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Muudatusettepanek 1
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. usub, et selleks, et aidata Euroopa Liit 
välja praegusest majanduslikust ja 
sotsiaalsest kriisist ja tagada Euroopa Liidu 
tulevane konkurentsivõimelisus 
globaliseerunud maailmas, on tungivalt 
vajalik, et jõutaks Euroopa Liidu 2020. 
aasta strateegias ettenähtud eesmärgini 
saavutada arukas, jätkusuutlik ja kaasav 
majanduskasv; rõhutab, et selle eesmärgi 
saavutamiseks tuleb keskse tähtsusega 
poliitikavaldkondades teha hinnanguliselt 
1600 miljardi euro väärtuses tulevikku 
suunatud investeeringuid;

1. usub, et selleks, et aidata Euroopa Liit 
välja praegusest majanduslikust ja 
sotsiaalsest kriisist ja tagada Euroopa Liidu 
tulevane konkurentsivõimelisus 
globaliseerunud maailmas, on tungivalt 
vajalik, et jõutaks Euroopa Liidu 2020. 
aasta strateegias ettenähtud eesmärgini 
saavutada arukas, jätkusuutlik ja kaasav 
majanduskasv; rõhutab, et selle eesmärgi 
saavutamiseks tuleb keskse tähtsusega 
poliitikavaldkondades teha hinnanguliselt 
1600 miljardi euro väärtuses tulevikku 
suunatud investeeringuid; tuletab meelde 
Euroopa Parlamendi 8. juuni 2011. aasta 
resolutsioonis1 avaldatud seisukohta, et 
isegi kui järgmise mitmeaastase 
finantsraamistiku vahendite summa oleks 
2013. aasta tasemest 5% suurem, oleks 
võimalik liidu kokkulepitud eesmärkide ja 
kohustuste ning liidu solidaarsuse 
põhimõtte täitmiseks anda kõigest piiratud 
panus;
__________________
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0266.

Or. en

Muudatusettepanek 2
Franck Proust

Arvamuse projekt
Lõige 1
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. usub, et selleks, et aidata Euroopa Liit 
välja praegusest majanduslikust ja 
sotsiaalsest kriisist ja tagada Euroopa Liidu 
tulevane konkurentsivõimelisus 
globaliseerunud maailmas, on tungivalt 
vajalik, et jõutaks Euroopa Liidu 2020. 
aasta strateegias ettenähtud eesmärgini 
saavutada arukas, jätkusuutlik ja kaasav 
majanduskasv; rõhutab, et selle eesmärgi 
saavutamiseks tuleb keskse tähtsusega 
poliitikavaldkondades teha hinnanguliselt 
1600 miljardi euro väärtuses tulevikku 
suunatud investeeringuid;

1. usub, et selleks, et aidata Euroopa Liit 
välja praegusest majanduslikust ja 
sotsiaalsest kriisist ja tagada Euroopa Liidu 
tulevane konkurentsivõimelisus 
globaliseerunud maailmas, on tungivalt 
vajalik, et jõutaks Euroopa Liidu 2020. 
aasta strateegias ettenähtud eesmärgini 
saavutada arukas, jätkusuutlik ja kaasav 
majanduskasv; rõhutab, et selle 
teostamiseks on ELil eesmärk saada 
maailma juhtivaks teadus- ja 
tehnikakeskuseks nii kasvu kui ka 
töökohtade poolest; rõhutab, et selle 
eesmärgi saavutamiseks tuleb keskse 
tähtsusega poliitikavaldkondades teha 
hinnanguliselt 1600 miljardi euro väärtuses 
tulevikku suunatud investeeringuid;

Or. fr

Muudatusettepanek 3
Gunnar Hökmark

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. usub, et selleks, et aidata Euroopa Liit 
välja praegusest majanduslikust ja 
sotsiaalsest kriisist ja tagada Euroopa Liidu 
tulevane konkurentsivõimelisus 
globaliseerunud maailmas, on tungivalt 
vajalik, et jõutaks Euroopa Liidu 2020. 
aasta strateegias ettenähtud eesmärgini 
saavutada arukas, jätkusuutlik ja kaasav 
majanduskasv; rõhutab, et selle eesmärgi 
saavutamiseks tuleb keskse tähtsusega 
poliitikavaldkondades teha hinnanguliselt 
1600 miljardi euro väärtuses tulevikku 
suunatud investeeringuid;

1. usub, et selleks, et aidata Euroopa Liit 
välja praegusest majanduslikust ja 
sotsiaalsest kriisist ja tagada Euroopa Liidu 
tulevane konkurentsivõimelisus 
globaliseerunud maailmas, on tungivalt 
vajalik, et jõutaks Euroopa Liidu 2020. 
aasta strateegias ettenähtud eesmärgini 
saavutada arukas, jätkusuutlik ja kaasav 
majanduskasv; on veendunud, et liidu 
eelarvet tuleb reformida, et see vastaks 
paremini 21. sajandi väljakutsetega 
seotud rahastamisvajadustele;

Or. en
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Muudatusettepanek 4
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. väljendab heameelt komisjoni 
ettepaneku üle võtta kasutusele õiglasem, 
lihtsam ja läbipaistvam omavahendite 
süsteem, mis suurendaks hiljemalt 2018. 
aastaks kuni 60% võrra omavahendite osa 
ELi eelarves; toetab täielikult komisjoni 
ettepanekut kehtestada alates 2014. 
aastast kogu ELi hõlmav 
finantstehingumaks, millest EL saaks 
omavahendid;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Gunnar Hökmark

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. on veendunud, et liidu eelarve võib 
olla võimas reforme edendav vahend, kui 
ELi kulutused on suunatud 
valdkondadesse, mis suurendavad 
majanduskasvu, nt innovatsioon ning 
teadus- ja arendustegevus;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Gunnar Hökmark
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Arvamuse projekt
Lõige 1 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 b. rõhutab, et praeguste ja tulevaste 
poliitiliste ja majanduslike probleemide 
lahendamiseks tuleb rida valdkondi, nt 
innovatsioon, teadus- ja arendustegevus, 
strateegilised investeeringud 
infrastruktuuri üleeuroopalistesse 
võrkudesse ning välispoliitika, seada 
teistest valdkondadest tähtsamale kohale;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Gunnar Hökmark

Arvamuse projekt
Lõige 1 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 c. rõhutab, et ELi üks tähtsamaid 
eesmärke on parandada oma 
konkurentsivõimet ning hõlbustada 
maailma juhtivaks teadmistepõhiseks 
majanduseks saamist; rõhutab, et 
järgmine mitmeaastane finantsraamistik 
peaks toetama seda arengut kõikides ELi 
poliitikavaldkondades;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Franck Proust

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab olulist rolli, mida Euroopa Liidu 2. rõhutab olulist rolli, mida Euroopa Liidu 
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eelarve peab täitma Euroopa Liidu ühiselt 
kokku lepitud strateegia „Euroopa 2020” 
saavutamisel, sest juhul, kui see on hästi 
korraldatud, suudab Euroopa Liidu 
rahastamine tõepoolest valla päästa ja 
kiirendada selgelt Euroopa Liidu 
lisandväärtust andvaid tegevusi, mida 
liikmesriigid omapäi sooritada ei suuda, 
ning lisaks luua sünergiat ja vastastikust 
täiendavust liikmesriikide tegevustega, 
aidates neil keskenduda olulistele 
tulevikku suunatud investeeringutele;
tervitab seega komisjoni ettepanekut 
suurendada − võrreldes praegu kehtiva 
mitmeaastase finantsraamistikuga 
2007−2013 − teadusuuringute, 
innovatsiooni, konkurentsivõime, väikese 
ja keskmise suurusega ettevõtete ning 
infrastruktuuri edendamiseks mõeldud 
Euroopa Liidu programmide rahastamist;
usub kindlalt, et need kavandatavad 
rahaeraldised kujutavad endast miinimumi, 
ja hoiatab tõsiselt liikmesriike kiusatuse 
eest neid vähendada, sest see seaks ohtu 
Euroopa Liidu usaldusväärsuse ja 
poliitilise vastutuse majanduskasvu ja 
töökohtade arvu suurendamise osas;
rõhutab samaaegselt vajadust kindlustada 
piisav eelarvealane paindlikkus, nii et 
eelarvelisi vahendeid saaks asjakohaselt 
ühildada tekkida võivate asjaolude ja 
prioriteetidega;

eelarve peab täitma Euroopa Liidu ühiselt 
kokku lepitud strateegia „Euroopa 2020” 
saavutamisel, sest juhul, kui see on hästi 
korraldatud, suudab Euroopa Liidu 
rahastamine tõepoolest valla päästa ja 
kiirendada selgelt Euroopa Liidu 
lisandväärtust andvaid tegevusi, mida 
liikmesriigid omapäi sooritada ei suuda, 
ning lisaks luua sünergiat ja vastastikust 
täiendavust liikmesriikide tegevustega;
tervitab seega komisjoni ettepanekut 
suurendada − võrreldes praegu kehtiva 
mitmeaastase finantsraamistikuga 
2007−2013 − teadusuuringute, 
innovatsiooni, konkurentsivõime, väikese 
ja keskmise suurusega ettevõtete ning 
infrastruktuuri edendamiseks mõeldud 
Euroopa Liidu programmide rahastamist;
usub kindlalt, et need kavandatavad 
rahaeraldised kujutavad endast miinimumi;
peab hädavajalikuks, et EL eraldaks 
aastaks 2020 3% oma kulutustest 
teadustegevusele ja innovatsioonile; palub 
Euroopa ametiasutustel ja erasektoril 
teha kõik endast olenev selle eesmärgi 
saavutamiseks; hoiatab tõsiselt 
liikmesriike kiusatuse eest rahaeraldisi
vähendada, sest see seaks ohtu Euroopa 
Liidu usaldusväärsuse ja poliitilise 
vastutuse majanduskasvu ja töökohtade 
arvu suurendamise osas; rõhutab 
samaaegselt vajadust kindlustada piisav
eelarvealane paindlikkus, nii et eelarvelisi 
vahendeid saaks asjakohaselt ühildada 
tekkida võivate asjaolude ja 
prioriteetidega;

