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Muudatusettepanek 1
Luís Paulo Alves

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tunneb heameelt ressursitõhusust 
käsitleva juhtalgatuse üle ning rõhutab
selle otsustavat mõju praeguse ja tulevase 
põlvkonna elukvaliteedile;

1. tunneb heameelt ressursitõhusust 
käsitleva juhtalgatuse üle, mis toetab 
ressursside säästvat kasutamist, et luua 
majanduskasvu ja töökohti, tagades 
vajaliku majandusarengu, ohustamata 
praeguse ja tulevase põlvkonna 
elujõulisust ning elukvaliteeti;

Or. pt

Muudatusettepanek 2
Derek Vaughan

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tunneb heameelt ressursitõhusust 
käsitleva juhtalgatuse üle ning rõhutab 
selle otsustavat mõju praeguse ja tulevase 
põlvkonna elukvaliteedile;

1. tunneb heameelt ressursitõhusust 
käsitleva juhtalgatuse üle ning rõhutab 
selle otsustavat mõju praeguse ja tulevase 
põlvkonna elukvaliteedile; märgib, et mis 
tahes strateegia peab hõlmama kõik 
Euroopa määratult suured ressursid, 
sealhulgas toorained, nagu kütused, 
mineraalid ja metallid, ning samuti 
sellised ressursid nagu toit, pinnas, vesi, 
õhk ja looduskeskkond; 

Or. en

Muudatusettepanek 3
Elisabeth Schroedter, Karima Delli
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Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tunneb heameelt ressursitõhusust 
käsitleva juhtalgatuse üle ning rõhutab 
selle otsustavat mõju praeguse ja tulevase 
põlvkonna elukvaliteedile;

1. tunneb heameelt ressursitõhusust 
käsitleva juhtalgatuse üle ning rõhutab 
selle otsustavat mõju territooriumide 
jätkusuutlikule arengule ning praeguse ja 
tulevase põlvkonna elukvaliteedile ja 
nende demograafiliste muutuste tõttu 
kasvavatele vajadustele; rõhutab, et tähtis 
on keskenduda investeeringutele 
jätkusuutlikku arengusse, pöörates eriti 
tähelepanu ressursitõhusale ja vähese 
CO2-heitega majandusele, et kasutada 
paremini ära roheliste töökohtade suur 
potentsiaal, millel on positiivne mõju 
tööhõive olukorrale kohalikul ja 
piirkondlikul tasandil; 

Or. en

Muudatusettepanek 4
Nuno Teixeira

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tunneb heameelt ressursitõhusust 
käsitleva juhtalgatuse üle ning rõhutab 
selle otsustavat mõju praeguse ja tulevase 
põlvkonna elukvaliteedile;

1. tunneb heameelt ressursitõhusust 
käsitleva juhtalgatuse üle ning rõhutab 
selle otsustavat mõju praeguse ja tulevase 
põlvkonna elukvaliteedile ja suurema 
põlvkondadevahelise solidaarsuse 
tagamisele;

Or. pt

Muudatusettepanek 5
Juozas Imbrasas
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Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tunneb heameelt ressursitõhusust 
käsitleva juhtalgatuse üle ning rõhutab 
selle otsustavat mõju praeguse ja tulevase 
põlvkonna elukvaliteedile;

1. tunneb heameelt ressursitõhusust 
käsitleva juhtalgatuse üle ning rõhutab 
selle otsustavat mõju praeguse ja tulevase 
põlvkonna elukvaliteedile; on arvamusel, 
et ühtekuuluvuspoliitika koos uue ja 
tugeva ühise põllumajanduspoliitikaga 
avab maapiirkondade majandusliku 
potentsiaali ning loob uusi stabiilseid 
töökohti, tagades nende piirkondade 
arengu;

Or. lt

Muudatusettepanek 6
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tunneb heameelt ressursitõhusust 
käsitleva juhtalgatuse üle ning rõhutab 
selle otsustavat mõju praeguse ja tulevase 
põlvkonna elukvaliteedile;

1. tunneb heameelt ressursitõhusust 
käsitleva juhtalgatuse üle ning rõhutab 
selle otsustavat mõju kestliku, aruka ja 
kaasava majanduskasvu saavutamisele 
Euroopas ning praeguse ja tulevase 
põlvkonna elukvaliteedi ning 
elukeskkonna paranemisele;

