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Muudatusettepanek 1
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. peab väga kahetsusväärseks asjaolu, et 
nõukogu on kärpinud 38 miljardi euro 
võrra rubriiki 1a, mille raames rahastatakse 
praeguse majanduskriisi ja oluliste 
ühiskondlike probleemidega tegelemiseks 
vajalikke peamisi ELi poliitikavaldkondi, 
mis käsitlevad innovatsiooni, 
teadusuuringuid, infrastruktuuri, VKEsid, 
noori ja haridust; on seisukohal, et ühise 
põllumajanduspoliitika maksete 
asjakohane piiramine võimaldab 
vabastada rubriigi 1a jaoks rohkem 
eelarvevahendeid;

2. peab väga kahetsusväärseks asjaolu, et 
nõukogu on kärpinud 38 miljardi euro 
võrra rubriiki 1a, mille raames rahastatakse 
praeguse majanduskriisi ja oluliste 
ühiskondlike probleemidega tegelemiseks 
vajalikke peamisi ELi poliitikavaldkondi, 
mis käsitlevad innovatsiooni, 
teadusuuringuid, infrastruktuuri, VKEsid, 
noori ja haridust; rõhutab, et rubriigi 1a 
assigneeringud võiks aidata saavutada 
ELi poliitilisi prioriteete valdkondades, 
nagu võitlus tööpuuduse vastu, ELi 
tööstuspoliitika, teadusuuringud ja 
innovatsioon ning energeetika; 

Or. ro

Muudatusettepanek 2
Paul Rübig

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. peab väga kahetsusväärseks asjaolu, et 
nõukogu on kärpinud 38 miljardi euro 
võrra rubriiki 1a, mille raames rahastatakse 
praeguse majanduskriisi ja oluliste 
ühiskondlike probleemidega tegelemiseks 
vajalikke peamisi ELi poliitikavaldkondi, 
mis käsitlevad innovatsiooni, 
teadusuuringuid, infrastruktuuri, VKEsid, 
noori ja haridust; on seisukohal, et ühise 
põllumajanduspoliitika maksete 
asjakohane piiramine võimaldab
vabastada rubriigi 1a jaoks rohkem 

2. peab väga kahetsusväärseks asjaolu, et 
nõukogu on kärpinud 38 miljardi euro 
võrra rubriiki 1a, mille raames rahastatakse 
praeguse majanduskriisi ja oluliste 
ühiskondlike probleemidega tegelemiseks 
vajalikke peamisi ELi poliitikavaldkondi, 
mis käsitlevad innovatsiooni, 
teadusuuringuid, infrastruktuuri, VKEsid, 
noori ja haridust; on seisukohal, et tuleks 
võimaldada vabastada rubriigi 1a jaoks 
rohkem eelarvevahendeid;
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eelarvevahendeid;

Or. de

Muudatusettepanek 3
Jean-Pierre Audy

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. soovib saada teada ajavahemikul 
2007–2013 ja eriti selle viimasel, 2013. 
aastal kasutamata jäänud maksete 
assigneeringute ligikaudset summat ning 
palub komisjonil esitada selleks 
finantsselgitus maksete assigneeringute 
kasutamise kohta praeguste, 2007.–2013. 
aasta finantsperspektiivide raames, 
näidates ära: eraldatud ja ärakasutatud 
summad ajavahemikul 2007–2012; 
eraldatud, kuid kasutamata jäänud 
summad; summad, mis tuleb veel 
kulukohustustega siduda ning kogu 
finantsalase teabe maksete 
assigneeringute kasutamise kohta;

Or. fr

Muudatusettepanek 4
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. palub eelarvepädevatel 
institutsioonidel kasutada võimalikult 
suurt paindlikkust, et suunata kasutamata 
iga-aastased assigneeringud ümber 
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rubriigi 1a programmidesse, eelkõige 
programmi Horisont 2020, ettevõtete 
konkurentsivõime ning VKEde 
programmi ning Euroopa ühendamise 
rahastusse;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Edit Herczog

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. on kategooriliselt vastu mis tahes 
katsele leida rubriigi 1a vahendite 
ümberpaigutamise kaudu vajalikud 
vahendid selleks, et katta mis tahes 
tulevased võimalikud puuduolevad 
summad kõigi järgmise mitmeaastase 
finantsraamistiku konkreetse eelarveaasta 
maksmata maksenõuete katmiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. nõuab küllaldast rahastamisvahendite 
eraldamist programmile Horisont 2020; on 
kindlalt vastu kõigile ettepanekutele, milles 
2014. aasta ülempiir on madalam 2013. 
aasta tasemest; kutsub komisjoni üles 
looma sihtotstarbelisi eelarveridu VKEde 
vahendile, programmidele „Teadus 
ühiskonnas” ja „Osaluse laiendamine” ning 