Or. fr

Muudatusettepanek 9
Vicky Ford

Arvamuse projekt
Lõige 2
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab olulist rolli, mida Euroopa Liidu 
eelarve peab täitma Euroopa Liidu ühiselt 
kokku lepitud strateegia „Euroopa 2020” 
saavutamisel, sest juhul, kui see on hästi 
korraldatud, suudab Euroopa Liidu 
rahastamine tõepoolest valla päästa ja 
kiirendada selgelt Euroopa Liidu 
lisandväärtust andvaid tegevusi, mida 
liikmesriigid omapäi sooritada ei suuda, 
ning lisaks luua sünergiat ja vastastikust 
täiendavust liikmesriikide tegevustega, 
aidates neil keskenduda olulistele tulevikku 
suunatud investeeringutele; tervitab seega 
komisjoni ettepanekut suurendada − 
võrreldes praegu kehtiva mitmeaastase 
finantsraamistikuga 2007−2013 − 
teadusuuringute, innovatsiooni, 
konkurentsivõime, väikese ja keskmise 
suurusega ettevõtete ning infrastruktuuri 
edendamiseks mõeldud Euroopa Liidu 
programmide rahastamist; usub kindlalt, et 
need kavandatavad rahaeraldised kujutavad 
endast miinimumi, ja hoiatab tõsiselt 
liikmesriike kiusatuse eest neid 
vähendada, sest see seaks ohtu Euroopa 
Liidu usaldusväärsuse ja poliitilise 
vastutuse majanduskasvu ja töökohtade 
arvu suurendamise osas; rõhutab 
samaaegselt vajadust kindlustada piisav 
eelarvealane paindlikkus, nii et eelarvelisi 
vahendeid saaks asjakohaselt ühildada
tekkida võivate asjaolude ja 
prioriteetidega;

2. rõhutab olulist rolli, mida Euroopa Liidu 
eelarve peab täitma Euroopa Liidu ühiselt 
kokku lepitud strateegia „Euroopa 2020” 
saavutamisel, sest juhul, kui see on hästi 
korraldatud, suudab Euroopa Liidu 
rahastamine tõepoolest valla päästa ja 
kiirendada selgelt Euroopa Liidu 
lisandväärtust andvaid tegevusi, mida 
liikmesriigid omapäi sooritada ei suuda, 
ning lisaks luua sünergiat ja vastastikust 
täiendavust liikmesriikide tegevustega, 
aidates neil keskenduda olulistele tulevikku 
suunatud investeeringutele; tervitab seega 
komisjoni ettepanekut suurendada − 
võrreldes praegu kehtiva mitmeaastase 
finantsraamistikuga 2007−2013 − 
teadusuuringute, innovatsiooni, 
konkurentsivõime, väikese ja keskmise 
suurusega ettevõtete ning infrastruktuuri 
edendamiseks mõeldud Euroopa Liidu 
programmide rahastamist; usub kindlalt, et 
need kavandatavad rahaeraldised kujutavad 
endast miinimumi nendes valdkondades;
rõhutab samaaegselt siiski vajadust 
kindlustada piisavalt konservatiivne ja 
paindlik eelarve, nii et eelarvelisi 
vahendeid saaks asjakohaselt suunata ning 
kohandada tekkida võivate asjaolude ja 
prioriteetidega;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Gunnar Hökmark

Arvamuse projekt
Lõige 2
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab olulist rolli, mida Euroopa Liidu 
eelarve peab täitma Euroopa Liidu ühiselt 
kokku lepitud strateegia „Euroopa 2020” 
saavutamisel, sest juhul, kui see on hästi 
korraldatud, suudab Euroopa Liidu 
rahastamine tõepoolest valla päästa ja 
kiirendada selgelt Euroopa Liidu 
lisandväärtust andvaid tegevusi, mida 
liikmesriigid omapäi sooritada ei suuda, 
ning lisaks luua sünergiat ja vastastikust 
täiendavust liikmesriikide tegevustega, 
aidates neil keskenduda olulistele tulevikku 
suunatud investeeringutele; tervitab seega 
komisjoni ettepanekut suurendada − 
võrreldes praegu kehtiva mitmeaastase 
finantsraamistikuga 2007−2013 − 
teadusuuringute, innovatsiooni, 
konkurentsivõime, väikese ja keskmise 
suurusega ettevõtete ning infrastruktuuri 
edendamiseks mõeldud Euroopa Liidu 
programmide rahastamist; usub kindlalt, et 
need kavandatavad rahaeraldised kujutavad 
endast miinimumi, ja hoiatab tõsiselt 
liikmesriike kiusatuse eest neid vähendada, 
sest see seaks ohtu Euroopa Liidu 
usaldusväärsuse ja poliitilise vastutuse 
majanduskasvu ja töökohtade arvu 
suurendamise osas; rõhutab samaaegselt 
vajadust kindlustada piisav eelarvealane 
paindlikkus, nii et eelarvelisi vahendeid 
saaks asjakohaselt ühildada tekkida võivate 
asjaolude ja prioriteetidega;

2. rõhutab olulist rolli, mida Euroopa Liidu 
eelarve peab täitma Euroopa Liidu ühiselt 
kokku lepitud strateegia „Euroopa 2020” 
saavutamisel; rõhutab, et eesmärk peab 
olema arukas ja tänapäevane eelarve, 
milles on esikohale seatud liidu peamised 
poliitilised eesmärgid eelkõige 
majanduskasvu tekitavates valdkondades, 
mitte suur ja kõikehõlmav eelarve; on 
veendunud, et juhul, kui see on hästi 
korraldatud, suudab Euroopa Liidu 
rahastamine tõepoolest valla päästa ja 
kiirendada selgelt Euroopa Liidu 
lisandväärtust andvaid tegevusi, mida 
liikmesriigid omapäi sooritada ei suuda, 
ning lisaks luua sünergiat ja vastastikust 
täiendavust liikmesriikide tegevustega, 
aidates neil keskenduda olulistele tulevikku 
suunatud investeeringutele; tervitab seega 
komisjoni ettepanekut suurendada − 
võrreldes praegu kehtiva mitmeaastase 
finantsraamistikuga 2007−2013 − 
teadusuuringute, innovatsiooni, 
konkurentsivõime, väikese ja keskmise 
suurusega ettevõtete ning infrastruktuuri 
edendamiseks mõeldud Euroopa Liidu 
programmide rahastamist; usub kindlalt, et 
need kavandatavad rahaeraldised kujutavad 
endast miinimumi, ja hoiatab tõsiselt 
liikmesriike kiusatuse eest neid vähendada, 
sest see seaks ohtu Euroopa Liidu 
usaldusväärsuse ja poliitilise vastutuse 
majanduskasvu ja töökohtade arvu 
suurendamise osas; rõhutab samaaegselt 
vajadust kindlustada piisav eelarvealane 
paindlikkus, nii et eelarvelisi vahendeid 
saaks asjakohaselt ühildada tekkida võivate 
asjaolude ja prioriteetidega;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Gunnar Hökmark
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Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. nõuab praeguse mitmeaastase 
finantsraamistiku kulude täielikku 
läbivaatamist, et teha kindlaks need 
kulutused, mis on liidu poliitiliste 
eesmärkide saavutamiseks hädavajalikud, 
aga ka sellised kulutused, mis nii olulised 
ei ole, seades eesmärgiks suunata 30% 
kulutustest ümber ebaoluliseks muutunud 
valdkondadest prioriteetsetesse 
valdkondadesse ning vabastada seeläbi 
vahendeid teiste valdkondade jaoks;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab tungivalt, et Euroopa Liidu 
teadus- ja arendustegevuse ning 
innovatsiooni rahastamist tuleb edendada,
ergutada ja kindlustada, suurendades 
märgatavalt mitmeaastases 
finantsraamistikus 2014−2020 vastavaks 
tegevuseks ettenähtud kulusid programmis 
Horisont 2020 ning oluliselt lihtsustades 
rahastamisprotseduure, jäädes samal ajal 
kindlaks usaldusväärse finantsjuhtimise 
põhimõttele;