Or. fr

Muudatusettepanek 7
Lambert van Nistelrooij

Arvamuse projekt
Lõige 1
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tunneb heameelt ressursitõhusust 
käsitleva juhtalgatuse üle ning rõhutab 
selle otsustavat mõju praeguse ja tulevase 
põlvkonna elukvaliteedile;

1. tunneb heameelt ressursitõhusust 
käsitleva juhtalgatuse üle ning rõhutab 
selle otsustavat mõju praeguse ja tulevase 
põlvkonna elukvaliteedile; rõhutab, et 
ressursitõhususe parandamine võib aidata 
kaasa energiajulgeolekule, 
energiasäästlikumale transpordile ja 
Euroopa ettevõtete konkurentsivõimele;

Or. nl

Muudatusettepanek 8
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. rõhutab vajadust keskenduda 
investeeringutele energiatõhususse, 
taastuvenergiasse, hoonete 
energiatõhususse ja puhtasse transporti 
ning taastuvenergia piirkondlikku 
infrastruktuuri, eelkõige ebasoodsas 
olukorras olevates piirkondades; kutsub 
liikmesriike suurendama 
struktuurifondide panust jätkusuutliku 
majanduskasvu tagamisse käimasoleva 
programmiperioodi jooksul ja palub 
komisjonil hinnata muudetud 
rakenduskavasid bürokraatiata ja kiiresti;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Arvamuse projekt
Lõige 1 b (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 b. nõuab suuremat sünergiat 
ühtekuuluvuspoliitika ja naabruspoliitika 
vahel piiriüleste energiainfrastruktuuri 
projektide kaasrahastamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Arvamuse projekt
Lõige 1 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 c. rõhutab, et piirkondlike 
ökosüsteemide säilitamine tekitab 
jätkusuutlikke töökohti ja sotsiaal-
majanduslikku arengut ning nõuab 
seetõttu suuremaid investeeringuid 
looduskapitali kui majandusarengu 
allikasse; kutsub piirkondi ja liikmesriike 
üles kasutama võimalust suunata 
rakenduskavad ümber loodusriskide 
ärahoidmisele ja rohelisele 
infrastruktuurile, nagu ökokoridorid, 
rannikualad, metsad ja jõed; 

Or. en

Muudatusettepanek 11
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Arvamuse projekt
Lõige 1 d (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 d. rõhutab, et ökoinnovatsioon võib 
anda tulemuseks parema ressursitõhususe 
ja uusi töökohti kõikides 
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majandussektorites ning vajab 
struktuurifondide toetust kohalike ja 
piirkondlike klastrite ja VKEde toetamise 
kaudu rohelise tehnoloogia valdkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Arvamuse projekt
Lõige 1 e (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 e. tuletab meelde, et jätkusuutlik areng 
tuleb piirkondlike arenguprojektide 
kavandamisel, rakendamisel ja 
hindamisel peavoolustada ning see vajab 
hulka jätkusuutliku arengu näitajaid, 
mille võivad välja töötada riiklikud ja 
piirkondlikud ametiasutused; rõhutab, et 
piirkonnad ja linnad peaksid rohkem 
kasutama rohelisi riigihankeid;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et ressursitõhusa Euroopa 
saavutamiseks tuleb paljude eri 
poliitikavaldkondade ja nende eri 
instrumentide tulemuslikkuse huvides 
piirkondlikul, riiklikul ja ELi tasandil 
suurendada nende vahelist kooskõlastamist 
ja sünergiat; juhib tähelepanu sellele, et 
regionaalpoliitikas juba toimib 
kooskõlastatud ja ühtne lähenemisviis; 

2. rõhutab, et ressursitõhusa Euroopa 
saavutamiseks tuleb paljude eri 
poliitikavaldkondade ja nende eri 
instrumentide tulemuslikkuse huvides 
piirkondlikul, riiklikul ja ELi tasandil 
suurendada nende vahelist kooskõlastamist 
ja sünergiat; juhib tähelepanu sellele, et 
regionaalpoliitikas juba toimib 
kooskõlastatud ja ühtne lähenemisviis; 
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märgib, et teatud poliitikavaldkondade 
vahel eksisteerivad kompromissid ja et 
neid tuleb käsitleda;

märgib, et teatud poliitikavaldkondade 
vahel eksisteerivad kompromissid ja et 
neid tuleb käsitleda; nõuab Prantsusmaal 
välja töötatud vahendi NECATER 
kasutamise abil kliimakaitse 
peavoolustamist tulevases 
ühtekuuluvuspoliitikas;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Nuno Teixeira

