
AM\871083ET.doc PE467.224v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Regionaalarengukomisjon

2011/2071(INI)

23.6.2011

MUUDATUSETTEPANEKUD
1–28

Arvamuse projekt
Michael Theurer
(PE466.995v01-00)

Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta
(2011/2071(INI))



PE467.224v01-00 2/15 AM\871083ET.doc

ET

AM_Com_NonLegOpinion



AM\871083ET.doc 3/15 PE467.224v01-00

ET

Muudatusettepanek 1
László Surján

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. on seisukohal, et tugev ja hästi 
rahastatud ühtekuuluvuspoliitika, mille 
aluseks on pikaajalised arenguprogrammid, 
detsentraliseeritud haldussüsteemid ja ELi 
säästva arengu prioriteetide kaasamine, 
on tõhus ja tulemuslik vahend ELi 
strateegia täitmiseks aastaks 2020; 

1. rõhutab ühtekuuluvuspoliitika kui 
Euroopa 2020. aasta strateegia keskse 
vahendi otsustavat rolli; on seisukohal, et 
tugev ja hästi rahastatud 
ühtekuuluvuspoliitika, mille aluseks on 
pikaajalised arenguprogrammid, 
eelarvemõõde ja detsentraliseeritud 
haldussüsteemid, on tõhus ja tulemuslik 
vahend Euroopa 2020. aasta strateegia 
eesmärkide täitmiseks; toetab kooskõlas 
poliitiliste väljakutsete komisjoni 
raportiga sellele poliitikale järgmises 
mitmeaastases finantsraamistikus 
vähemalt sama rahastamistaseme 
säilitamist kui 2013. aastal;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Lambert van Nistelrooij

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. on seisukohal, et tugev ja hästi 
rahastatud ühtekuuluvuspoliitika, mille 
aluseks on pikaajalised arenguprogrammid, 
detsentraliseeritud haldussüsteemid ja ELi 
säästva arengu prioriteetide kaasamine, on 
tõhus ja tulemuslik vahend ELi strateegia 
täitmiseks aastaks 2020; 

1. on seisukohal, et tugev ja hästi 
rahastatud ühtekuuluvuspoliitika, mille 
aluseks on pikaajalised arenguprogrammid, 
detsentraliseeritud haldussüsteemid ja ELi 
säästva arengu prioriteetide kaasamine, on 
tõhus ja tulemuslik vahend ELi strateegia 
täitmiseks aastaks 2020, ning rõhutab 
sellega seoses piirkondade kaasamise 
tähtsust ELi 2020. aasta strateegia 
eesmärgi saavutamisse;
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Or. en

Muudatusettepanek 3
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. on seisukohal, et tugev ja hästi 
rahastatud ühtekuuluvuspoliitika, mille 
aluseks on pikaajalised arenguprogrammid, 
detsentraliseeritud haldussüsteemid ja ELi 
säästva arengu prioriteetide kaasamine, on 
tõhus ja tulemuslik vahend ELi strateegia 
täitmiseks aastaks 2020; 

1. on seisukohal, et tugev ja hästi 
rahastatud ühtekuuluvuspoliitika, mille 
aluseks on pikaajalised arenguprogrammid, 
detsentraliseeritud haldussüsteemid ja ELi 
säästva arengu prioriteetide kaasamine, on 
tõhus ja tulemuslik vahend ELi strateegia 
täitmiseks aastaks 2020 ning tulevaste 
majandus- ja finantskriiside 
ennetamiseks;

Or. ro

Muudatusettepanek 4
Rosa Estaràs Ferragut

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. juhib tähelepanu, et 
ühtekuuluvuspoliitika toetub selle 
laialdasele tunnustamisele, ühtsetele 
lähenemisviisidele ja usaldusväärsele 
rahastamisele;

Or. es

Muudatusettepanek 5
Michail Tremopoulos

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)



AM\871083ET.doc 5/15 PE467.224v01-00

ET

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. tervitab arvamust, mida komisjon 
väljendas oma teatises iga-aastase 
majanduskasvu analüüsi1 kohta, et 
keskkonda kahjustavad toetused tuleks 
kaotada;
__________________
1 KOM(2011) 11 lõplik

