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Muudatusettepanek 1
Danuta Jazłowiecka

Arvamuse projekt
Lõige 1 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tuletab meelde, et sotsiaalne ja 
territoriaalne ühtekuuluvus on 
aluspõhimõtted kõigi ELi poliitiliste 
meetmete ja tegevuste kindlaksmääramisel, 
nagu on sätestatud ELi toimimise lepingu 
artiklis 7, ja nende elluviimine peab olema 
kooskõlas ELi toimimise lepingu artikli 9 
sätetega;

1. tuletab meelde, et majanduslik,
sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus on 
aluspõhimõtted kõigi ELi poliitiliste 
meetmete ja tegevuste kindlaksmääramisel, 
nagu on sätestatud ELi toimimise lepingu 
artiklis 4, ja nende elluviimine peab olema 
kooskõlas ELi toimimise lepingu artikli 9 
sätetega;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Tamás Deutsch

Arvamuse projekt
Lõige 1 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tuletab meelde, et sotsiaalne ja 
territoriaalne ühtekuuluvus on 
aluspõhimõtted kõigi ELi poliitiliste 
meetmete ja tegevuste kindlaksmääramisel, 
nagu on sätestatud ELi toimimise lepingu 
artiklis 7, ja nende elluviimine peab olema 
kooskõlas ELi toimimise lepingu artikli 9 
sätetega;

1. tuletab meelde, et sotsiaalne, 
majanduslik ja territoriaalne ühtekuuluvus 
on aluspõhimõtted kõigi ELi poliitiliste 
meetmete ja tegevuste kindlaksmääramisel, 
nagu on sätestatud ELi toimimise lepingu 
artiklis 7, ja nende elluviimine peab olema 
kooskõlas ELi toimimise lepingu artikli 9 
sätetega;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Sergio Gaetano Cofferati

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus) 
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. peab struktuurifonde ühenduse 
poliitikameetmete kompleksse elluviimise 
peamiseks vahendiks; autonoomia iga 
fondi reguleerimises, haldamises ja 
rakendamises, ka võimaliku poliitilise 
koordineerimise siseselt, on põhitähtis 
selleks, et saavutada eri eesmärgid ja 
vältida vahendite mitteasjakohast 
kasutust;

Or. it

Muudatusettepanek 4
Elisabeth Schroedter

Arvamuse projekt
Lõige 2 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. kinnitab, et ühtekuuluvuspoliitika 
eesmärk peaks olema territoriaalselt ja 
sotsiaalselt ühtne jätkusuutlik 
majanduskasv, töökohtade loomine ja 
Euroopa sotsiaalse mudeli rakendamine
ühekuuluvuse ja ELi majanduse 
konkurentsivõime olulise tegurina;

2. kinnitab, et ühtekuuluvuspoliitika 
eesmärk peaks olema territoriaalselt ja 
sotsiaalselt ühtne jätkusuutlik 
majanduskasv, töökohtade loomine ja
töövõtjate ettevalmistamine ökoloogilise 
ümberkujundamisega kaasnevate uute 
töökohtade jaoks; märgib, et see ei too 
automaatselt kaasa ühiskonnarühmade 
vahelist sotsiaalset ühtekuuluvust, vaid et 
vaja on Euroopa Sotsiaalfondi toetatavaid 
meetmeid, mis ühendaksid sotsiaalse ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse ja tagaksid 
sotsiaalse kaasatuse; märgib, et vaid nii 
on võimalik saavutada Euroopa sotsiaalse 
mudeli rakendamine;

Or. de

Muudatusettepanek 5
Danuta Jazłowiecka

Arvamuse projekt
Lõige 2 
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. kinnitab, et ühtekuuluvuspoliitika 
eesmärk peaks olema territoriaalselt ja 
sotsiaalselt ühtne jätkusuutlik 
majanduskasv, töökohtade loomine ja 
Euroopa sotsiaalse mudeli rakendamine 
ühekuuluvuse ja ELi majanduse 
konkurentsivõime olulise tegurina;

2. kinnitab, et ühtekuuluvuspoliitika 
eesmärk peaks olema territoriaalselt ja 
sotsiaalselt ühtne jätkusuutlik, arukas ja 
kaasav majanduskasv, 
piirkondadevaheliste arenguerinevuste 
vähendamine, töökohtade loomine ja 
Euroopa sotsiaalse mudeli rakendamine 
ühekuuluvuse ja ELi majanduse 
konkurentsivõime olulise tegurina;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Franz Obermayr

Arvamuse projekt
Lõige 2 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. kinnitab, et ühtekuuluvuspoliitika 
eesmärk peaks olema territoriaalselt ja 
sotsiaalselt ühtne jätkusuutlik 
majanduskasv, töökohtade loomine ja 
Euroopa sotsiaalse mudeli rakendamine 
ühekuuluvuse ja ELi majanduse 
konkurentsivõime olulise tegurina;

