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Muudatusettepanek 1
Andrzej Grzyb

Arvamuse projekt
Lõige -1 (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

-1. rõhutab, et kooskõlas Lissaboni 
lepingu sätetega ja seniste parimate 
tavadega tuleks ühtekuuluvuspoliitikat 
rakendada koostoime loomise ja 
regionaalpoliitika vahendite valdkondliku 
hajutamise vältimisega. Tööd mõlemas 
valdkonnas tuleks jätkata käesoleva aasta 
lõpuni ja ka 2013. aasta järgse 
finantsraamistiku raames;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Adam Gierek

Arvamuse projekt
Lõige 1 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitika on 
peamine vahend, mille abil saavutada 
2020. aastaks 20-20-20 eesmärk ning 
koostada ühtne strateegia keskpikas ja 
pikas perspektiivis äärmiselt 
energiatõhusa ja väheste süsinikdioksiidi 
heitkogustega Euroopa majanduse jaoks;
märgib, et investeerimine energiatõhususe 
ja taastuvenergia projektidesse ei edene 
ootuspäraselt;

1. osutab sellele, et ühtekuuluvuse 
rahastamine peaks kaasa aitama kogu 
ELi säästvale arengule, kasutades 
paremini ELi keskmisest madalama 
sisemajanduse koguproduktiga 
piirkondade ja alampiirkondade 
potentsiaali; rõhutab, et 
ühtekuuluvuspoliitika on peamine vahend, 
mille abil saavutada 2020. aastaks 20-20-
20 eesmärk, milles on eriti arvesse võetud 
energiajulgeoleku ja ühtse turu raames 
töökohtade loomist soodustava arenguga 
seotud küsimusi;

Or. pl
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Muudatusettepanek 3
Ilda Figueiredo, Jacky Hénin

Arvamuse projekt
Lõige 1 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitika on 
peamine vahend, mille abil saavutada 
2020. aastaks 20-20-20 eesmärk ning 
koostada ühtne strateegia keskpikas ja 
pikas perspektiivis äärmiselt energiatõhusa 
ja väheste süsinikdioksiidi heitkogustega 
Euroopa majanduse jaoks; märgib, et 
investeerimine energiatõhususe ja 
taastuvenergia projektidesse ei edene 
ootuspäraselt;

1. rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitika on 
peamine vahend, mille abil edendada 
majanduslikku ja sotsiaalset 
ühtekuuluvust, et võtta meetmeid 
piirkondliku ebavõrdsuse vähendamiseks, 
edendada tõelist lähenemist ning ergutada 
kasvu ja tööhõivet, samuti saaks selle abil 
ümber jaotada ja tasaarvestada vähem 
arenenud piirkondade kulusid, mis on 
seotud ühtse turu ja majandus- ja 
rahaliiduga, ja aidata saavutada 2020. 
aastaks 20-20-20 eesmärk ning koostada 
ühtne strateegia keskpikas ja pikas 
perspektiivis äärmiselt energiatõhusa ja 
väheste süsinikdioksiidi heitkogustega 
Euroopa majanduse jaoks märgib, et 
investeerimine energiatõhususe ja 
taastuvenergia projektidesse ei edene 
ootuspäraselt;

Or. pt

Muudatusettepanek 4
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Lõige 1 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitika on 
peamine vahend, mille abil saavutada 
2020. aastaks 20-20-20 eesmärk ning 
koostada ühtne strateegia keskpikas ja 
pikas perspektiivis äärmiselt energiatõhusa 
ja väheste süsinikdioksiidi heitkogustega 
Euroopa majanduse jaoks; märgib, et 
investeerimine energiatõhususe ja 
taastuvenergia projektidesse ei edene 

1. rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitika on 
peamine vahend, mille abil saavutada 
2020. aastaks 20-20-20 eesmärk ning 
koostada ühtne strateegia keskpikas ja 
pikas perspektiivis äärmiselt energiatõhusa 
ja väheste süsinikdioksiidi heitkogustega 
Euroopa majanduse jaoks; märgib, et 
investeerimine energiatõhususe ja 
taastuvenergia projektidesse, lairiba 
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ootuspäraselt; juurdepääsuvõrkude kasutuselevõttu ning 
info- ja sidetehnoloogia kasutamisse 
avalikus ja erasektoris ei edene 
ootuspäraselt;