3. tuletab nõukogule meelde oma 
avaldust, mille kohaselt programmi 
Horisont 2020 rahastamine peab 2013. 
aasta tasemega võrreldes reaalselt 
suurenema; nõuab seetõttu küllaldast 
rahastamisvahendite eraldamist 
programmile Horisont 2020 ning on 
kindlalt vastu kõigile ettepanekutele, milles 
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järelkontrolliks programmidele
„Konkurentsivõime ja uuendustegevuse 
raamprogrammi ökoinnovatsioon” ning
„Arukas energeetika – Euroopa”;

2014. aasta ülempiir on madalam 2013. 
aasta tasemest; kutsub komisjoni üles 
looma sihtotstarbelisi eelarveridu VKEde 
vahendile, programmidele „Teadus 
ühiskonnas” ja „Osaluse laiendamine” ning
järelkontrolliks programmidele
„Konkurentsivõime ja uuendustegevuse 
raamprogrammi ökoinnovatsioon” ning
„Arukas energeetika – Euroopa”;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Kent Johansson

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. nõuab küllaldast rahastamisvahendite 
eraldamist programmile Horisont 2020; on 
kindlalt vastu kõigile ettepanekutele, milles 
2014. aasta ülempiir on madalam 2013. 
aasta tasemest; kutsub komisjoni üles 
looma sihtotstarbelisi eelarveridu VKEde 
vahendile, programmidele „Teadus 
ühiskonnas” ja „Osaluse laiendamine” ning 
järelkontrolliks programmidele
„Konkurentsivõime ja uuendustegevuse 
raamprogrammi ökoinnovatsioon” ning
„Arukas energeetika – Euroopa”;

3. nõuab küllaldast rahastamisvahendite 
eraldamist programmile Horisont 2020; on 
kindlalt vastu kõigile ettepanekutele, milles 
2014. aasta ülempiir on madalam 2013. 
aasta tasemest; kutsub komisjoni üles 
looma sihtotstarbelist eelarvet VKEde 
vahendile ning sihtotstarbelisi eelarveridu
programmidele „Teadus ühiskonnas” ja
„Osaluse laiendamine” ning 
järelkontrolliks programmidele
„Konkurentsivõime ja uuendustegevuse 
raamprogrammi ökoinnovatsioon” ning
„Arukas energeetika – Euroopa”;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Kent Johansson

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. nõuab Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudile ühtainsat 
eelarveeraldist, et luua teadmis- ja 
innovaatikakogukondade sidusrühmadele 
stabiilne ja ennustatav raamistik 
investeeringute tegemiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Kent Johansson

Arvamuse projekt
Punkt 3 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 b. nõuab küllaldast rahastamisvahendite 
eraldamist Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudile, et saavutada 
kavandatud uute teadmis- ja 
innovaatikakogukondade loomiseks 
vajalik kriitiline mass;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Paul Rübig

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab vajadust tegeleda VKEde 
probleemidega ulatusliku ettevõtete 
konkurentsivõime ning VKEde programmi 
(COSME) abil; nõuab seoses rahastamisele 
ligipääsemise eriti keerulise olukorraga, et 
vähemalt 60% ettevõtete konkurentsivõime 
ning VKEde programmi eelarvest 

5. rõhutab vajadust tegeleda VKEde 
probleemidega ulatusliku ettevõtete 
konkurentsivõime ning VKEde programmi 
(COSME) abil; nõuab seoses rahastamisele 
ligipääsemise eriti keerulise olukorraga, et 
vähemalt 60% ettevõtete konkurentsivõime 
ning VKEde programmi eelarvest 
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eraldataks rahastamisvahenditele; eraldataks rahastamisvahenditele; nõuab 
mitmeaastases finantsraamistikus 
mikrorahastamise programmide (nt 
Euroopa mikrokrediidirahastu 
„Progress” ja JASMINE) jätkamist; 
nõuab lisaks, et omavahel seotaks 
tugevamini olemasolevad ja tulevased 
ettevõtluse edendamise vahendid, näiteks 
Euroopa Sotsiaalfond, 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa 
Fond, noortegarantii ja Erasmus noortele 
ettevõtjatele, et luua riigi ja kohalikul 
tasandil stiimuleid ning sünergiat;

