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Muudatusettepanek 1
Oldřich Vlasák

Arvamuse projekt
Lõige -1 (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

-1. tunnustab ELi tööstuse panust 
sotsiaal-majandusliku ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse visiooni elluviimisse ning 
on seisukohal, et jõudsalt arenev tööstus 
on ELi piirkondade majanduskasvu ja 
sotsiaalse stabiilsuse hädavajalik 
tingimus;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Vasilica Viorica Dăncilă

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. leiab, et ELi üleilmastumise ajastu uus 
tööstuspoliitika saab saavutada oma 
eesmärgid ainult siis, kui selles võetakse 
arvesse ulatust, milles ühenduse poliitika 
on kohandatud tulevaste väljakutsetega, 
millega Euroopa piirkonnad ja nende 
kohalik tööstus peavad praegu ja tulevikus 
toime tulema; rõhutab sellega seoses, et 
demograafiliste, kliima- ja energiamuutuste 
mõju uurimist tuleb jätkata eriti seoses 
nende piirkondliku mõõtmega, arvestades 
sealjuures võimalikke piirkondlikke 
erinevusi, mida need väljakutsed endaga 
kaasa võivad tuua, mis avaldaks negatiivset 
mõju ELi tööstuse ühtlasele arengule;

1. leiab, et ELi üleilmastumise ajastu uus 
tööstuspoliitika saab saavutada oma 
eesmärgid ainult siis, kui selles võetakse 
arvesse ulatust, milles liidu poliitika on 
kohandatud tulevaste väljakutsetega, 
millega Euroopa piirkonnad ja nende 
kohalik tööstus peavad praegu ja tulevikus 
toime tulema, ja ainult sel määral, kuidas 
ELi asjaomase valdkonna poliitika 
suurendab VKEde tõhusust ja 
konkurentsivõimet, sest VKEd on ELi
tööstuse peamine liikumapanev jõud; 
rõhutab sellega seoses, et demograafiliste, 
kliima- ja energiamuutuste ning maailma, 
piirkondlike ja kohalike 
finantsstruktuuride muutuste mõju 
uurimist tuleb jätkata eriti seoses nende 
piirkondliku mõõtmega, arvestades 
sealjuures võimalikke piirkondlikke 
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erinevusi, mida need väljakutsed endaga 
kaasa võivad tuua, mis avaldaks negatiivset 
mõju ELi tööstuse ühtlasele arengule ja 
Euroopa majanduskasvu tasakaaluks 
vajalike meetmete rakendamise 
poliitikale;

Or. ro

Muudatusettepanek 3
Oldřich Vlasák

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. leiab, et ELi üleilmastumise ajastu uus 
tööstuspoliitika saab saavutada oma 
eesmärgid ainult siis, kui selles võetakse 
arvesse ulatust, milles ühenduse poliitika 
on kohandatud tulevaste väljakutsetega, 
millega Euroopa piirkonnad ja nende 
kohalik tööstus peavad praegu ja tulevikus 
toime tulema; rõhutab sellega seoses, et 
demograafiliste, kliima- ja energiamuutuste 
mõju uurimist tuleb jätkata eriti seoses 
nende piirkondliku mõõtmega, arvestades 
sealjuures võimalikke piirkondlikke 
erinevusi, mida need väljakutsed endaga 
kaasa võivad tuua, mis avaldaks negatiivset 
mõju ELi tööstuse ühtlasele arengule;

1. leiab, et ELi üleilmastumise ajastu uus 
tööstuspoliitika saab saavutada oma 
eesmärgid ainult siis, kui selles võetakse 
arvesse ulatust, milles ühenduse poliitika 
on kohandatud tulevaste väljakutsetega, 
millega Euroopa piirkonnad ja nende 
kohalik tööstus peavad praegu ja tulevikus 
toime tulema; rõhutab sellega seoses, et 
demograafiliste, kliima- ja energiamuutuste 
mõju uurimist tuleb jätkata eriti seoses 
nende piirkondliku mõõtmega, arvestades 
sealjuures võimalikke piirkondlikke 
erinevusi, mida need väljakutsed endaga 
kaasa võivad tuua, mis avaldaks negatiivset 
mõju ELi tööstuse jõudsale arengule;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Alain Cadec

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. leiab, et ELi üleilmastumise ajastu uus 1. leiab, et ELi üleilmastumise ajastu uus 
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tööstuspoliitika saab saavutada oma 
eesmärgid ainult siis, kui selles võetakse 
arvesse ulatust, milles ühenduse poliitika 
on kohandatud tulevaste väljakutsetega, 
millega Euroopa piirkonnad ja nende 
kohalik tööstus peavad praegu ja tulevikus 
toime tulema; rõhutab sellega seoses, et 
demograafiliste, kliima- ja energiamuutuste 
mõju uurimist tuleb jätkata eriti seoses 
nende piirkondliku mõõtmega, arvestades 
sealjuures võimalikke piirkondlikke 
erinevusi, mida need väljakutsed endaga 
kaasa võivad tuua, mis avaldaks negatiivset 
mõju ELi tööstuse ühtlasele arengule;

tööstuspoliitika saab saavutada oma 
eesmärgid ainult siis, kui selles võetakse 
arvesse ulatust, milles ühenduse poliitika 
on kohandatud tulevaste väljakutsetega, 
millega Euroopa piirkonnad ja nende 
kohalik tööstus peavad praegu ja tulevikus 
toime tulema; rõhutab sellega seoses, et 
majanduslike, demograafiliste, kliima- ja 
energiamuutuste mõju uurimist tuleb 
jätkata eriti seoses nende piirkondliku 
mõõtmega, arvestades sealjuures 
võimalikke piirkondlikke erinevusi, mida 
need väljakutsed endaga kaasa võivad tuua, 
mis avaldaks negatiivset mõju ELi tööstuse 
ühtlasele arengule;

Or. fr

Muudatusettepanek 5
Catherine Grèze

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. on seisukohal, et üleilmastumise 
ajastu uus tööstuspoliitika võib oma 
eesmärgid saavutada üksnes tingimusel, 
et selles käsitletakse praegusi 
piirkondlikke erinevusi, mis tulenevad 
globaliseerumise tagajärjel toimunud 
deindustrialiseerimisest; rõhutab 
siinkohal muu hulgas Euroopa 
Sotsiaalfondi kaudu ellu viidava ELi 
regionaalpoliitika tähtsat rolli;

Or. fr

Muudatusettepanek 6
Catherine Grèze

Arvamuse projekt
Lõige 1 b (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 b. on seisukohal, et kliimamuutusest 
tulenevad väljakutsed peavad andma 
tõuke varasemast erinevale arengule, mis 
põhineb uutel saastevabadel ja 
energiatõhusatel tööstusharudel; rõhutab 
piirkondade juhtrolli tööstuse tõeliselt 
keskkonnasõbraliku ümberkujundamise 
eestvedajana ja säästvate energiaallikate 
arendamise toetajana;