Or. en

Muudatusettepanek 6
László Surján

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. juhib tähelepanu, et regionaalpoliitikal 
on seoses integreeritud lähenemisviisiga
ühetaoline metoodika ja hästi väljatöötatud 
juhtimissüsteem kohalike investeeringute 
mobiliseerimiseks, mis võiks 
majanduspoliitilist koordineerimist 
asjakohasel viisil toetada;

2. juhib tähelepanu, et mitmetasandilise
valitsemisviisi tõttu on regionaalpoliitikal 
ühetaoline metoodika kohalike osalejate 
integreerimiseks ja seega hästi 
väljatöötatud juhtimissüsteem kohalike 
investeeringute mobiliseerimiseks; märgib, 
et see võiks majanduspoliitilist 
koordineerimist ning ELi ja liikmesriikide 
eelarvete vahelise parema sünergia 
arendamist asjakohasel viisil toetada;

Or. en

Muudatusettepanek7
Lambert van Nistelrooij

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. juhib tähelepanu, et regionaalpoliitikal 
on seoses integreeritud lähenemisviisiga 

2. juhib tähelepanu, et regionaalpoliitikal 
on seoses integreeritud lähenemisviisiga 
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ühetaoline metoodika ja hästi väljatöötatud 
juhtimissüsteem kohalike investeeringute 
mobiliseerimiseks, mis võiks 
majanduspoliitilist koordineerimist 
asjakohasel viisil toetada;

ühetaoline metoodika ja hästi väljatöötatud 
juhtimissüsteem kohalike investeeringute 
mobiliseerimiseks ja uute algatuste 
stimuleerimiseks, mis võiks 
majanduspoliitilist koordineerimist 
asjakohasel viisil toetada;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Peter Simon, Michael Theurer

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. juhib tähelepanu, et regionaalpoliitikal 
on seoses integreeritud lähenemisviisiga 
ühetaoline metoodika ja hästi väljatöötatud 
juhtimissüsteem kohalike investeeringute 
mobiliseerimiseks, mis võiks 
majanduspoliitilist koordineerimist 
asjakohasel viisil toetada;

2. juhib tähelepanu, et regionaalpoliitikal 
on seoses integreeritud lähenemisviisiga 
ühetaoline metoodika ja hästi väljatöötatud 
juhtimissüsteem kohalike investeeringute 
mobiliseerimiseks, mis võiks 
majanduspoliitilist koordineerimist 
asjakohasel viisil toetada; kutsub seetõttu 
komisjoni üles esitama konkreetseid 
soovitusi, kuidas struktuurifonde saaks sel 
eesmärgil rakenduskavade raames 
kasutada;

Or. de

Muudatusettepanek 9
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. juhib tähelepanu, et regionaalpoliitikal 
on seoses integreeritud lähenemisviisiga 
ühetaoline metoodika ja hästi väljatöötatud 
juhtimissüsteem kohalike investeeringute 
mobiliseerimiseks, mis võiks 

2. juhib tähelepanu, et regionaalpoliitikal 
on seoses integreeritud lähenemisviisiga 
ühetaoline metoodika ja hästi väljatöötatud 
juhtimissüsteem kohalike investeeringute 
mobiliseerimiseks, mis võiks 
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majanduspoliitilist koordineerimist
asjakohasel viisil toetada;

majanduspoliitika tõhusust asjakohasel 
viisil toetada;

Or. el

Muudatusettepanek 10
Alain Cadec

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. juhib tähelepanu, et regionaalpoliitikal 
on seoses integreeritud lähenemisviisiga 
ühetaoline metoodika ja hästi 
väljatöötatud juhtimissüsteem kohalike 
investeeringute mobiliseerimiseks, mis 
võiks majanduspoliitilist koordineerimist 
asjakohasel viisil toetada;

2. juhib tähelepanu, et regionaalpoliitikal 
on seoses integreeritud lähenemisviisiga 
ühetaoline metoodika ja usaldusväärne
juhtimissüsteem kohalike investeeringute 
mobiliseerimiseks, mis võiks 
majanduspoliitilist koordineerimist 
asjakohasel viisil toetada;

