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Muudatusettepanek 1
Iuliu Winkler, Iosif Matula

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. on arvamusel, et ELi kohesioonipoliitika 
mängib jätkusuutliku majanduse 
tööhõivevõimaluste arendamisel otsustavat 
rolli, aidates vähendada regionaalseid 
erinevusi ja luua täieliku tööhõivega 
ühiskonda; rõhutab, et Euroopa 
struktuurifondid võivad regioone 
julgustada võtma initsiatiivi uute ja 
jätkusuutlike töökohtade loomiseks;

1. on arvamusel, et ELi 
ühtekuuluvuspoliitika mängib jätkusuutliku 
majanduse tööhõivevõimaluste 
arendamisel otsustavat rolli, aidates 
vähendada regionaalseid erinevusi ja luua 
parima võimaliku tööhõivega ühiskonda; 
rõhutab, et Euroopa struktuurifondid 
võivad regioone julgustada võtma 
initsiatiivi uute ja jätkusuutlike töökohtade 
loomiseks; soovitab luua piirkondlikel ja 
kohalikel asutustel asjakohased ja 
püsivad sidemed ettevõtluskeskkonna, 
tööandjaorganisatsioonide, ametiühingute 
ja valitsusväliste organisatsioonidega 
eesmärgiga prognoosida tööturu vajadusi 
keskpikas ja pikaajalises perspektiivis;

Or. ro

Muudatusettepanek 2
Ramona Nicole Mănescu

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. on arvamusel, et ELi kohesioonipoliitika
mängib jätkusuutliku majanduse 
tööhõivevõimaluste arendamisel otsustavat 
rolli, aidates vähendada regionaalseid 
erinevusi ja luua täieliku tööhõivega 
ühiskonda; rõhutab, et Euroopa 
struktuurifondid võivad regioone 
julgustada võtma initsiatiivi uute ja 
jätkusuutlike töökohtade loomiseks;

1. on arvamusel, et ELi 
ühtekuuluvuspoliitika mängib jätkusuutliku 
majanduse tööhõivevõimaluste 
arendamisel otsustavat rolli, aidates 
vähendada regionaalseid erinevusi ja luua 
täieliku tööhõivega ühiskonda; rõhutab, et 
regioonid peavad kasutama Euroopa 
struktuurifondide vahendeid initsiatiivi 
võtmiseks uute ja jätkusuutlike töökohtade 
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loomisel; rõhutab, et on oluline, et 
liikmesriigid kasutaksid Euroopa 
Sotsiaalfondi vahendeid oskuste, tööhõive, 
väljaõppe ja ümberõppega seotud 
tegevustesse investeerimiseks, et luua 
riiklike, regionaalsete ja kohalike 
projektide kaudu rohkem ja paremaid 
töökohti;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Richard Seeber

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. on arvamusel, et ELi kohesioonipoliitika
mängib jätkusuutliku majanduse 
tööhõivevõimaluste arendamisel otsustavat 
rolli, aidates vähendada regionaalseid 
erinevusi ja luua täieliku tööhõivega 
ühiskonda; rõhutab, et Euroopa 
struktuurifondid võivad regioone 
julgustada võtma initsiatiivi uute ja
jätkusuutlike töökohtade loomiseks;

1. on arvamusel, et ELi 
ühtekuuluvuspoliitika mängib jätkusuutliku 
majanduse tööhõivevõimaluste 
arendamisel otsustavat rolli, aidates 
vähendada regionaalseid erinevusi ja luua 
täieliku tööhõivega ühiskonda; rõhutab, et 
Euroopa struktuurifondid võivad regioone 
julgustada võtma initsiatiivi uute 
jätkusuutlike ja püsivate töökohtade 
loomiseks, eriti tulevikutehnoloogiate 
osas; nendib, et selline struktuurifondide 
kaudu finantseerimine võib kaasa aidata 
süsinikdioksiidi CO2 heitkoguste 
vähenemisele;

Or. de

Muudatusettepanek 4
Vasilica Viorica Dăncilă

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. on arvamusel, et ELi kohesioonipoliitika
mängib jätkusuutliku majanduse 

1. on arvamusel, et ELi 
ühtekuuluvuspoliitika mängib jätkusuutliku 
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tööhõivevõimaluste arendamisel otsustavat 
rolli, aidates vähendada regionaalseid 
erinevusi ja luua täieliku tööhõivega 
ühiskonda; rõhutab, et Euroopa 
struktuurifondid võivad regioone 
julgustada võtma initsiatiivi uute ja 
jätkusuutlike töökohtade loomiseks;

majanduse tööhõivevõimaluste 
arendamisel ning majanduskriisi mõjude 
leevendamisel otsustavat rolli, aidates 
vähendada regionaalseid erinevusi ja luua 
täieliku tööhõivega ühiskonda; rõhutab, et 
Euroopa struktuurifondid võivad regioone 
julgustada võtma initsiatiivi uute ja 
jätkusuutlike töökohtade loomiseks; on 
seisukohal, et vanemate inimeste 
kutsealane kogemus võib nendele 
algatustele samuti kaasa aidata, võttes 
arvesse vanemate inimeste üha 
suurenevat osakaalu ELi rahvastikus;

Or. ro

Muudatusettepanek 5
Tamás Deutsch, László Surján

Arvamuse projekt
Lõige 1 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. on arvamusel, et ELi kohesioonipoliitika
mängib jätkusuutliku majanduse 
tööhõivevõimaluste arendamisel otsustavat 
rolli, aidates vähendada regionaalseid 
erinevusi ja luua täieliku tööhõivega 
ühiskonda; rõhutab, et Euroopa 
struktuurifondid võivad regioone 
julgustada võtma initsiatiivi uute ja 
jätkusuutlike töökohtade loomiseks;