Or. fr

Muudatusettepanek 7
Oldřich Vlasák

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. tunnistab, et ELi tööstuspoliitika peab 
vastama kolmekordsele väljakutsele: 

i) Kesk- ja Ida-Euroopa riikide 
majanduse ümberkujundamine 
turumajanduseks; 
ii) hiljutine majanduslangus;
iii) edaspidise tööstustootmise 
tagamine;

on seetõttu arvamusel, et edasised 
sammud peaksid olema suunatud 
järgmisele:

i) tööstus- ja ettevõtluskeskkonna 
liberaliseerimine ja parandamine 
ELis; 
ii) selliste tarbetute õigusnormide ja 
sekkumismeetmete kõrvaldamine, mis 
kahjustavad ELi tööstuse 
konkurentsipositsiooni maailmaturul;

iii) teadus- ja arendustegevuse ning 
innovatsiooni potentsiaali kasutamine;
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Or. en

Muudatusettepanek 8
Catherine Grèze

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. märgib, et suurem osa ELi tööstusest 
koosneb väikestest ja keskmise suurusega 
ettevõtetest ning igasuguses Euroopa 
tööstusharude tulevikku käsitlevas 
terviklikus strateegias tuleks seetõttu 
ennekõike pöörata tähelepanu 
tõhusamale lähenemisele VKEdele, kuna 
see on piirkondliku ühtekuuluvuse jaoks 
esmase tähtsusega;

2. märgib, et suurem osa ELi tööstusest 
koosneb väikestest ja keskmise suurusega 
ettevõtetest ning et piirkondlike erinevuste 
vähendamise eesmärki saab kõige 
paremini täita eelkõige kohalikku 
arengusse panustades, mistõttu peab 
igasugune Euroopa tööstusharude 
tulevikku käsitlev terviklik strateegia 
põhinema majandustegevuse kohalikule 
tasandile tagasi suunamise põhimõttel, 
mille eesmärk on mitmekesistada 
kohalikku majandustegevust ühtlaselt 
kõikides piirkondades ja võimaldada luua 
püsivaid töökohti, mida ümber ei 
paigutata;

Or. fr

Muudatusettepanek 9
Franz Obermayr

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. märgib, et suurem osa ELi tööstusest 
koosneb väikestest ja keskmise suurusega 
ettevõtetest ning igasuguses Euroopa 
tööstusharude tulevikku käsitlevas 
terviklikus strateegias tuleks seetõttu 
ennekõike pöörata tähelepanu tõhusamale 
lähenemisele VKEdele, kuna see on 
piirkondliku ühtekuuluvuse jaoks esmase 

2. märgib, et suurem osa ELi tööstusest 
koosneb väikestest ja keskmise suurusega 
ettevõtetest ning igasuguses Euroopa 
tööstusharude tulevikku käsitlevas 
terviklikus strateegias tuleks seetõttu 
ennekõike pöörata tähelepanu tõhusamale 
lähenemisele VKEdele, kuna see on 
piirkondliku ühtekuuluvuse jaoks esmase 
tähtsusega; rõhutab sellega seoses, et kogu 
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tähtsusega; Euroopas on VKEdel suur 
halduskoormus ja neil on raskusi 
rahastamisvõimaluste ja kvalifitseeritud 
tööjõu leidmisel ning Euroopa siseturule 
pääsemisel; soovitab seepärast tegelda 
eelkõige nende probleemidega;

Or. de

Muudatusettepanek 10
Sophie Auconie, Alain Cadec

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. märgib, et suurem osa ELi tööstusest 
koosneb väikestest ja keskmise suurusega 
ettevõtetest ning igasuguses Euroopa 
tööstusharude tulevikku käsitlevas 
terviklikus strateegias tuleks seetõttu 
ennekõike pöörata tähelepanu tõhusamale 
lähenemisele VKEdele, kuna see on 
piirkondliku ühtekuuluvuse jaoks esmase 
tähtsusega;

2. märgib, et suurem osa ELi tööstusest 
koosneb väikestest ja keskmise suurusega 
ettevõtetest ning igasuguses Euroopa 
tööstusharude tulevikku käsitlevas 
terviklikus strateegias tuleks seetõttu 
ennekõike pöörata tähelepanu tõhusamale 
lähenemisele VKEdele, kuna see on 
piirkondliku ühtekuuluvuse jaoks esmase 
tähtsusega, ning palub ELi rahaliste 
vahendite taotlemise menetlusi veelgi 
lihtsustada ja eraldada vahendid otse 
VKEdele;

Or. fr

Muudatusettepanek 11
Riikka Manner

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. märgib, et suurem osa ELi tööstusest 
koosneb väikestest ja keskmise suurusega 
ettevõtetest ning igasuguses Euroopa 
tööstusharude tulevikku käsitlevas 

2. märgib, et suurem osa ELi tööstusest 
koosneb väikestest ja keskmise suurusega 
ettevõtetest ning igasuguses Euroopa 
tööstusharude tulevikku käsitlevas 
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terviklikus strateegias tuleks seetõttu 
ennekõike pöörata tähelepanu tõhusamale 
lähenemisele VKEdele, kuna see on 
piirkondliku ühtekuuluvuse jaoks esmase 
tähtsusega;

terviklikus strateegias tuleks seetõttu 
ennekõike pöörata tähelepanu tõhusamale 
lähenemisele VKEdele, kuna see on 
piirkondliku ühtekuuluvuse jaoks esmase 
tähtsusega, kuid samas ei tohiks täiesti 
tähelepanuta jätta ülemaailmsel tasandil 
tegutsejate jaoks loodavaid tingimusi, sest 
nemad on olulised nii piirkondade kui ka 
Euroopa rahvusvahelise 
konkurentsivõime seisukohalt; 

Or. fi

Muudatusettepanek 12
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. märgib, et suurem osa ELi tööstusest 
koosneb väikestest ja keskmise suurusega 
ettevõtetest ning igasuguses Euroopa 
tööstusharude tulevikku käsitlevas 
terviklikus strateegias tuleks seetõttu 
ennekõike pöörata tähelepanu tõhusamale 
lähenemisele VKEdele, kuna see on 
piirkondliku ühtekuuluvuse jaoks esmase 
tähtsusega;

2. märgib, et suurem osa ELi tööstusest 
koosneb väikestest ja keskmise suurusega 
ettevõtetest ja neil on oluline osa 
majanduse konkurentsivõime tõstmisel ja 
töökohtade loomisel ning igasuguses 
Euroopa tööstusharude tulevikku käsitlevas 
terviklikus strateegias tuleks seetõttu 
ennekõike pöörata tähelepanu tõhusamale 
lähenemisele VKEdele, kuna see on 
piirkondliku ühtekuuluvuse jaoks esmase 
tähtsusega;

Or. ro

Muudatusettepanek 13
Alain Cadec

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. märgib, et suurem osa ELi tööstusest 2. märgib, et suurem osa ELi tööstusest 
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koosneb väikestest ja keskmise suurusega 
ettevõtetest ning igasuguses Euroopa 
tööstusharude tulevikku käsitlevas 
terviklikus strateegias tuleks seetõttu 
ennekõike pöörata tähelepanu tõhusamale 
lähenemisele VKEdele, kuna see on 
piirkondliku ühtekuuluvuse jaoks esmase 
tähtsusega;

koosneb väikestest ja keskmise suurusega 
ettevõtetest ning igasuguses Euroopa 
tööstusharude tulevikku käsitlevas 
terviklikus strateegias tuleks seetõttu 
ennekõike pöörata tähelepanu tõhusamale 
lähenemisele VKEdele, kuna see on 
majanduse konkurentsivõime ja
piirkondliku ühtekuuluvuse jaoks esmase 
tähtsusega;