2. tuletab meelde, et ühtekuuluvuspoliitika 
eesmärk peaks olema territoriaalselt ja 
sotsiaalselt ühtne jätkusuutlik 
majanduskasv, töökohtade loomine ja 
Euroopa sotsiaalse mudeli rakendamine 
ühekuuluvuse ja ELi majanduse 
konkurentsivõime olulise tegurina;

Or. de

Muudatusettepanek 7
Andreas Mölzer, Franz Obermayr

Arvamuse projekt
Lõige 2 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. kinnitab, et ühtekuuluvuspoliitika 
eesmärk peaks olema territoriaalselt ja 
sotsiaalselt ühtne jätkusuutlik 
majanduskasv, töökohtade loomine ja 
Euroopa sotsiaalse mudeli rakendamine 

2. kinnitab, et ühtekuuluvuspoliitika 
eesmärk peaks olema territoriaalselt ja 
sotsiaalselt ühtne jätkusuutlik 
majanduskasv, elukvaliteeti parandavate
töökohtade loomine ja Euroopa sotsiaalse 
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ühekuuluvuse ja ELi majanduse 
konkurentsivõime olulise tegurina;

mudeli rakendamine ühekuuluvuse ja ELi 
majanduse konkurentsivõime olulise 
tegurina;

Or. de

Muudatusettepanek 8
Traian Ungureanu

Arvamuse projekt
Lõige 2 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. kinnitab, et ühtekuuluvuspoliitika 
eesmärk peaks olema territoriaalselt ja 
sotsiaalselt ühtne jätkusuutlik 
majanduskasv, töökohtade loomine ja 
Euroopa sotsiaalse mudeli rakendamine 
ühekuuluvuse ja ELi majanduse 
konkurentsivõime olulise tegurina;

2. kinnitab, et ühtekuuluvuspoliitika 
eesmärk peaks olema territoriaalselt ja 
sotsiaalselt ühtne jätkusuutlik 
majanduskasv, töökohtade loomine ja 
Euroopa sotsiaalsete mudelite
rakendamine ühekuuluvuse ja ELi 
majanduse konkurentsivõime olulise 
tegurina;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Traian Ungureanu

Arvamuse projekt
Lõige 2 – lõik 1 (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

kinnitab, et ühtekuuluvuspoliitikat tuleks 
kasutada jätkusuutliku majanduskasvu 
saavutamiseks kogu ELis, heaolu 
õiglaseks ja ühtlaseks jaotumiseks 
konkurentsi edendamise teel ning 
sotsiaal-majanduslike erinevuste 
vähendamiseks ELi piirkondades;

Or. en
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Muudatusettepanek 10
Elisabeth Schroedter

Arvamuse projekt
Lõige 3 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on arvamusel, et ühtekuuluvuspoliitika 
on majanduspoliitika ja ELi pikaajalise 
investeerimisstrateegia üks alustala;

3. on arvamusel, et ühtekuuluvuspoliitika 
tagab halvemas olukorras olevate 
piirkondade ja rühmade toetamise, mis 
viib Euroopa Liidu tasakaalustatud ja 
ühtlustatud arenguni; märgib, et Euroopa 
lisandväärtuseks on ELi majandusedu 
hea mõju avaldumine igaühele; soovib 
seetõttu säilitada ühtekuuluvuspoliitika 
eraldi poliitikavaldkonnana ning seda 
piisavalt rahastada;

Or. de

Muudatusettepanek 11
Pervenche Berès

Arvamuse projekt
Lõige 3 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on arvamusel, et ühtekuuluvuspoliitika 
on majanduspoliitika ja ELi pikaajalise 
investeerimisstrateegia üks alustala;

3. on arvamusel, et ühtekuuluvuspoliitika 
on liidu majanduspoliitika tugisammas
pikaajalise investeerimisstrateegia ja 
sotsiaalse kaasamise jaoks;

Or. fr

Muudatusettepanek 12
Tamás Deutsch

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. tunnistab, et ühtekuuluvuspoliitika 
integreeritud lähenemisviis, mis ühtlustab 
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eri valdkondade eesmärgid piirkondade 
vajaduste ja potentsiaaliga, on väärtuslik 
vahend, mis parandab poliitika tõhusust, 
mistõttu tuleb see säilitada ning seda 
veelgi tugevdada;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Tamás Deutsch

Arvamuse projekt
Lõige 4 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. on veendunud, et majanduskriisist 
tingitud raskuste tõttu peaks komisjoni 
esitama kiiresti ettepaneku 
struktuurifondide reformi kohta, mis oleks 
ambitsioonikas ja kooskõlas ELi 2020. 
aasta strateegia eesmärkidega ning 
arvestaks muu hulgas ka resolutsioonis A7-
0267/2010 esitatud parlamendi seisukohti;

4. on veendunud, et majanduskriisist 
tingitud raskuste tõttu peaks komisjoni 
esitama kiiresti ettepaneku 
struktuurifondide läbivaatamise kohta, mis 
oleks ambitsioonikas ja kooskõlas ELi 
2020. aasta strateegia eesmärkidega ning 
arvestaks muu hulgas ka liikmesriikide ja 
piirkondade vajadusi ning võimalusi ja
resolutsioonis A7-0267/2010 esitatud 
parlamendi seisukohti;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Pervenche Berès

