche Berès

Arvamuse projekt
Punkt 8 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 a. rõhutab, et Lissaboni lepingu 
reformimise üks eesmärk oli muuta liidu 
finantsraamistiku loomise protsess 
demokraatlikumaks, ning avaldab 
kahetsust, et selles kontekstis ja seoses 
seadusandlike ettepanekutega 
ajavahemikuks 2014–2020 ei ole 
nõuetekohaselt kasutatud võimalust 
tegutseda täielikult aluslepingu vaimus;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Pervenche Berès

Arvamuse projekt
Punkt 8 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 b. avaldab kahetsust, et Euroopa 
Parlament otsustas mitte täielikult ära 
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kasutada seadusandliku tavamenetluse 
pakutavaid võimalusi läbirääkimistel 
nõukoguga seadusandlikul alusel; leiab 
sellega seoses, et erilist tähelepanu tuleks 
pöörata juhtumitele, kus leitakse, et 
seadusandlik ettepanek on rohkem kui 
ühe parlamendikomisjoni pädevuses; on 
arvamusel, et nendel erijuhtudel tuleks 
komisjoniga peetavateks läbirääkimisteks 
saada volitus täiskogult, et tagada 
laiaulatuslik toetus, tugevdada Euroopa 
Parlamendi positsiooni läbirääkimistel ja 
kindlustada läbipaistvus;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Pervenche Berès

Arvamuse projekt
Punkt 8 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 c. leiab, et hoolimata sellest, et 
nõukoguga läbiräägitavatele 
kokkulepetele tuleks anda võimalus 
sujuvaks vastuvõtmiseks täiskogul, ei tohi 
see toimuda selle hinnaga, et täiskogul 
takistatakse kokkulepitud tekste 
parandamast; on arvamusel, et sellist 
menetlust tohib rakendada üksnes siis, 
kui kokkulepitud tekstil on väga 
laiaulatuslik poliitiline konsensus; kutsub 
oma pädevat parlamendikomisjoni seega 
üles uurima võimalust kohaldada 
esimesel ja teisel lugemisel saavutatavate 
kokkulepete suhtes Euroopa Parlamendi 
kodukorra artikli 138 sätteid; 

Or. en

Muudatusettepanek 21
Pervenche Berès
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Arvamuse projekt
Punkt 8 d (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 d. tuletab meelde, et mitmeaastase 
finantsraamistiku aastate 2014–2017 
kulukohustuste assigneeringute 
ülemmäära raames olemas olevad varud 
moodustavad Euroopa Komisjoni 
kalkuleeritava mitmeaastase 
finantsraamistiku kulukohustuste 
koguvaru, mis tuleb teha kättesaadavaks 
lisaks mitmeaastases finantsraamistikus 
aastate 2016–2020 kohta kindlaks 
määratud ülemmääradele majanduskasvu 
ja tööhõive, eriti noorte tööhõive 
suurendamisega seotud poliitiliste 
eesmärkide saavutamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Pervenche Berès

Arvamuse projekt
Punkt 8 e (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 e. soovitab Euroopa Parlamendil juhul, 
kui alusleping muutmata jääb, läheneda 
järgmistel mitmeaastase 
finantsraamistiku läbirääkimistel sellele 
määrusele ja seadusandlikele 
ettepanekutele erinevate mitmeaastaste 
ettepanekute kohta tervikpaketina, nagu 
ta tegi seda edukalt järelevalvesüsteemi 
mehhanismi puhul;

Or. en
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Muudatusettepanek 23
Pervenche Berès

Arvamuse projekt
Punkt 8 f (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 f. kutsub järgmist Euroopa Komisjoni ja 
Euroopa Parlamenti üles hoolikalt läbi 
vaatama strateegia „Euroopa 2020” 
saavutusi, eelkõige tööhõivega seotud 
eesmärke, ning kasutama 
läbivaatamisklauslit, et lisada kõnealuse 
strateegia edendamiseks rahalisi 
vahendeid, võttes arvesse asjaolu, et 
käesoleva kriisi negatiivne mõju on selle 
ohtu seadnud;

