
AM\1019142ET.doc PE529.724v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Regionaalarengukomisjon

2014/2005(INI)

12.2.2014

MUUDATUSETTEPANEKUD
1–6

Arvamuse projekt
Jan Olbrycht
(PE528.070v01-00)

Mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) läbirääkimised: saadud 
kogemused ja edasised sammud
(2014/2005(INI))



PE529.724v01-00 2/6 AM\1019142ET.doc

ET

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1019142ET.doc 3/6 PE529.724v01-00

ET

Muudatusettepanek 1
Cornelia Ernst

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on arvamusel, et mitmeaastase 
finantsraamistiku kallal tehtav töö ei tohiks 
mingil juhul segada määrustega tehtavat 
tööd, mille eesmärk on defineerida iga 
fondi toetuse kohaldamisala ja 
rakendamise eeskirjad, ning mis peaks 
seega austama Euroopa Parlamendi rolli 
läbirääkimistes ühtekuuluvuspoliitika 
õigusliku aluse üle; peab sügavalt 
kahetsusväärseks asjaolu, et mitmeaastase 
finantsraamistiku (2014–2020) üle 
peetavates läbirääkimistes seda põhimõtet 
ei järgitud, mistõttu on tööl mitmeaastase 
finantsraamistiku kallal märkimisväärne 
mõju õigusloomealastele läbirääkimistele 
ühekuuluvuspoliitika määruste sisu ja 
ajakava osas;

2. on arvamusel, et mitmeaastase 
finantsraamistiku kallal tehtav töö ei tohiks 
mingil juhul segada määrustega tehtavat 
tööd, mille eesmärk on defineerida iga 
fondi toetuse kohaldamisala ja 
rakendamise eeskirjad, ning mis peaks 
seega austama Euroopa Parlamendi rolli ja 
eelisõigusi läbirääkimistes 
ühtekuuluvuspoliitika õigusliku aluse üle;
peab sügavalt kahetsusväärseks asjaolu, et 
mitmeaastase finantsraamistiku (2014–
2020) üle peetavates läbirääkimistes seda 
põhimõtet ei järgitud, mistõttu on tööl 
mitmeaastase finantsraamistiku kallal 
märkimisväärne mõju õigusloomealastele 
läbirääkimistele ühekuuluvuspoliitika 
määruste sisu ja ajakava osas; peab seega 
kahetsusväärseks, et Euroopa Ülemkogu 
poliitilise kokkuleppega hõlmati 
makromajanduslik tingimuslikkus ja 
tulemuslikkuse reserv, mille suhtes 
Euroopa Liidu toimimise lepingu kohaselt 
tuleks kohaldada 
kaasotsustamismenetlust; 

Or. en

Muudatusettepanek 2
Cornelia Ernst

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab, et arutelu ühtekuuluvuspoliitika 
vahendite üle peaks põhinema vajaduste 

3. rõhutab, et arutelu ühtekuuluvuspoliitika 
vahendite üle peaks põhinema piirkondliku 
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analüüsil ning võtma arvesse hinnangut 
eelmise programmitöö perioodi poliitika 
rakendamisele; tuletab meelde, et 
ühtekuuluvuspoliitika on majanduskasvu 
soodustav investeerimispoliitika ning 
seetõttu on tal võtmeroll ELi vahendina 
majanduskasvu suurendamiseks, 
töökohtade loomiseks, avaliku sektori 
investeeringute ergutamiseks ja sotsiaalsete 
ebavõrdsuste vähendamiseks;

ja kohaliku arenguga seotud vajaduste 
analüüsil ning võtma arvesse hinnangut 
eelmise programmitöö perioodi poliitika 
rakendamisele; tuletab meelde, et 
ühtekuuluvuspoliitika on majanduskasvu 
soodustav investeerimispoliitika ning 
seetõttu on tal võtmeroll ELi vahendina 
majanduskasvu suurendamiseks, 
töökohtade loomiseks, avaliku sektori 
investeeringute ergutamiseks ja sotsiaalse 
kaasatuse edendamiseks; rõhutab 
seepärast, et ELi eelarve kahanemine 
kõigutab paratamatult tasakaalu ja 
pidurdab majanduslikku arengut ning 
eirab solidaarsuse põhimõtet; 