Arvamuse projekt
Lõige 4 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. on veendunud, et majanduskriisist 
tingitud raskuste tõttu peaks komisjoni 
esitama kiiresti ettepaneku 
struktuurifondide reformi kohta, mis oleks 
ambitsioonikas ja kooskõlas ELi 2020. 
aasta strateegia eesmärkidega ning 
arvestaks muu hulgas ka resolutsioonis A7-
0267/2010 esitatud parlamendi seisukohti;

4. on veendunud, et majanduskriisist 
tingitud raskuste tõttu peaks komisjoni 
esitama kiiresti ettepaneku 
struktuurifondide reformi kohta, mis oleks 
ambitsioonikas ja kooskõlas ELi 2020. 
aasta strateegia eesmärkidega ning 
arvestaks muu hulgas ka resolutsioonis A7-
0267/2010 esitatud parlamendi seisukohti 
ning otsiks uuenduslikke lahendusi 
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sotsiaalse innovatsiooni poliitika 
kaasrahastamiseks;

Or. fr

Muudatusettepanek 15
Traian Ungureanu

Arvamuse projekt
Lõige 4 – lõik 1 (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

on seisukohal, et ühtekuuluvuspoliitika 
peab teiste Euroopa poliitikavaldkondade 
täiendamiseks kasutama rohkem oma 
majanduslikku aspekti, saavutamaks 
majanduskasv töökohtade loomise, 
suurema tööhõive ning 
konkurentsivõimelisema käitumise 
esiletõusmise teel;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Elisabeth Schroedter

Arvamuse projekt
Lõige 5 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. on arvamusel, et ELi 2020. aasta 
strateegia õnnestumiseks peaksid ELi 
sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse 
poliitika olema omavahel tihedalt seotud 
uues raamistikus, milles luuakse tugev 
sünergia ELi poliitika ja kõigi 
struktuurifondide vahel; rõhutab, et 
Euroopa Sotsiaalfond on ainus konkreetselt 
tööturu ja sotsiaalse kaasamise jaoks ette 
nähtud vahend, mida tuleb seetõttu 
tugevdada;

5. on arvamusel, et ELi 2020. aasta 
strateegia õnnestumiseks peaksid ELi 
sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse 
vahendid olema omavahel tihedalt seotud 
uues ühises raamistikus, milles luuakse 
tugev sünergia ELi poliitika ja kõigi 
struktuurifondide vahel; rõhutab, et iga 
vahendi jaoks on vaja konkreetseid 
reegleid ja eesmärke, tagamaks sobiliku 
toetuse; rõhutab, et Euroopa Sotsiaalfond 
on ainus konkreetselt tööturu ja sotsiaalse 
kaasamise jaoks ette nähtud vahend, ning 
et sotsiaalset kaasatust tuleb seetõttu 
tugevdada, saavutamaks Euroopa 
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2020. aasta strateegia eesmärgid; leiab, et 
Euroopa Regionaalarengu Fondi ja 
Euroopa Sotsiaalfondi praegune 
kattumisreegel on väga sobiv selleks, et 
lihtsustada fondide kasutamist eelkõige 
kohalike integreeritud projektide jaoks 
ning tugevdada sünergiat;

Or. de

Muudatusettepanek 17
Danuta Jazłowiecka

Arvamuse projekt
Lõige 5 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. on arvamusel, et ELi 2020. aasta 
strateegia õnnestumiseks peaksid ELi 
sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse 
poliitika olema omavahel tihedalt seotud 
uues raamistikus, milles luuakse tugev 
sünergia ELi poliitika ja kõigi 
struktuurifondide vahel; rõhutab, et 
Euroopa Sotsiaalfond on ainus
konkreetselt tööturu ja sotsiaalse 
kaasamise jaoks ette nähtud vahend, mida 
tuleb seetõttu tugevdada;

5. on arvamusel, et ELi 2020. aasta 
strateegia õnnestumiseks peaksid ELi 
ühtekuuluvuspoliitika ja selle vahendid
olema omavahel tihedalt seotud uue 
raamistikuga, milles luuakse tugev 
sünergia ELi poliitikavaldkondade vahel; 
rõhutab, et Euroopa Sotsiaalfond on 
peamine tööturu ja sotsiaalse kaasamise 
jaoks ette nähtud vahend, mida tuleb 
seetõttu tugevdada;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Tamás Deutsch

Arvamuse projekt
Lõige 5 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. on arvamusel, et ELi 2020. aasta 
strateegia õnnestumiseks peaksid ELi 
sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse 
poliitika olema omavahel tihedalt seotud 
uues raamistikus, milles luuakse tugev 
sünergia ELi poliitika ja kõigi 