Or. en

Muudatusettepanek 24
Pervenche Berès

Arvamuse projekt
Punkt 8 g (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 g. tuletab meelde, et mitmeaastase
finantsraamistiku ettenähtud 
läbivaatamine ei tohi negatiivselt 
mõjutada eelnevalt eraldatud 
ühtekuuluvuspoliitika riiklike 
rahastamispakette ja eelkõige ESFist 
eraldatavaid vahendeid;

Or. en

Muudatusettepanek 25
Pervenche Berès

Arvamuse projekt
Punkt 8 h (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 h. palub järgmisel Euroopa Komisjonil 
tegeleda noorte töötuse probleemiga, tehes 
ettepaneku oluliselt suurendada 
mitmeaastase finantsraamistiku 
läbivaatamise protsessi raames noorte 
tööhõive algatuse eelarvet;

Or. en

Muudatusettepanek 26
Pervenche Berès

Arvamuse projekt
Punkt 8 i (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 i. juhib järgmise Euroopa Komisjoni ja 
Euroopa Parlamendi tähelepanu 
asjaolule, et Euroopa Sotsiaalfondi 
määrus näeb ette, et lisaks mitmeaastase 
finantsraamistiku läbivaatamise 
protsessile võib suurendamise eesmärgil 
läbi vaadata noorte tööhõive algatuse 
vahendid aastateks 2016–2020 
eelarvemenetluse raames vastavalt 
määruse (EL) 1311/2013 artiklile 14;

Or. en

Muudatusettepanek 27
Pervenche Berès

Arvamuse projekt
Punkt 8 j (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 j. on sügavalt mures asjaolu pärast, et 
nõukogus toimuvaid eelarvearutelusid on 
aastaid mürgitanud õiglase tulu tagamise 
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põhimõte, ja rõhutab, et see olukord on 
suuresti tingitud praegusest ELi 
rahastamise süsteemist, mille kohaselt 
85% tuludest pärineb riiklikest 
vahenditest, mitte Rooma lepinguga 
ettenähtud tegelikest omavahenditest;

Or. en

Muudatusettepanek 28
Pervenche Berès

Arvamuse projekt
Punkt 8 k (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 k. märgib, et Euroopa Ülemkogu lähtus 
mitmeaastase finantsraamistiku 
ajavahemikuks 2014–2020 üldise suuruse 
otsustamisel ülevalt alla lähenemisviisist, 
mis omakorda näitlikustab murettekitavat 
erinevust Euroopa Ülemkogu tehtud ELi 
poliitiliste kohustuste ja selle 
vastumeelsuse vahel neid nõuetekohaselt 
rahastada; rõhutab, et Euroopa 
Parlament on alahinnanud Euroopa 
Ülemkogu suutlikkust hinnata Lissaboni 
lepingu jõustumisega kaasnevaid mõjusid 
Euroopa Parlamendi volitustele võtta 
vastu mitmeaastane finantsraamistik ja 
seda lähenemisviisi säilitada;

Or. en

Muudatusettepanek 29
Pervenche Berès

Arvamuse projekt
Punkt 8 l (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 l. on veendunud, et kõikidele 
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finantsraamistikku puudutavatele 
otsustele peab eelnema siiras poliitiline 
debatt ELi eelarve rolli, ülesande ja 
lisaväärtuse ning selle kooskõla kohta 
liidu poliitilise strateegia ning liidule 
määratud tegevuseesmärkidega;

Or. en

Muudatusettepanek 30
Pervenche Berès

Arvamuse projekt
Punkt 8 m (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 m. tuletab meelde, et Euroopa 
Ülemkogu järeldustest juhindutakse 
Euroopa Liidu Nõukogu läbirääkimistel; 
peab väga kahetsusväärseks, et kõnealune 
probleem tähistas läbirääkimisi ELi 
mitmeaastaste programmide, eriti 
Euroopa Sotsiaalfondi ja 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa 
Fondi üle;

Or. en