3. rõhutab tungivalt, et Euroopa Liidu 
teadus- ja arendustegevuse ning 
innovatsiooni rahastamist tuleb edendada, 
ergutada ja kindlustada, suurendades 
märgatavalt mitmeaastases 
finantsraamistikus 2014−2020 vastavaks 
tegevuseks ettenähtud kulusid programmis 
Horisont 2020 ning oluliselt lihtsustades 
rahastamisprotseduure, jäädes samal ajal 
kindlaks usaldusväärse finantsjuhtimise 
põhimõttele; on veendunud, et tuleks 
kiirendada majanduse 
keskkonnasäästlikumaks muutmist, 
suurendades keskkonnasäästlikumate ja 
arukamate tehnoloogiate, samuti 
sotsiaalse innovatsiooni ja 
mittetehnoloogiliste lahenduste 
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rahastamist; loodab, et vähemalt 80% 
energiasektori vahenditest kasutatakse 
taastuvenergia, 
energiasalvestustehnoloogia, lõppkasutaja 
energiatõhususe ning arukate võrkudega 
seotud teadus- ja arendustegevuseks;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Vicky Ford

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab tungivalt, et Euroopa Liidu 
teadus- ja arendustegevuse ning 
innovatsiooni rahastamist tuleb edendada, 
ergutada ja kindlustada, suurendades 
märgatavalt mitmeaastases 
finantsraamistikus 2014−2020 vastavaks 
tegevuseks ettenähtud kulusid programmis 
Horisont 2020 ning oluliselt lihtsustades 
rahastamisprotseduure, jäädes samal ajal 
kindlaks usaldusväärse finantsjuhtimise 
põhimõttele;

3. rõhutab tungivalt, et Euroopa Liidu 
teadus- ja arendustegevuse ning 
innovatsiooni rahastamist tuleb edendada, 
ergutada ja kindlustada, suurendades 
märgatavalt mitmeaastases 
finantsraamistikus 2014−2020 vastavaks 
tegevuseks ettenähtud kulusid programmis 
Horisont 2020, olukorras, kus ELi 
üldeelarvet vähendatakse, ning oluliselt 
lihtsustades rahastamisprotseduure, jäädes 
samal ajal kindlaks usaldusväärse 
finantsjuhtimise põhimõttele;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. on veendunud, et programmi 
Horisont 2020 vahendid peaksid olema 
kooskõlas ELi 2020. aasta strateegia 
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prioriteetidega ning neid tuleks kasutada 
katalüsaatorina ELi lisandväärtust 
andvate tegevuste puhul, ELi vahendite 
kooskõlalisemaks muutmiseks ning 
erasektori vahendite suuremaks 
võimendamiseks; on veendunud, et 
vähemalt 15% programmi Horisont 2020 
eelarvest tuleks eraldada VKEdele;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Jürgen Creutzmann, Holger Krahmer, Hannu Takkula

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab Euroopa Liidu programmide 
lisandväärtust väikese ja keskmise 
suurusega ettevõtete jaoks, sest 
programmid on osutunud väga kasulikuks 
liikmesriikide jõupingutuste toetamisel 
kindlustada sügava finantskriisi ajal 
väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele 
juurdepääs rahastamisvõimalustele;
rõhutab sellegipoolest, et parem ja 
mitmekülgsem ligipääs rahastamisele, 
abirahadest laenude või omakapitalini, 
peaks olema tulevikus kättesaadav kõigile 
tööstuse esindajatele Euroopas; usub 
kindlalt, et ettevõtete ning väikese ja 
keskmise suurusega ettevõtete 
konkurentsivõime programmi ettenähtud 
rahastamispaketis tuleks 
rahastamisvahendite eelarvet suurendada ja 
juurdepääsu sellele parandada, et 
programmi saaks laiendada ja sellesse 
kaasata veel enam väikese ja keskmise 
suurusega ettevõtteid ning et see vastaks 
paremini nende mitmesugustele 
vajadustele;

4. rõhutab Euroopa Liidu programmide 
lisandväärtust väikese ja keskmise 
suurusega ettevõtete jaoks, sest 
programmid on osutunud väga kasulikuks 
liikmesriikide jõupingutuste toetamisel 
kindlustada sügava finantskriisi ajal 
väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele 
juurdepääs rahastamisvõimalustele ja 
välisturgudele; rõhutab sellegipoolest, et
VKEde ligipääsu rahastamisele tuleks 
parandada eelkõige laenutagatiste ja 
omakapitali kaudu rahastamise abil, sest 
nende võimendav mõju on kõige suurem 
ja nende tuludest saab katta suurema osa 
avalikust kulutusest; rõhutab, et 
rahastamisvahendite kohaldamisala 
tuleks laiendada, nii et see hõlmaks 
äritsükli kõiki etappe, sh ettevõtte 
üleminekut; usub kindlalt, et ettevõtete 
konkurentsivõime ning väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate programmi 
ettenähtud rahastamispaketis tuleks 
rahastamisvahendite eelarvet suurendada ja 
juurdepääsu sellele parandada, et 
programmi saaks laiendada ja sellesse 
kaasata veel enam väikese ja keskmise 
suurusega ettevõtteid ning et see vastaks 
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paremini nende mitmesugustele 
vajadustele; rõhutab, et ELi meetmed, nt 
Euroopa ettevõtlusvõrgustik ja Hiina 
intellektuaalomandi õiguste kasutajatugi, 
on edukalt täiendanud olemasolevaid 
riiklikke meetmeid, mis aitavad 
parandada ligipääsu välisturgudele, ning 
et nende meetmete rahastamine ELi poolt 
peaks jätkuma; rõhutab, et ettevõtete 
konkurentsivõime ning väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate 
programmi eesmärkide saavutamiseks 
tuleks selle eelarvet suurendada 0,5%-ni 
mitmeaastase finantsraamistiku eelarvest;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Vicky Ford

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab Euroopa Liidu programmide
lisandväärtust väikese ja keskmise 
suurusega ettevõtete jaoks, sest 
programmid on osutunud väga kasulikuks 
liikmesriikide jõupingutuste toetamisel 
kindlustada sügava finantskriisi ajal
väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele 
juurdepääs rahastamisvõimalustele;
rõhutab sellegipoolest, et parem ja 
mitmekülgsem ligipääs rahastamisele, 
abirahadest laenude või omakapitalini, 
peaks olema tulevikus kättesaadav kõigile 
tööstuse esindajatele Euroopas; usub 
kindlalt, et ettevõtete ning väikese ja 
keskmise suurusega ettevõtete 
konkurentsivõime programmi ettenähtud
rahastamispaketis tuleks
rahastamisvahendite eelarvet suurendada 
ja juurdepääsu sellele parandada, et 
programmi saaks laiendada ja sellesse 
kaasata veel enam väikese ja keskmise 

4. rõhutab Euroopa Liidu programmide
lisaväärtust väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtete jaoks, sest programmid on 
osutunud mõnikord väga kasulikuks 
liikmesriikide jõupingutuste toetamisel, et
kindlustada sügava finantskriisi ajal
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtetele juurdepääs 
rahastamisvõimalustele, kuid rõhutab 
vajadust lihtsustada oluliselt selliste 
programmide taotlusprotsessi VKEde 
jaoks ning vajadust tagada komisjoni 
õigeaegsed maksed neis programmides 
osalevatele VKEdele; soovitab, et 
komisjon ja liikmesriigid peaksid edukad 
riiklikud programmid läbi vaatama, et 
parimaid tavasid jagada; rõhutab 
sellegipoolest, et parem ja mitmekülgsem 
ligipääs rahastamisele, abirahadest laenude 
või omakapitalini, peaks olema tulevikus 
kättesaadav kõigile tööstuse esindajatele 
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suurusega ettevõtteid ning et see vastaks 
paremini nende mitmesugustele 
vajadustele;

Euroopas; usub kindlalt, et ettevõtete 
konkurentsivõime ning väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate programmi
(COSME) jaoks ette nähtud
rahastamispaketis tuleks
rahastamisvahenditele eraldatud 
eelarveosa suurendada ja juurdepääsu 
sellele parandada, et programmi saaks 
laiendada ja sellesse kaasata veel enam
väikesi ja keskmise suurusega ettevõtteid 
ning et see vastaks paremini nende 
mitmesugustele vajadustele; rõhutab 
vajadust tagada, et piiriüleses, eriti 
valuuta konverteerimist nõudvas 
kaubanduses – sealhulgas väljaspool ELi 
– osalevatele Euroopa VKEdele oleksid 
kättesaadavad põhilised ja taskukohased 
pangateenused, et maksimeerida VKEde 
ekspordivõime;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Amalia Sartori

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab Euroopa Liidu programmide
lisandväärtust väikese ja keskmise 
suurusega ettevõtete jaoks, sest 
programmid on osutunud väga kasulikuks
liikmesriikide jõupingutuste toetamisel 
kindlustada sügava finantskriisi ajal
väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele 
juurdepääs rahastamisvõimalustele;
rõhutab sellegipoolest, et parem ja 
mitmekülgsem ligipääs rahastamisele, 
abirahadest laenude või omakapitalini, 
peaks olema tulevikus kättesaadav kõigile 
tööstuse esindajatele Euroopas; usub 
kindlalt, et ettevõtete ning väikese ja 
keskmise suurusega ettevõtete 
konkurentsivõime programmi ettenähtud 