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et ressursitõhusa Euroopa 
saavutamiseks tuleb paljude eri 
poliitikavaldkondade ja nende eri 
instrumentide tulemuslikkuse huvides 
piirkondlikul, riiklikul ja ELi tasandil 
suurendada nende vahelist kooskõlastamist 
ja sünergiat; juhib tähelepanu sellele, et 
regionaalpoliitikas juba toimib 
kooskõlastatud ja ühtne lähenemisviis; 
märgib, et teatud poliitikavaldkondade 
vahel eksisteerivad kompromissid ja et 
neid tuleb käsitleda;

2. rõhutab, et ressursitõhusa Euroopa 
saavutamiseks tuleb paljude eri 
poliitikavaldkondade, nende eri 
instrumentide ja parimate tavade jagamise
tulemuslikkuse ning suurema 
teadmussiirde huvides kohalikul,
piirkondlikul, riiklikul ja ELi tasandil 
suurendada nende vahelist kooskõlastamist 
ja sünergiat; juhib tähelepanu sellele, et 
regionaalpoliitikas juba toimib 
kooskõlastatud ja ühtne lähenemisviis; 
märgib, et teatud poliitikavaldkondade 
vahel eksisteerivad kompromissid ja et 
neid tuleb käsitleda;

Or. pt

Muudatusettepanek 15
Rolandas Paksas

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et ressursitõhusa Euroopa 2. rõhutab, et ressursitõhusa Euroopa 
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saavutamiseks tuleb paljude eri 
poliitikavaldkondade ja nende eri 
instrumentide tulemuslikkuse huvides 
piirkondlikul, riiklikul ja ELi tasandil 
suurendada nendevahelist kooskõlastamist 
ja sünergiat; juhib tähelepanu sellele, et 
regionaalpoliitikas juba toimib 
kooskõlastatud ja ühtne lähenemisviis; 
märgib, et teatud poliitikavaldkondade 
vahel eksisteerivad kompromissid ja et 
neid tuleb käsitleda;

saavutamiseks tuleb paljude eri 
poliitikavaldkondade ja nende eri 
instrumentide tulemuslikkuse huvides 
piirkondlikul, riiklikul ja ELi tasandil 
suurendada nendevahelist kooskõlastamist 
ja sünergiat, samuti suurendada 
tegevustevahelist sünergiat ning 
rakendada ühist säästliku tarbimise ja 
ressursside aruka kasutamise strateegiat; 
juhib tähelepanu sellele, et 
regionaalpoliitikas juba toimib 
kooskõlastatud ja ühtne lähenemisviis; 
märgib, et teatud poliitikavaldkondade 
vahel eksisteerivad kompromissid ja et 
neid tuleb käsitleda;

Or. lt

Muudatusettepanek 16
Rosa Estaràs Ferragut

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et ressursitõhusa Euroopa 
saavutamiseks tuleb paljude eri 
poliitikavaldkondade ja nende eri 
instrumentide tulemuslikkuse huvides 
piirkondlikul, riiklikul ja ELi tasandil 
suurendada nende vahelist kooskõlastamist 
ja sünergiat; juhib tähelepanu sellele, et 
regionaalpoliitikas juba toimib 
kooskõlastatud ja ühtne lähenemisviis; 
märgib, et teatud poliitikavaldkondade 
vahel eksisteerivad kompromissid ja et 
neid tuleb käsitleda;

2. märgib, et hoolimata ELi ning riigi-, 
piirkondlike ja kohalike ametiasutuste 
jõupingutustest esineb ressursside 
jagamises endiselt märkimisväärseid 
tõrkeid; sellest tulenevalt rõhutab, et 
ressursitõhusa Euroopa saavutamiseks 
tuleb paljude eri poliitikavaldkondade ja 
nende eri instrumentide tulemuslikkuse 
huvides piirkondlikul, riiklikul ja ELi 
tasandil suurendada nende vahelist 
kooskõlastamist ja sünergiat; juhib 
tähelepanu sellele, et regionaalpoliitikas 
juba toimib kooskõlastatud ja ühtne 
lähenemisviis; märgib, et teatud 
poliitikavaldkondade vahel eksisteerivad 
kompromissid ja et neid tuleb käsitleda;