1. on arvamusel, et ELi 
ühtekuuluvuspoliitika mängib jätkusuutliku 
majanduse tööhõivevõimaluste 
arendamisel otsustavat rolli, aidates 
vähendada regionaalseid erinevusi ja luua 
täieliku tööhõivega ühiskonda; rõhutab, et 
Euroopa struktuurifondid võivad regioone 
julgustada võtma initsiatiivi uute ja 
jätkusuutlike töökohtade loomiseks, 
iseäranis mõnedes kaugelasuvates  ja 
piiriäärsetes regioonides, mis puutuvad 
eriti tugevalt kokku tööpuudusest tingitud 
probleemidega;

Or. hu

Muudatusettepanek 6
Victor Boştinaru

Arvamuse projekt
Lõige 1
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. on arvamusel, et ELi kohesioonipoliitika 
mängib jätkusuutliku majanduse 
tööhõivevõimaluste arendamisel otsustavat 
rolli, aidates vähendada regionaalseid 
erinevusi ja luua täieliku tööhõivega 
ühiskonda; rõhutab, et Euroopa 
struktuurifondid võivad regioone 
julgustada võtma initsiatiivi uute ja 
jätkusuutlike töökohtade loomiseks;

1. on arvamusel, et ELi 
ühtekuuluvuspoliitika mängib jätkusuutliku 
majanduse tööhõivevõimaluste 
arendamisel otsustavat rolli, aidates 
vähendada regionaalseid erinevusi, 
elavdada majandust ja luua täieliku 
tööhõivega ühiskonda; rõhutab, et Euroopa 
struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi 
võimalusi tuleks kasutada uute ja 
jätkusuutlike töökohtade loomiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Alain Cadec

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. on arvamusel, et ELi kohesioonipoliitika
mängib jätkusuutliku majanduse 
tööhõivevõimaluste arendamisel otsustavat 
rolli, aidates vähendada regionaalseid 
erinevusi ja luua täieliku tööhõivega 
ühiskonda; rõhutab, et Euroopa 
struktuurifondid võivad regioone 
julgustada võtma initsiatiivi uute ja 
jätkusuutlike töökohtade loomiseks;

1. on arvamusel, et ELi 
ühtekuuluvuspoliitika mängib jätkusuutliku 
majanduse tööhõivevõimaluste 
arendamisel otsustavat rolli, aidates 
vähendada regionaalseid erinevusi ja 
elavdada tööturgu; rõhutab, et Euroopa 
struktuurifondid võivad regioone 
julgustada võtma initsiatiivi uute ja 
jätkusuutlike töökohtade loomiseks;

Or. fr

Muudatusettepanek 8
Kerstin Westphal, Elisabeth Schroedter

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. on arvamusel, et ELi kohesioonipoliitika 
mängib jätkusuutliku majanduse 

1. on arvamusel, et ELi 
ühtekuuluvuspoliitika mängib jätkusuutliku 
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tööhõivevõimaluste arendamisel otsustavat 
rolli, aidates vähendada regionaalseid 
erinevusi ja luua täieliku tööhõivega 
ühiskonda; rõhutab, et Euroopa 
struktuurifondid võivad regioone 
julgustada võtma initsiatiivi uute ja 
jätkusuutlike töökohtade loomiseks;

majanduse tööhõivevõimaluste 
arendamisel otsustavat rolli, aidates 
vähendada regionaalseid erinevusi ja luua 
täieliku tööhõivega ühiskonda; rõhutab, et 
regioonid peaksid kasutama Euroopa 
struktuurifonde, et näidata  initsiatiivi 
uute ja jätkusuutlike töökohtade loomiseks;

Or. de

Muudatusettepanek 9
Andrey Kovatchev

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. on arvamusel, et ELi kohesioonipoliitika 
mängib jätkusuutliku majanduse 
tööhõivevõimaluste arendamisel otsustavat 
rolli, aidates vähendada regionaalseid 
erinevusi ja luua täieliku tööhõivega
ühiskonda; rõhutab, et Euroopa 
struktuurifondid võivad regioone 
julgustada võtma initsiatiivi uute ja 
jätkusuutlike töökohtade loomiseks;

1. on arvamusel, et ELi 
ühtekuuluvuspoliitika mängib jätkusuutliku 
majanduse tööhõivevõimaluste 
arendamisel otsustavat rolli, aidates 
vähendada regionaalseid erinevusi ja luua 
kõrge tööhõivetasemega ühiskonda; 
rõhutab, et Euroopa struktuurifondid 
võivad regioone julgustada võtma 
initsiatiivi uute ja jätkusuutlike töökohtade 
loomiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Kerstin Westphal, Elisabeth Schroedter

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. rõhutab siinkohal linnade 
integreeritud arendamise lähenemisviisi 
tähtsust; ebasoodsa olukorraga 
linnapiirkondade jätkusuutlik 
ümberehitus võib saada seejuures 
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suunanäitajaks ja näidata, kuidas on 
võimalik edendada ökoloogilisi eesmärke 
koos sotsiaalsete ja majanduslike 
eesmärkidega; näeb selle eeldusena selget 
poliitilist raamistikku, sealhulgas 
struktuurifondidest linnaalade 
edendamise säilitamist ja sotsiaalse 
elamuehituse energiatõhususe 
edendamise jätkamist;