4. rõhutab Euroopa Liidu programmide
lisaväärtust väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtete jaoks, sest programmid on 
osutunud väga kasulikuks, et toetada
sügava finantskriisi ajal väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete juurdepääsu
rahastamisvõimalustele; rõhutab, et parem 
ligipääs rahastamisele, abirahadest laenude 
või omakapitalini, peaks olema tulevikus 
kättesaadav kõigile tööstuse esindajatele 
Euroopas, eriti VKEdele;
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rahastamispaketis tuleks 
rahastamisvahendite eelarvet suurendada 
ja juurdepääsu sellele parandada, et 
programmi saaks laiendada ja sellesse 
kaasata veel enam väikese ja keskmise 
suurusega ettevõtteid ning et see vastaks 
paremini nende mitmesugustele 
vajadustele;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab Euroopa Liidu programmide 
lisandväärtust väikese ja keskmise 
suurusega ettevõtete jaoks, sest 
programmid on osutunud väga kasulikuks 
liikmesriikide jõupingutuste toetamisel 
kindlustada sügava finantskriisi ajal 
väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele 
juurdepääs rahastamisvõimalustele;
rõhutab sellegipoolest, et parem ja 
mitmekülgsem ligipääs rahastamisele, 
abirahadest laenude või omakapitalini, 
peaks olema tulevikus kättesaadav kõigile 
tööstuse esindajatele Euroopas; usub 
kindlalt, et ettevõtete ning väikese ja 
keskmise suurusega ettevõtete 
konkurentsivõime programmi ettenähtud
rahastamispaketis tuleks
rahastamisvahendite eelarvet suurendada 
ja juurdepääsu sellele parandada, et 
programmi saaks laiendada ja sellesse 
kaasata veel enam väikese ja keskmise 
suurusega ettevõtteid ning et see vastaks 
paremini nende mitmesugustele 
vajadustele;

4. rõhutab Euroopa Liidu programmide
lisaväärtust väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtete jaoks, sest programmid on 
osutunud väga kasulikuks liikmesriikide 
jõupingutuste toetamisel, et kindlustada 
sügava finantskriisi ajal väikestele ja 
keskmise suurusega ettevõtetele juurdepääs 
rahastamisvõimalustele; usub kindlalt, et 
ettevõtete konkurentsivõime ning väikeste
ja keskmise suurusega ettevõtjate
programmi (COSME) jaoks ning 
programmi „Horisont 2020” alusel ette 
nähtud rahastamispaketis tuleb
rahastamisvahenditele ja uuele VKEde 
rahastamise vahendile eraldatud eelarvet
oluliselt suurendada ja juurdepääsu sellele 
parandada, et programmi saaks laiendada 
ja sellesse kaasata veel enam väikesi ja 
keskmise suurusega ettevõtteid ning et see 
vastaks paremini nende mitmesugustele 
vajadustele; rõhutab, et COSME 
eesmärkidesse tuleks integreerida 
jätkusuutlikkus ja toetab COSME eelarve 
kahekordistamist;

Or. en
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Muudatusettepanek 19
Franck Proust

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab Euroopa Liidu programmide 
lisandväärtust väikese ja keskmise 
suurusega ettevõtete jaoks, sest 
programmid on osutunud väga kasulikuks 
liikmesriikide jõupingutuste toetamisel 
kindlustada sügava finantskriisi ajal 
väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele 
juurdepääs rahastamisvõimalustele; 
rõhutab sellegipoolest, et parem ja
mitmekülgsem ligipääs rahastamisele,
abirahadest laenude või omakapitalini, 
peaks olema tulevikus kättesaadav kõigile 
tööstuse esindajatele Euroopas; usub 
kindlalt, et ettevõtete ning väikese ja 
keskmise suurusega ettevõtete 
konkurentsivõime programmi ettenähtud
rahastamispaketis tuleks
rahastamisvahendite eelarvet suurendada 
ja juurdepääsu sellele parandada, et 
programmi saaks laiendada ja sellesse 
kaasata veel enam väikese ja keskmise 
suurusega ettevõtteid ning et see vastaks 
paremini nende mitmesugustele 
vajadustele;

4. rõhutab Euroopa Liidu programmide
lisaväärtust väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtete jaoks, sest programmid on 
osutunud väga kasulikuks liikmesriikide 
jõupingutuste toetamisel, et kindlustada 
sügava finantskriisi ajal väikestele ja 
keskmise suurusega ettevõtetele juurdepääs 
rahastamisvõimalustele; rõhutab 
sellegipoolest, et parem, mitmekülgsem 
(abirahadest laenude või omakapitalini), 
lihtsustatud ja keskne (ühtsed 
kontaktpunktid VKEde jaoks kogu ELis) 
ligipääs rahastamisele peaks olema 
tulevikus kättesaadav kõigile tööstuse 
esindajatele Euroopas; usub kindlalt, et 
ettevõtete konkurentsivõime ning väikeste
ja keskmise suurusega ettevõtjate
programmi (COSME) jaoks ette nähtud
rahastamispaketis tuleb
rahastamisvahenditele eraldatud eelarvet 
suurendada ja juurdepääsu sellele 
parandada, et programmi saaks laiendada 
ja sellesse kaasata veel enam väikesi ja 
keskmise suurusega ettevõtteid ning et see 
vastaks paremini nende mitmesugustele 
vajadustele;

Or. fr

Muudatusettepanek 20
Paul Rübig

Arvamuse projekt
Lõige 4
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab Euroopa Liidu programmide 
lisandväärtust väikese ja keskmise 
suurusega ettevõtete jaoks, sest 
programmid on osutunud väga kasulikuks 
liikmesriikide jõupingutuste toetamisel 
kindlustada sügava finantskriisi ajal 
väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele 
juurdepääs rahastamisvõimalustele; 
rõhutab sellegipoolest, et parem ja 
mitmekülgsem ligipääs rahastamisele, 
abirahadest laenude või omakapitalini, 
peaks olema tulevikus kättesaadav kõigile 
tööstuse esindajatele Euroopas; usub 
kindlalt, et ettevõtete ning väikese ja 
keskmise suurusega ettevõtete 
konkurentsivõime programmi ettenähtud
rahastamispaketis tuleks
rahastamisvahendite eelarvet suurendada 
ja juurdepääsu sellele parandada, et 
programmi saaks laiendada ja sellesse 
kaasata veel enam väikese ja keskmise 
suurusega ettevõtteid ning et see vastaks 
paremini nende mitmesugustele 
vajadustele;

4. rõhutab Euroopa Liidu programmide
lisaväärtust väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtete jaoks, sest programmid on
osutunud väga kasulikuks liikmesriikide 
jõupingutuste toetamisel, et kindlustada 
sügava finantskriisi ajal väikestele ja 
keskmise suurusega ettevõtetele juurdepääs 
rahastamisvõimalustele; rõhutab 
sellegipoolest, et parem ja mitmekülgsem 
ligipääs rahastamisele, abirahadest laenude 
või omakapitalini, peaks olema tulevikus 
kättesaadav kõigile tööstuse esindajatele 
Euroopas; usub kindlalt, et ettevõtete 
konkurentsivõime ning väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate programmi
(COSME) jaoks ette nähtud
rahastamispaketis tuleks
rahastamisvahenditele eraldatud eelarvet 
suurendada vähemalt konkurentsivõime ja 
uuendustegevuse raamprogrammi (2007–
2013) jaoks saadavalolevate vahendite 
tasemeni ja juurdepääsu sellele parandada, 
et programmi saaks laiendada ja sellesse
kaasata veel enam väikesi ja keskmise 
suurusega ettevõtteid ning et see vastaks 
paremini nende mitmesugustele 
vajadustele;

Or. de

Muudatusettepanek 21
Amalia Sartori

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. usub kindlalt, et ettevõtete 
konkurentsivõime ning väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate 
programmile (COSME) eraldatud 
kulutusi tuleks märkimisväärselt 
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suurendada, eriti rahastamisvahendite 
osas, et programm jõuaks veelgi enamate 
VKEdeni, ning et programmist võiks 
rahastada ka ettevõtete üleminekut;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. on arvamusel, et uue põlvkonna 
jätkusuutliku energiasüsteemi arendamine 
Euroopa Liidus nõuab laialdasi 
investeeringuid energiavaldkonna teadus-
ja arendustegevusse; rõhutab seega 
vajadust suurendada teadusuuringute ja 
tehnoloogiaarenduse rahastamist ja jätkata 
energiavaldkonnas tutvustusprojektide 
läbiviimist; kutsub üles rakendama täies 
mahus juba vastu võetud Euroopa 
energiatehnoloogia strateegilist kava (SET-
kava); palub komisjonil ja nõukogul 
täpsustada, kuidas kava mitmeaastase 
finantsraamistiku 2014–2020 kohaselt 
rahastatakse;

5. on arvamusel, et uue põlvkonna 
jätkusuutliku energiasüsteemi arendamine 
Euroopa Liidus nõuab laialdasi 
investeeringuid energiavaldkonna teadus-
ja arendustegevusse; rõhutab seega 
vajadust suurendada teadusuuringute ja 
tehnoloogiaarenduse rahastamist ja jätkata 
energiavaldkonnas tutvustusprojektide 
läbiviimist; nõuab programmi „Arukas 
energeetika – Euroopa” eelarve – mida 
haldab Konkurentsivõime ja 
Uuendustegevuse Täitevasutus –
säilitamist ja toetamist; nõuab juba vastu 
võetud Euroopa energiatehnoloogia 
strateegilise kava (SET-kava) täies mahus 
rakendamist; palub komisjonil ja nõukogul 
täpsustada, kuidas kava mitmeaastase 
finantsraamistiku 2014–2020 kohaselt 
rahastatakse; kutsub komisjoni ja nõukogu 
üles tagama arukate energiavõrkude 
arendamise piisavat rahastamist;