Or. es
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Muudatusettepanek 17
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et ressursitõhusa Euroopa 
saavutamiseks tuleb paljude eri 
poliitikavaldkondade ja nende eri 
instrumentide tulemuslikkuse huvides 
piirkondlikul, riiklikul ja ELi tasandil 
suurendada nende vahelist kooskõlastamist 
ja sünergiat; juhib tähelepanu sellele, et 
regionaalpoliitikas juba toimib 
kooskõlastatud ja ühtne lähenemisviis; 
märgib, et teatud poliitikavaldkondade 
vahel eksisteerivad kompromissid ja et 
neid tuleb käsitleda;

2. rõhutab, et ressursitõhusa Euroopa 
saavutamiseks tuleb paljude eri 
poliitikavaldkondade ja nende eri 
instrumentide tulemuslikkuse huvides 
piirkondlikul, riiklikul ja ELi tasandil 
suurendada nende vahelist kooskõlastamist 
ja sünergiat; juhib tähelepanu sellele, et 
regionaalpoliitikas juba toimib 
kooskõlastatud ja ühtne lähenemisviis; 
märgib, et teatud poliitikavaldkondade 
vahel eksisteerivad kompromissid ja et 
neid tuleb julgustada;

Or. fr

Muudatusettepanek 18
Seán Kelly

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et ressursitõhusa Euroopa 
saavutamiseks tuleb paljude eri 
poliitikavaldkondade ja nende eri 
instrumentide tulemuslikkuse huvides 
piirkondlikul, riiklikul ja ELi tasandil 
suurendada nende vahelist kooskõlastamist 
ja sünergiat; juhib tähelepanu sellele, et 
regionaalpoliitikas juba toimib 
kooskõlastatud ja ühtne lähenemisviis; 
märgib, et teatud poliitikavaldkondade 
vahel eksisteerivad kompromissid ja et 
neid tuleb käsitleda;

2. rõhutab, et ressursitõhusa Euroopa 
saavutamiseks tuleb paljude eri 
poliitikavaldkondade ja nende eri 
instrumentide tulemuslikkuse huvides 
piirkondlikul, riiklikul ja ELi tasandil 
suurendada nende vahelist kooskõlastamist 
ja sünergiat; juhib tähelepanu sellele, et 
regionaalpoliitikas juba toimib 
kooskõlastatud ja ühtne lähenemisviis; 
märgib, et teatud poliitikavaldkondade 
vahel eksisteerivad kompromissid ja et 
neid tuleb käsitleda selge, tõenditel 
põhineva poliitilise juhtimise alusel;

Or. en
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Muudatusettepanek 19
Patrice Tirolien

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. meenutab, et eelkõige perifeersete ja 
äärepoolseimate piirkondade huvides on 
struktuurifondide ja Euroopa Liidu 
väliskoostöö rahastamisvahendite suurem 
sünergia; kutsub üles konkretiseerima 
äärepoolseimatele piirkondadele 
suunatud laiema naabruspoliitika 
tegevuskava;

Or. fr

Muudatusettepanek 20
Derek Vaughan

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. juhib tähelepanu regionaalpoliitika 
kesksele rollile tõhusa ressursikasutuse 
nimel tehtavate algatuste toetamisel tänu 
selle pikaajalistele arenguprogrammidele, 
detsentraliseeritud haldussüsteemile ja ELi 
säästva arengu prioriteetide kaasamisele;

3. juhib tähelepanu regionaalpoliitika 
kesksele rollile tõhusa ressursikasutuse 
nimel tehtavate algatuste toetamisel tänu 
selle pikaajalistele arenguprogrammidele, 
detsentraliseeritud haldussüsteemile ja ELi 
säästva arengu prioriteetide kaasamisele; 
nõuab praeguste programmide ja tavade 
läbivaatamist tagamaks, et 
regionaalpoliitika keskne kaalutlus oleks 
ressursside tõhusaim kasutamine; 

Or. en

Muudatusettepanek 21
Elisabeth Schroedter, Karima Delli
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Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. juhib tähelepanu regionaalpoliitika 
kesksele rollile tõhusa ressursikasutuse 
nimel tehtavate algatuste toetamisel tänu 
selle pikaajalistele arenguprogrammidele, 
detsentraliseeritud haldussüsteemile ja ELi 
säästva arengu prioriteetide kaasamisele;