Or. fr

Muudatusettepanek 14
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab, kui tähtis on rakendada täies 
ulatuses Euroopa väikeettevõtlusalgatust 
„Small Business Act”, mis aitab siseturul 
vähendada VKEde halduskoormust ja 
tugevdab nende rolli; peab tervitatavaks 
alalise VKEde foorumi loomist, mis 
tegeleks rahastamisvõimalustele 
juurdepääsu probleemidega ning kutsub 
üles koostama VKEde rahastamiseks ELi 
terviklikku strateegiat;

3. rõhutab, kui tähtis on rakendada täies 
ulatuses Euroopa väikeettevõtlusalgatust 
„Small Business Act”, mis aitab siseturul 
vähendada VKEde halduskoormust ja 
tugevdab nende rolli; peab tervitatavaks 
alalise VKEde foorumi loomist, mis 
tegeleks rahastamisvõimalustele 
juurdepääsu probleemidega ning kutsub 
üles koostama ELi terviklikku strateegiat, 
et lihtsustada oluliselt VKEde jaoks 
rahaliste vahendite saamist;

Or. fr

Muudatusettepanek 15
Vasilica Viorica Dăncilă

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab, kui tähtis on rakendada täies 
ulatuses Euroopa väikeettevõtlusalgatust 

3. rõhutab, kui tähtis on rakendada täies 
ulatuses Euroopa väikeettevõtlusalgatust 
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„Small Business Act”, mis aitab siseturul
vähendada VKEde halduskoormust ja 
tugevdab nende rolli; peab tervitatavaks 
alalise VKEde foorumi loomist, mis 
tegeleks rahastamisvõimalustele 
juurdepääsu probleemidega ning kutsub 
üles koostama VKEde rahastamiseks ELi 
terviklikku strateegiat;

„Small Business Act”, mis aitab nii 
Euroopa kui ka rahvusvahelisel turul
vähendada VKEde halduskoormust ja 
tugevdab nende rolli; peab tervitatavaks 
alalise VKEde foorumi loomist, mis 
tegeleks rahastamisvõimalustele 
juurdepääsu probleemidega ning kutsub 
üles koostama VKEde ning nende teadus-
ja innovatsiooniprojektide rahastamiseks 
ELi terviklikku strateegiat;

Or. ro

Muudatusettepanek 16
Vasilica Viorica Dăncilă

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab, et ülemaailme majanduskriis 
mõjutab tööhõive taset kogu Euroopas, mis 
halvendab ELi sotsiaal-majanduslikke 
väljavaateid ja suurendab piirkondlikke 
erinevusi; selles suhtes rõhutab, et tööliste 
tuleviku huvides üle kogu Euroopa on vaja, 
et tööstussektor oleks õiglane ja 
jätkusuutlik;

4. rõhutab, et ülemaailme majanduskriis 
mõjutab tööhõive taset kogu Euroopas, mis 
halvendab ELi sotsiaal-majanduslikke 
väljavaateid ja suurendab piirkondlikke 
erinevusi; selles suhtes rõhutab, et tööliste 
tuleviku huvides üle kogu Euroopa on vaja, 
et tööstussektor oleks õiglane ja 
jätkusuutlik ning tugineks eelkõige 
dünaamilistel ja konkurentsivõimelistel 
VKEdel; soovitab ära kasutada vanemate 
töötajate kogemused ja oskused, et noored 
võiksid jätkata nende tegevust;

Or. ro

Muudatusettepanek 17
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Lõige 4
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab, et ülemaailme majanduskriis 
mõjutab tööhõive taset kogu Euroopas, mis 
halvendab ELi sotsiaal-majanduslikke 
väljavaateid ja suurendab piirkondlikke 
erinevusi; selles suhtes rõhutab, et tööliste 
tuleviku huvides üle kogu Euroopa on vaja, 
et tööstussektor oleks õiglane ja 
jätkusuutlik;

4. rõhutab, et ülemaailme majanduskriis 
mõjutab tööhõive taset kogu Euroopas, mis 
halvendab ELi sotsiaal-majanduslikke 
väljavaateid ja suurendab piirkondlikke 
erinevusi; selles suhtes rõhutab, et tööliste 
tuleviku huvides üle kogu Euroopa on vaja, 
et tööstussektor oleks 
konkurentsivõimeline, mitmekülgne, 
õiglane ja jätkusuutlik;

Or. ro

Muudatusettepanek 18
Oldřich Vlasák

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab, et ülemaailme majanduskriis 
mõjutab tööhõive taset kogu Euroopas, mis 
halvendab ELi sotsiaal-majanduslikke 
väljavaateid ja suurendab piirkondlikke 
erinevusi; selles suhtes rõhutab, et tööliste 
tuleviku huvides üle kogu Euroopa on vaja, 
et tööstussektor oleks õiglane ja 
jätkusuutlik;

4. rõhutab, et ülemaailme majanduskriis 
mõjutab tööhõive taset kogu Euroopas, mis 
halvendab ELi sotsiaal-majanduslikke 
väljavaateid ja suurendab piirkondlikke 
erinevusi; selles suhtes rõhutab, et tööliste 
tuleviku huvides üle kogu Euroopa on vaja, 
et tööstussektor areneks jõudsalt;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Franz Obermayr

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab, et ülemaailme majanduskriis 
mõjutab tööhõive taset kogu Euroopas, mis 

4. rõhutab, et ülemaailme majanduskriis 
mõjutab tööhõive taset kogu Euroopas, mis 



AM\838779ET.doc 13/31 PE452.702v01-00

ET

halvendab ELi sotsiaal-majanduslikke 
väljavaateid ja suurendab piirkondlikke 
erinevusi; selles suhtes rõhutab, et tööliste 
tuleviku huvides üle kogu Euroopa on vaja, 
et tööstussektor oleks õiglane ja 
jätkusuutlik; 

halvendab ELi sotsiaal-majanduslikke 
väljavaateid ja suurendab piirkondlikke 
erinevusi; selles suhtes rõhutab, et tööliste 
ja ettevõtete juhtide tuleviku huvides üle 
kogu Euroopa on vaja, et tööstussektor 
oleks õiglane ja jätkusuutlik;

Or. de

Muudatusettepanek 20
Rosa Estaràs Ferragut

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. juhib tähelepanu asjaolule, et 
varimajanduse ja deklareerimata tegevuse 
osakaalu suurenemine kriisiperioodidel 
on oluline konkurentsi moonutav tegur;
nõuab, et liikmesriikide pädevad asutused 
võtaksid vajalikke meetmeid selle vastu 
võitlemiseks;

Or. es

Muudatusettepanek 21
Oldřich Vlasák

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. nõuab uut lähenemisviisi jätkusuutlikule 
tööstuspoliitikale, mille vajadust 
tunnistatakse ka ELi 2020 strateegias ning 
rõhutab, et komisjon peaks koostöös 
Euroopa Parlamendi ja nõukoguga ning 
vastavalt paremas õigusloome strateegias 
sätestatule arendama välja tervikliku 
tööstusstrateegia;