Or. ro

Muudatusettepanek 23
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
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Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. on arvamusel, et uue põlvkonna 
jätkusuutliku energiasüsteemi arendamine 
Euroopa Liidus nõuab laialdasi 
investeeringuid energiavaldkonna teadus-
ja arendustegevusse; rõhutab seega 
vajadust suurendada teadusuuringute ja 
tehnoloogiaarenduse rahastamist ja jätkata 
energiavaldkonnas tutvustusprojektide 
läbiviimist; kutsub üles rakendama täies 
mahus juba vastu võetud Euroopa 
energiatehnoloogia strateegilist kava (SET-
kava); palub komisjonil ja nõukogul 
täpsustada, kuidas kava mitmeaastase 
finantsraamistiku 2014–2020 kohaselt 
rahastatakse;

5. on arvamusel, et uue põlvkonna 
jätkusuutliku energiasüsteemi arendamine 
Euroopa Liidus nõuab laialdasi 
investeeringuid energiavaldkonna teadus-
ja arendustegevusse; rõhutab seega 
vajadust suurendada teadusuuringute ja 
tehnoloogiaarenduse rahastamist, eriti 
taastuvenergia ja
energiasäästusüsteemide alal; nõuab juba 
vastu võetud Euroopa energiatehnoloogia
strateegilise kava (SET-kava) rakendamist,
et edendada mittekonventsionaalseid 
energiaallikaid; toetab komisjoni ITERi 
rahastamise viimisel mitmeaastase 
finantsraamistiku 2014–2020 alt välja;

Or. en

Muudatusettepanek 24
Jan Březina, Eduard Kukan, Lena Kolarska-Bobińska, Alajos Mészáros

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. rõhutab piisavate rahaliste vahendite 
eraldamise tähtsust liikmesriikidele, kes 
Euroopa Liiduga ühinemiseks peetud 
läbirääkimiste raames võtsid endale 
kohustuse sulgeda ja seejärel 
dekomisjoneerida tuumareaktorid, 
tunnistades et see varajane sulgemine 
kujutas endast kõnealuste liikmesriikide 
jaoks erakorralist finantskohustust;

Or. en

Muudatusettepanek 25
Kent Johansson
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Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab suuremõõtmeliste 
taristuprojektide (ITER, Galileo, 
GLONASS, GMES) strateegilist tähtsust 
Euroopa Liidu tulevase konkurentsivõime 
ja tööstuse tugevdamise eesmärgil; usub, et 
tööstuse rahastamisel peaks olema Euroopa 
Liidu eelarves kindel koht täiesti sõltumatu 
ja kõikehõlmava mitmeaastase eelarve 
näol, kuid tööstuse juhtimise parandamine 
peaks endiselt toimuma Euroopa Liidu 
aluslepingute sätete põhjal; rõhutab, et kui 
nende projektide rakendamisel peaks 
esinema kulude ületamist, tuleks need 
lisakulud katta viisil, mis ei ohusta 
rahastamist ja edukat rakendamist muude 
liidu poliitikavaldkondade puhul, mis 
aitavad kaasa Euroopa Liidu 2020. aasta 
strateegia eesmärkide saavutamisele;

6. rõhutab suuremõõtmeliste 
taristuprojektide (ITER, Galileo, 
GLONASS, GMES) strateegilist tähtsust 
Euroopa Liidu tulevase konkurentsivõime 
ja tööstuse tugevdamise eesmärgil; on 
seisukohal, et rahaliste raskuste ja 
majanduslanguse ajal, mil muude 
projektide haldajatelt nõutakse tungivalt 
rangest eelarveraamistikust 
kinnipidamist, ei tohiks jätkata oma 
eelarvet olulisel määral ületavate või selle 
ületanud projektide rahastamist; märgib, 
et esineb oht, et sellised projektid võivad 
õõnestada usaldust ning raskendada 
tulevaste teadusprojektide rahastamist;
usub, et tööstuse rahastamisel peaks olema 
Euroopa Liidu eelarves kindel koht täiesti 
sõltumatu ja kõikehõlmava mitmeaastase 
eelarve näol, kuid tööstuse juhtimise 
parandamine peaks endiselt toimuma 
Euroopa Liidu aluslepingute sätete põhjal;
rõhutab, et kui nende projektide 
rakendamisel peaks esinema kulude 
ületamist, tuleks need lisakulud katta viisil, 
mis ei ohusta rahastamist ja edukat 
rakendamist muude liidu 
poliitikavaldkondade puhul, mis aitavad 
kaasa Euroopa Liidu 2020. aasta strateegia 
eesmärkide saavutamisele;

on seisukohal, et esineb oht, et 
finantsraamistikuvälised kõrge riskiga 
projektid võivad kahjustada ELi eelarve 
läbipaistvust ja prognoositavust, 
õõnestada eelarvedistsipliini ja olla 
vastuolus eelarve usaldusväärsuse 
põhimõtetega;

Or. sv
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Muudatusettepanek 26
Kent Johansson

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

rõhutab suuremõõtmeliste taristuprojektide 
(ITER, Galileo, GLONASS, GMES) 
strateegilist tähtsust Euroopa Liidu 
tulevase konkurentsivõime ja tööstuse 
tugevdamise eesmärgil; usub, et tööstuse 
rahastamisel peaks olema Euroopa Liidu 
eelarves kindel koht täiesti sõltumatu ja 
kõikehõlmava mitmeaastase eelarve näol, 
kuid tööstuse juhtimise parandamine peaks 
endiselt toimuma Euroopa Liidu 
aluslepingute sätete põhjal; rõhutab, et kui 
nende projektide rakendamisel peaks 
esinema kulude ületamist, tuleks need 
lisakulud katta viisil, mis ei ohusta 
rahastamist ja edukat rakendamist muude 
liidu poliitikavaldkondade puhul, mis 
aitavad kaasa Euroopa Liidu 2020. aasta 
strateegia eesmärkide saavutamisele;

rõhutab suuremõõtmeliste taristuprojektide 
(ITER, Galileo, GLONASS, GMES) 
strateegilist tähtsust Euroopa Liidu 
tulevase konkurentsivõime ja tööstuse 
tugevdamise eesmärgil; usub, et tööstuse 
rahastamisel peaks olema Euroopa Liidu 
eelarves kindel koht täiesti sõltumatu ja 
kõikehõlmava mitmeaastase eelarve näol, 
kuid tööstuse juhtimise parandamine peaks 
endiselt toimuma Euroopa Liidu 
aluslepingute sätete põhjal; rõhutab, et kui 
nende projektide rakendamisel peaks 
esinema kulude ületamist, tuleks need 
lisakulud katta viisil, mis ei ohusta 
rahastamist ja edukat rakendamist muude 
liidu poliitikavaldkondade puhul, mis 
aitavad kaasa Euroopa Liidu 2020. aasta 
strateegia eesmärkide saavutamisele;

on seisukohal, et esineb oht, et 
finantsraamistikuvälised kõrge riskiga 
projektid võivad kahjustada ELi eelarve 
läbipaistvust ja prognoositavust, 
õõnestada eelarvedistsipliini ja olla 
vastuolus eelarve usaldusväärsuse 
põhimõtetega;

Or. sv

Muudatusettepanek 27
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab suuremõõtmeliste 6. mõistab suuremõõtmeliste 
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taristuprojektide (ITER, Galileo, 
GLONASS, GMES) strateegilist tähtsust 
Euroopa Liidu tulevase konkurentsivõime
ja tööstuse tugevdamise eesmärgil; usub, 
et tööstuse rahastamisel peaks olema 
Euroopa Liidu eelarves kindel koht täiesti 
sõltumatu ja kõikehõlmava mitmeaastase 
eelarve näol, kuid tööstuse juhtimise 
parandamine peaks endiselt toimuma 
Euroopa Liidu aluslepingute sätete 
põhjal; rõhutab, et kui nende projektide 
rakendamisel peaks esinema kulude 
ületamist, tuleks need lisakulud katta viisil, 
mis ei ohusta rahastamist ja edukat 
rakendamist muude liidu 
poliitikavaldkondade puhul, mis aitavad 
kaasa Euroopa Liidu 2020. aasta strateegia 
eesmärkide saavutamisele;

taristuprojektide võimalikku strateegilist 
tähtsust Euroopa Liidu tulevasele 
konkurentsivõimele ja tööstuse
tugevdamisele; väljendab siiski muret 
mõnede selliste suuremahuliste projektide 
kulude-tulude tasakaalu pärast; nõuab 
suuremahuliste projektide jaoks 
sihtotstarbeliste summade eraldamist 
mitmeaastase finantsraamistiku eraldi 
alamrubriigi all ning kulutuste paremat 
haldamist ja järelevalvet, et vältida kulude 
ületamist; rõhutab, et kui nende projektide 
rakendamisel peaks esinema kulude 
ületamist, tuleks need lisakulud katta viisil, 
mis ei ohusta rahastamist ja edukat 
rakendamist muude liidu 
poliitikavaldkondade puhul, mis aitavad 
kaasa Euroopa Liidu 2020. aasta strateegia 
eesmärkide saavutamisele;