5. on arvamusel, et ELi 2020. aasta 
strateegia õnnestumiseks peaksid ELi 
sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse 
poliitika olema omavahel tihedalt seotud 
uues raamistikus, milles luuakse tugev 
sünergia ELi poliitika ja kõigi 
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struktuurifondide vahel; rõhutab, et 
Euroopa Sotsiaalfond on ainus
konkreetselt tööturu ja sotsiaalse kaasamise 
jaoks ette nähtud vahend, mida tuleb 
seetõttu tugevdada;

struktuurifondide vahel; rõhutab, et 
Euroopa Sotsiaalfond on peamine
konkreetselt tööturu ja sotsiaalse kaasamise 
jaoks ette nähtud vahend, mis tuleb tagada 
selleks, et tõhustada meetmeid ja 
sünergiat ERFiga;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Sergio Gaetano Cofferati

Arvamuse projekt
Lõige 5 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. on arvamusel, et ELi 2020. aasta 
strateegia õnnestumiseks peaksid ELi 
sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse 
poliitika olema omavahel tihedalt seotud 
uues raamistikus, milles luuakse tugev 
sünergia ELi poliitika ja kõigi 
struktuurifondide vahel; rõhutab, et 
Euroopa Sotsiaalfond on ainus konkreetselt 
tööturu ja sotsiaalse kaasamise jaoks ette 
nähtud vahend, mida tuleb seetõttu 
tugevdada;

5. on arvamusel, et ELi 2020. aasta 
strateegia õnnestumiseks peaksid ELi 
sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse 
poliitika olema omavahel tihedalt seotud 
uues raamistikus, milles luuakse tugev 
sünergia ELi poliitika ja kõigi 
struktuurifondide vahel; rõhutab, et 
Euroopa Sotsiaalfond on ainus konkreetselt 
tööturu ja sotsiaalse kaasamise jaoks ette 
nähtud vahend, nagu on sätestatud ELi 
toimimise lepingu artiklis 162, ja mida 
tuleb seetõttu tugevdada;

Or. it

Muudatusettepanek 20
Pervenche Berès

Arvamuse projekt
Lõige 5 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. on arvamusel, et ELi 2020. aasta 
strateegia õnnestumiseks peaksid ELi 
sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse 
poliitika olema omavahel tihedalt seotud 
uues raamistikus, milles luuakse tugev 
sünergia ELi poliitika ja kõigi 

(Ei puuduta eestikeelset verisooni.)
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struktuurifondide vahel; rõhutab, et 
Euroopa Sotsiaalfond on ainus konkreetselt 
tööturu ja sotsiaalse kaasamise jaoks ette 
nähtud vahend, mida tuleb seetõttu 
tugevdada;

Or. fr

Muudatusettepanek 21
Traian Ungureanu

Arvamuse projekt
Lõige 5 – lõik 1 (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

on seisukohal, et arvestades 
majanduskriisi negatiivset mõju, mis 
väljendub piirkondlike erinevuste 
süvenemises, võiks eelarve vahendite 
ümberpaigutamise kaudu luua 
väiksemaid ja sihtotstarbelisemaid fonde, 
mille abil saaks suurendada tõhusust ja 
mis täiendaksid olemasolevaid fonde, 
reageerides kiiresti piirkondlikele 
probleemidele ja puudujääkidele;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Elisabeth Schroedter

Arvamuse projekt
Lõige 6 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. on arvamusel, et selleks, et Euroopa 
Sotsiaalfondi saaks kasutada tõhusalt, peab 
see keskenduma investeeringutele 
oskustesse, kestvasse õppesse ja 
ümberõppesse, tööturu tõrgeteta 
toimimisele ning sotsiaalsetele 
tingimustele, et edendada tööalast 
konkurentsivõimet, tootlikkust ja tööhõive 
kasvu Euroopas;

6. on arvamusel, et selleks, et Euroopa 
Sotsiaalfondi saaks kasutada tõhusalt, peab 
see keskenduma lisaks investeeringutele 
oskustesse, kestvasse õppesse ja 
ümberõppesse, tööturu tõrgeteta 
toimimisele ning sotsiaalsetele tingimustele 
ka vaesusevastasele võitlusele ja 
sotsiaalsele kaasamisele;
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Or. de

Muudatusettepanek 23
Rovana Plumb

Arvamuse projekt
Lõige 6 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. on arvamusel, et selleks, et Euroopa 
Sotsiaalfondi saaks kasutada tõhusalt, peab 
see keskenduma investeeringutele 
oskustesse, kestvasse õppesse ja 
ümberõppesse, tööturu tõrgeteta 
toimimisele ning sotsiaalsetele 
tingimustele, et edendada tööalast 
konkurentsivõimet, tootlikkust ja tööhõive 
kasvu Euroopas;

6. on arvamusel, et selleks, et Euroopa 
Sotsiaalfondi saaks kasutada tõhusalt, peab 
see keskenduma investeeringutele 
oskustesse, kestvasse õppesse, võttes 
sealjuures arvesse uusi keskkonnaalaseid 
põhioskusi, kliimamuutust ja säästvat 
arengut, ja ümberõppesse, tööturu 
tõrgeteta toimimisele ning sotsiaalsetele 
tingimustele, teadusuuringutele ja 
innovatsioonile, mis edendaks üleminekut 
säästvale keskkonnasõbralikule 
majandusele, et edendada tööalast 
konkurentsivõimet, tootlikkust ja tööhõive 
kasvu Euroopas;