Or. ro

Muudatusettepanek 5
Andrzej Grzyb

Arvamuse projekt
Lõige 1 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitika on 
peamine vahend, mille abil saavutada 
2020. aastaks 20-20-20 eesmärk ning 
koostada ühtne strateegia keskpikas ja 
pikas perspektiivis äärmiselt energiatõhusa 
ja väheste süsinikdioksiidi heitkogustega 
Euroopa majanduse jaoks; märgib, et 
investeerimine energiatõhususe ja 
taastuvenergia projektidesse ei edene 
ootuspäraselt;

1. rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitika on 
oluline vahend, mille abil saavutada 2020. 
aastaks 20-20-20 eesmärk ning koostada 
ühtne strateegia keskpikas ja pikas 
perspektiivis äärmiselt energiatõhusa ja 
väheste süsinikdioksiidi heitkogustega 
Euroopa majanduse jaoks; märgib, et 
investeerimine energiatõhususe, energia 
infrastruktuuri ja taastuvenergia 
projektidesse ei edene ootuspäraselt;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Ilda Figueiredo, Jacky Hénin

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. on veendunud, et 
ühtekuuluvuspoliitika viimine „EL 2020 
strateegia" prioriteetide alla võib 
negatiivselt mõjutada majanduslikku ja 
sotsiaalset ühtekuuluvust, sest siis 
rõhutatakse liigselt konkurentsivõimet, 
deregulatsiooni, kohanemist ja 
äritegemist soosivat mõtteviisi, mis 
kahjustab ühtekuuluvust, lähenemist ja 
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vajalikku sotsiaalset jätkusuutlikkust;

Or. pt

Muudatusettepanek 7
Lena Ek

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitika ja 
projektid tuleb paremini siduda Euroopa 
2020. aasta kasvu ja töökohtade 
strateegiaga ja need tuleb muuta 
tulemuspõhisemaks; rõhutab, et tuleb 
seada selged eesmärgid ja hinnata, kas 
tulemused on saavutatud, ning jagada 
pädevused selgelt igale juhtimistasandile;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Adam Gierek

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitikal ei 
ole piisavalt tõhus roll investeeringute 
suunamisel kliimamuutusega kohanemise 
infrastruktuuri, nagu kaitseehitistesse 
üleujutuste vastu;

Or. pl

Muudatusettepanek 9
Lena Ek

Arvamuse projekt
Lõige 1 b (uus) 
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 b. nõuab toetuste eraldamise ja 
eelnevate tulemuste ühendamist ning 
kontrollikojale ja Euroopa 
Pettustevastasele Ametile rohkemate 
võimaluste andmist Euroopa rahaliste 
vahendite tagasinõudmise menetluste 
algatamiseks, kui liikmesriigid kasutavad 
neid ebaotstarbekalt, ja tarbetu 
halduskoormuse kõrvaldamist, 
paindlikumat projektijuhtimist ja 
sünkroniseeritud kontrollimist, et seda 
lihtsamaks muuta ning vältida segadust ja 
ekslikku tõlgendamist, mida praegused 
haldustavad sageli tekitavad;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Ilda Figueiredo, Jacky Hénin

Arvamuse projekt
Lõige 1 b (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 b. on seisukohal, et äritegevuse ELi 
sisese ümberpaiknemise vältimiseks tuleb 
struktuurifondidest eraldatava riigiabi 
tingimuseks seada pikaajalised lepingud, 
milles sätestatud kohustused hõlmavad 
asukohta, kestust ja alalisi töökohti;

Or. pt

Muudatusettepanek 11
Ilda Figueiredo, Jacky Hénin

Arvamuse projekt
Lõige 1 c (uus) 
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 c. on seisukohal, et 
ühtekuuluvuspoliitikas ei tohi näha 
üksnes teiste valdkondlike poliitikate 
eesmärkide saavutamise vahendit, sest see 
on suure lisandväärtusega ühenduse 
poliitika, millel on oma eesmärk:
majanduslik ja sotsiaalne ühtekuuluvus;