3. juhib tähelepanu regionaalpoliitika 
kesksele rollile tõhusa ressursikasutuse 
nimel tehtavate algatuste toetamisel tänu 
selle pikaajalistele arenguprogrammidele, 
detsentraliseeritud haldussüsteemile ja ELi 
säästva arengu prioriteetide kaasamisele 
ning partnerite väärtuslikule kaasamisele 
partnerluspõhimõtte alusel, mis vajab 
asjakohast rahastamist tehnilise abi 
raames, partnerite suutlikkuse arendamist 
ja uuendamist lihtsustamise mõttes;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Riikka Manner

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. juhib tähelepanu regionaalpoliitika 
kesksele rollile tõhusa ressursikasutuse 
nimel tehtavate algatuste toetamisel tänu 
selle pikaajalistele arenguprogrammidele, 
detsentraliseeritud haldussüsteemile ja ELi 
säästva arengu prioriteetide kaasamisele;

3. juhib tähelepanu regionaalpoliitika 
kesksele rollile tõhusa ressursikasutuse 
nimel tehtavate algatuste toetamisel tänu 
selle pikaajalistele arenguprogrammidele, 
detsentraliseeritud haldussüsteemile ja ELi 
säästva arengu prioriteetide kaasamisele; 
on seisukohal, et tulevases 
regionaalpoliitikas tuleks neid prioriteete 
arvesse võtta, rõhutades projekte, mis 
toetavad just tõhusat ressursikasutust;

Or. fi

Muudatusettepanek 23
Rolandas Paksas
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Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. juhib tähelepanu regionaalpoliitika 
kesksele rollile tõhusa ressursikasutuse 
nimel tehtavate algatuste toetamisel tänu 
selle pikaajalistele arenguprogrammidele,
detsentraliseeritud haldussüsteemile ja ELi 
säästva arengu prioriteetide kaasamisele;

3. juhib tähelepanu regionaalpoliitika 
kesksele rollile tõhusa ressursikasutuse 
nimel tehtavate algatuste toetamisel tänu 
selle pikaajalistele arenguprogrammidele, 
detsentraliseeritud haldussüsteemile ja ELi 
säästva arengu prioriteetide kaasamisele; 
rõhutab, et Euroopa Liidus juba kasutusel 
olevad tõhusat ressursikasutust 
puudutavad meetmed ning poliitilised 
strateegiad peaksid olema eeskujuks 
muude loodusressursside juhtimist 
puudutavate küsimustega seotud teiste 
strateegiate vastuvõtmisel ja 
rakendamisel;

Or. lt

Muudatusettepanek 24
Juozas Imbrasas

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. juhib tähelepanu regionaalpoliitika 
kesksele rollile tõhusa ressursikasutuse 
nimel tehtavate algatuste toetamisel tänu 
selle pikaajalistele arenguprogrammidele, 
detsentraliseeritud haldussüsteemile ja ELi 
säästva arengu prioriteetide kaasamisele;

3. juhib tähelepanu regionaalpoliitika 
kesksele rollile tõhusa ressursikasutuse 
nimel tehtavate algatuste toetamisel tänu 
selle pikaajalistele arenguprogrammidele, 
detsentraliseeritud haldussüsteemile ja ELi 
säästva arengu prioriteetide kaasamisele; 
rõhutab, et teadmiste süsteemide ning 
põllumajandusalase innovatsiooni, 
eelkõige haridus- ja koolitusvõimaluste, 
ettevõtete nõustamisteenuste ning heade 
tavade vahetamist puudutava teabe 
arendamiseks ja levitamiseks on vajalik 
omada sobivaid infrastruktuure, et 
moderniseerida põllumajandust, aidata 
innovaatilistel põllumeestel oma kogemusi 
edasi anda ning parandada 
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maapiirkondadele lisanduvat 
väärtusahelat; on arvamusel, et need 
programmid peaksid olema kättesaadaval 
kõikides liikmesriikides;

Or. lt

Muudatusettepanek 25
Rosa Estaràs Ferragut

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. juhib tähelepanu regionaalpoliitika 
kesksele rollile tõhusa ressursikasutuse 
nimel tehtavate algatuste toetamisel tänu 
selle pikaajalistele arenguprogrammidele,
detsentraliseeritud haldussüsteemile ja ELi 
säästva arengu prioriteetide kaasamisele;