Or. ro

Muudatusettepanek 24
Danuta Jazłowiecka

Arvamuse projekt
Lõige 6 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. on arvamusel, et selleks, et Euroopa 
Sotsiaalfondi saaks kasutada tõhusalt, peab 
see keskenduma investeeringutele 
oskustesse, kestvasse õppesse ja 
ümberõppesse, tööturu tõrgeteta 
toimimisele ning sotsiaalsetele 
tingimustele, et edendada tööalast 
konkurentsivõimet, tootlikkust ja tööhõive 
kasvu Euroopas;

6. on arvamusel, et selleks, et Euroopa 
Sotsiaalfondi saaks kasutada tõhusalt, peab 
see keskenduma töövõimaluste loomisele,
investeeringutele oskustesse, kestvasse 
õppesse ja ümberõppesse, tööturu tõrgeteta 
toimimisele ning sotsiaalsetele 
tingimustele, et edendada tööalast 
konkurentsivõimet, tootlikkust ja tööhõive 
kasvu Euroopas;
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Or. en

Muudatusettepanek 25
Andreas Mölzer, Franz Obermayr

Arvamuse projekt
Lõige 6 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. on arvamusel, et selleks, et Euroopa 
Sotsiaalfondi saaks kasutada tõhusalt, peab 
see keskenduma investeeringutele 
oskustesse, kestvasse õppesse ja 
ümberõppesse, tööturu tõrgeteta 
toimimisele ning sotsiaalsetele 
tingimustele, et edendada tööalast 
konkurentsivõimet, tootlikkust ja tööhõive 
kasvu Euroopas;

6. on arvamusel, et selleks, et Euroopa 
Sotsiaalfondi saaks kasutada tõhusalt, peab 
see keskenduma investeeringutele 
oskustesse, kestvasse õppesse ja 
ümberõppesse, tööturu tõrgeteta 
toimimisele ning sotsiaalsetele
tingimustele, et edendada tööalast 
konkurentsivõimet, tootlikkust, õiglast 
palka, elukvaliteeti ja tööhõive kasvu 
Euroopas;

Or. de

Muudatusettepanek 26
Sergio Gaetano Cofferati

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. rõhutab, kuidas Euroopa 
Sotsiaalfondi kui kutsekvalifikatsiooni ja 
kutsealase ümberõppe eesmärgil elukestva 
õppe toetamise vahendit tuleb pidada 
hädavajalikuks vahendiks, mille 
võimalusi ei ole täielikult ära kasutatud, 
pidades silmas kaasava ja tõhusa 
majanduskasvu ning Euroopa, mille 
konkurentsivõime põhineb teadmistel, 
edendamist;

Or. it
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Muudatusettepanek 27
Sergio Gaetano Cofferati

Arvamuse projekt
Lõige 6 b (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 b. rõhutab, et lisaks sellele, et Euroopa 
Sotsiaalfond annab üldise panuse 
Euroopa Liidu 2020. aasta strateegia 
kõikide eesmärkide saavutamisse, on see 
konkreetselt ühenduse põhivahend nende 
projektide rahastamiseks, mis aitavad 
saavutada selle strateegia kahte 
konkreetset eesmärki: tõsta 20-64aastaste 
tööhõivemäär 75% tasemele ja päästa üle 
20 miljoni inimese vaesusest;

Or. it

Muudatusettepanek 28
Tamás Deutsch

Arvamuse projekt
Lõige 7 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. kutsub komisjoni üles suurendama
Euroopa Sotsiaalfondi panust
struktuurifondide tulevases ülesehituses; on 
arvamusel, et on oluline, et Euroopa 
Sotsiaalfond põhineks määrusel ja sellel 
oleks strateegiline alusraamistik, mis 
sisaldab üldsätteid ühtekuuluvusfondide
kohta ja millel on eeskirjad, mis toimib ja 
mida rahastatakse asjakohaselt;

7. kutsub komisjoni üles leidma Euroopa 
Sotsiaalfondile sobiv koht
struktuurifondide tulevases ülesehituses, et
võimaldada integreeritud meetmete 
paremat elluviimist; on arvamusel, et on 
oluline, et Euroopa Sotsiaalfond põhineks 
määrusel ja sellel oleks strateegiline 
alusraamistik, mis sisaldab üldsätteid 
ühtekuuluvus- ja struktuurifondide kohta 
ja millel on oma paindlik korraldus, 
sobitumaks eri fondidest rahastatavate 
meetmete eripäraga; rõhutab, et komisjon 
peaks koostama selged ja lihtsad 
eeskirjad, mis võimaldavad Euroopa 
Regionaalarengu Fondi ja Euroopa 
Sotsiaalfondi vahendite kooskõlastatumat 
kasutamist;
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Muudatusettepanek 29
Danuta Jazłowiecka