5. nõuab uut lähenemisviisi jätkusuutlikule 
tööstuspoliitikale, mille vajadust 
tunnistatakse ka ELi 2020. aasta 
strateegias ning rõhutab, et komisjon peaks 
koostöös Euroopa Parlamendi ja 
nõukoguga, tööstussektori pideval osalusel
ning vastavalt paremas õigusloome 
strateegias sätestatule arendama välja 
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tervikliku tööstusstrateegia;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Alain Cadec

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. tuletab meelde, et piirkondlikud ja 
kohalikud omavalitsused aitavad aktiivselt 
tööstust toetada, seda nii uuenduslikele 
ettevõtetele toetuste andmise kui ka 
töötajate koolituse ja kvalifikatsiooni 
tõstmise meetmete abil; märgib, et neid 
meetmeid saab kaasrahastada 
struktuurifondidest, ja on seisukohal, et 
nende osatähtsust piirkondliku ja 
kohaliku tasandi tööstuspoliitikas tuleks 
veelgi suurendada, et aidata kaasa ELi 
2020. aasta strateegia eesmärkide 
saavutamisele;

Or. fr

Muudatusettepanek 23
Alain Cadec

Arvamuse projekt
Lõige 5 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 b. on mures struktuurifondide vähese 
kasutamise pärast ettevõtete uuenduslike 
projektide rahastamiseks; on seisukohal, 
et haldusasutused peaksid püüdma 
rakenduskavasid ettevõtetele rohkem 
tutvustada ja andma neile igakülgset abi 
projektide koostamisel;
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Or. fr

Muudatusettepanek 24
Oldřich Vlasák

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. tõdeb, et kõik tööstusharud vajavad 
teadusuuringuid ja innovatsiooni ning on 
arvamusel, et ELi erinevaid 
ühtekuuluvusele, teadusuuringutele ja 
innovatsioonile ettenähtud vahendeid 
tuleks kasutada terviklikult, et tagada 
nende tõhusus; rõhutab vajadust leida 
nende vahendite vahel sünergia ja nõuab 
nende finantsinstrumentide jaoks 
suuremat eelarvet;

7. tõdeb, et kõik tööstusharud vajavad 
teadusuuringuid ja innovatsiooni ning on 
arvamusel, et ELi erinevaid 
ühtekuuluvusele, teadusuuringutele ja 
innovatsioonile ettenähtud vahendeid 
tuleks kasutada terviklikult, et tagada 
nende tõhusus; rõhutab vajadust leida 
nende vahendite vahel sünergia;

Or. en

Muudatusettepanek 25
Vasilica Viorica Dăncilă

Arvamuse projekt
Lõige 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. rõhutab, et innovatsiooniga aktiivselt 
tegelevaid VKEsid tuleb toetada riigi ja 
Euroopa tasandil kooskõlastatud poliitika 
ja meetmetega, võttes sealjuures arvesse 
tööstus- ja majandussektorite olulisi 
vajadusi ning tehes seda eesmärgiga võtta 
senisest rohkem kasutusele teadus- ja 
innovatsioonitegevuse saavutusi, et tõsta 
esile ELi tööstuse konkurentsivõimet;

Or. ro
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Muudatusettepanek 26
Oldřich Vlasák

Arvamuse projekt
Lõige 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. tervitab ja toetab liikmesriikide 
samme selles suunas, et luua ELi-ülene 
ühtne patendisüsteem, mis võib 
soodustada ja ergutada teadusuuringuid 
ja innovatsiooni kogu ELis;

Or. en

Muudatusettepanek 27
Francesco De Angelis

Arvamuse projekt
Lõige 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. märgib, et teadusuuringute ja 
uuendustega tegeletakse kõige tõhusamalt 
piirkondlikul tasandil, kus osalejad, näiteks 
ülikoolid, riiklikud teadusasutused ja 
tööstus asuvad lähestikku, edendades nii 
partnerlust teadmiste edastamise 
valdkonnas kui ka hea tava 
piirkondadevahelist vahetamist; sellega 
seoses kutsub komisjoni üles tihedas 
koostöös Euroopa Investeerimispangaga ja 
tööstuspoliitika alalise töökonna raames 
investeerima innovatsioonirühmitistesse ja 
-võrgustikesse;

8. märgib, et teadusuuringute ja 
uuendustega tegeletakse kõige tõhusamalt 
piirkondlikul tasandil, kus osalejad, näiteks 
ülikoolid, riiklikud teadusasutused ja 
tööstus asuvad lähestikku, edendades nii 
partnerlust teadmiste edastamise 
valdkonnas kui ka hea tava 
piirkondadevahelist vahetamist; sellega 
seoses kutsub komisjoni üles
sidusrühmade täielikul osalusel, tihedas 
koostöös Euroopa Investeerimispangaga ja 
tööstuspoliitika alalise töökonna raames 
investeerima innovatsioonirühmitistesse ja 
-võrgustikesse;

Or. en
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Muudatusettepanek 28
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Arvamuse projekt
Lõige 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. märgib, et teadusuuringute ja 
uuendustega tegeletakse kõige tõhusamalt 
piirkondlikul tasandil, kus osalejad, 
näiteks ülikoolid, riiklikud teadusasutused 
ja tööstus asuvad lähestikku, edendades nii 
partnerlust teadmiste edastamise 
valdkonnas kui ka hea tava 
piirkondadevahelist vahetamist; sellega 
seoses kutsub komisjoni üles tihedas 
koostöös Euroopa Investeerimispangaga ja 
tööstuspoliitika alalise töökonna raames 
investeerima innovatsioonirühmitistesse ja 
-võrgustikesse;

8. rõhutab piirkondliku tasandi olulisust
teadusuuringute ja uuendustega
tegelemisel, sest osalejad, näiteks 
ülikoolid, riiklikud teadusasutused ja 
tööstus asuvad lähestikku, edendades nii 
partnerlust teadmiste edastamise 
valdkonnas kui ka hea tava 
piirkondadevahelist vahetamist; sellega 
seoses kutsub komisjoni üles tihedas 
koostöös Euroopa Investeerimispangaga ja 
tööstuspoliitika alalise töökonna raames 
investeerima innovatsioonirühmitistesse ja 
-võrgustikesse;

Or. fr

Muudatusettepanek 29
Catherine Grèze

Arvamuse projekt
Lõige 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. märgib, et teadusuuringute ja 
uuendustega tegeletakse kõige tõhusamalt 
piirkondlikul tasandil, kus osalejad, näiteks 
ülikoolid, riiklikud teadusasutused ja 
tööstus asuvad lähestikku, edendades nii 
partnerlust teadmiste edastamise 
valdkonnas kui ka hea tava 
piirkondadevahelist vahetamist; sellega 
seoses kutsub komisjoni üles tihedas 
koostöös Euroopa Investeerimispangaga ja 
tööstuspoliitika alalise töökonna raames 
investeerima innovatsioonirühmitistesse ja 
-võrgustikesse;

8. märgib, et teadusuuringute ja 
uuendustega tegeletakse kõige tõhusamalt 
piirkondlikul tasandil, kus osalejad, näiteks 
ülikoolid, riiklikud teadusasutused ja 
tööstus asuvad lähestikku, edendades nii 
partnerlust teadmiste edastamise 
valdkonnas kui ka hea tava 
piirkondadevahelist vahetamist; sellega 
seoses kutsub komisjoni üles tihedas 
koostöös Euroopa Investeerimispangaga ja 
tööstuspoliitika alalise töökonna raames 
investeerima väikestesse ja keskmise 
suurusega innovatsioonirühmitistesse ja -
võrgustikesse;
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Muudatusettepanek 30
Hermann Winkler