Or. de

Muudatusettepanek 11
Heide Rühle

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1a. juhib tähelepanu sellele, et kohalikud 
ja riiklikud omavalitsusüksused mängivad 
keskset rolli liikumisel suurema 
jätkusuutlikkuse poole, sest 
taastuvenergia kasutamist, 
detsentraliseeritud energiavarustust ja 
suuremat energiatõhusust aktiivselt 
toetava intelligentse energiapoliitika abil 
ei võitle nad mitte ainult 
kliimamuutustega, vaid avavad ka 
kodanikele uute majanduslike võimaluste 
ja uute töökohavõimaluste väljavaated; 
kutsub seetõttu liikmesriike üles, et igat 
liiki investeeringute puhul arvestataks 
rakenduskavades enam meetmetega, 
millega edendatakse kliimamuutuste vastu 
võitlemist;

Or. de
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Muudatusettepanek 12
Victor Boştinaru

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. rõhutab, et praeguse majanduskriisi 
ja kliimamuutuse probleemi kontekstis on 
äärmiselt oluline toetada 
keskkonnasõbraliku majanduse arengut; 
rõhutab, et selle eesmärgi täitmisel on ELi 
ühtekuuluvuspoliitika peamine vahend, 
mille abil luua uusi töökohti;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Ricardo Cortés Lastra

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. rõhutab piirkondliku ja kohaliku 
tasandi olulist rolli jätkusuutliku 
majanduse edendamisel, eriti nende võime 
tõttu edendada õppe-, koolitus- ja 
teadusasutuste ning VKEde vahelisi 
sidemeid;

Or. es

Muudatusettepanek 14
Heide Rühle

Arvamuse projekt
Lõige 1 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 b. juhib tähelepanu, et Euroopas on 
kliimamuutustel erinev mõju 
piirkondadele, et vastavalt komisjoni¹ 
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uuringule on Lõuna- ja Ida-Euroopa 
piirkonnad, kus elab rohkem kui üks 
kolmandik ELi elanikest, eriliselt 
kliimamuutuste survest ohustatud, et 
nõrgimad rahvastikurühmad on enim 
puudutatud ja sellest võivad tuleneda 
tugevamad piirkondlikud ja sotsiaalsed 
tasakaalustamatused;
__________________________________
1Komisjoni uuring „Piirkonnad 2020 – hinnang ELi piirkondade 
tulevaste väljakutsete kohta”,
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/
regions2020/pdf/regions2020_en.pdf, (november 2008).

Or. de

Muudatusettepanek 15
Elisabeth Schroedter

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. möönab omavalitsusüksuste tähtsat osa 
noorte väljaõpetamisel, mis on uute 
kompetentside omandamise aluseks; 
näitab, et välja- ja täiendõppe
raamtingimuste eest vastutatakse paljudes 
riikides regionaalselt; julgustab seepärast 
regioone kasutama struktuurifondide 
vahendeid, et luua jätkusuutlikke töökohti 
linnalähise ühistranspordi, linnatranspordi 
ja haridussektoris;

2. möönab kohalike ja riiklike
omavalitsusüksuste tähtsat osa 
koolihariduses, mis on uute tulevikku
suunatud kompetentside omandamise 
aluseks; näitab, et hariduse raamtingimuste 
eest vastutatakse paljudes riikides 
regionaalselt; julgustab seepärast regioone 
kasutama struktuurifondide vahendeid 
hariduse infrastruktuuri jaoks eelkõige 
ebasoodsa olukorraga linnaaladel ja 
piirkondades, et võimaldada toetuse abil 
laialdane ja kõikehõlmav kooliharidus;
juhib tähelepanu kohalike ja piirkondlike 
omavalitsusüksuste ning ettevõtjate ja 
ühenduste vahelise võrgustiku tähtsale 
(haridus- ja koolitus)potentsiaalile, et luua 
jätkusuutlikke töökohti linnalähise 
ühistranspordi, linnatranspordi ja 
haridussektoris;

Or. de
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Muudatusettepanek 16
Iuliu Winkler, Iosif Matula

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. möönab omavalitsusüksuste tähtsat osa 
noorte väljaõpetamisel, mis on uute 
kompetentside omandamise aluseks; 
näitab, et välja- ja täiendõppe 
raamtingimuste eest vastutatakse paljudes 
riikides regionaalselt; julgustab seepärast 
regioone kasutama struktuurifondide 
vahendeid, et luua jätkusuutlikke töökohti 
linnalähise ühistranspordi, linnatranspordi 
ja haridussektoris;

2. möönab omavalitsusüksuste tähtsat osa 
noorte väljaõpetamisel, mis on uute 
kompetentside omandamise aluseks; 
näitab, et välja- ja täiendõppe 
raamtingimuste eest vastutatakse paljudes 
riikides regionaalselt; julgustab seepärast 
regioone kasutama struktuurifondide 
vahendeid, et luua jätkusuutlikke töökohti 
linnalähise ühistranspordi, linnatranspordi 
ja haridussektoris; soovitab kohalikel ja 
piirkondlikel asutustel julgustada 
haridusasutusi viima koolide õppekavad 
vastavusse tööturu nõuetega;

Or. ro

Muudatusettepanek 17
Manfred Weber, Markus Pieper

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. möönab omavalitsusüksuste tähtsat osa 
noorte väljaõpetamisel, mis on uute 
kompetentside omandamise aluseks; 
näitab, et välja- ja täiendõppe 
raamtingimuste eest vastutatakse paljudes 
riikides regionaalselt; julgustab seepärast 
regioone kasutama struktuurifondide 
vahendeid, et luua jätkusuutlikke töökohti 
linnalähise ühistranspordi, 
linnatranspordi ja haridussektoris;