Arvamuse projekt
Lõige 7 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. kutsub komisjoni üles suurendama
Euroopa Sotsiaalfondi panust
struktuurifondide tulevases ülesehituses; on 
arvamusel, et on oluline, et Euroopa 
Sotsiaalfond põhineks määrusel ja sellel 
oleks strateegiline alusraamistik, mis 
sisaldab üldsätteid ühtekuuluvusfondide 
kohta ja millel on eeskirjad, mis toimib ja 
mida rahastatakse asjakohaselt;

7. kutsub komisjoni üles tugevdama
Euroopa Sotsiaalfondi rolli
struktuurifondide tulevases ülesehituses; on 
arvamusel, et on oluline, et Euroopa 
Sotsiaalfond põhineks määrusel ja sellel 
oleks strateegiline alusraamistik, mis 
sisaldab üldsätteid ühtekuuluvuspoliitika 
kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 30
Elisabeth Schroedter

Arvamuse projekt
Lõige 7 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. kutsub komisjoni üles suurendama 
Euroopa Sotsiaalfondi panust 
struktuurifondide tulevases ülesehituses; on 
arvamusel, et on oluline, et Euroopa 
Sotsiaalfond põhineks määrusel ja sellel 
oleks strateegiline alusraamistik, mis 
sisaldab üldsätteid ühtekuuluvusfondide 
kohta ja millel on eeskirjad, mis toimib ja 
mida rahastatakse asjakohaselt;

7. kutsub komisjoni üles suurendama 
Euroopa Sotsiaalfondi panust 
struktuurifondide tulevases ülesehituses; on 
arvamusel, et on oluline, et Euroopa 
Sotsiaalfond põhineks määrusel ja sellel 
oleks strateegiline alusraamistik, mis 
sisaldab üldsätteid ühtekuuluvusfondide 
kohta ja millel on Euroopa Sotsiaalfondi 
kohta kehtivad eeskirjad, mis toimib ja 
mida rahastatakse asjakohaselt; nõuab 
komisjonilt tegutsemist selle nimel, et 
Euroopa Sotsiaalfondi rakenduskavad 
saaksid tulevikus rohkem rahalisi 
vahendeid;

Or. de
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Muudatusettepanek 31
Nadja Hirsch

Arvamuse projekt
Lõige 7 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. kutsub komisjoni üles suurendama 
Euroopa Sotsiaalfondi panust 
struktuurifondide tulevases ülesehituses; on 
arvamusel, et on oluline, et Euroopa 
Sotsiaalfond põhineks määrusel ja sellel 
oleks strateegiline alusraamistik, mis 
sisaldab üldsätteid ühtekuuluvusfondide 
kohta ja millel on eeskirjad, mis toimib ja 
mida rahastatakse asjakohaselt;

7. kutsub komisjoni üles suurendama 
Euroopa Sotsiaalfondi panust 
struktuurifondide tulevases ülesehituses; on 
arvamusel, et on oluline, et Euroopa 
Sotsiaalfond põhineks määrusel ja sellel 
oleks strateegiline alusraamistik, mis 
sisaldab üldsätteid ühtekuuluvusfondide 
kohta ja millel on eeskirjad, mis toimib ja 
mida rahastatakse asjakohaselt; senine 
kogemus on näidanud, et Euroopa 
Sotsiaalfondi ja Euroopa 
Regionaalarengu Fondi kombineerimine, 
samuti Euroopa Sotsiaalfondi vahendite 
kasutamine kuni 10% ulatuses on olnud 
edukas ja säästev ning et selline 
paindlikkus tuleb säilitada;

Or. de

Muudatusettepanek 32
Tamás Deutsch

Arvamuse projekt
Lõige 7 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. on seisukohal, et inimressursi 
arendamine ja teabe parem levitamine on 
vahendite eduka kasutamise ja eri 
projektide täpse elluviimise eeldus;

Or. en
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Muudatusettepanek 33
Tamás Deutsch

Arvamuse projekt
Lõige 7 b (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 b. on seisukohal, et oluline on edendada 
töötajate oskuste kohandamist tööturu 
nõuetele ning elukestva õppe 
programmide kohandamist tulevikku 
suunatud töökohtade edendamisele kiirelt 
arenevas teadmistepõhises ühiskonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 34
Tamás Deutsch

Arvamuse projekt
Lõige 7 c (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 c. juhib tähelepanu Euroopa 
Regionaalarengu Fondi rollile Euroopa 
Sotsiaalfondi tõhusal kasutamisel, sest 
Euroopa Regionaalarengu Fondi 
ülesanne on luua tingimused (nt korralik 
infrastruktuur ja piisav juurdepääs), ilma 
milleta ei oleks tööhõivega seotud 
investeeringud tulemuslikud;

Or. en

Muudatusettepanek 35
Nadja Hirsch

Arvamuse projekt
Lõige 8 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. tunnistab, et majanduskriisil on 
ebaühtlane mõju ELi territooriumil ja eri 