Or. de

Muudatusettepanek 11
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab vajadust tegeleda VKEde 
probleemidega ulatusliku ettevõtete 
konkurentsivõime ning VKEde programmi 
(COSME) abil; nõuab seoses rahastamisele 
ligipääsemise eriti keerulise olukorraga, et 
vähemalt 60% ettevõtete konkurentsivõime 
ning VKEde programmi eelarvest 
eraldataks rahastamisvahenditele;

5. rõhutab vajadust tegeleda VKEde 
probleemidega ulatusliku ettevõtete 
konkurentsivõime ning VKEde programmi 
(COSME) abil; usub, et praegu välja 
pakutud rahastamise tase ei ole piisav 
ning konstateerib uuesti parlamendi 
seisukohta, et programmile mitmeaastase 
finantsraamistiku perioodiks eraldatud 
summa tuleb kahekordistada; nõuab 
seoses rahastamisele ligipääsemise eriti 
keerulise olukorraga, et vähemalt 60% 
ettevõtete konkurentsivõime ning VKEde 
programmi eelarvest eraldataks 
rahastamisvahenditele;

Or. en
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Muudatusettepanek 12
Edit Herczog

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab vajadust tegeleda VKEde 
probleemidega ulatusliku ettevõtete 
konkurentsivõime ning VKEde programmi 
(COSME) abil; nõuab seoses rahastamisele 
ligipääsemise eriti keerulise olukorraga, et 
vähemalt 60% ettevõtete konkurentsivõime 
ning VKEde programmi eelarvest 
eraldataks rahastamisvahenditele;

5. rõhutab vajadust tegeleda VKEde 
probleemidega ulatusliku ettevõtete 
konkurentsivõime ning VKEde programmi 
(COSME) abil; nõuab seoses rahastamisele 
ligipääsemise eriti keerulise olukorraga, et 
vähemalt 60% ettevõtete konkurentsivõime 
ning VKEde programmi eelarvest 
eraldataks kõige tulemuslikumatele 
rahastamisvahenditele;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Edit Herczog

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. nõuab, et peamisi ELi infrastruktuuri 
projekte (näiteks Galileo ja Copernicus) 
tuleb rahastada mitmeaastase 
finantsraamistiku eelarvest eraldi ning 
nõuab, et ühtegi ELi fondi ei kasutataks 
lisaülekulude või projekti ITER kulude 
katteks;

6. toonitab, et peamisi ELi infrastruktuuri 
projekte (näiteks Galileo ja Copernicus) ja 
ITER-projekti tuleb rahastada 
mitmeaastase finantsraamistiku
ülemmääradest suuremas ulatuses, et
võimalikud ülekulud ei ohustaks liidu 
muu poliitika rahastamist ja edukat 
rakendamist, eelkõige teadusuuringute 
valdkonnas, säilitades samal ajal täiel 
määral mõlema eelarvepädeva 
institutsiooni õigused; rahastamine tuleks 
kokkulepitavate kogukulude põhjal 
eraldada kulukohustuste 
assigneeringutena mitmeaastase 
finantsraamistiku määruses, et tagada 
nende projektide rahastamine nii, et see ei 
kahjustaks teisi ELi prioriteete, nagu 
Horisont 2020, COSME või programm 
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Erasmus;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Paul Rübig

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. nõuab, et peamisi ELi infrastruktuuri
projekte (näiteks Galileo ja Copernicus)
tuleb rahastada mitmeaastase 
finantsraamistiku eelarvest eraldi ning 
nõuab, et ühtegi ELi fondi ei kasutataks 
lisaülekulude või projekti ITER kulude 
katteks;

6. toonitab, et peamiste ELi infrastruktuuri
projektide (näiteks Galileo, Copernicus ja 
ITER) rahastamispaketid peaksid olema
mitmeaastase finantsraamistiku
ülemmääradest suuremad, et vajaduse 
korral saaks liikmesriigid eraldada 
täiendavaid vahendeid;

Or. de

Muudatusettepanek 15
Jean-Pierre Audy

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. nõuab, et peamisi ELi infrastruktuuri 
projekte (näiteks Galileo ja Copernicus) 
tuleb rahastada mitmeaastase 
finantsraamistiku eelarvest eraldi ning
nõuab, et ühtegi ELi fondi ei kasutataks 
lisaülekulude või projekti ITER kulude 
katteks;