Or. en

Muudatusettepanek 3
Vasilica Viorica Dăncilă

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab, et arutelu ühtekuuluvuspoliitika 
vahendite üle peaks põhinema vajaduste 
analüüsil ning võtma arvesse hinnangut 
eelmise programmitöö perioodi poliitika 
rakendamisele; tuletab meelde, et 
ühtekuuluvuspoliitika on majanduskasvu 
soodustav investeerimispoliitika ning 
seetõttu on tal võtmeroll ELi vahendina 
majanduskasvu suurendamiseks, 
töökohtade loomiseks, avaliku sektori 
investeeringute ergutamiseks ja sotsiaalsete 
ebavõrdsuste vähendamiseks;

3. rõhutab, et arutelu ühtekuuluvuspoliitika 
vahendite üle peaks põhinema vajaduste 
analüüsil ning võtma arvesse hinnangut 
eelmise programmitöö perioodi poliitika 
rakendamisele; tuletab meelde, et 
ühtekuuluvuspoliitika on majanduskasvu 
soodustav investeerimispoliitika ning 
seetõttu on tal võtmeroll ELi vahendina 
majanduskasvu suurendamiseks, 
töökohtade loomiseks, avaliku sektori 
investeeringute ergutamiseks,
kliimamuutuse ja energiasõltuvusega 
seotud probleemidega tegelemiseks ning
sotsiaalsete ebavõrdsuste vähendamiseks, 
pidades silmas strateegia „Euroopa 2020" 
eesmärkide saavutamist;

Or. ro
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Muudatusettepanek 4
François Alfonsi, Nikos Chrysogelos

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab, et arutelu ühtekuuluvuspoliitika 
vahendite üle peaks põhinema vajaduste 
analüüsil ning võtma arvesse hinnangut 
eelmise programmitöö perioodi poliitika 
rakendamisele; tuletab meelde, et 
ühtekuuluvuspoliitika on majanduskasvu 
soodustav investeerimispoliitika ning 
seetõttu on tal võtmeroll ELi vahendina 
majanduskasvu suurendamiseks, 
töökohtade loomiseks, avaliku sektori 
investeeringute ergutamiseks ja sotsiaalsete 
ebavõrdsuste vähendamiseks;

3. rõhutab, et arutelu ühtekuuluvuspoliitika 
vahendite üle peaks põhinema vajaduste 
analüüsil ning võtma arvesse hinnangut 
eelmise programmitöö perioodi poliitika 
rakendamisele; tuletab meelde, et 
ühtekuuluvuspoliitika on majanduskasvu 
soodustav ja kriisi ohjav
investeerimispoliitika ning seetõttu on tal 
võtmeroll ELi vahendina jätkusuutliku
majanduskasvu suurendamiseks, 
töökohtade loomiseks, avaliku sektori 
investeeringute ergutamiseks, sotsiaalsete 
ebavõrdsuste ja vaesuse vähendamiseks, 
puhtale energiale ülemineku 
stimuleerimiseks ja kliimamuutusega 
võitlemiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Younous Omarjee

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4a. suhtub kriitiliselt Euroopa Liidu 
Nõukogu loodud pretsedenti, millega 
mitmeaastase finantsraamistiku (2014–
2020) raames eraldati uuele
äärepoolseimale piirkonnale Mayotte'le 
sihtotstarbeliselt struktuurifondide 
rahalisi vahendeid; rõhutab, et varem ei 
ole õigusliku aluse või kohaldatavate 
kriteeriumide puudumisel ühtki piirkonda 
kindlasummaliselt rahastatud; märgib, et 
kõnealune pretsedent kahjustab 



PE529.724v01-00 6/6 AM\1019142ET.doc

ET

piirkondade võrdsuse põhimõtte ja ühistel 
fondireeglitel põhineva piirkondade 
klassifikatsiooni järgimist;

Or. fr

Muudatusettepanek 6
Lambert van Nistelrooij

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. väljendab sügavat muret asjaolu pärast, 
et aasta lõpus maksmata arvete summa 
kasvab pidevalt ning on seisukohal, et ELi 
eelarves valitsev puudujääk mõjutab kõige 
rohkem ühtekuuluvuspoliitikat; nõuab 
seepärast ELi eelarve struktuuri
parandamist ja sealhulgas omavahenditega 
seotud uuendusi.

5. väljendab sügavat muret asjaolu pärast, 
et aasta lõpus maksmata arvete summa 
kasvab pidevalt ning on seisukohal, et ELi 
eelarves valitsev puudujääk mõjutab kõige 
rohkem ühtekuuluvuspoliitikat; teeb 
järelduse, et ajavahemikust 2007–2014 
jäänud probleeme ei lahenda ka 2014.–
2020. aasta mitmeaastane 
finantsraamistik; nõuab seepärast ELi 
eelarve edasist reformimist ja sealhulgas 
omavahenditega seotud uuendusi.

Or. en