Or. en

Muudatusettepanek 28
Amalia Sartori

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

rõhutab suuremõõtmeliste taristuprojektide
(ITER, Galileo, GLONASS, GMES) 
strateegilist tähtsust Euroopa Liidu 
tulevase konkurentsivõime ja tööstuse 
tugevdamise eesmärgil; usub, et tööstuse
rahastamisel peaks olema Euroopa Liidu 
eelarves kindel koht täiesti sõltumatu ja 
kõikehõlmava mitmeaastase eelarve näol, 
kuid tööstuse juhtimise parandamine peaks 
endiselt toimuma Euroopa Liidu 
aluslepingute sätete põhjal; rõhutab, et kui
nende projektide rakendamisel peaks 
esinema kulude ületamist, tuleks need 
lisakulud katta viisil, mis ei ohusta 
rahastamist ja edukat rakendamist muude 
liidu poliitikavaldkondade puhul, mis 

rõhutab suuremõõtmeliste taristuprojektide 
(ITER, Galileo, EGNOS, GMES) 
strateegilist tähtsust Euroopa Liidu 
tulevase konkurentsivõime ja tööstuse 
tugevdamise eesmärgil; usub, et nende
rahastamisel peaks olema Euroopa Liidu 
eelarves kindel koht täiesti sõltumatu ja 
kõikehõlmava mitmeaastase eelarve näol, 
kuid juhtimise parandamine peaks endiselt 
toimuma Euroopa Liidu aluslepingute 
sätete põhjal; rõhutab, et kui nendest 
projektidest mõne rakendamisel peaks 
esinema kulude ületamist, tuleks need 
lisakulud katta viisil, mis ei ohusta 
rahastamist ja edukat rakendamist muude
suuremahuliste projektide või muude liidu 
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aitavad kaasa Euroopa Liidu 2020. aasta 
strateegia eesmärkide saavutamisele;

poliitikavaldkondade puhul, mis aitavad 
kaasa Euroopa Liidu 2020. aasta strateegia 
eesmärkide saavutamisele;

Or. en

Muudatusettepanek 29
Jürgen Creutzmann, Holger Krahmer, Hannu Takkula

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab suuremõõtmeliste 
taristuprojektide (ITER, Galileo, 
GLONASS, GMES) strateegilist tähtsust 
Euroopa Liidu tulevase konkurentsivõime 
ja tööstuse tugevdamise eesmärgil; usub, et
tööstuse rahastamisel peaks olema Euroopa 
Liidu eelarves kindel koht täiesti sõltumatu 
ja kõikehõlmava mitmeaastase eelarve 
näol, kuid tööstuse juhtimise parandamine 
peaks endiselt toimuma Euroopa Liidu 
aluslepingute sätete põhjal; rõhutab, et kui 
nende projektide rakendamisel peaks 
esinema kulude ületamist, tuleks need 
lisakulud katta viisil, mis ei ohusta 
rahastamist ja edukat rakendamist muude 
liidu poliitikavaldkondade puhul, mis 
aitavad kaasa Euroopa Liidu 2020. aasta 
strateegia eesmärkide saavutamisele;

6. rõhutab suuremõõtmeliste 
taristuprojektide (ITER, Galileo, 
GLONASS, GMES) strateegilist tähtsust 
Euroopa Liidu tulevase konkurentsivõime 
ja tööstuse tugevdamise eesmärgil; usub, et
suurte tööstusprojektide rahastamisel 
peaks olema Euroopa Liidu eelarves kindel 
koht täiesti sõltumatu ja kõikehõlmava 
mitmeaastase eelarve näol, kuid suurte 
tööstusprojektide juhtimise parandamine 
peaks endiselt toimuma Euroopa Liidu 
aluslepingute sätete põhjal; rõhutab, et kui 
nende projektide rakendamisel peaks 
esinema kulude ületamist, tuleks need 
lisakulud katta viisil, mis ei ohusta 
rahastamist ja edukat rakendamist muude 
liidu poliitikavaldkondade puhul, mis 
aitavad kaasa Euroopa Liidu 2020. aasta 
strateegia eesmärkide saavutamisele;

Or. en

Muudatusettepanek 30
Vicky Ford

Arvamuse projekt
Lõige 6
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab suuremõõtmeliste 
taristuprojektide (ITER, Galileo, 
GLONASS, GMES) strateegilist tähtsust 
Euroopa Liidu tulevase konkurentsivõime 
ja tööstuse tugevdamise eesmärgil; usub, et 
tööstuse rahastamisel peaks olema Euroopa 
Liidu eelarves kindel koht täiesti sõltumatu 
ja kõikehõlmava mitmeaastase eelarve 
näol, kuid tööstuse juhtimise parandamine 
peaks endiselt toimuma Euroopa Liidu 
aluslepingute sätete põhjal; rõhutab, et kui 
nende projektide rakendamisel peaks 
esinema kulude ületamist, tuleks need 
lisakulud katta viisil, mis ei ohusta 
rahastamist ja edukat rakendamist muude 
liidu poliitikavaldkondade puhul, mis 
aitavad kaasa Euroopa Liidu 2020. aasta 
strateegia eesmärkide saavutamisele;

6. rõhutab suuremõõtmeliste 
taristuprojektide (ITER, Galileo, 
GLONASS, GMES) strateegilist tähtsust 
Euroopa Liidu tulevase konkurentsivõime 
ja tööstuse tugevdamise eesmärgil; usub, et 
tööstuse rahastamisel peaks olema Euroopa 
Liidu eelarves kindel koht täiesti sõltumatu 
ja kõikehõlmava mitmeaastase eelarve 
näol, kuid tööstuse juhtimise parandamine 
peaks endiselt toimuma Euroopa Liidu 
aluslepingute sätete põhjal; rõhutab, et kui 
nende projektide rakendamisel peaks 
esinema kulude ületamist, tuleks need 
lisakulud katta viisil, mis ei ohusta 
rahastamist ja edukat rakendamist muude 
liidu poliitikavaldkondade puhul, mis 
aitavad kaasa Euroopa Liidu 2020. aasta 
strateegia eesmärkide saavutamisele; 
rõhutab vajadust tuua ITERi eelarve 
tagasi programmi „Horisont 2020” alla, 
et tagada selle olulise teadusprojekti 
kindel rahastamine;

Or. en

Muudatusettepanek 31
Edit Herczog

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab suuremõõtmeliste 
taristuprojektide (ITER, Galileo, 
GLONASS, GMES) strateegilist tähtsust 
Euroopa Liidu tulevase konkurentsivõime 
ja tööstuse tugevdamise eesmärgil; usub, et 
tööstuse rahastamisel peaks olema Euroopa 
Liidu eelarves kindel koht täiesti sõltumatu 
ja kõikehõlmava mitmeaastase eelarve 
näol, kuid tööstuse juhtimise parandamine 
peaks endiselt toimuma Euroopa Liidu 

6. rõhutab suuremõõtmeliste 
taristuprojektide (ITER, Galileo, EGNOS, 
GMES) strateegilist tähtsust Euroopa Liidu 
tulevase konkurentsivõime ja tööstuse 
tugevdamise eesmärgil; usub, et tööstuse 
rahastamisel peaks olema Euroopa Liidu 
eelarves kindel koht täiesti sõltumatu ja 
kõikehõlmava mitmeaastase eelarve näol, 
kuid tööstuse juhtimise parandamine peaks 
endiselt toimuma Euroopa Liidu 
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aluslepingute sätete põhjal; rõhutab, et kui 
nende projektide rakendamisel peaks 
esinema kulude ületamist, tuleks need 
lisakulud katta viisil, mis ei ohusta 
rahastamist ja edukat rakendamist muude 
liidu poliitikavaldkondade puhul, mis 
aitavad kaasa Euroopa Liidu 2020. aasta 
strateegia eesmärkide saavutamisele;

aluslepingute sätete põhjal; rõhutab, et kui 
nende projektide rakendamisel peaks 
esinema kulude ületamist, tuleks need 
lisakulud katta viisil, mis ei ohusta 
rahastamist ja edukat rakendamist muude 
liidu poliitikavaldkondade puhul, mis 
aitavad kaasa Euroopa Liidu 2020. aasta 
strateegia eesmärkide saavutamisele;

Or. en

Muudatusettepanek 32
Kent Johansson

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

rõhutab suuremõõtmeliste taristuprojektide 
(ITER, Galileo, GLONASS, GMES) 
strateegilist tähtsust Euroopa Liidu 
tulevase konkurentsivõime ja tööstuse 
tugevdamise eesmärgil; usub, et tööstuse 
rahastamisel peaks olema Euroopa Liidu 
eelarves kindel koht täiesti sõltumatu ja 
kõikehõlmava mitmeaastase eelarve näol, 
kuid tööstuse juhtimise parandamine peaks 
endiselt toimuma Euroopa Liidu 
aluslepingute sätete põhjal; rõhutab, et kui 
nende projektide rakendamisel peaks 
esinema kulude ületamist, tuleks need 
lisakulud katta viisil, mis ei ohusta 
rahastamist ja edukat rakendamist muude 
liidu poliitikavaldkondade puhul, mis 
aitavad kaasa Euroopa Liidu 2020. aasta 
strateegia eesmärkide saavutamisele;

rõhutab suuremõõtmeliste taristuprojektide 
(Galileo, GLONASS, GMES) strateegilist 
tähtsust Euroopa Liidu tulevase 
konkurentsivõime ja tööstuse tugevdamise 
eesmärgil; usub, et tööstuse rahastamisel 
peaks olema Euroopa Liidu eelarves kindel 
koht täiesti sõltumatu ja kõikehõlmava 
mitmeaastase eelarve näol, kuid tööstuse 
juhtimise parandamine peaks endiselt 
toimuma Euroopa Liidu aluslepingute 
sätete põhjal; rõhutab, et kui nende 
projektide rakendamisel peaks esinema 
kulude ületamist, tuleks need lisakulud 
katta viisil, mis ei ohusta rahastamist ja 
edukat rakendamist muude liidu 
poliitikavaldkondade puhul, mis aitavad 
kaasa Euroopa Liidu 2020. aasta strateegia 
eesmärkide saavutamisele;