Or. fr

Muudatusettepanek 11
Luís Paulo Alves

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. on seisukohal, et 
ühtekuuluvuspoliitikal on oluline roll 
struktuurilise tasakaalustamatuse ja 
sisemise konkurentsi erinevuste 
vähendamisega seotud probleemide 
ületamisel, rõhutades poliitikate 
kohandamise tähtsust piirkondade 
eritingimustega, et suurendada nende 
potentsiaali ja leevendada puudusi;

Or. pt
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Muudatusettepanek 12
Rosa Estaràs Ferragut

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. peab kahetsusväärseks, et liikmesriigid 
ei sea piisavalt ambitsioonikaid eesmärke 
ja keskenduvad liialt lähitulevikule ning 
seetõttu on ELil enamikes valdkondades 
nii mõndagi teha, et saavutada Euroopa 
Ülemkogul kokkulepitud peamised 
eesmärgid;

3. märgib, et enamikus valdkondades ei 
ole Euroopa Ülemkogul kokkulepitud 
peamised riiklikud eesmärgid veel 
kaugeltki saavutatud; peab seetõttu 
kahetsusväärseks, et riiklikud eesmärgid ei 
ole piisavalt ambitsioonikad ja
keskenduvad liialt lühiajaliste tulemuste 
saavutamisele ning sellega seoses on 
ebapiisav ka ELi roll pikaajalist kasvu 
tagavate struktuuriliste eesmärkide 
edendamisel;

Or. es

Muudatusettepanek 13
Rolandas Paksas

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. peab kahetsusväärseks, et liikmesriigid 
ei sea piisavalt ambitsioonikaid eesmärke 
ja keskenduvad liialt lähitulevikule ning 
seetõttu on ELil enamikes valdkondades nii 
mõndagi teha, et saavutada Euroopa 
Ülemkogul kokkulepitud peamised 
eesmärgid;

3. kutsub liikmesriike üles seadma 
ambitsioonikamaid riiklikke eesmärke ja
pöörama vähem tähelepanu 
lähitulevikule, kuna ELil on enamikes 
valdkondades nii mõndagi teha, et 
saavutada Euroopa Ülemkogul 
kokkulepitud peamised eesmärgid; peab 
kahetsusväärseks tõsiasja, et liikmesriigid 
kasutavad riiklike eesmärkide seadmiseks 
erinevaid meetodeid, ning kutsub 
komisjoni üles uurima võimalust koostada 
selles valdkonnas suunised;

Or. lt
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Muudatusettepanek 14
László Surján

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. peab kahetsusväärseks, et liikmesriigid 
ei sea piisavalt ambitsioonikaid eesmärke 
ja keskenduvad liialt lähitulevikule ning 
seetõttu on ELil enamikes valdkondades nii 
mõndagi teha, et saavutada Euroopa 
Ülemkogul kokkulepitud peamised 
eesmärgid;

3. peab kahetsusväärseks, et liikmesriigid 
ei sea piisavalt ambitsioonikaid eesmärke 
ja keskenduvad liialt lähitulevikule ning 
seetõttu on ELil enamikes valdkondades nii 
mõndagi teha, et saavutada Euroopa 
Ülemkogul kokkulepitud peamised 
eesmärgid; kutsub üles kaasama 
ühtekuuluvuspoliitika prioriteete aasta 
eelarve suundumuste, mõjude põhjaliku 
eelhindamise ning tulemustepõhise 
poliitika- ja projektikavandamisega seotud 
struktureeritud ja varasesse arutelusse;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Michail Tremopoulos

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. peab kahetsusväärseks, et liikmesriigid 
ei sea piisavalt ambitsioonikaid eesmärke 
ja keskenduvad liialt lähitulevikule ning 
seetõttu on ELil enamikes valdkondades nii 
mõndagi teha, et saavutada Euroopa 
Ülemkogul kokkulepitud peamised 
eesmärgid;

3. peab kahetsusväärseks, et liikmesriigid 
ei sea piisavalt ambitsioonikaid eesmärke 
ja keskenduvad liialt lähitulevikule ning 
seetõttu on ELil enamikes valdkondades nii 
mõndagi teha, et saavutada Euroopa 
Ülemkogul kokkulepitud peamised 
eesmärgid; märgib, et tööhõive, teadus- ja 
arendustegevuse, energiatõhususe, 
kolmanda taseme hariduse ja vaesuse 
valdkondades eesmärkide saavutamiseks 
on vajalikud lisameetmed;