3. juhib tähelepanu regionaalpoliitika 
potentsiaalsele kesksele rollile tõhusa 
ressursikasutuse nimel tehtavate algatuste 
toetamisel; nimetatud valdkonnas võib 
regionaalpoliitika kõnealuseid võimalusi 
ellu viia tänu oma eriomadustele, milleks 
on eelkõige pikaajalistele 
arenguprogrammidele ja detsentraliseeritud 
haldussüsteemile tuginemine; samuti on 
regionaalpoliitika tänu erinevate ELi 
prioriteetide kaasamisele tõhusama 
ressursikasutuse saavutamiseks eriti 
sobilik;

Or. es

Muudatusettepanek 26
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. juhib tähelepanu regionaalpoliitika 
kesksele rollile tõhusa ressursikasutuse 
nimel tehtavate algatuste toetamisel tänu 
selle pikaajalistele arenguprogrammidele, 
detsentraliseeritud haldussüsteemile ja ELi 

3. juhib tähelepanu regionaalpoliitika 
kesksele rollile tõhusa ressursikasutuse 
nimel tehtavate algatuste toetamisel, 
eelkõige ehitiste energiatõhususse ja 
teadusuuringutesse, innovatsiooni ning 
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säästva arengu prioriteetide kaasamisele; säästlikku arengusse tehtavate 
investeeringute osas, tänu selle 
pikaajalistele arenguprogrammidele, 
detsentraliseeritud haldussüsteemile ja ELi 
säästva arengu prioriteetide kaasamisele;

Or. fr

Muudatusettepanek 27
Erminia Mazzoni

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. tuletab meelde käimasolevat debatti 
tulevase ühtekuuluvuspoliitika üle, mis 
peaks olema tulemustele suunatud, ja 
kutsub lisama peamiste eesmärkide hulka 
ressursitõhususe, mis tuleb saavutada;

Or. en

Muudatusettepanek 28
Rolandas Paksas

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. rõhutab, et Euroopa Liidu ning selle 
liikmesriikide kohuseks on toetada kõiki 
algatusi, mille eesmärk on parandada 
tõhusat ressursikasutust ülemaailmsel 
tasandil;

Or. lt

Muudatusettepanek 29
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. meenutab piirkondade- ja 
liikmesriikidevaheliste ühisstrateegiate 
olulisust ressursside tõhusaks 
kasutamiseks; rõhutab sellega seoses 
Euroopa territoriaalse koostöö olulisust 
strateegiate koordineerimisel, 
piiriülestesse energia- ja 
keskkonnainfrastruktuuridesse 
investeerimise olulisust ressursside 
parema kaitse ja ringluse tagamiseks; 
lisaks julgustab makroregionaalsete 
strateegiate väljatöötamist, eelkõige 
keskkonnakaitse, energiavarustuse ja 
energia tarnekindluse osas;

Or. fr

Muudatusettepanek 30
Tamás Deutsch

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab, et Euroopa piirkondade 
iseärasusi ja erinevaid arengutasemeid 
arvestades tuleb ressursitõhusust käsitleda 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil ning et 
piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused 
ja partnerid tuleks vahetult kaasata 
asjaomaste meetmete kavandamisse ja 
rakendamisse; see suurendaks kõigil 
tasanditel vastutustunnet ressursitõhususe 
eesmärkide täitmise eest;

4. rõhutab, et Euroopa piirkondade 
iseärasusi ja erinevaid arengutasemeid 
arvestades tuleb ressursitõhusust käsitleda 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil ning et 
piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused, 
kodanikuühendused, kodanikud ja teised 
partnerid tuleks vahetult kaasata 
asjaomaste meetmete kavandamisse ja 
rakendamisse; see suurendaks kõigil 
tasanditel vastutustunnet ressursitõhususe 
eesmärkide täitmise eest;

Or. en
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Muudatusettepanek 31
Luís Paulo Alves

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab, et Euroopa piirkondade 
iseärasusi ja erinevaid arengutasemeid 
arvestades tuleb ressursitõhusust käsitleda 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil ning et 
piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused 
ja partnerid tuleks vahetult kaasata 
asjaomaste meetmete kavandamisse ja 
rakendamisse; see suurendaks kõigil 
tasanditel vastutustunnet ressursitõhususe 
eesmärkide täitmise eest;

4. rõhutab, et Euroopa piirkondade 
arengupotentsiaali edendamist, nende 
peamisi puudusi ja erinevaid 
arengutasemeid arvestades tuleb 
ressursitõhusust käsitleda piirkondlikul ja 
kohalikul tasandil ning et piirkondlikud ja 
kohalikud ametiasutused ja partnerid tuleks 
vahetult kaasata asjaomaste meetmete 
kavandamisse ja rakendamisse 
partnerluspõhimõtte tõhustamise kaudu; 
see suurendaks kõigil tasanditel 
vastutustunnet ressursitõhususe eesmärkide 
täitmise eest;