2. möönab omavalitsusüksuste tähtsat osa 
noorte väljaõpetamisel, mis on uute 
kompetentside omandamise aluseks; 
näitab, et välja- ja täiendõppe 
raamtingimuste eest vastutatakse paljudes 
riikides regionaalselt; julgustab seepärast 
regioone kasutama struktuurifondide 
vahendeid, et luua jätkusuutlikke töökohti;

Or. de
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Muudatusettepanek 18
Vasilica Viorica Dăncilă

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. möönab omavalitsusüksuste tähtsat osa 
noorte väljaõpetamisel, mis on uute 
kompetentside omandamise aluseks; 
näitab, et välja- ja täiendõppe 
raamtingimuste eest vastutatakse paljudes 
riikides regionaalselt; julgustab seepärast 
regioone kasutama struktuurifondide 
vahendeid, et luua jätkusuutlikke töökohti 
linnalähise ühistranspordi, linnatranspordi 
ja haridussektoris;

2. möönab omavalitsusüksuste tähtsat osa 
noorte väljaõpetamisel, mis on uute 
kompetentside omandamise aluseks, 
sealhulgas elukestva õppe ja ümberõppe 
kaudu; näitab, et välja- ja täiendõppe 
raamtingimuste eest vastutatakse paljudes 
riikides regionaalselt; julgustab seepärast 
regioone kasutama struktuurifondide 
vahendeid, et luua jätkusuutlikke töökohti 
linnalähise ühistranspordi, linnatranspordi 
ja haridussektoris, pannes rõhku 
võrdsetele võimalustele;

Or. ro

Muudatusettepanek 19
Ramona Nicole Mănescu

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. möönab omavalitsusüksuste tähtsat osa 
noorte väljaõpetamisel, mis on uute 
kompetentside omandamise aluseks; 
näitab, et välja- ja täiendõppe 
raamtingimuste eest vastutatakse paljudes 
riikides regionaalselt; julgustab seepärast 
regioone kasutama struktuurifondide 
vahendeid, et luua jätkusuutlikke töökohti 
linnalähise ühistranspordi, linnatranspordi 
ja haridussektoris;

2. möönab omavalitsusüksuste tähtsat osa 
noorte, sealhulgas kvalifikatsioonita 
koolist lahkujate väljaõpetamisel uute 
kompetentside omandamise alusena; 
näitab, et välja- ja täiendõppe 
raamtingimuste eest vastutavad paljudes 
riikides regionaalsed ja kohalikud 
ametiasutused; julgustab seepärast 
regioone kasutama struktuurifondide 
vahendeid, et luua jätkusuutlikke töökohti 
linnalähise ühistranspordi, linnatranspordi 
ja haridussektoris;

Or. en
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Muudatusettepanek 20
Tamás Deutsch, László Surján

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. möönab omavalitsusüksuste tähtsat osa 
noorte väljaõpetamisel, mis on uute 
kompetentside omandamise aluseks; 
näitab, et välja- ja täiendõppe 
raamtingimuste eest vastutatakse paljudes 
riikides regionaalselt; julgustab seepärast 
regioone kasutama struktuurifondide 
vahendeid, et luua jätkusuutlikke töökohti 
linnalähise ühistranspordi, linnatranspordi 
ja haridussektoris;

2. möönab omavalitsusüksuste tähtsat osa 
noorte väljaõpetamisel, mis on uute 
kompetentside omandamise aluseks; 
näitab, et välja- ja täiendõppe 
raamtingimuste eest vastutatakse paljudes 
riikides regionaalselt; julgustab seepärast 
regioone kasutama struktuurifondide 
vahendeid, et luua jätkusuutlikke töökohti 
linnalähise ühistranspordi, linnatranspordi, 
kõrghariduse ning teadus- ja 
arendustegevuse valdkonnas;

Or. hu

Muudatusettepanek 21
Franz Obermayr

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. möönab omavalitsusüksuste tähtsat osa 
noorte väljaõpetamisel, mis on uute 
kompetentside omandamise aluseks; 
näitab, et välja- ja täiendõppe 
raamtingimuste eest vastutatakse paljudes 
riikides regionaalselt; julgustab seepärast 
regioone kasutama struktuurifondide 
vahendeid, et luua jätkusuutlikke töökohti 
linnalähise ühistranspordi, linnatranspordi 
ja haridussektoris;

2. möönab omavalitsusüksuste tähtsat osa 
noorte väljaõpetamisel, mis on uute 
kompetentside omandamise aluseks; 
näitab, et välja- ja täiendõppe 
raamtingimuste eest vastutatakse paljudes 
riikides regionaalselt; kutsub seepärast 
regioone üles kasutama struktuurifondide 
vahendeid, et luua jätkusuutlikke töökohti 
linnalähise ühistranspordi, linnatranspordi 
ja haridussektoris;

Or. de
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Muudatusettepanek 22
Kerstin Westphal, Elisabeth Schroedter

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. rõhutab Euroopa Regionaalarengu 
Fondi (EFR) tähtsust piirkondlike 
rühmituste loomisel kohapealse 
teadustegevuse, innovatsiooni ja 
infrastruktuuri sidumise kaudu uute 
tehnoloogiate raames, nt taastuvenergia 
ja energiatõhususe puhul; rõhutab, et 
selline rühmituste loomine edendab 
otsustavalt kohalikku majanduslikku 
arengut ja võib luua piirkondadesse uusi 
töökohti;