Or. en
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Muudatusettepanek 16
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. peab kahetsusväärseks, et liikmesriigid 
ei sea piisavalt ambitsioonikaid eesmärke 
ja keskenduvad liialt lähitulevikule ning 
seetõttu on ELil enamikes valdkondades 
nii mõndagi teha, et saavutada Euroopa 
Ülemkogul kokkulepitud peamised 
eesmärgid;

3. peab kahetsusväärseks, et liikmesriigid 
ei sea piisavalt ambitsioonikaid eesmärke 
ja keskenduvad liialt lähitulevikule ning 
seetõttu on ELi liikmesriikidel enamikes 
valdkondades nii mõndagi teha, et 
saavutada Euroopa Ülemkogul 
kokkulepitud peamised eesmärgid;

Or. el

Muudatusettepanek 17
Alain Cadec

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. rõhutab, et makromajandusliku 
tasakaalustamatuse parandamiseks 
peavad paljud liikmesriigid suurendama 
oma konkurentsivõimet;

Or. fr

Muudatusettepanek 18
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. tuletab meelde regionaalpoliitika 
olulist rolli riiklike programmide 
arendamisel Euroopa poolaasta raames, 
eelkõige eesmärkide seadmist ja meetmete 
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kindlaksmääramist, et tugevdada 
majanduslikku, sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust; 

Or. el

Muudatusettepanek 19
Rosa Estaràs Ferragut

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. peab seda struktuuripoliitika edasises 
suunitlemises põhjenduseks, et tugevdada 
piirkondlikku (ja mitte üksnes riiklikku) 
toimimisvõimet ja sidusrühmi;

4. peab seega vajalikuks, et ka 
ühtekuuluvust suunitletaks eesmärgiga
tugevdada eelkõige piirkondlikku (ja mitte 
üksnes riiklikku) toimimisvõimet ja 
sidusrühmi; usub, et piirkondliku 
toimimisvõime tugevdamine kooskõlas 
riikliku toimimisvõimega muudab 
ühtekuuluvuspoliitika taas kord 
vajalikuks vahendiks nõutava sünergia 
saavutamisel;

Or. es

Muudatusettepanek 20
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. rõhutab ühtekuuluvuspoliitika rolli 
Euroopa arengueesmärkide täitmisel ja 
eelarvedistsipliini tagamisel; toetab 
sellega seoses mitmetasandilist 
otsustusprotsessi ja mitmetasandilist 
vastutamist eelarvedistsipliini eest;

Or. el
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Muudatusettepanek 21
Rosa Estaràs Ferragut

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. juhib tähelepanu, et strateegia tugevam 
territoriaalne mõõde, mis võtab arvesse 
Euroopa piirkondade iseärasusi ja 
erinevaid arengutasemeid koos 
piirkondlike ja kohalike asutuste ning 
partnerite otsese kaasamisega asjaomaste 
programmide kavandamisse ja 
rakendamisse, viib kõigil tasanditel 
strateegia eesmärkide suurema 
omaksvõtmiseni ja tagab strateegia 
eesmärkide ning tulemuste osas suurema 
teadlikkuse kohapeal;

5. juhib tähelepanu, et 2020. aasta
strateegial peaks olema tugevam 
territoriaalne mõõde; on arvamusel, et 
tulemusena – võttes arvesse Euroopa 
piirkondade iseärasusi ja erinevaid 
arengutasemeid koos piirkondlike ja 
kohalike asutuste ning partnerite otsese 
kaasamisega asjaomaste programmide 
kavandamisse ja rakendamisse –, viib see
kõigil tasanditel strateegia eesmärkide 
suurema omaksvõtmiseni ja tagab 
strateegia eesmärkide ning tulemuste osas 
suurema teadlikkuse kohapeal;

Or. es

Muudatusettepanek 22
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. juhib tähelepanu, et strateegia tugevam 
territoriaalne mõõde, mis võtab arvesse 
Euroopa piirkondade iseärasusi ja 
erinevaid arengutasemeid koos 
piirkondlike ja kohalike asutuste ning 
partnerite otsese kaasamisega asjaomaste 
programmide kavandamisse ja 
rakendamisse, viib kõigil tasanditel 
strateegia eesmärkide suurema 
omaksvõtmiseni ja tagab strateegia 
eesmärkide ning tulemuste osas suurema 
teadlikkuse kohapeal;