Or. pt

Muudatusettepanek 12
Lena Ek

Arvamuse projekt
Lõige 2 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. palub komisjonil kindlaks teha 
takistused, mis ei võimaldada neid fonde 
energiavaldkonnas suuremal määral 
kasutada, ning esitada lisameetmed 
olukorra parandamiseks;

2. palub komisjonil kindlaks teha 
takistused, mis ei võimaldada neid fonde 
energiatõhususeks suuremal määral 
kasutada, ning esitada lisameetmed 
olukorra parandamiseks; selliste meetmete 
hulka võiksid kuuluda info parema 
liikumise tagamine kohalikul tasandil või 
koondinfokeskuste loomine ja nende 
meetmete hindamine energiatõhususe 
suurendamise alusel; 

Or. en

Muudatusettepanek 13
Andrzej Grzyb

Arvamuse projekt
Lõige 2 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. palub komisjonil kindlaks teha 
takistused, mis ei võimaldada neid fonde 
energiavaldkonnas suuremal määral 

2. palub komisjonil kindlaks teha 
takistused, mis ei võimaldada neid fonde 
energiavaldkonnas suuremal määral 
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kasutada, ning esitada lisameetmed 
olukorra parandamiseks;

kasutada, ning esitada lisameetmed 
olukorra parandamiseks; esitatud 
meetmetega ei saa siiski muuta 
ühtekuuluvuspoliitika praeguseid aluseid 
ja need ei tohi põhjustada vahendite 
valdkondlikku hajutamist;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Lena Ek

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. palub komisjonil ja riigi 
ametiasutustel parandada 
Ühtekuuluvusfondi vahendite ja 
teadusuuringute raamprogrammi vahelist 
seost, rõhutab, et Ühtekuuluvusfondi 
vahendeid tuleks kasutada 
teadusuuringute infrastruktuuri 
tugevdamiseks, et teadusuuringud 
saavutaksid teadusrahastamiseks vajaliku 
tipptaseme, nõuab paremat infovoogu 
Ühtekuuluvusfondi ja teadusuuringute 
vahel, sest suure potentsiaaliga projektid 
vajavad taotluse heakskiitmiseks 
juurdepääsu parematele vahenditele;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Ilda Figueiredo, Jacky Hénin

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. palub komisjonil teha süvaanalüüs 
mõju kohta, mida stabiilsuse ja kasvu 
pakti rakendamine, euro kasutuselevõtt 
ning sise- ja rahvusvaheliste turgude 
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liberaliseerimine avaldab ühtekuuluvus-
ja lähenemispoliitikale, eriti kõikide 
liikmesriikide mikroettevõtetele ning 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtetele; 

Or. pt

Muudatusettepanek 16
Andrzej Grzyb

Arvamuse projekt
Lõige 3 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. palub komisjonil ühtekuuluvuspoliitika 
ja ELi finantsperspektiivi läbivaatamist 
silmas pidades tagada, et 
energiasäästlikkus arvatakse automaatselt 
struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi 
vahendite kasutamise tingimuste hulka, 
ning eraldada rohkem vahendeid 
energiatõhususe ja detsentraliseeritud 
taastuvenergia projektidele;

3. palub komisjonil ühtekuuluvuspoliitika 
ja ELi finantsperspektiivi läbivaatamist 
silmas pidades tagada, et 
energiasäästlikkus arvatakse vajaduse 
korral automaatselt struktuurifondide ja 
Ühtekuuluvusfondi vahendite kasutamise 
tingimuste hulka, ning eraldada rohkem 
vahendeid energiatõhususe ja 
detsentraliseeritud taastuvenergia 
projektidele; sellega ei või kõrvale tõrjuda 
projekte, mis ei ole kuidagi seotud 
energiatõhususega, ega suurendada 
struktuuri- ja ühtekuuluvusfondidest 
toetuse saajatele esitatavaid 
bürokraatianõudeid;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Adam Gierek