Or. de

Muudatusettepanek 23
Lambert van Nistelrooij

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. on teadlik, et ELi ning riiklikud ja 
regionaalsed rahastamiskavad on 
jätkuvalt vähe kooskõlastatud ning 
rõhutab seetõttu vajadust kavade ja 
toetuste parema mitmetasandilise 
kooskõlastamise järele, et tekiks suurem 
koostoime ühismeetmete vahel, milles 
kasutatakse struktuurifondide, 
põllumajanduse ja maaelu arengu 
fondide vahendeid, kavandatavat 
teadusuuringute raamprogrammi ning 
konkurentsivõime ja uuendustegevuse 
raamprogrammi Euroopa 2020. aasta 
strateegia eesmärkide saavutamiseks;

Or. en
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Muudatusettepanek 24
László Surján, Tamás Deutsch

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. rõhutab elukestva õppe idee 
lisandväärtust ja palub liikmesriikidel 
kohalikud võimalused põhjalikult 
kaardistada, et korraldada nõudlusest 
lähtuvaid koolitusi, sobitades 
olemasolevaid vahendeid tegelike 
vajadustega, ning taastada 
kõrgetasemelise hariduse pakkumise 
kaudu kutsekeskhariduse maine, eriti 
piirkondades, kus kohalikud võimalused 
ja traditsioonilised tööharud nõuavad 
erioskuste ja -teadmiste täielikku 
väljaarendamist; palub komisjonil 
pakkuda liikmesriikidele kohalike 
vajaduste kaardistamiseks piisavat 
tehnilist toetust ning märgib, et 
kõrgetasemelised kutseõppeasutused 
võiksid aidata vähendada 
kõrgkoolilõpetajate töötust ja viia 
jätkusuutliku tööhõiveni;

Or. en

Muudatusettepanek 25
Ricardo Cortés Lastra

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. rõhutab, et on oluline edendada 
säästvat arengut ja tööhõivet ning 
majanduslikku ja sotsiaalset 
ühtekuuluvust investeeringute kaudu 
haridusse, koolitusse, teadustegevusse ja 
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innovatsiooni; rõhutab vajadust 
suurendada kõigi avaliku sektori 
tasandite (kohalik, piirkondlik, riiklik ja 
üle-euroopaline tasand) ning erasektori 
investeeringuid nimetatud 
valdkondadesse;

Or. es

Muudatusettepanek 26
Ramona Nicole Mănescu

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. innustab erasektorit kasutama 
Euroopa Sotsiaalfondi vahendeid 
ettevõtlike hoiakute ja oskuste 
edendamiseks noorte hulgas ning samuti 
karjäärinõustamise võimaldamiseks 
töötutele;

Or. en

Muudatusettepanek 27
Ricardo Cortés Lastra

Arvamuse projekt
Lõige 2 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 b. tuletab meelde VKEde võtmerolli 
innovatsiooni edendamisel Euroopas; 
rõhutab seetõttu, et on oluline muuta uute 
ettevõtete loomine lihtsamaks ja toetada 
nende kindlustumist, eriti jätkusuutliku 
majanduse valdkonnas;

Or. es
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Muudatusettepanek 28
Elisabeth Schroedter

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab kooskõlas aluslepingutega 
töötajate geograafilise liikuvuse tähtsust; 
möönab, et liikuvuse parandamine 
linnalähitranspordi tõhustamise näol
muudab töökohad kergemini 
ligipääsetavaks; julgustab seepärast 
regioone kasutama infrastruktuuri
meetmeteks struktuurifondide vahendeid;

3. juhib tähelepanu sellele, et isiklikud 
motoriseeritud transpordivahendid 
põhjustavad 30% süsinikdioksiidi 
heitmetest ning saastavad tervislikku 
keskkonda eelkõige suurlinnades ja 
majanduskeskustes; rõhutab, et 
optimeeritud linnalähitransport vähendab 
koormust ja samaaegselt muudab 
töökohad kergemini ligipääsetavaks; juhib 
tähelepanu sellele, et samaaegselt luuakse 
uusi töökohti ühistranspordis, jalgrataste 
hoolduses ning muudes 
teenindusvaldkondades ja 
tootmisvaldkondades; kutsub komisjoni ja 
liikmesriike üles keskkonnasäästlike 
liiklusvahendite ja nende infrastruktuuri 
toetamiseks kasutama struktuurifondide 
vahendeid;

Or. de

Muudatusettepanek 29
Tamás Deutsch, László Surján

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab kooskõlas aluslepingutega 
töötajate geograafilise liikuvuse tähtsust; 
möönab, et liikuvuse parandamine 
linnalähitranspordi tõhustamise näol 
muudab töökohad kergemini 
ligipääsetavaks; julgustab seepärast 
regioone kasutama infrastruktuuri 
meetmeteks struktuurifondide vahendeid;

3. rõhutab kooskõlas aluslepingutega 
töötajate geograafilise liikuvuse tähtsust; 
möönab, et liikuvuse parandamine 
linnalähitranspordi tõhustamise näol 
muudab töökohad kergemini 
ligipääsetavaks, kusjuures sellest tulenev 
võimendav mõju on eriti oluline suure 
puudusega piirialadel; julgustab seepärast 
regioone ning piiriäärseid kohalikke ja
regionaalseid omavalitsusi, ametiasutusi 
ja VVOsid  kasutama riiklike ja 
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regioonidevahelise koostöö programmide 
raames kohaldatavateks infrastruktuuri 
meetmeteks struktuurifondide vahendeid;

