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Muudatusettepanek 1
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. on seisukohal, et Euroopa 
ühtekuuluvuspoliitika vaieldamatu 
lisandväärtus pakub parimaid võimalusi 
töökohtade loomiseks ja majanduskasvu 
edendamiseks; toonitab asjaolu, et pärast 
2007. aastat alustatud programmideks on 
vaja suuremaid maksete assigneeringuid 
ning see vajadus peab asjakohaselt 
kajastuma ka ELi 2012. aasta eelarves;

1. on seisukohal, et Euroopa 
ühtekuuluvuspoliitika vaieldamatu 
lisandväärtus pakub parimaid võimalusi 
töökohtade loomiseks ja majanduskasvu 
edendamiseks, aidates kaasa piirkondade 
majanduslikule ja sotsiaalsele arengule 
ning elanikkonna heaolule; toonitab 
asjaolu, et pärast 2007. aastat alustatud 
programmideks on vaja suuremaid maksete 
assigneeringuid ning see vajadus peab 
asjakohaselt kajastuma ka ELi 2012. aasta 
eelarves;

Or. ro

Muudatusettepanek 2
Derek Vaughan

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. on seisukohal, et Euroopa 
ühtekuuluvuspoliitika vaieldamatu 
lisandväärtus pakub parimaid võimalusi 
töökohtade loomiseks ja majanduskasvu 
edendamiseks; toonitab asjaolu, et pärast 
2007. aastat alustatud programmideks on 
vaja suuremaid maksete assigneeringuid 
ning see vajadus peab asjakohaselt 
kajastuma ka ELi 2012. aasta eelarves;

1. on seisukohal, et Euroopa 
ühtekuuluvuspoliitika vaieldamatu 
lisandväärtus pakub parimaid võimalusi 
töökohtade loomiseks ja majanduskasvu 
edendamiseks; toonitab asjaolu, et pärast 
2007. aastat alustatud programmid 
hakkavad täies mahus toimima ja seetõttu 
vajavad suuremaid maksete 
assigneeringuid ning see vajadus peab 
asjakohaselt kajastuma ka ELi 2012. aasta 
eelarves;

Or. en
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Muudatusettepanek 3
François Alfonsi

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. on seisukohal, et Euroopa 
ühtekuuluvuspoliitika vaieldamatu 
lisandväärtus pakub parimaid võimalusi 
töökohtade loomiseks ja majanduskasvu
edendamiseks; toonitab asjaolu, et pärast 
2007. aastat alustatud programmideks on 
vaja suuremaid maksete assigneeringuid 
ning see vajadus peab asjakohaselt 
kajastuma ka ELi 2012. aasta eelarves;

1. on seisukohal, et Euroopa 
ühtekuuluvuspoliitika vaieldamatu 
lisandväärtus pakub parimaid võimalusi
töökohtade loomiseks ning 
majanduskasvu ja säästva arengu
edendamiseks; toonitab asjaolu, et pärast 
2007. aastat alustatud programmideks on 
vaja suuremaid maksete assigneeringuid 
ning see vajadus peab asjakohaselt 
kajastuma ka ELi 2012. aasta eelarves;

Or. fr

Muudatusettepanek 4
Patrice Tirolien

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. juhib tähelepanu 29. märtsi 2009. 
aasta rahvahääletuse tulemustele, mis 
võimaldavad Mayotte’il – nüüd 
Prantsusmaa departemang – taotleda 
äärepoolseima piirkonna staatust, mis 
hakkab kehtima 2014. aastal ning mille 
võib anda nõukogu ühehäälse otsusega 
vastavalt aluslepingu artikli 355 lõikele 6; 
rõhutab vajadust võtta sarnaselt 
ühinemiseelse abi rahastamisvahendiga 
vastu sätted, et võimaldada Mayotte’i 
kohalikel omavalitsustel selleks ette 
valmistuda;

Or. fr
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Muudatusettepanek 5
Luís Paulo Alves

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. on seisukohal, et 
ühtekuuluvuspoliitika on otsustava 
tähtsusega vahend ELi struktuurilise 
tasakaalustamatuse ja konkurentsivõime 
erinevuste vähendamiseks, mis on 
hädavajalik Euroopa integratsiooni 
tuleviku jaoks ning selleks, et võimaldada 
Euroopa Liidul väljuda praegusest kriisist 
tugevamana;

Or. pt

Muudatusettepanek 6
Petru Constantin Luhan, Iosif Matula, Iuliu Winkler

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. juhib tähelepanu 
ühtekuuluvuspoliitika terviklikule 
lähenemisviisile, mis hõlmab nii 
vähemarenenud piirkondade 
majanduslikku arengut, pakkudes toetust 
ebasoodsamas olukorras olevatele 
sotsiaalsetele rühmadele, kui ka 
konkurentsivõime ja säästva arengu 
edendamist kooskõlas ELi 2020. aasta 
eesmärkide ning piirkondlike 
eripäradega; on seisukohal, et kõnealune 
lähenemisviis peab kajastuma ka 
eelarveassigneeringutes; 

Or. ro
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Muudatusettepanek 7
Luís Paulo Alves

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. tuletab meelde Euroopa Parlamendi 
veendumust, et kuigi rubriikide 1a ja 1b 
eelarvevahendeid tuleks kasutada selliselt, 
et kooskõlastada poliitikavaldkonnad ELi 
2020. aasta strateegia eesmärkidega, on 
ühtekuuluvuspoliitika eesmärgid – nimelt 
piirkondadevaheliste erinevuste 
vähendamine – samaväärse tähtsusega;