Arvamuse projekt
Lõige 3 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. palub komisjonil ühtekuuluvuspoliitika 
ja ELi finantsperspektiivi läbivaatamist 
silmas pidades tagada, et 
energiasäästlikkus arvatakse automaatselt 

3. palub komisjonil ühtekuuluvuspoliitika 
ja ELi finantsperspektiivi läbivaatamist 
silmas pidades tagada, et 
energiasäästlikkus, mis on saavutatud 
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struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi 
vahendite kasutamise tingimuste hulka, 
ning eraldada rohkem vahendeid 
energiatõhususe ja detsentraliseeritud 
taastuvenergia projektidele;

tehniliselt ja majanduslikult tõhusama 
energiakasutamisega, arvatakse 
automaatselt struktuurifondide ja 
Ühtekuuluvusfondi vahendite kasutamise 
tingimuste hulka, ning eraldada rohkem 
vahendeid elektritootmise ja ülekande
tõhususe ja detsentraliseeritud soojuse ja 
elektri koostootmise ja taastuvenergia 
projektidele;

Or. pl

Muudatusettepanek 18
Ilda Figueiredo, Jacky Hénin

Arvamuse projekt
Lõige 3 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. palub komisjonil ühtekuuluvuspoliitika 
ja ELi finantsperspektiivi läbivaatamist 
silmas pidades tagada, et 
energiasäästlikkus arvatakse automaatselt
struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi 
vahendite kasutamise tingimuste hulka, 
ning eraldada rohkem vahendeid 
energiatõhususe ja detsentraliseeritud 
taastuvenergia projektidele;

3. palub komisjonil ühtekuuluvuspoliitika 
ja ELi finantsperspektiivi läbivaatamist 
silmas pidades tagada, et 
energiasäästlikkust võetakse arvesse kui
struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi 
vahendite kasutamise tingimust, kui 
energia säästmiseks vajalike 
investeeringute jaoks antakse eritoetust, 
ning eraldada rohkem vahendeid 
energiatõhususe ja detsentraliseeritud 
taastuvenergia projektidele;

Or. pt

Muudatusettepanek 19
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Lõige 3 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. palub komisjonil ühtekuuluvuspoliitika 
ja ELi finantsperspektiivi läbivaatamist
silmas pidades tagada, et 
energiasäästlikkus arvatakse automaatselt 

3. palub komisjonil ühtekuuluvuspoliitika 
ja ELi finantsperspektiivi läbivaatamist 
silmas pidades tagada, et 
energiasäästlikkus arvatakse automaatselt 



PE452.653v01-00 12/19 AM\838249ET.doc

ET

struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi 
vahendite kasutamise tingimuste hulka, 
ning eraldada rohkem vahendeid 
energiatõhususe ja detsentraliseeritud 
taastuvenergia projektidele;

struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi 
vahendite kasutamise tingimuste hulka, 
ning eraldada rohkem vahendeid 
energiatõhususe projektidele ja eriti 
hoonete energiatõhususega seotud 
projektidele ja detsentraliseeritud 
taastuvenergia projektidele;

Or. ro

Muudatusettepanek 20
Francisco Sosa Wagner

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. on veendunud, et eluasemesektor võib 
kaasa aidata regionaalarengu 
ergutamisele, tugevdades tehnoloogilisel 
innovatsioonil põhinevat 
majandustegevust energia valdkonnas, 
parandades linnade seisundit ja 
sotsiaalset ühtekuuluvust selles 
valdkonnas, palub komisjonil hiljemalt 
juuniks 2011 käivitada Euroopa ehitiste 
algatus, eesmärgiga toetada energia 
nulltarbimisega hoonestuskeskkonna 
saavutamist 2050. aastaks;

Or. en

Muudatusettepanek 21
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. palub komisjonil ja liikmesriikidel 
kasutada võimalust, mida pakub 
finantsperspektiivi 2007–2013 ja 
ühtekuuluvuspoliitika vahekokkuvõtte 
läbivaatamine, et kindlustada Euroopa 
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rahastamise parem vastuvõtuvõime 
ajavahemikul 2011–2013;