Or. hu

Muudatusettepanek 30
Richard Seeber

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab kooskõlas aluslepingutega 
töötajate geograafilise liikuvuse tähtsust; 
möönab, et liikuvuse parandamine 
linnalähitranspordi tõhustamise näol 
muudab töökohad kergemini 
ligipääsetavaks; julgustab seepärast 
regioone kasutama infrastruktuuri 
meetmeteks struktuurifondide vahendeid;

3. rõhutab kooskõlas aluslepingutega 
töötajate geograafilise liikuvuse tähtsust; 
möönab, et liikuvuse parandamine 
linnalähitranspordi tõhustamise näol 
muudab töökohad kergemini 
ligipääsetavaks; julgustab seepärast 
regioone kasutama infrastruktuuri 
meetmeteks struktuurifondide vahendeid, 
sest eelkõige geograafiliselt ebasoodsa 
olukorraga piirkondades, nagu näiteks 
mäestikualadel ja saartel, napib sobivaid 
linnalähitranspordi ühendusi;

Or. de

Muudatusettepanek 31
Ramona Nicole Mănescu

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab kooskõlas aluslepingutega 
töötajate geograafilise liikuvuse tähtsust; 
möönab, et liikuvuse parandamine 
linnalähitranspordi tõhustamise näol 
muudab töökohad kergemini 
ligipääsetavaks; julgustab seepärast 
regioone kasutama infrastruktuuri 
meetmeteks struktuurifondide vahendeid;

3. rõhutab kooskõlas aluslepingutega 
töötajate geograafilise liikuvuse tähtsust; 
möönab, et liikuvuse parandamine 
linnalähitranspordi tõhustamise näol 
muudab töökohad kergemini 
ligipääsetavaks; julgustab seepärast 
regioone kasutama infrastruktuuri 
meetmeteks struktuurifondide vahendeid 
ning Euroopa Sotsiaalfondi vahendeid 
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paremate haridus- ja töövõimaluste 
loomiseks maapiirkondade noortele;

Or. en

Muudatusettepanek 32
Vasilica Viorica Dăncilă

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab kooskõlas aluslepingutega 
töötajate geograafilise liikuvuse tähtsust; 
möönab, et liikuvuse parandamine 
linnalähitranspordi tõhustamise näol 
muudab töökohad kergemini 
ligipääsetavaks; julgustab seepärast 
regioone kasutama infrastruktuuri 
meetmeteks struktuurifondide vahendeid; 

3. rõhutab kooskõlas aluslepingutega 
töötajate geograafilise liikuvuse tähtsust; 
möönab, et liikuvuse parandamine 
linnalähitranspordi tõhustamise näol 
muudab töökohad kergemini 
ligipääsetavaks; julgustab seepärast 
regioone kasutama infrastruktuuri 
meetmeteks struktuurifondide vahendeid 
ning eri riikide piirkondade vahelisi 
sidemeid piiriüleste kohalike 
transpordivõrkude loomiseks;

Or. ro

Muudatusettepanek 33
Victor Boştinaru

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab kooskõlas aluslepingutega 
töötajate geograafilise liikuvuse tähtsust; 
möönab, et liikuvuse parandamine 
linnalähitranspordi tõhustamise näol 
muudab töökohad kergemini 
ligipääsetavaks; julgustab seepärast 
regioone kasutama infrastruktuuri 
meetmeteks struktuurifondide vahendeid;

3. rõhutab kooskõlas aluslepingutega 
töötajate geograafilise liikuvuse tähtsust; 
möönab, et liikuvuse parandamine 
linnalähitranspordi tõhustamise näol 
muudab töökohad kergemini 
ligipääsetavaks; julgustab seepärast 
regioone kasutama infrastruktuuri 
meetmeteks struktuurifondide ja 
Ühtekuuluvusfondi vahendeid;

Or. en
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Muudatusettepanek 34
Andrey Kovatchev

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. rõhutab samuti, et eriti 
linnapiirkondades on piirkondlikel ja 
kohalikel asutustel kõige paremad 
võimalused ja suutlikkus luua vajalikke 
tingimusi praegu kõige jätkusuutlikumat 
töökohtade loomise viisi pakkuvate 
innovatiivsete ettevõtterühmade kasvuks;

Or. en

Muudatusettepanek 35
Manfred Weber, Markus Pieper

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. rõhutab majanduskasvu ja tööhõive 
suurendamise meetmete olulisust 
maapiirkondade jaoks, et võidelda  
elanike maapiirkondadest lahkumise 
vastu;

Or. de

Muudatusettepanek 36
Alain Cadec

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. rõhutab väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate olulist rolli kohaliku 
ja regionaalse tööhõive jätkusuutlikus 
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elavdamises; rõhutab seepärast vajadust 
lihtsustada kõnealuste ettevõtjate 
juurdepääsu struktuurifondidest 
saadavale rahastamisele;

Or. fr

Muudatusettepanek 37
Ricardo Cortés Lastra

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. rõhutab vajadust kasutada uue 
jätkusuutliku majanduse võimalusi 
töökohtade loomisel töökohtade kvaliteedi 
ja kvantiteedi tõstmiseks;

Or. es

Muudatusettepanek 38
Andrey Kovatchev

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. kutsub liikmesriikide vastutavaid asutusi 
ja komisjoni pöörama suuremat tähelepanu 
kaasrahastatavate meetmete 
jätkusuutlikkusele, nagu näeb ette 
üldmäärus (1083/2006); manitseb 
vastavaid asutusi siduma struktuurifondide 
raha pikaajaliselt, ja et ettevõtteid, kus 
võimalikud töökohad asuvad, ei toetataks 
kontrollimata;