Or. pt

Muudatusettepanek 32
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab, et Euroopa piirkondade 
iseärasusi ja erinevaid arengutasemeid 
arvestades tuleb ressursitõhusust käsitleda 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil ning et
piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused 
ja partnerid tuleks vahetult kaasata 
asjaomaste meetmete kavandamisse ja 
rakendamisse; see suurendaks kõigil 
tasanditel vastutustunnet ressursitõhususe 
eesmärkide täitmise eest;

4. rõhutab, et Euroopa piirkondade 
iseärasusi ja erinevaid arengutasemeid 
arvestades tuleb ressursitõhusust käsitleda 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil ning et 
piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused 
ja partnerid tuleks vahetult kaasata 
asjaomaste meetmete kavandamisse ja 
rakendamisse; see suurendaks kõigil 
tasanditel vastutustunnet ressursitõhususe 
eesmärkide täitmise eest; soovitab 
määratleda parimad tavad ning levitada 
neid kohalike ja piirkondlike asutuste 
võrgustikes;
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Or. ro

Muudatusettepanek 33
Franz Obermayr

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab, et Euroopa piirkondade 
iseärasusi ja erinevaid arengutasemeid 
arvestades tuleb ressursitõhusust käsitleda 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil ning et 
piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused 
ja partnerid tuleks vahetult kaasata 
asjaomaste meetmete kavandamisse ja 
rakendamisse; see suurendaks kõigil 
tasanditel vastutustunnet ressursitõhususe 
eesmärkide täitmise eest;

4. rõhutab, et ressursitõhusus peaks 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil arvesse 
võtma ka Euroopa piirkondade iseärasusi 
ning et piirkondlikud ja kohalikud 
ametiasutused ja partnerid ning kodanikud 
ja ettevõtjad tuleks vahetult kaasata 
asjaomaste meetmete kavandamisse ja 
rakendamisse; see suurendaks kõigil 
tasanditel vastutustunnet ressursitõhususe 
eesmärkide täitmise eest;

Or. de

Muudatusettepanek 34
Alain Cadec

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab, et Euroopa piirkondade 
iseärasusi ja erinevaid arengutasemeid 
arvestades tuleb ressursitõhusust käsitleda 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil ning et 
piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused 
ja partnerid tuleks vahetult kaasata 
asjaomaste meetmete kavandamisse ja 
rakendamisse; see suurendaks kõigil 
tasanditel vastutustunnet ressursitõhususe 
eesmärkide täitmise eest;

4. rõhutab, et Euroopa piirkondade 
iseärasusi ja erinevaid arengutasemeid 
arvestades tuleb ressursitõhusust käsitleda 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil ning et 
piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused 
ja era- ning kolmanda sektori partnerid 
tuleks vahetult kaasata asjaomaste
meetmete kavandamisse ja rakendamisse; 
see suurendaks kõigil tasanditel 
vastutustunnet ressursitõhususe eesmärkide 
täitmise eest;

Or. fr
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Muudatusettepanek 35
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab, et Euroopa piirkondade 
iseärasusi ja erinevaid arengutasemeid 
arvestades tuleb ressursitõhusust käsitleda 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil ning et 
piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused 
ja partnerid tuleks vahetult kaasata 
asjaomaste meetmete kavandamisse ja 
rakendamisse; see suurendaks kõigil 
tasanditel vastutustunnet ressursitõhususe 
eesmärkide täitmise eest;

4. rõhutab, et Euroopa piirkondade 
iseärasusi ja erinevaid arengutasemeid 
arvestades tuleb ressursitõhusust käsitleda 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil ning et 
piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused 
ja partnerid tuleks vahetult kaasata 
asjaomaste meetmete, sealhulgas 
eluasemete, ehituse ja jätkusuutliku 
liikuvuse energiatõhususe projektide
kavandamisse ja rakendamisse; see 
suurendaks kõigil tasanditel vastutustunnet 
ressursitõhususe eesmärkide täitmise eest;