2. tuletab meelde Euroopa Parlamendi 
veendumust, et kuigi rubriikide 1a ja 1b 
eelarvevahendeid tuleks kasutada selliselt, 
et kooskõlastada poliitikavaldkonnad ELi 
2020. aasta strateegia eesmärkidega, on 
ühtekuuluvuspoliitika eesmärgid – nimelt 
piirkondadevaheliste erinevuste 
vähendamine – samaväärse tähtsusega ja 
seega peaksid need aitama edendada 
tegelikku lähenemist ning tõelist 
majanduslikku ja sotsiaalset 
ühtekuuluvust, mis võimaldab täielikult 
ära kasutada iga riigi ja iga piirkonna 
sisemist majanduskasvu, luua töökohti, 
mille puhul on tagatud asjaomased 
õigused, kaotada vaesus ja sotsiaalne 
tõrjutus ning säilitada keskkonda;

Or. pt

Muudatusettepanek 8
Derek Vaughan

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. tuletab meelde Euroopa Parlamendi 
veendumust, et kuigi rubriikide 1a ja 1b 
eelarvevahendeid tuleks kasutada selliselt, 
et kooskõlastada poliitikavaldkonnad ELi 
2020. aasta strateegia eesmärkidega, on 
ühtekuuluvuspoliitika eesmärgid – nimelt 
piirkondadevaheliste erinevuste 
vähendamine – samaväärse tähtsusega;

2. tuletab meelde Euroopa Parlamendi 
veendumust, et kuigi rubriikide 1a ja 1b 
eelarvevahendeid tuleks kasutada selliselt, 
et kooskõlastada poliitikavaldkonnad ELi 
2020. aasta strateegia eesmärkidega, on 
ühtekuuluvuspoliitika eesmärgid – nimelt 
piirkondadevaheliste erinevuste 
vähendamine – samaväärse tähtsusega;
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märgib lisaks, et kuigi ELi 2020. aasta 
strateegia on oluline, on piirkondade 
vajadused ja eesmärgid erinevad ning see 
peaks kajastuma poliitikaeesmärkides, 
millega tagatakse piirkondadele 
paindlikkus;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Rosa Estaràs Ferragut

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. tuletab meelde Euroopa Parlamendi 
veendumust, et kuigi rubriikide 1a ja 1b 
eelarvevahendeid tuleks kasutada selliselt, 
et kooskõlastada poliitikavaldkonnad ELi 
2020. aasta strateegia eesmärkidega, on 
ühtekuuluvuspoliitika eesmärgid – nimelt 
piirkondadevaheliste erinevuste 
vähendamine – samaväärse tähtsusega;

2. tuletab meelde Euroopa Parlamendi 
veendumust, et kuigi rubriikide 1a ja 1b 
eelarvevahendeid tuleks kasutada selliselt, 
et kooskõlastada poliitikavaldkonnad ELi 
2020. aasta strateegia eesmärkidega, on 
ühtekuuluvuspoliitika eesmärgid – nimelt 
piirkondadevaheliste erinevuste 
vähendamine ja piirkondliku 
konkurentsivõime toetamine 
üleilmastuvas maailmas – samaväärse 
tähtsusega;

Or. es

Muudatusettepanek 10
Alain Cadec

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. kordab Euroopa Parlamendi seisukohta, 
et asjakohaseid rakenduseeskirju ja -korda 
on vaja veelgi lihtsustada, unustamata 
vajadust läbipaistvuse ja vastutustunde 
järele;

4. kordab Euroopa Parlamendi seisukohta, 
et asjakohaseid rakenduseeskirju ja -korda 
on vaja veelgi lihtsustada, unustamata 
vajadust läbipaistvuse ja vastutustunde 
järele; on sellega seoses teadlik vajadusest 
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ühtlustada ühiselt hallatavaid rahalisi 
vahendeid käsitlevaid eeskirju 
finantsmääruse läbivaatamise raames, 
kuid väljendab siiski muret komisjoni 
kavandatavate uute liigsete 
haldusformaalsuste pärast;

Or. fr

Muudatusettepanek 11
François Alfonsi

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. on seisukohal, et katseprojektid 
soodustavad innovatsiooni piirkondlikus 
arengus ning loodab, et selliste projektide 
rakendamise suutlikkust suurendatakse;

Or. fr

Muudatusettepanek 12
Derek Vaughan

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. toonitab veel kord Euroopa Parlamendi 
seisukohta, et ühtekuuluvuspoliitikale tuleb 
eraldada asjakohased ja piisavad vahendid, 
et saavutada sellele poliitikale 
aluslepingutega antud eesmärk.

5. toonitab veel kord Euroopa Parlamendi 
seisukohta, et ühtekuuluvuspoliitikale tuleb 
eraldada asjakohased ja piisavad vahendid, 
et saavutada sellele poliitikale 
aluslepingutega antud eesmärk; on seetõttu 
seisukohal, et ühtekuuluvuspoliitika 2012.
aasta eelarvet tuleb reaalselt suurendada.

Or. en
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Muudatusettepanek 13
Riikka Manner

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. toonitab veel kord Euroopa Parlamendi 
seisukohta, et ühtekuuluvuspoliitikale tuleb 
eraldada asjakohased ja piisavad vahendid, 
et saavutada sellele poliitikale 
aluslepingutega antud eesmärk.

5. tuletab meelde, et 
ühtekuuluvuspoliitika on vahend, mida 
kasutatakse märkimisväärse hulga ELi 
poliitikavaldkondade rahastamiseks; 
toonitab veel kord Euroopa Parlamendi 
seisukohta, et ühtekuuluvuspoliitikale tuleb 
eraldada asjakohased ja piisavad vahendid, 
et saavutada sellele poliitikale 
aluslepingutega antud eesmärk.

Or. fi