4. kutsub liikmesriikide vastutavaid asutusi 
ja komisjoni pöörama suuremat tähelepanu 
kaasrahastatavate meetmete 
jätkusuutlikkusele, nagu näeb ette 
üldmäärus (1083/2006); manitseb 
vastavaid asutusi siduma struktuurifondide 
raha pikaajaliselt ja tagama seda, et toetust 
antakse üksnes pärast toimingute kestvuse 
kindlakstegemist, nagu näeb ette 
üldmääruse (1083/2006) artikkel 57;

Or. en
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Muudatusettepanek 39
Manfred Weber, Markus Pieper

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. kutsub liikmesriikide vastutavaid asutusi 
ja komisjoni pöörama suuremat tähelepanu 
kaasrahastatavate meetmete 
jätkusuutlikkusele, nagu näeb ette 
üldmäärus (1083/2006); manitseb 
vastavaid asutusi siduma struktuurifondide 
raha pikaajaliselt, ja et ettevõtteid, kus 
võimalikud töökohad asuvad, ei toetataks 
kontrollimata;

4. kutsub liikmesriikide vastutavaid asutusi 
ja komisjoni pöörama suuremat tähelepanu 
kaasrahastatavate meetmete 
jätkusuutlikkusele, nagu näeb ette 
üldmäärus (1083/2006); manitseb 
vastavaid asutusi siduma struktuurifondide 
raha pikaajaliselt, ja et ettevõtteid, kus 
võimalikud töökohad asuvad, ei toetataks 
kontrollimata; kutsub vastutavaid asutusi 
üles võitlema sobivate 
karistusmehhanismide abil „toetuste 
ostlemise” vastu;

Or. de

Muudatusettepanek 40
Elisabeth Schroedter

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. kutsub liikmesriikide vastutavaid asutusi 
ja komisjoni pöörama suuremat tähelepanu 
kaasrahastatavate meetmete 
jätkusuutlikkusele, nagu näeb ette 
üldmäärus (1083/2006); manitseb 
vastavaid asutusi siduma struktuurifondide 
raha pikaajaliselt, ja et ettevõtteid, kus 
võimalikud töökohad asuvad, ei toetataks 
kontrollimata;

4. kutsub liikmesriikide vastutavaid asutusi 
ja komisjoni pöörama suuremat tähelepanu 
kaasrahastatavate meetmete 
jätkusuutlikkusele; manitseb vastavaid 
asutusi siduma struktuurifondide raha 
pikaajaliselt, ja et ettevõtteid, kus 
võimalikud töökohad asuvad, ei toetataks 
kontrollimata;

Or. de
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Muudatusettepanek 41
Elisabeth Schroedter

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. kutsub piirkondi ja linnu üles 
rakendama laiahaardelist jätkusuutlikku 
riigihankepoliitikat, millel on 
majandusnõudluse loomise ja 
jätkusuutliku majanduse toetamise kaudu 
võtmeroll töövõimaluste suurendamisel; 
palub Euroopa Komisjonil innustada 
piirkondi ja linnu juurutama 
jätkusuutlikke hankemenetlusi, näiteks 
parimate tavade vahetamise, koolituste ja 
teadlikkuse tõstmise kampaaniate kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 42
Andrey Kovatchev

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. avaldab uuesti toetust pilootprojektile 
„ERASMUS kohalikele ja regionaalsetele 
esindajatele”, mis aitaks kogukondadel ja 
regioonidel vahetada parimaid tavasid ning 
millel võib peale selle olla tööturupoliitika 
valdkonnas võimendav mõju.

5. avaldab uuesti toetust katseprojektile 
„ERASMUS kohalikele ja regionaalsetele 
esindajatele”, mis aitaks kogukondadel ja 
regioonidel vahetada parimaid tavasid ning 
millel võib peale selle olla tööturupoliitika 
valdkonnas võimendav mõju; rõhutab 
vajadust täpsustada projekti 
rakendamisega seonduvat ning teha 
tihedat koostööd Regioonide Komitee ja 
piirkondade võrgustikke esindavate 
organisatsioonidega;

Or. en
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Muudatusettepanek 43
Elisabeth Schroedter

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. avaldab uuesti toetust pilootprojektile 
„ERASMUS kohalikele ja regionaalsetele 
esindajatele”, mis aitaks kogukondadel ja 
regioonidel vahetada parimaid tavasid ning 
millel võib peale selle olla tööturupoliitika 
valdkonnas võimendav mõju;

5. avaldab uuesti toetust katseprojektile
„ERASMUS kohalikele ja regionaalsetele 
esindajatele”, mis aitaks kogukondadel ja 
regioonidel vahetada parimaid tavasid;

Or. de

Muudatusettepanek 44
Manfred Weber, Markus Pieper

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. avaldab uuesti toetust pilootprojektile 
„ERASMUS kohalikele ja regionaalsetele 
esindajatele”, mis aitaks kogukondadel ja 
regioonidel vahetada parimaid tavasid ning 
millel võib peale selle olla tööturupoliitika 
valdkonnas võimendav mõju;

5. juhib tähelepanu katseprojektile 
„ERASMUS kohalikele ja regionaalsetele 
esindajatele”, mis aitaks kogukondadel ja 
regioonidel vahetada parimaid tavasid, 
eeldusel et see on otstarbekas ja 
finantsraamistikku  arvestades ka 
praktiliselt teostatav, ning millel võib 
peale selle olla tööturupoliitika valdkonnas 
võimendav mõju;