Arvamuse projekt
Lõige 8 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 a. kutsub seepärast kasutama ja 
rikastama piirkondade olemasolevaid 
teaduse ja tehnika saavutusi, eeskätt 
olulistes tehnikavaldkondades, ning 
toetama senisest enam 
konkurentsiklastrite poliitikat;

Or. de

Muudatusettepanek 31
Hermann Winkler

Arvamuse projekt
Lõige 8 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 b. juhib tähelepanu asjaolule, et 
piirkondlikud struktuurid võtavad 
aktiivselt osa ELi tööstuse edendamisest;
on seepärast seisukohal, et tuleks 
suurendada finantsabi 
konkurentsiklastritele ja 
innovatsioonivõrgustikele, eeskätt 
olulistes tehnikavaldkondades, et 
kooskõlastatult toetada teadmiste 
edastamist, teadustegevust ning oskuste ja 
infrastruktuuri parandamist;

Or. de
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Muudatusettepanek 32
Franz Obermayr

Arvamuse projekt
Lõige 9

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9. juhib tähelepanu asjaolule, et 
piirkondliku ebavõrdsuse kasv teadus- ja 
arendustegevuse potentsiaali osas on 
probleem, millele tuleb lahendust otsida 
mitte ainult ühtekuuluvuspoliitika raames, 
vaid ka teadusuuringute ja 
innovatsioonipoliitika abil;

9. juhib tähelepanu asjaolule, et 
piirkondliku ebavõrdsuse kasv teadus- ja 
arendustegevuse potentsiaali osas on 
probleem, millele tuleb lahendust otsida 
mitte ainult ühtekuuluvuspoliitika raames, 
vaid ka teadusuuringute ja 
innovatsioonipoliitika abil; rõhutab muu 
hulgas, et piirkondade ja liikmesriikide 
teadustegevuse ja arengupotentsiaali 
erinevused võivad veelgi suureneda, kui 
liikmesriikide eri ülikoolisüsteeme ei 
osata ära kasutada; pooldab seepärast 
võtta ELi kõrghariduspoliitikas kasutusele 
päritoluriigi põhimõte ja tagada selle 
täpne kohaldamine;

Or. de

Muudatusettepanek 33
Francesco De Angelis

Arvamuse projekt
Lõige 9

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9. juhib tähelepanu asjaolule, et 
piirkondliku ebavõrdsuse kasv teadus- ja 
arendustegevuse potentsiaali osas on 
probleem, millele tuleb lahendust otsida 
mitte ainult ühtekuuluvuspoliitika raames, 
vaid ka teadusuuringute ja 
innovatsioonipoliitika abil;

9. juhib tähelepanu asjaolule, et 
piirkondliku ebavõrdsuse kasv teadus- ja 
arendustegevuse potentsiaali osas on 
probleem, millele tuleb lahendust otsida 
mitte ainult ühtekuuluvuspoliitika raames, 
vaid ka teadusuuringute ja 
innovatsioonipoliitika abil; sellega seoses 
nõuab lisaks teadusuuringute 
rahastamisele vahendite 
ümberpaigutamist 
innovatsiooniprogrammide toetamiseks, et 
tõhustada teadusuuringute rakendamist 
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lahendustes, mille turustamine toob 
ühiskonnale kasu;

Or. en

Muudatusettepanek 34
Francesco De Angelis

Arvamuse projekt
Lõige 9 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9 a. tuletab meelde, et asjakohase 
digitaalinfrastruktuuri ja innovatiivsete 
tehnoloogiate väljatöötamine on ELi 
piirkondade ja tööstusharude 
konkurentsivõime tõstmise seisukohast 
strateegilise tähtsusega; on seisukohal, et 
IKT-sektoril on teiste tööstussektorite 
tootlikkuse tõstmisel keskne roll; leiab, et 
suure edastusvõimsusega ajakohane 
kommunikatsiooniinfrastruktuur tuleks 
eelkõige rajada puuduliku ühendusega 
piirkondadesse; märgib, et selle 
tulemuseks võib olla soodne keskkond 
avaliku ja erasektori investeeringuteks 
ning eelkõige aitaks see tõsta ettevõtjate 
digitaaloskuste taset;

Or. en

Muudatusettepanek 35
Catherine Grèze

Arvamuse projekt
Lõige 10

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10. rõhutab, kui tähtis on hästi 
tasakaalustatud ja jätkusuutlik 
ressursitõhususe kava, mis aitaks juhtida 
ELi tööstust konkurentsivõimelise 

10. rõhutab, kui tähtis on hästi 
tasakaalustatud ja jätkusuutlik 
ressursitõhususe kava; rõhutab, et toor- ja 
abimaterjali ning energiavarude turvalisuse 
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tööstusstrateegia suunas ja suurendada 
sellega ELi tööstussektori 
konkurentsivõimet võrreldes teiste 
turgudega, nagu USA ja Hiina, kes on 
keskkonnasõbralike toodete vallas 
seadnud endale kõrged eesmärgid;
rõhutab, et toor- ja abimaterjali ning 
energiavarude turvalisuse kohta 
kehtestatud keskkonnastandardid peaksid 
aitama kaasa territoriaalse ühtekuuluvuse 
tekkele ja mitte suurendama lõhet kesksete 
ja äärepoolsemate piirkondade vahel, 
võttes eelkõige arvesse äärealasid ja nende 
vajadusi;

kohta kehtestatud keskkonnastandardid 
peaksid aitama kaasa territoriaalse 
ühtekuuluvuse tekkele ja mitte suurendama 
lõhet kesksete ja äärepoolsemate 
piirkondade vahel, võttes eelkõige arvesse 
äärealasid ja nende vajadusi;

Or. fr

Muudatusettepanek 36
Oldřich Vlasák

Arvamuse projekt
Lõige 10

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10. rõhutab, kui tähtis on hästi 
tasakaalustatud ja jätkusuutlik 
ressursitõhususe kava, mis aitaks juhtida 
ELi tööstust konkurentsivõimelise 
tööstusstrateegia suunas ja suurendada 
sellega ELi tööstussektori 
konkurentsivõimet võrreldes teiste 
turgudega, nagu USA ja Hiina, kes on 
keskkonnasõbralike toodete vallas seadnud 
endale kõrged eesmärgid; rõhutab, et toor-
ja abimaterjali ning energiavarude 
turvalisuse kohta kehtestatud 
keskkonnastandardid peaksid aitama kaasa 
territoriaalse ühtekuuluvuse tekkele ja 
mitte suurendama lõhet kesksete ja 
äärepoolsemate piirkondade vahel, võttes 
eelkõige arvesse äärealasid ja nende 
vajadusi;