Or. ro

Muudatusettepanek 22
Francisco Sosa Wagner

Arvamuse projekt
Lõige 3 b (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 b. rõhutab, et ELi vahendeid hoonete 
seisundi parandamiseks tuleks anda 
ainult sellistele projektidele, millega 
toetatakse põhjalikku renoveerimist, mille 
tulemusena väheneb energia tarbimine 
hoone seisundist sõltudes 50–90% 
võrreldes renoveerimiseelse tarbimisega, 
nii et 2050. aastaks on praeguste hoonete 
energiatarbimine paranenud keskmiselt 
vähemalt 80% praeguse tarbimisega 
võrreldes;

Or. en

Muudatusettepanek 23
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Lõige 3 b (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 b. palub komisjonil ja liikmesriikidel 
arvesse võtta ELi 2020. aasta strateegias 
ette nähtud prioriteete ja näidata 
paindlikkust rakenduskavade 
läbivaatamisel ja programmidele 
vahendite ümberjagamisel, et saavutada 
selles strateegias ette nähtud eesmärgid;

Or. ro



PE452.653v01-00 14/19 AM\838249ET.doc

ET

Muudatusettepanek 24
Ilda Figueiredo, Jacky Hénin

Arvamuse projekt
Lõige 4 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. tunnistab, et ressursside tõhus 
kasutamine on sotsiaalselt ja 
majanduslikult mitmeti kasulik, eelkõige 
luues nii maa- kui linnapiirkondades 
töökohti, mis ei ole ümberpaigutamise 
ohus, eriti VKEde sektoris;

4. tunnistab, et ressursside tõhus 
kasutamine on sotsiaalselt ja 
majanduslikult mitmeti kasulik, eelkõige 
luues nii maa- kui linnapiirkondades 
töökohti, mis ei ole ümberpaigutamise 
ohus, eriti VKEde sektoris; on mures selle 
pärast, et mõnes piirkonnas ei ole ELi abi 
mikroettevõtetele ning väikestele ja 
keskmise suurusega ettevõtetele olnud 
piisavalt suur, et tasakaalustada ühtse 
turu, majandus- ja rahaliidu ning 
maailmakaubanduse liberaliseerimise 
negatiivset mõju;

Or. pt

Muudatusettepanek 25
Adam Gierek

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. tunnistab, et vahendeid saab paremini 
kasutada ja sotsiaalseid tulemusi 
saavutada, kui ühtekuuluvuspoliitikat 
rahastatakse sellisel viisil, et see edendab 
säästvat arengut liikmesriigi piirkonna ja 
alampiirkonna tasandil; on seisukohal, et 
ühtekuuluvuse ühtlasem rahastamine 
vabastab kohaliku sotsiaalse potentsiaali 
ja kohalikud vahendid, luues sellega uusi 
töökohti;

Or. pl
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Muudatusettepanek 26
Andrzej Grzyb

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. seoses uue finantsraamistiku ja ELi 
2020. aasta strateegiaga nõuab 
bürokraatia vähendamist väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete osas ja 
paremat juurdepääsu vahenditele;
rõhutab väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtete kui innovatiivsete üksuste rolli 
majanduses ning rõhutab „uinuvate 
uuendajate äratamist“, see tähendab 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 
toetamist, et nad osaleksid innovaatilistes 
projektides ja saaksid teadlikumaks oma 
potentsiaalist;

Or. en

Muudatusettepanek 27

Oriol Junqueras Vies fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. palub komisjonil teha väikestele ja 
keskmise suurusega ettevõtetele 
kättesaadavamaks piirkondlike projektide 
ELi rahastamine, suurendades eelarvelist 
toetust konkreetsetele väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete programme, toetades 
vastuvõtuvõime parandamist ja 
haldusmenetluste lihtsustamist;

Or. en
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Muudatusettepanek 28
Lena Ek