Or. sv

Muudatusettepanek 33
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. usub, et avaliku sektori eelarve 
piirangute tegelikus kontekstis on 
finantseerimine teistest rahastamisallikatest 
väga vajalik, et täide viia pikaajalisi 
investeeringuid, mida on tarvis Euroopa 
Liidu 2020. aasta strateegia eesmärkide 
saavutamiseks; usub kindlalt, et Euroopa 
Liidu lisandväärtus tekib eelkõige siis, kui 
toetatakse kõrge riskiga kulukaid 
pikaajalisi programme, mis 
liikmesriikidele üksi üle jõu käiksid; nõuab 
seega, et Euroopa Liidu meetmetega 
vähendataks investeerimisriske 
suuremahulistes tegevustes ja arendataks 
üleeuroopalisi energia ning info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia 
infrastruktuuride investeeringuid; tervitab 
seega Euroopa Liidu projektivõlakirjade 
algatuse 2012−2013 katsejärgu käivitamist 
ja komisjoni ettepanekut Euroopa 
Ühendamise Rahastu kohta kui esimesi 
samme õiges suunas;

7. usub, et avaliku sektori eelarve 
piirangute tegelikus kontekstis on 
finantseerimine teistest rahastamisallikatest 
väga vajalik, et täide viia pikaajalisi 
investeeringuid, mida on tarvis Euroopa 
Liidu 2020. aasta strateegia eesmärkide 
saavutamiseks; usub kindlalt, et Euroopa 
Liidu lisandväärtus tekib eelkõige siis, kui 
toetatakse programme, mis liikmesriikidele 
üksi üle jõu käiksid; nõuab seega, et 
Euroopa Liidu meetmetega vähendataks 
investeerimisriske suuremahulistes 
tegevustes ja arendataks üleeuroopalisi 
energia ning info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia 
infrastruktuuride investeeringuid; tervitab 
seega Euroopa Liidu projektivõlakirjade
algatuse 2012−2013 katsejärgu käivitamist 
ja komisjoni ettepanekut Euroopa 
Ühendamise Rahastu kohta kui esimesi 
samme õiges suunas; kutsub komisjoni 
üles suunama Euroopa Ühendamise 
Rahastu raames vähemalt kaks 
kolmandikku energiaalastest 
investeeringutest säästva energia 
projektidesse, nagu energiatõhusus ja 
nutivõrgud;

Or. en

Muudatusettepanek 34
Vicky Ford

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. usub, et avaliku sektori eelarve 
piirangute tegelikus kontekstis on 

7. usub, et avaliku sektori eelarve 
piirangute praeguses kontekstis on 
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finantseerimine teistest rahastamisallikatest 
väga vajalik, et täide viia pikaajalisi 
investeeringuid, mida on tarvis Euroopa 
Liidu 2020. aasta strateegia eesmärkide 
saavutamiseks; usub kindlalt, et Euroopa 
Liidu lisandväärtus tekib eelkõige siis, kui 
toetatakse kõrge riskiga kulukaid 
pikaajalisi programme, mis liikmesriikidele 
üksi üle jõu käiksid; nõuab seega, et 
Euroopa Liidu meetmetega vähendataks 
investeerimisriske suuremahulistes 
tegevustes ja arendataks üleeuroopalisi 
energia ning info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia 
infrastruktuuride investeeringuid; tervitab 
seega Euroopa Liidu projektivõlakirjade 
algatuse 2012−2013 katsejärgu käivitamist 
ja komisjoni ettepanekut Euroopa 
Ühendamise Rahastu kohta kui esimesi 
samme õiges suunas;

finantseerimine teistest rahastamisallikatest 
väga vajalik, et täide viia pikaajalisi 
investeeringuid, mida on tarvis Euroopa 
Liidu 2020. aasta strateegia eesmärkide 
saavutamiseks; usub kindlalt, et Euroopa 
Liidu lisandväärtus tekib eelkõige siis, kui 
toetatakse kõrge riskiga kulukaid 
pikaajalisi programme, mis liikmesriikidele 
üksi üle jõu käiksid; nõuab seega, et 
Euroopa Liidu meetmetega vähendataks 
investeerimisriske suuremahulistes 
tegevustes ja arendataks muu hulgas
üleeuroopalisi energia ning info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia 
infrastruktuuride investeeringuid; tervitab 
seega Euroopa Liidu projektivõlakirjade 
algatuse 2012−2013 katsejärgu käivitamist 
ja komisjoni ettepanekut Euroopa 
Ühendamise Rahastu kohta kui esimesi 
samme selles suunas; soovitab komisjonil 
jälgida ja analüüsida uute või muudetud 
õigusaktide kumulatiivset mõju 
pikaajalistele erainvesteeringutele ning 
tagada, et investeerimistakistused saaksid 
kiiresti kõrvaldatud.

Or. en

Muudatusettepanek 35
Kent Johansson

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. usub, et avaliku sektori eelarve 
piirangute tegelikus kontekstis on 
finantseerimine teistest rahastamisallikatest 
väga vajalik, et täide viia pikaajalisi 
investeeringuid, mida on tarvis Euroopa 
Liidu 2020. aasta strateegia eesmärkide 
saavutamiseks; usub kindlalt, et Euroopa 
Liidu lisandväärtus tekib eelkõige siis, kui 
toetatakse kõrge riskiga kulukaid 
pikaajalisi programme, mis liikmesriikidele 

7. usub, et avaliku sektori eelarve 
piirangute tegelikus kontekstis on 
finantseerimine teistest rahastamisallikatest 
väga vajalik, et täide viia pikaajalisi 
investeeringuid, mida on tarvis Euroopa 
Liidu 2020. aasta strateegia eesmärkide 
saavutamiseks; usub kindlalt, et Euroopa 
Liidu lisandväärtus tekib eelkõige siis, kui 
toetatakse kõrge riskiga kulukaid 
pikaajalisi programme, mis liikmesriikidele 
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üksi üle jõu käiksid; nõuab seega, et 
Euroopa Liidu meetmetega vähendataks 
investeerimisriske suuremahulistes 
tegevustes ja arendataks üleeuroopalisi 
energia ning info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia 
infrastruktuuride investeeringuid; tervitab
seega Euroopa Liidu projektivõlakirjade 
algatuse 2012−2013 katsejärgu käivitamist 
ja komisjoni ettepanekut Euroopa 
Ühendamise Rahastu kohta kui esimesi 
samme õiges suunas;

üksi üle jõu käiksid; nõuab seega, et 
Euroopa Liidu meetmetega vähendataks 
investeerimisriske suuremahulistes 
tegevustes ja arendataks üleeuroopalisi 
energia ning info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia 
infrastruktuuride investeeringuid; tervitab 
seega Euroopa Liidu projektivõlakirjade 
algatuse 2012−2013 katsejärgu käivitamist 
ja komisjoni ettepanekut Euroopa 
Ühendamise Rahastu kohta kui esimesi 
samme õiges suunas; rõhutab piisavate 
rahaliste vahendite eraldamise tähtsust 
Euroopa Ühendamise Rahastule, 
eesmärgiga tagada selle rakendamine 
muu hulgas selleks, et kindlustada 
Euroopa energiaga varustamine ja viia 
lõpule ELi siseturu loomine, 
mitmekesistades eri hankimisallikaid ja 
panustades säästvasse arengusse;

Or. sv

Muudatusettepanek 36
Kent Johansson

Arvamuse projekt
Lõige 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. on seisukohal, et ELi eelarvest ei 
peaks rahastama projekte, mis 
põhjustavad suurenenud ebakindlust 
seoses neist liikmesriikidele tulenevate 
finantskohustustega;

Or. sv

Muudatusettepanek 37
Vicky Ford

Arvamuse projekt
Lõige 8
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. on siiski veendunud, et põhjalikum
arutelu on vajalik, parandamaks toetust 
pikaajalistele investeeringutele Euroopa 
Liidus; rõhutab vajadust arendada ja
paremaks muuta Euroopa Liidu eelarvel 
põhinevaid riskijagamise 
rahastamisvahendeid ning nende kaudu 
hõlbustada investeeringute rahastamist 
prioriteetsetes valdkondades, hõlmates 
suuremal arvul erinevaid projekte ja võttes 
arvesse erinevaid riske (nn projektiportfelli 
lähenemine); on veendunud, et Euroopa 
Liidu ja riiklike süsteemide vahel peaks 
püüdma leida sünergiat ja vastastikust 
täiendavust, et maksimeerida selliste 
vahendite kasvupotentsiaali; rõhutab, et 
nende vahendite sobivuse üle otsustamisel 
ja valikul tuleb toetuda selgetele ja 
läbipaistvatele kriteeriumitele;