10. rõhutab, kui tähtis on hästi 
tasakaalustatud ja jätkusuutlik 
ressursitõhususe kava ning meetmed 
tervikliku ja liberaliseeritud ELi 
energiaturu loomiseks, kuna need on 
peamised vahendid, et juhtida ELi tööstust 
konkurentsivõimelise tööstusstrateegia 
suunas ja suurendada sellega ELi 
tööstussektori konkurentsivõimet võrreldes 
teiste turgudega, nagu USA ja Hiina, kes 
on keskkonnasõbralike toodete vallas 
seadnud endale kõrged eesmärgid; rõhutab, 
et toor- ja abimaterjali ning energiavarude 
turvalisuse kohta kehtestatud 
keskkonnastandardid peaksid aitama kaasa 
territoriaalse ühtekuuluvuse tekkele ja 
mitte suurendama lõhet kesksete ja 
äärepoolsemate piirkondade vahel, võttes 
eelkõige arvesse äärealasid ja nende 
vajadusi;
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Or. en

Muudatusettepanek 37
Riikka Manner

Arvamuse projekt
Lõige 10

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10. rõhutab, kui tähtis on hästi 
tasakaalustatud ja jätkusuutlik 
ressursitõhususe kava, mis aitaks juhtida 
ELi tööstust konkurentsivõimelise 
tööstusstrateegia suunas ja suurendada 
sellega ELi tööstussektori 
konkurentsivõimet võrreldes teiste 
turgudega, nagu USA ja Hiina, kes on 
keskkonnasõbralike toodete vallas seadnud 
endale kõrged eesmärgid; rõhutab, et toor-
ja abimaterjali ning energiavarude 
turvalisuse kohta kehtestatud 
keskkonnastandardid peaksid aitama kaasa 
territoriaalse ühtekuuluvuse tekkele ja 
mitte suurendama lõhet kesksete ja 
äärepoolsemate piirkondade vahel, võttes 
eelkõige arvesse äärealasid ja nende 
vajadusi;

10. rõhutab, kui tähtis on hästi 
tasakaalustatud ja jätkusuutlik 
ressursitõhususe kava, mis aitaks juhtida 
ELi tööstust konkurentsivõimelise 
tööstusstrateegia suunas ja suurendada 
sellega ELi tööstussektori 
konkurentsivõimet võrreldes teiste 
turgudega, nagu USA ja Hiina, kes on 
keskkonnasõbralike toodete vallas seadnud 
endale kõrged eesmärgid; tuletab meelde, 
et EL peaks nägema selles väljakutses 
võimalust töötada välja piirkondlik 
innovatsioonipoliitika eelkõige 
jätkusuutliku tööstuspoliitika valdkonnas, 
võttes arvesse piirkondades kättesaadavat 
oskusteavet ja nende potentsiaali muu 
hulgas loodusvarade alal; rõhutab, et toor-
ja abimaterjali ning energiavarude 
turvalisuse kohta kehtestatud 
keskkonnastandardid peaksid aitama kaasa 
territoriaalse ühtekuuluvuse tekkele ja 
mitte suurendama lõhet kesksete ja 
äärepoolsemate piirkondade vahel, võttes 
eelkõige arvesse äärealasid ja nende 
vajadusi;

Or. fi

Muudatusettepanek 38
Erminia Mazzoni

Arvamuse projekt
Lõige 10
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10. rõhutab, kui tähtis on hästi 
tasakaalustatud ja jätkusuutlik 
ressursitõhususe kava, mis aitaks juhtida 
ELi tööstust konkurentsivõimelise 
tööstusstrateegia suunas ja suurendada 
sellega ELi tööstussektori
konkurentsivõimet võrreldes teiste 
turgudega, nagu USA ja Hiina, kes on 
keskkonnasõbralike toodete vallas seadnud 
endale kõrged eesmärgid; rõhutab, et toor-
ja abimaterjali ning energiavarude 
turvalisuse kohta kehtestatud 
keskkonnastandardid peaksid aitama kaasa 
territoriaalse ühtekuuluvuse tekkele ja 
mitte suurendama lõhet kesksete ja 
äärepoolsemate piirkondade vahel, võttes 
eelkõige arvesse äärealasid ja nende
vajadusi;

10. rõhutab, kui tähtis on hästi 
tasakaalustatud ja jätkusuutlik 
ressursitõhususe kava, mis aitaks juhtida 
ELi tööstust konkurentsivõimelise 
tööstusstrateegia suunas ja suurendada 
sellega ELi tööstussektori 
konkurentsivõimet võrreldes teiste 
turgudega, nagu USA ja Hiina, kes on 
keskkonnasõbralike toodete vallas seadnud 
endale kõrged eesmärgid; rõhutab, et toor-
ja abimaterjali ning energiavarude 
turvalisuse kohta kehtestatud 
keskkonnastandardid peaksid aitama kaasa 
majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse tekkele ja mitte suurendama 
lõhet kesksete ja äärepoolsemate 
piirkondade vahel, võttes eelkõige arvesse 
äärealade vajadusi;

Or. it

Muudatusettepanek 39
Rosa Estaràs Ferragut

Arvamuse projekt
Lõige 10

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10. rõhutab, kui tähtis on hästi 
tasakaalustatud ja jätkusuutlik 
ressursitõhususe kava, mis aitaks juhtida 
ELi tööstust konkurentsivõimelise 
tööstusstrateegia suunas ja suurendada 
sellega ELi tööstussektori 
konkurentsivõimet võrreldes teiste 
turgudega, nagu USA ja Hiina, kes on 
keskkonnasõbralike toodete vallas seadnud 
endale kõrged eesmärgid; rõhutab, et toor-
ja abimaterjali ning energiavarude 
turvalisuse kohta kehtestatud 
keskkonnastandardid peaksid aitama kaasa 
territoriaalse ühtekuuluvuse tekkele ja 

10. rõhutab, kui tähtis on hästi 
tasakaalustatud ja jätkusuutlik 
ressursitõhususe kava, mis aitaks juhtida
ELi tööstust konkurentsivõimelise 
tööstusstrateegia suunas ja suurendada 
sellega ELi tööstussektori 
konkurentsivõimet võrreldes teiste 
turgudega, nagu USA ja Hiina, kes on 
keskkonnasõbralike toodete vallas seadnud 
endale kõrged eesmärgid; rõhutab, et toor-
ja abimaterjali ning energiavarude 
turvalisuse ja transpordi kohta kehtestatud 
keskkonnastandardid peaksid aitama kaasa 
territoriaalse ühtekuuluvuse tekkele ja 



PE452.702v01-00 24/31 AM\838779ET.doc

ET

mitte suurendama lõhet kesksete ja 
äärepoolsemate piirkondade vahel, võttes 
eelkõige arvesse äärealasid ja nende 
vajadusi;

mitte suurendama lõhet kesksete ja 
äärepoolsemate piirkondade vahel, võttes 
eelkõige arvesse äärealasid, saari ja nende 
vajadusi;

Or. es

Muudatusettepanek 40
Alain Cadec

Arvamuse projekt
Lõige 10

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10. rõhutab, kui tähtis on hästi 
tasakaalustatud ja jätkusuutlik 
ressursitõhususe kava, mis aitaks juhtida 
ELi tööstust konkurentsivõimelise 
tööstusstrateegia suunas ja suurendada 
sellega ELi tööstussektori 
konkurentsivõimet võrreldes teiste 
turgudega, nagu USA ja Hiina, kes on 
keskkonnasõbralike toodete vallas seadnud 
endale kõrged eesmärgid; rõhutab, et toor-
ja abimaterjali ning energiavarude 
turvalisuse kohta kehtestatud 
keskkonnastandardid peaksid aitama kaasa 
territoriaalse ühtekuuluvuse tekkele ja 
mitte suurendama lõhet kesksete ja
äärepoolsemate piirkondade vahel, võttes 
eelkõige arvesse äärealasid ja nende 
vajadusi;