Or. de

Muudatusettepanek 45
Franz Obermayr

Arvamuse projekt
Lõige 5
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. avaldab uuesti toetust pilootprojektile 
„ERASMUS kohalikele ja regionaalsetele 
esindajatele”, mis aitaks kogukondadel ja 
regioonidel vahetada parimaid tavasid ning 
millel võib peale selle olla tööturupoliitika 
valdkonnas võimendav mõju;

5. avaldab uuesti toetust katseprojektile 
„ERASMUS kohalikele ja regionaalsetele 
esindajatele”, mis aitaks kogukondadel ja 
regioonidel vahetada parimaid tavasid ning 
millel võib peale selle olla tööturupoliitika
valdkonnas võimendav mõju, eeldusel et 
see projekt ei eelda ebaproportsionaalset 
suurt halduskulu;

Or. de

Muudatusettepanek 46
Victor Boştinaru

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. avaldab uuesti toetust pilootprojektile 
„ERASMUS kohalikele ja regionaalsetele 
esindajatele”, mis aitaks kogukondadel ja 
regioonidel vahetada parimaid tavasid ning 
millel võib peale selle olla tööturupoliitika 
valdkonnas võimendav mõju.

5. avaldab uuesti toetust katseprojektile
„ERASMUS kohalikele ja regionaalsetele 
esindajatele”, mis aitaks kogukondadel ja 
regioonidel vahetada parimaid tavasid ning 
millel võib peale selle olla tööturupoliitika
valdkonnas võimendav mõju; palub 
komisjonil katseprojekti 
rakendamisprotsessi kiirendada;

Or. en

Muudatusettepanek 47
Vasilica Viorica Dăncilă

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. avaldab uuesti toetust pilootprojektile
"ERASMUS kohalikele ja regionaalsetele 
esindajatele", mis aitaks kogukondadel ja 
regioonidel vahetada parimaid tavasid ning 
millel võib peale selle olla tööturupoliitika 

5. kutsub komisjoni üles jätkama
katseprojekti "ERASMUS kohalikele ja 
regionaalsetele esindajatele", mis aitaks 
kogukondadel ja regioonidel vahetada 
parimaid tavasid ja parandada 
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valdkonnas võimendav mõju. haldussuutlikkust edukate mudelite 
ülevõtmise teel, ning millel võib peale selle 
olla tööturupoliitika valdkonnas võimendav 
mõju.

Or. ro

Muudatusettepanek 48
Tamás Deutsch, László Surján

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. avaldab uuesti toetust pilootprojektile 
„ERASMUS kohalikele ja regionaalsetele 
esindajatele”, mis aitaks kogukondadel ja 
regioonidel vahetada parimaid tavasid ning 
millel võib peale selle olla tööturupoliitika 
valdkonnas võimendav mõju.

5. avaldab uuesti toetust katseprojektile 
„ERASMUS kohalikele ja regionaalsetele 
esindajatele”, mis aitaks kogukondadel ja 
regioonidel, iseäranis piiriäärsetest
regioonidest valitud esindajatel, vahetada 
parimaid tavasid ning millel võib peale 
selle olla tööturupoliitika valdkonnas 
võimendav mõju.

Or. hu

Muudatusettepanek 49
Ramona Nicole Mănescu

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. avaldab uuesti toetust pilootprojektile
„ERASMUS kohalikele ja regionaalsetele 
esindajatele”, mis aitaks kogukondadel ja 
regioonidel vahetada parimaid tavasid ning 
millel võib peale selle olla tööturupoliitika 
valdkonnas võimendav mõju.

5. palub komisjonil tagada, et jätkatakse 
katseprojektiga „ERASMUS kohalikele ja 
regionaalsetele esindajatele”, mis peab
aitama kogukondadel ja regioonidel 
vahetada parimaid tavasid, et avaldada
tööturupoliitika valdkonnas võimendavat
mõju;

Or. en
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Muudatusettepanek 50
Iuliu Winkler, Iosif Matula

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. avaldab uuesti toetust pilootprojektile 
"ERASMUS kohalikele ja regionaalsetele 
esindajatele", mis aitaks kogukondadel ja 
regioonidel vahetada parimaid tavasid ning 
millel võib peale selle olla tööturupoliitika 
valdkonnas võimendav mõju.

5. avaldab uuesti toetust katseprojektile 
"ERASMUS kohalikele ja regionaalsetele 
esindajatele", mis aitaks kogukondadel ja 
regioonidel vahetada parimaid tavasid, 
sealhulgas ergutada kohalikke algatusi,
ning millel võib peale selle olla 
tööturupoliitika valdkonnas võimendav 
mõju.

Or. ro

Muudatusettepanek 51
Elisabeth Schroedter

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. kutsub liikmesriike üles kasutama 
heitkogustega kauplemise süsteemi kaudu 
saadavat tulu osaliselt kliimameetmeteks
kohalikul tasandil, kuna see ergutab 
töökohtade loomist kohalikul tasandil ja 
aitab liikmesriikidel vähendada 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid.

Or. en

Muudatusettepanek 52
Iuliu Winkler, Iosif Matula

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. soovitab piirkondlikel asutustel võtta 
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vastu arengustrateegiad, mis on kooskõlas 
ELi 2020. aasta strateegiaga, eesmärgiga 
luua jätkusuutlikkus majanduses uusi 
töökohti.

Or. ro