5. juhib tähelepanu, et Euroopa 2020. 
aasta strateegia tugevam territoriaalne 
mõõde, mis võtab arvesse Euroopa 
piirkondade iseärasusi ja erinevaid 
arengutasemeid koos piirkondlike ja 
kohalike asutuste ning partnerite otsese 
kaasamisega asjaomaste programmide 
kavandamisse ja rakendamisse, viib kõigil 
tasanditel strateegia eesmärkide suurema 
omaksvõtmiseni ja tagab kohalike ning 
piirkondlike omavalitsuste suurema 
panuse riikliku poliitika tõhususse;
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Or. el

Muudatusettepanek 23
Lambert van Nistelrooij

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. kutsub liikmesriike üles kaasama riikide 
parlamente, sotsiaalpartnereid, 
piirkondlikke ja kohalikke omavalitsusi
ning kodanikuühiskonda tugevamalt 
riiklike reformikavade kujundamisse ja 
nendega korrapäraselt konsulteerima.

6. kutsub liikmesriike ja nende piirkondi
üles kaasama riikide parlamente, 
sotsiaalpartnereid, riigiasutusi ning 
kodanikuühiskonda tugevamalt riiklike 
reformikavade kujundamisse ja nendega 
korrapäraselt konsulteerima; rõhutab
sellega seoses Regioonide Komitee kui 
piirkondadevahelise koordineerimise 
platvormi aegsat kaasamist, et saada 
sellelt ülevaadet piirkondliku ja kohaliku 
osalemise seisu kohta Euroopa poolaastal.

Or. en

Muudatusettepanek 24
Michail Tremopoulos

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. kutsub liikmesriike üles kaasama riikide 
parlamente, sotsiaalpartnereid, 
piirkondlikke ja kohalikke omavalitsusi 
ning kodanikuühiskonda tugevamalt 
riiklike reformikavade kujundamisse ja 
nendega korrapäraselt konsulteerima.

6. kutsub liikmesriike üles kaasama riikide 
parlamente, sotsiaalpartnereid, 
piirkondlikke ja kohalikke omavalitsusi 
ning kodanikuühiskonda tugevamalt 
riiklike reformikavade kujundamisse ja 
nendega korrapäraselt konsulteerima ning
tegelema praegu toimuvate muutuste 
sotsiaalse mõjuga.
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Or. en

Muudatusettepanek 25
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. kutsub liikmesriike üles kaasama riikide 
parlamente, sotsiaalpartnereid, 
piirkondlikke ja kohalikke omavalitsusi 
ning kodanikuühiskonda tugevamalt 
riiklike reformikavade kujundamisse ja 
nendega korrapäraselt konsulteerima.

6. kutsub liikmesriike üles kaasama riikide 
parlamente, sotsiaalpartnereid, 
piirkondlikke ja kohalikke omavalitsusi 
ning kodanikuühiskonda tugevamalt 
riiklike reformi-, arengu- ja 
ühtekuuluvuskavade kujundamisse ja 
nendega korrapäraselt konsulteerima.

Or. el

Muudatusettepanek 26
Lambert van Nistelrooij

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. märgib, et praeguse Euroopa 
poolaasta kontekstis on piirkondlikud ja 
kohalikud omavalitsused olnud vähe 
kaasatud riiklike programmide 
arendamisse; nõuab, et iga liikmesriigi 
puhul sätestataks selgesõnaliselt, kuidas 
neid järgmisel aastal protsessi kaasatakse;

Or. nl

Muudatusettepanek 27
Peter Simon, Michael Theurer

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. märgib, et parlamendil on otsustav 
roll Euroopa poolaastale täieliku 
demokraatliku legitiimsuse loomises; 
kutsub seetõttu komisjoni üles täielikult 
kaasama parlamenti ja selle vastavaid 
komisjone;

Or. de

Muudatusettepanek 28
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. rõhutab olulist rolli, mis Regioonide 
Komiteel võiks olla Euroopa poolaasta 
hindamisel ja tugevdamisel, eelkõige 
arvestades selle Lissaboni lepinguga 
tõhustatud institutsioonilist rolli;

Or. el