6. toonitab, et peamisi ELi infrastruktuuri 
projekte (näiteks Galileo, ITER ja 
Copernicus) tuleb rahastada mitmeaastase 
finantsraamistiku ülemmääradest 
suuremas ulatuses, ning toonitab, et
nende suuremahuliste projektide 
võimalikud ülekulud ei tohiks ohustada
ELi muude programmide rahastamist ja 
edukat rakendamist;

Or. en
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Muudatusettepanek 16
Jens Rohde, Kent Johansson

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. nõuab, et peamisi ELi infrastruktuuri 
projekte (näiteks Galileo ja Copernicus) 
tuleb rahastada mitmeaastase 
finantsraamistiku eelarvest eraldi ning
nõuab, et ühtegi ELi fondi ei kasutataks 
lisaülekulude või projekti ITER kulude 
katteks;

6. toonitab, et peamisi ELi infrastruktuuri 
projekte (näiteks Galileo, ITER ja 
Copernicus) tuleb rahastada mitmeaastase 
finantsraamistiku ülemmääradest 
suuremas ulatuses, ning toonitab, et
nende suuremahuliste projektide 
võimalikud ülekulud ei tohiks ohustada
ELi muude programmide rahastamist ja 
edukat rakendamist;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. nõuab, et peamisi ELi infrastruktuuri 
projekte (näiteks Galileo ja Copernicus) 
tuleb rahastada mitmeaastase 
finantsraamistiku eelarvest eraldi ning 
nõuab, et ühtegi ELi fondi ei kasutataks 
lisaülekulude või projekti ITER kulude 
katteks;

6. toonitab, et peamisi ELi infrastruktuuri 
projekte (näiteks Galileo ja Copernicus) 
tuleb rahastada mitmeaastase 
finantsraamistiku eelarvest suuremas 
ulatuses ning nõuab, et ühtegi ELi fondi ei 
kasutataks lisaülekulude või projekti ITER 
kulude katteks;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Edit Herczog

Arvamuse projekt
Punkt 7
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. on veendunud, et strateegia „Euroopa 
2020” rakendamiseks on vaja paremat 
valitsemistava ning ELi ja liikmesriikide 
vahelist kooskõlastatud kulutamist; nõuab, 
et praegust ELi poolset rahastamist 
optimeeritaks, keskendudes ELi 
lisandväärtusele, tõhusale ühtlustamisele ja 
finantsvõimendusele; palub, et Euroopa 
poolaasta protsessi raames jälgitaks 
investeeringuid teadusesse, innovatsiooni, 
tööstuspoliitikasse ja VKEdesse.

7. on veendunud, et strateegia „Euroopa 
2020” rakendamiseks on vaja paremat 
valitsemistava ning ELi ja liikmesriikide 
vahelist kooskõlastatud kulutamist; nõuab, 
et praegust ELi poolset rahastamist 
optimeeritaks, keskendudes ELi 
lisandväärtusele, tõhusale ühtlustamisele ja 
finantsvõimendusele koos asjakohase ja 
kiire rakendamisega liikmesriikides;
palub, et Euroopa poolaasta protsessi 
raames jälgitaks investeeringuid 
teadusesse, innovatsiooni, 
tööstuspoliitikasse, VKEdesse, 
energeetikasse ja IKT 
infrastruktuuridesse.

Or. en

Muudatusettepanek 19
Jean-Pierre Audy

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. on veendunud, et strateegia „Euroopa 
2020” rakendamiseks on vaja paremat 
valitsemistava ning ELi ja liikmesriikide 
vahelist kooskõlastatud kulutamist; nõuab, 
et praegust ELi poolset rahastamist 
optimeeritaks, keskendudes ELi 
lisandväärtusele, tõhusale ühtlustamisele ja 
finantsvõimendusele; palub, et Euroopa 
poolaasta protsessi raames jälgitaks 
investeeringuid teadusesse, innovatsiooni, 
tööstuspoliitikasse ja VKEdesse.

7. on veendunud, et strateegia „Euroopa 
2020” rakendamiseks on vaja paremat 
valitsemistava ning ELi, liikmesriikide ja 
piirkondade vahelist kooskõlastatud 
kulutamist; nõuab, et praegust ELi poolset 
rahastamist optimeeritaks, keskendudes 
ELi lisandväärtusele, tõhusale 
ühtlustamisele ja finantsvõimendusele;
palub, et Euroopa poolaasta protsessi 
raames jälgitaks investeeringuid 
teadusesse, innovatsiooni, 
tööstuspoliitikasse ja VKEdesse.

Or. fr