10. rõhutab, kui tähtis on hästi 
tasakaalustatud ja jätkusuutlik 
ressursitõhususe kava, mis aitaks juhtida 
ELi tööstust konkurentsivõimelise 
tööstusstrateegia suunas ja suurendada 
sellega ELi tööstussektori 
konkurentsivõimet võrreldes teiste 
turgudega, nagu USA ja Hiina, kes on 
keskkonnasõbralike toodete vallas seadnud 
endale kõrged eesmärgid; rõhutab, et toor-
ja abimaterjali ning energiavarude 
turvalisuse kohta kehtestatud 
keskkonnastandardid peaksid aitama kaasa 
territoriaalse ühtekuuluvuse tekkele ja 
mitte suurendama lõhet kesksete ja
äärealade vahel, võttes eelkõige arvesse
äärepoolseimaid piirkondi ja nende 
vajadusi;

Or. fr

Muudatusettepanek 41
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Lõige 10 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10 a. rõhutab asjaolu, et ettevõtete üldine 
tegevuskeskkond on pidevas muutumises, 
ning on seepärast arvamusel, et on vaja 
piisavaid investeeringuid, et arendada ja 
kohandada infrastruktuure ja teenuseid 
transpordi, kommunikatsiooni ja 
energeetika valdkonnas, et tulla toime 
praeguste ja edasiste ülesannetega;

Or. ro

Muudatusettepanek 42
Nuno Teixeira

Arvamuse projekt
Lõige 10 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10 a. rõhutab Euroopa Liidu 
äärepoolseimate alade ja saarte 
ebasoodsat seisundit üleilmastumise 
suhtes, sest selle mõjud avalduvad seal 
eriti tugevalt ning nõrgendavad nende 
piirkondade arengut ja territoriaalset 
ühtekuuluvust; nõuab seepärast, et 
ebasoodsaimates piirkondades viidaks ellu 
tööstuspoliitikat, millega edendatakse 
kõige suurema potentsiaaliga sektoreid, 
nagu turism, taastuvenergia ning 
merendus- ja põllumajandussektoriga 
seotud teadustegevuse ja innovatsiooni 
valdkondi; nõuab samuti, et 
üleilmastumisele kõige tundlikumates 
piirkondades võetaks meetmeid piirkonna 
eripära nõuetekohaseks arvessevõtmiseks, 
et kaitsta majanduse jätkusuutlikkust 
ning edendada konkurentsivõimet, 
majanduslikku, sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust;

Selgitus
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Üleilmastumine avaldab kõige rängemat mõju äärepoolseimatele piirkondadele nende 
majandusliku ja sotsiaalse struktuuri ning looduslike ja geograafiliste piirangute tõttu ning 
seepärast tuleb pöörata erilist tähelepanu nende ees seisvatele raskustele ja arendada nende 
potentsiaali.

Or. pt

Muudatusettepanek 43
Catherine Grèze

Arvamuse projekt
Lõige 11

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

11. märgib, et ELi tööstuse terviklikus 
strateegias tuleks pöörata tähelepanu 
oskustöötajate vähesusele VKEdes ja 
tööstuses; sellega seoses rõhutab vajadust 
koordineeritud algatuste järele teaduse,
tehnoloogia, inseneriteaduse ja 
matemaatika (nn STEM-
ainevaldkondade) õpetuse tõhustamiseks 
kõikidel tasanditel, soodustades samas 
täiendavat kooskõlastatud ja 
eesmärgistatud edasiõpet; kutsub 
liikmesriike üles ülikoolide ja muude 
kõrgharidusasutuste õppekavadesse lisama 
ettevõtluse kutsekvalifikatsiooni; rõhutab 
vajadust vastavalt tööstussektori seatud 
uutele kvalifikatsiooninõuetele vaadata läbi 
Euroopa Sotsiaalfond;

11. märgib, et ELi tööstuse terviklikus 
strateegias tuleks pöörata tähelepanu 
oskustöötajate vähesusele; sellega seoses 
rõhutab vajadust koordineeritud algatuste 
järele teaduse ja tehnoloogia alase õpetuse 
tõhustamiseks taastuvate energiaallikate, 
hoonete energiatõhususe, 
keskkonnasäästlike tööstusprotsesside ja 
puhta transpordi valdkondades; kinnitab 
veel kord, et selline investeering aitaks 
luua töökohti; kutsub liikmesriike üles 
ülikoolide ja muude kõrgharidusasutuste 
õppekavadesse lisama ettevõtluse 
kutsekvalifikatsiooni; rõhutab vajadust 
vastavalt tööstussektori seatud uutele 
kvalifikatsiooninõuetele vaadata läbi 
Euroopa Sotsiaalfond;

Or. fr

Muudatusettepanek 44
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Arvamuse projekt
Lõige 11

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

11. märgib, et ELi tööstuse terviklikus 
strateegias tuleks pöörata tähelepanu 

11. märgib, et ELi tööstuse terviklikus 
strateegias tuleks pöörata tähelepanu 
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oskustöötajate vähesusele VKEdes ja 
tööstuses; sellega seoses rõhutab vajadust 
koordineeritud algatuste järele teaduse, 
tehnoloogia, inseneriteaduse ja 
matemaatika (nn STEM-ainevaldkondade) 
õpetuse tõhustamiseks kõikidel tasanditel, 
soodustades samas täiendavat 
kooskõlastatud ja eesmärgistatud 
edasiõpet; kutsub liikmesriike üles 
ülikoolide ja muude kõrgharidusasutuste 
õppekavadesse lisama ettevõtluse 
kutsekvalifikatsiooni; rõhutab vajadust 
vastavalt tööstussektori seatud uutele 
kvalifikatsiooninõuetele vaadata läbi
Euroopa Sotsiaalfond;

oskustöötajate vähesusele VKEdes ja 
tööstuses; sellega seoses rõhutab vajadust 
koordineeritud algatuste järele teaduse, 
tehnoloogia, inseneriteaduse ja 
matemaatika (nn STEM-ainevaldkondade) 
õpetuse tõhustamiseks kõikidel tasanditel, 
soodustades samas täiendavat 
kooskõlastatud ja eesmärgistatud 
edasiõpet; kutsub liikmesriike üles 
ülikoolide ja muude kõrgharidusasutuste 
õppekavadesse lisama ettevõtluse 
kutsekvalifikatsiooni; rõhutab, et Euroopa 
Sotsiaalfond peab kohanema 
tööstussektori muutuvate vajadustega;