8. on siiski veendunud, et põhjalikum
hindamine on vajalik selleks, et 
parandada toetust pikaajalistele 
investeeringutele Euroopa Liidus; rõhutab 
vajadust täiendavalt uurida ja hinnata
Euroopa Liidu eelarvel põhinevaid 
riskijagamise rahastamisvahendeid, et 
võimaluse korral parandada nende 
kasutamist, ning nende kaudu hõlbustada 
investeeringute rahastamist prioriteetsetes 
valdkondades, hõlmates suuremal arvul 
erinevaid projekte ja võttes arvesse 
erinevaid riske (nn projektiportfelli 
lähenemine); on veendunud, et Euroopa 
Liidu ja riiklike süsteemide vahel peaks 
püüdma leida sünergiat ja vastastikust 
täiendavust, et maksimeerida selliste 
vahendite kasvupotentsiaali; rõhutab, et 
nende vahendite sobivuse üle otsustamisel 
ja valikul tuleb toetuda selgetele ja 
läbipaistvatele kriteeriumitele;

Or. en

Muudatusettepanek 38
Vicky Ford

Arvamuse projekt
Lõige 9

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9. rõhutab tungivalt, et tulu 
taasinvesteerimine (tagasimaksed) peaks 
olema põhimõte, millest lähtuvad kõik 
uuenduslikud rahastamisvahendid; rõhutab, 
et selline ringlus ei too kaasa ainult sääste 
riigi rahandusele, vaid ka võimendab neid 
rahastamisvahendeid ja suurendab nende 
mõjujõudu, ning see aitab lõpuks 
kindlustada rohkemaid investeeringuid 
majanduses;

9. rõhutab tungivalt, et tulu 
taasinvesteerimine (tagasimaksed) võib 
osutuda kasulikuks põhimõtteks, millest 
lähtuvad kõik uuenduslikud 
rahastamisvahendid; rõhutab, et selline 
ringlus ei too kaasa ainult sääste riigi 
rahandusele, vaid ka võimendab neid 
rahastamisvahendeid ja suurendab nende 
mõjujõudu, ning see aitab lõpuks 
kindlustada rohkemaid investeeringuid 
majanduses;
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Or. en

Muudatusettepanek 39
Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska

Arvamuse projekt
Lõige 10

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10. rõhutab, et tuleb edendada erinevate 
programmide (nt Horisont 2020, COSME, 
Euroopa Ühendamise Rahastu) ja 
ühtekuuluvuspoliitika vahelist 
koostalitusvõimet ja sünergiat; on 
veendunud, et tuleb propageerida 
kumulatiivset või ühisrahastamist, et 
maksimeerida olemasolevate Euroopa 
Liidu rahaliste vahendite kasutamist kõigis 
liikmesriikides ja selle kaudu ka riikide 
osalemist erinevates programmides ning et 
saavutada Euroopa Liidu territooriumil 
tervikuna võrdsem majandusareng.

10. rõhutab, et tuleb edendada erinevate 
programmide (nt Horisont 2020, COSME, 
Euroopa Ühendamise Rahastu) ja 
ühtekuuluvuspoliitika vahelist 
koostalitusvõimet ja sünergiat; on 
veendunud, et tuleb propageerida 
kumulatiivset või ühisrahastamist, et 
maksimeerida olemasolevate Euroopa 
Liidu rahaliste vahendite kasutamist kõigis 
liikmesriikides ja selle kaudu ka riikide 
osalemist erinevates programmides ning et 
saavutada Euroopa Liidu territooriumil 
tervikuna võrdsem majandusareng;
rõhutab siiski, et ühtekuuluvuspoliitikat ei 
tohiks käsitleda kui asendust konkreetsete 
programmide asjakohasele rahastamisele;
on veendunud, et ühtekuuluvuspoliitika 
võib toetada meetmeid, näiteks 
energiatõhusust, täiendava allikana, kuid 
ainult siis, kui need programmid 
edendavad ühtekuuluvuspoliitika 
lähenemiseesmärke;

Or. en

Muudatusettepanek 40
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Lõige 10

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10. rõhutab, et tuleb edendada erinevate 10. rõhutab, et tuleb edendada erinevate 
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programmide (nt Horisont 2020, COSME, 
Euroopa Ühendamise Rahastu) ja 
ühtekuuluvuspoliitika vahelist 
koostalitusvõimet ja sünergiat; on 
veendunud, et tuleb propageerida 
kumulatiivset või ühisrahastamist, et 
maksimeerida olemasolevate Euroopa 
Liidu rahaliste vahendite kasutamist kõigis 
liikmesriikides ja selle kaudu ka riikide 
osalemist erinevates programmides ning et 
saavutada Euroopa Liidu territooriumil 
tervikuna võrdsem majandusareng.

programmide (nt Horisont 2020, COSME, 
Euroopa Ühendamise Rahastu) ja 
ühtekuuluvuspoliitika vahelist 
koostalitusvõimet ja sünergiat; on 
veendunud, et tuleb propageerida 
kumulatiivset või ühisrahastamist, et 
maksimeerida olemasolevate Euroopa 
Liidu rahaliste vahendite kasutamist kõigis 
liikmesriikides ja selle kaudu ka riikide 
osalemist erinevates programmides ning et 
saavutada Euroopa Liidu territooriumil 
tervikuna võrdsem majandusareng; kutsub 
komisjoni ja nõukogu üles 
märkimisväärselt suurendama 
struktuurifondide osa, mida liikmesriigid 
saaksid kasutada energiatõhususe 
tõstmiseks, eriti elamumajanduses;

Or. ro

Muudatusettepanek 41
Vicky Ford

Arvamuse projekt
Lõige 10

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10. rõhutab, et tuleb edendada erinevate 
programmide (nt Horisont 2020, COSME, 
Euroopa Ühendamise Rahastu) ja 
ühtekuuluvuspoliitika vahelist 
koostalitusvõimet ja sünergiat; on 
veendunud, et tuleb propageerida 
kumulatiivset või ühisrahastamist, et 
maksimeerida olemasolevate Euroopa 
Liidu rahaliste vahendite kasutamist kõigis 
liikmesriikides ja selle kaudu ka riikide 
osalemist erinevates programmides ning et 
saavutada Euroopa Liidu territooriumil 
tervikuna võrdsem majandusareng.

10. rõhutab, et tuleb edendada
ühtekuuluvuspoliitika ja erinevate 
programmide (nt Horisont 2020, COSME, 
Euroopa Ühendamise Rahastu) vahelist 
koostalitusvõimet ja sünergiat; on 
veendunud, et tuleb propageerida 
kumulatiivset või ühisrahastamist, et 
maksimeerida olemasolevate Euroopa 
Liidu rahaliste vahendite kasutamist kõigis 
liikmesriikides ja selle kaudu ka riikide 
osalemist erinevates programmides ning et 
saavutada Euroopa Liidu territooriumil 
tervikuna võrdsem majandusareng.

Or. en
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Muudatusettepanek 42
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 10

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10. rõhutab, et tuleb edendada erinevate 
programmide (nt Horisont 2020, COSME, 
Euroopa Ühendamise Rahastu) ja 
ühtekuuluvuspoliitika vahelist 
koostalitusvõimet ja sünergiat; on 
veendunud, et tuleb propageerida 
kumulatiivset või ühisrahastamist, et 
maksimeerida olemasolevate Euroopa 
Liidu rahaliste vahendite kasutamist kõigis 
liikmesriikides ja selle kaudu ka riikide 
osalemist erinevates programmides ning et 
saavutada Euroopa Liidu territooriumil 
tervikuna võrdsem majandusareng.

10. rõhutab, et tuleb võimaldada ja 
rohkem edendada erinevate programmide
(nt Horisont 2020, COSME, Euroopa 
Ühendamise Rahastu) ja 
ühtekuuluvuspoliitika vahelist
jätkusuutlikkust, koostalitusvõimet ja 
sünergiat; on veendunud, et tuleb 
propageerida kumulatiivset või 
ühisrahastamist, et maksimeerida 
olemasolevate Euroopa Liidu rahaliste 
vahendite kasutamist kõigis liikmesriikides 
ja selle kaudu ka riikide osalemist 
erinevates programmides ning et saavutada 
Euroopa Liidu territooriumil tervikuna 
võrdsem majandusareng.

Or. en

Muudatusettepanek 43
Paul Rübig

Arvamuse projekt
Lõige 10 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10 a. rõhutab eriti vajadust jätkata 
programmi „Erasmus noortele 
ettevõtjatele” rahastamist mitmeaastase 
finantsraamistiku 2014–2020 raames;
märgib, et see programm on võtnud oma 
eesmärkide hulka Euroopa ettevõtluse 
edendamise, teadmiste ja parimate tavade 
mudelite vahetamise ning võrgustike ja 
partnerluste loomise nendel eesmärkidel.

Or. de



AM\911739ET.doc 33/33 PE494.802v01-00

ET

Muudatusettepanek 44
Amalia Sartori

Arvamuse projekt
Lõige 10 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10 a. rõhutab, et tegevuseelarve 
suurendamisega peab kaasnema ka piisav 
halduseelarve suurenemine, et tagada ELi 
programmide edukas täitmine;

Or. en