8. tunnistab, et majanduskriisil on 
ebaühtlane mõju ELi territooriumil ja eri 
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kodanikele; usub, et uus fondide 
kasutamise strateegia on tõhusam, kui see 
hõlmab nii juhtimise piirkondlikku kui ka 
kohalikku tasandit, mis võimaldab 
kohandada strateegilisi eesmärke 
territooriumi eripäraga, eelkõige dialoogi 
kaudu kõigi sidusrühmadega;

kodanikele; usub, et uus fondide 
kasutamise strateegia on tõhusam, kui see 
hõlmab nii juhtimise piirkondlikku kui ka 
kohalikku tasandit, nõuab poliitiliste 
eesmärkide sõnastamisel piisava 
mänguruumi jätmist piirkondlike ja 
kohalike vajaduste jaoks;

Or. de

Muudatusettepanek 36
Elisabeth Schroedter

Arvamuse projekt
Lõige 8 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. tunnistab, et majanduskriisil on 
ebaühtlane mõju ELi territooriumil ja eri 
kodanikele; usub, et uus fondide 
kasutamise strateegia on tõhusam, kui see 
hõlmab nii juhtimise piirkondlikku kui ka 
kohalikku tasandit, mis võimaldab 
kohandada strateegilisi eesmärke 
territooriumi eripäraga, eelkõige dialoogi 
kaudu kõigi sidusrühmadega;

8. tunnistab, et majanduskriisil on 
ebaühtlane mõju ELi territooriumil ja eri 
kodanikele; usub, et uus fondide 
kasutamise strateegia on tõhusam, kui see 
hõlmab nii juhtimise piirkondlikku kui ka 
kohalikku tasandit, sotsiaalpartnereid, 
soolise võrdõiguslikkuse volinikke ja 
valitsusväliseid organisatsioone, mis 
võimaldab kohandada strateegilisi 
eesmärke territooriumi eripäraga, eelkõige 
dialoogi kaudu kõigi sidusrühmadega;

Or. de

Muudatusettepanek 37
Rovana Plumb

Arvamuse projekt
Lõige 8 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. tunnistab, et majanduskriisil on 
ebaühtlane mõju ELi territooriumil ja eri 
kodanikele; usub, et uus fondide 
kasutamise strateegia on tõhusam, kui see 
hõlmab nii juhtimise piirkondlikku kui ka 
kohalikku tasandit, mis võimaldab 

8. tunnistab, et majanduskriisil on 
ebaühtlane mõju ELi territooriumil ja eri 
kodanikele; usub, et uus fondide 
kasutamise strateegia on tõhusam, kui see 
hõlmab nii juhtimise piirkondlikku kui ka 
kohalikku tasandit, mis võimaldab 
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kohandada strateegilisi eesmärke 
territooriumi eripäraga, eelkõige dialoogi 
kaudu kõigi sidusrühmadega;

kohandada strateegilisi eesmärke 
territooriumi eripäraga, eelkõige dialoogi 
kaudu kõigi sidusrühmadega, pöörates 
erilist tähelepanu suhetele finants- ja 
pangandusasutustega;

Or. ro

Muudatusettepanek 38
Franz Obermayr

Arvamuse projekt
Lõige 8 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. tunnistab, et majanduskriisil on 
ebaühtlane mõju ELi territooriumil ja eri 
kodanikele; usub, et uus fondide 
kasutamise strateegia on tõhusam, kui see 
hõlmab nii juhtimise piirkondlikku kui ka 
kohalikku tasandit, mis võimaldab 
kohandada strateegilisi eesmärke 
territooriumi eripäraga, eelkõige dialoogi 
kaudu kõigi sidusrühmadega;

8. tunnistab, et majanduskriisil on 
ebaühtlane mõju ELi territooriumil, 
ühiskonnarühmadele ja eri kodanikele; 
usub, et uus fondide kasutamise strateegia 
on tõhusam, kui see hõlmab nii juhtimise 
piirkondlikku kui ka kohalikku tasandit, 
mis võimaldab kohandada strateegilisi 
eesmärke territooriumi eripäraga, eelkõige 
dialoogi kaudu kõigi sidusrühmadega;

Or. de

Muudatusettepanek 39
Sergio Gaetano Cofferati

Arvamuse projekt
Lõige 8 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 a. peab fondide paremini kasutamise 
jaoks otsustavalt tähtsaks tööturu 
osapoolte aktiivset kaasamist sotsiaalse ja 
piirkondliku dialoogi kaudu, mis ei jää 
ühekordseks ettevõtmiseks;

Or. it



AM\851377ET.doc 21/24 PE454.559v01-00

ET

Muudatusettepanek 40
Sergio Gaetano Cofferati

Arvamuse projekt
Lõige 8 b (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 b. rõhutab, kuidas majanduskriis on 
muutnud sekkumismeetmed veelgi 
vajalikumaks sektorites, millega tegeleb 
Euroopa Sotsiaalfond, eriti 
sekkumismeetmed tööhõive, kutsealase 
ümberõppe, sotsiaalse kaasamise ja
vaesuse vähendamise toetamiseks;

Or. it

Muudatusettepanek 41
Tamás Deutsch

Arvamuse projekt
Lõige 9 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9. palub komisjonil esitada 
struktuurifondide reform, millega 
lihtsustada menetlusi ja nende kasutamist 
reguleerivaid eeskirju, parandada 
kontrollisüsteemi ja läbipaistvust 
vahendite eraldamisel, et muuta ELi 
ühtekuuluvuspoliitika nähtavamaks.