Or. fr

Muudatusettepanek 45
Vasilica Viorica Dăncilă

Arvamuse projekt
Lõige 11

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

11. märgib, et ELi tööstuse terviklikus 
strateegias tuleks pöörata tähelepanu 
oskustöötajate vähesusele VKEdes ja 
tööstuses; sellega seoses rõhutab vajadust 
koordineeritud algatuste järele teaduse, 
tehnoloogia, inseneriteaduse ja 
matemaatika (nn STEM-ainevaldkondade) 
õpetuse tõhustamiseks kõikidel tasanditel, 
soodustades samas täiendavat 
kooskõlastatud ja eesmärgistatud 
edasiõpet; kutsub liikmesriike üles 
ülikoolide ja muude kõrgharidusasutuste 
õppekavadesse lisama ettevõtluse 
kutsekvalifikatsiooni; rõhutab vajadust 
vastavalt tööstussektori seatud uutele 
kvalifikatsiooninõuetele vaadata läbi 
Euroopa Sotsiaalfond;

11. märgib, et ELi tööstuse terviklikus 
strateegias tuleks pöörata tähelepanu 
oskustöötajate vähesusele VKEdes ja 
tööstuses; sellega seoses rõhutab vajadust 
koordineeritud algatuste järele teadmiste 
levitamise ning teaduse, tehnoloogia, 
inseneriteaduse ja matemaatika (nn STEM-
ainevaldkondade) õpetuse tõhustamiseks 
kõikidel tasanditel, soodustades samas 
täiendavat kooskõlastatud ja 
eesmärgistatud edasiõpet; kutsub 
liikmesriike üles ülikoolide ja muude 
kõrgharidusasutuste õppekavadesse lisama 
ettevõtluse kutsekvalifikatsiooni; rõhutab
vajadust vastavalt tööstussektori seatud 
uutele kvalifikatsiooninõuetele vaadata läbi 
Euroopa Sotsiaalfond;

Or. ro
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Muudatusettepanek 46
Catherine Grèze

Arvamuse projekt
Lõige 11 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

11 a. rõhutab, et kõnealune strateegia 
peab hõlmama olulist toetust 
tööstussektoritele, mille maht vähemalt 
nende praegusel kujul hakkab kahanema, 
ja toonitab, et seda saab saavutada üksnes 
piirkondade kaasabil, kes toetavad 
töötajate ümberõpet asjakohaseid 
koolitusprogramme rahastades;

Or. fr

Muudatusettepanek 47
Catherine Grèze

Arvamuse projekt
Lõige 12

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

12. rõhutab, et liikmesriigid saavutavad 
jätkusuutliku ja õiglase kasvu
tööstussektoris paremini, kui nad 
kaubanduspoliitikas rakendavad 
vastastikkuse põhimõtet; märgib, et 
teistsugused kaubanduseeskirjad ja -sätted 
ei tohiks mõjutada negatiivselt 
piirkondlikke võrgustruktuure ja 
konkurentsivõimelisi klastreid;

12. rõhutab, et liikmesriigid saavutavad 
jätkusuutliku ja õiglase arengu
tööstussektoris paremini, kui nad 
kaubanduspoliitikas rakendavad 
vastastikkuse põhimõtet; märgib, et 
teistsugused kaubanduseeskirjad ja -sätted 
ei tohiks mõjutada negatiivselt 
piirkondlikke võrgustruktuure ja 
konkurentsivõimelisi klastreid;

Or. fr
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Muudatusettepanek 48
Rosa Estaràs Ferragut

Arvamuse projekt
Lõige 12

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

12. rõhutab, et liikmesriigid saavutavad 
jätkusuutliku ja õiglase kasvu 
tööstussektoris paremini, kui nad 
kaubanduspoliitikas rakendavad 
vastastikkuse põhimõtet; märgib, et 
teistsugused kaubanduseeskirjad ja -sätted 
ei tohiks mõjutada negatiivselt 
piirkondlikke võrgustruktuure ja 
konkurentsivõimelisi klastreid;

12. rõhutab, et liikmesriigid saavutavad 
jätkusuutliku ja õiglase kasvu 
tööstussektoris paremini, kui nad 
kaubanduspoliitikas rakendavad 
vastastikkuse põhimõtet; märgib, et 
teistsugused kaubanduseeskirjad ja -sätted, 
mis puudutavad eelkõige VKEsid, ei 
tohiks mõjutada negatiivselt piirkondlikke 
võrgustruktuure ja konkurentsivõimelisi 
klastreid;

Or. es

Muudatusettepanek 49
Erminia Mazzoni

Arvamuse projekt
Lõige 13

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

13. rõhutab piirkondlikke erinevusi 
tööstuse arengus ja nõuab, et ka need 
hõlmataks täies ulatuses uue jätkusuutliku 
tööstuspoliitikaga; lisaks kutsub komisjoni 
üles rakendama terviklikku 
mitmetasandilise valitsemise 
lähenemisviisi ja kordab, et tuleb arvesse 
võtta kolme tüüpi (lähenemine, üleminek 
ja konkurentsivõime) piirkondade 
erinevaid sotsiaalseid ja majanduslikke 
asjaolusid ja erinevat loovus-, 
innovatsiooni- ja ettevõtlusvõimet.

13. rõhutab piirkondlikke erinevusi 
tööstuse arengus ja nõuab, et ka need 
hõlmataks täies ulatuses uue jätkusuutliku 
tööstuspoliitikaga; lisaks kutsub komisjoni 
üles rakendama terviklikku 
mitmetasandilise valitsemise 
lähenemisviisi ja kordab, et tuleb arvesse 
võtta ELi eri piirkondade erinevaid 
sotsiaalseid ja majanduslikke asjaolusid ja 
erinevat loovus-, innovatsiooni- ja 
ettevõtlusvõimet.

Or. it
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Muudatusettepanek 50
Rosa Estaràs Ferragut

Arvamuse projekt
Lõige 13 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

13 a. rõhutab turismisektori olulisust 
Euroopa Liidus – mis on maailma 
soosituim turismisihtkoht – ning 
teatavates piirkondades, kus see on 
majandustegevuse aluseks; toetab 
Euroopa Komisjoni strateegiat 
turismisektori konkurentsivõime 
tõstmiseks selliste meetmete abil, mis on 
suunatud kvaliteedile, jätkusuutlikkusele 
ja Euroopa maine tugevdamisele 
turismisihtkohana.

Or. es

Muudatusettepanek 51
Nuno Teixeira

Arvamuse projekt
Lõige 13 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

13 a. rõhutab, et ELi tööstuspoliitika 
tulemuslikuks elluviimiseks 
üleilmastumise ajastul on vaja kasutusele 
võtta terviklik, kooskõlastatud ja eri 
tasanditel lihtsustatud juhtimine, mille 
puhul võetakse arvesse olemasolevaid 
regionaalseid erinevusi ja piirkondade 
liigitust ühtekuuluvuspoliitika eesmärkide 
põhjal ning vastavaid finantsabi eraldisi; 
nõuab samuti, et konkurentsivõimelise 
tööstuspoliitikaga tekiks 
regionaalpoliitika tasandil suurem 
sünergia eri fondide ja rahastamiskavade 
vahel.

Selgitus
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Tõhusast Euroopa tööstuspoliitikast võib rääkida ainult siis, kui võetakse kasutusele terviklik, 
kooskõlastatud ja lihtsustatud juhtimine, kui eesmärkide püstitamisel ja prioriteetide 
kindlaksmääramisel osalevad eri otsustustasandite ja valdkondade esindajad ning paremini 
kooskõlastatakse projektide rahastamine.

Or. pt