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. rõhutab konkurentsivõimelise 
metsandussektori tähtsat rolli 
piirkondlikus arengus, eriti 
maapiirkondades, kus metsandussektor 
annab suure panuse majanduskasvu, 
töökohtade loomisse ja jõukuse kasvu;

Or. en

Muudatusettepanek 29
Andrzej Grzyb

Arvamuse projekt
Lõige 4 b (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 b. rõhutab kohalike ja piirkondlike 
asutuste rolli ühtekuuluvuspoliitika 
rakendamisel, eelkõige seoses kohalikele 
ja piirkondlikele asutustele ELi 2020. 
aasta strateegias ette nähtud rolliga 
tööhõive taastamisel ning väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete sektori 
arendamisel, ja nende suutlikkust 
kindlaks teha kohalikud probleemid ja 
vajadused; nõuab seetõttu koostöö 
tugevdamist kohalike ja piirkondlike 
asutustega ühtekuuluvuspoliitika 
rakendamisel ja Regioonide Komitee 
arvamuse „Ühtekuuluvuspoliitika panus 
Euroopa 2020. aasta strateegiasse” 
arvesse võtmist ühtekuuluvuspoliitika 
väljatöötamisel 2013. aasta järgses 
finantsperspektiivis;

Or. en
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Muudatusettepanek 30

Oriol Junqueras Vies fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 4 b (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 b. tunneb sellega seoses heameelt 
algatuste JASPERS (projektide 
koostamine), JEREMIE (omakapital, 
laenud ja tagatised) ja JASMINE 
(mikrokrediidiasutused) jätkumise üle 
ning soovitab komisjonil jätkata väikeste 
ja keskmise suurusega ettevõtete 
osalemise protsessi lihtsustamist ja 
sujuvamaks muutmist ning ELi uue 
finantskorralduse vahendite kindlaks 
tegemist;

Or. en

Muudatusettepanek 31

Oriol Junqueras Vies fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 4 c (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 c. on veendunud, et väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete, ettevõtlusvõrkude, 
uurimisinstituutide, klastrite ja 
piirkondlike asutuste vahelist kooostööd 
kohalikul tasandil tuleks parandada, et 
kiiremini leida piirkondlikud programmid 
ja projektivõimalused, toetades 
rakendusuuringute arendamist, 
innovatsiooni ja kõrget kvalifikatsiooni 
nõudvate töökohtade loomist;

Or. en
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Muudatusettepanek 32
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Lõige 5 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia tähtsust 
energiatõhususe ning ELi sotsiaalse, 
majandusliku ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse edendamisel;

5. rõhutab info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia tähtsust 
energiatõhususe ning ELi sotsiaalse, 
majandusliku ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse edendamisel, peab EL 27 
üldkulutustest 3,7% 
ühtekuuluvuspoliitikale mitterahuldavaks 
ja palub komisjonil ja liikmesriikidel 
kiirendada investeeringute tegemist info-
ja sidetehnoloogiasse;

Or. ro

Muudatusettepanek 33
Adam Gierek

Arvamuse projekt
Lõige 5 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab info- ja
kommunikatsioonitehnoloogia tähtsust 
energiatõhususe ning ELi sotsiaalse,
majandusliku ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse edendamisel;

5. rõhutab hariduse ja teadusuuringute 
tähtsust innovatsiooni, eelkõige info- ja
sidetehnoloogia valdkonnas, ja
energiatõhususe edendamisel seoses 
ühtekuuluvuspoliitika ja säästva 
majandusarenguga ELis;

Or. pl

Muudatusettepanek 34
Adam Gierek

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus) 



AM\838249ET.doc 19/19 PE452.653v01-00

ET

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. juhib tähelepanu raskustele, mis
liikmesriikidel on ELi direktiivide 
rakendamisel olmejäätmete 
ringlussevõtmisel ja käitlemisel, ja 
asjaolule, et materjali ja energia 
ringlussevõtt annab täiendava võimaluse 
ressursside saamiseks ja uute töökohtade 
loomiseks, eriti piirkondlikul ja 
alampiirkondlikul tasandil;

Or. pl