9. palub komisjonil esitada 
struktuurifondide läbivaatamine, millega 
lihtsustada menetlusi ja nende kasutamist 
reguleerivaid eeskirju, parandada kontrolli-
ja hindamissüsteemi ja läbipaistvust ning
ELi ühtekuuluvuspoliitika nähtavust.

Or. en

Muudatusettepanek 42
Sergio Gaetano Cofferati

Arvamuse projekt
Lõige 9 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9. palub komisjonil esitada 
struktuurifondide reform, millega 

9. palub komisjonil esitada 
struktuurifondide reform, millega 
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lihtsustada menetlusi ja nende kasutamist 
reguleerivaid eeskirju, parandada 
kontrollisüsteemi ja läbipaistvust vahendite 
eraldamisel, et muuta ELi 
ühtekuuluvuspoliitika nähtavamaks.

lihtsustada menetlusi ja nende kasutamist 
reguleerivaid eeskirju, arvestades ka 
märkimisväärse osa Euroopa Liidu poolt 
kättesaadavaks tehtud vahendite 
kasutamata jätmist, ning parandada 
kontrollisüsteemi ja läbipaistvust vahendite 
eraldamisel, et muuta ELi 
ühtekuuluvuspoliitika nähtavamaks.

Or. it

Muudatusettepanek 43
Pervenche Berès

Arvamuse projekt
Lõige 9 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9. palub komisjonil esitada 
struktuurifondide reform, millega 
lihtsustada menetlusi ja nende kasutamist 
reguleerivaid eeskirju, parandada 
kontrollisüsteemi ja läbipaistvust vahendite 
eraldamisel, et muuta ELi 
ühtekuuluvuspoliitika nähtavamaks.

9. palub komisjonil esitada 
struktuurifondide reform, millega 
lihtsustada menetlusi ja nende kasutamist 
reguleerivaid eeskirju, et see tuleks kasuks 
ka väikestele struktuuridele, ning
parandada kontrollisüsteemi ja 
läbipaistvust vahendite eraldamisel, et 
muuta ELi ühtekuuluvuspoliitika 
nähtavamaks.

Or. fr

Muudatusettepanek 44
Nadja Hirsch

Arvamuse projekt
Lõige 9 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9. palub komisjonil esitada 
struktuurifondide reform, millega 
lihtsustada menetlusi ja nende kasutamist 
reguleerivaid eeskirju, parandada 
kontrollisüsteemi ja läbipaistvust vahendite 
eraldamisel, et muuta ELi 
ühtekuuluvuspoliitika nähtavamaks.

9. palub komisjonil esitada 
struktuurifondide reform, millega 
lihtsustada menetlusi ja nende kasutamist 
reguleerivaid eeskirju, parandada 
kontrollisüsteemi ja läbipaistvust vahendite 
eraldamisel, et muuta ELi 
ühtekuuluvuspoliitika nähtavamaks; 
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reformi keskmes peab olema 
kasutajasõbralikkus; siia kuulub ka 
heakskiidetud raha kiirem edastamine 
lõppkasutajatele, et vältida nende 
likviidsusest tulenevaid raskusi seetõttu, et 
liikmesriigid hoiavad raha kinni.

Or. de

Muudatusettepanek 45
Danuta Jazłowiecka

Arvamuse projekt
Lõige 9 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9. palub komisjonil esitada 
struktuurifondide reform, millega 
lihtsustada menetlusi ja nende kasutamist 
reguleerivaid eeskirju, parandada 
kontrollisüsteemi ja läbipaistvust vahendite 
eraldamisel, et muuta ELi 
ühtekuuluvuspoliitika nähtavamaks.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 46
Sergio Gaetano Cofferati

Arvamuse projekt
Lõige 9 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9 a. soovib soodustuste kehtestamist heade 
tulemuste kindlustamiseks ja peab 
vajalikuks, et vahendeid kasutatakse 
vastavalt iga fondi otstarbele selgetel ja 
mõõdetavatel eesmärkidel, mis 
võimaldavad tulemust paremini hinnata.

Or. it
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Muudatusettepanek 47
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Arvamuse projekt
Lõige 9 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9 a. palub selleks kodanike hästi 
teavitamise huvides, et arendataks välja 
ühtsete kontaktpunktide süsteemid, mille 
eesmärk on huvitatud isikuid nende 
asjaajamistes suunata, teavitada ja 
nõustada;
nõuab ühtlasi tungivalt, et lihtsustamise 
püüe oleks kodanikule nähtav ja et selle 
eesmärk oleks vähendada nõutava teabe 
hulka minimaalse vajalikuni.

Or. fr