Or. en

Muudatusettepanek 36
Rolandas Paksas

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab, et Euroopa piirkondade 
iseärasusi ja erinevaid arengutasemeid 
arvestades tuleb ressursitõhusust käsitleda 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil ning et 
piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused 
ja partnerid tuleks vahetult kaasata 
asjaomaste meetmete kavandamisse ja 
rakendamisse; see suurendaks kõigil 
tasanditel vastutustunnet ressursitõhususe 
eesmärkide täitmise eest;

4. rõhutab, et Euroopa piirkondade 
iseärasusi ja erinevaid arengutasemeid, 
samuti piirkondade ja linnade olulist rolli 
arvestades tuleb tõhusa ressursikasutuse 
eesmärkide saavutamiseks
ressursitõhusust käsitleda piirkondlikul ja 
kohalikul tasandil, ning rõhutab, et 
piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused 
ja partnerid tuleks vahetult kaasata 
asjaomaste meetmete kavandamisse ja 
rakendamisse; see suurendaks kõigil 
tasanditel vastutustunnet ressursitõhususe 
eesmärkide täitmise eest;
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Or. lt

Muudatusettepanek 37
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab, et Euroopa piirkondade 
iseärasusi ja erinevaid arengutasemeid 
arvestades tuleb ressursitõhusust käsitleda 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil ning et 
piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused 
ja partnerid tuleks vahetult kaasata 
asjaomaste meetmete kavandamisse ja 
rakendamisse; see suurendaks kõigil 
tasanditel vastutustunnet ressursitõhususe 
eesmärkide täitmise eest;

4. rõhutab, et Euroopa piirkondade 
iseärasusi ja erinevaid arengutasemeid 
arvestades tuleb ressursitõhusust käsitleda 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil ning et 
piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused 
ja kodanikuühiskonna esindajad tuleks 
kaasata asjaomaste meetmete 
kavandamisse ja rakendamisse; see 
suurendaks kõigil tasanditel vastutus- ja 
omanikutunnet ressursitõhususe 
eesmärkide täitmise osas;

Or. fr

Muudatusettepanek 38
Rosa Estaràs Ferragut

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab, et Euroopa piirkondade 
iseärasusi ja erinevaid arengutasemeid 
arvestades tuleb ressursitõhusust käsitleda 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil ning et
piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused 
ja partnerid tuleks vahetult kaasata 
asjaomaste meetmete kavandamisse ja 
rakendamisse; see suurendaks kõigil 
tasanditel vastutustunnet ressursitõhususe 
eesmärkide täitmise eest;

4. rõhutab, et ressursitõhusust tuleb
käsitleda ka piirkondlikul ja kohalikul 
tasandil, ja toonitab vajadust kaasata
piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused 
ja partnerid vahetult asjaomaste 
programmide ning meetmete esialgsesse
kavandamisse ja hilisemasse
rakendamisse; see suurendaks kõigil 
tasanditel vastutustunnet ressursitõhususe 
eesmärkide täitmise eest;

Or. es
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Muudatusettepanek 39
Lambert van Nistelrooij

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab, et Euroopa piirkondade 
iseärasusi ja erinevaid arengutasemeid 
arvestades tuleb ressursitõhusust käsitleda 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil ning et 
piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused 
ja partnerid tuleks vahetult kaasata 
asjaomaste meetmete kavandamisse ja 
rakendamisse; see suurendaks kõigil 
tasanditel vastutustunnet ressursitõhususe 
eesmärkide täitmise eest;

4. rõhutab, et Euroopa piirkondade 
iseärasusi ja erinevaid arengutasemeid 
arvestades tuleb ressursitõhusust käsitleda 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil ning et 
piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused
ja partnerid tuleks vahetult kaasata 
asjaomaste meetmete kavandamisse ja 
rakendamisse; see suurendaks kõigil 
tasanditel vastutustunnet ressursitõhususe 
eesmärkide täitmise eest; rõhutab, et 
kohalikel ja piirkondlikel ametiasutustel 
on vaja viia ressursitõhususe meetmed 
kooskõlla ELi 2020. aasta strateegiaga 
ning lisada kõnealused meetmed 
laiematesse, kõiki juhtalgatusi 
hõlmavatesse territoriaalsetesse 
paktidesse; 

Or. en

Muudatusettepanek 40
Patrice Tirolien

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab, et Euroopa piirkondade 
iseärasusi ja erinevaid arengutasemeid 
arvestades tuleb ressursitõhusust käsitleda 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil ning et 
piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused 
ja partnerid tuleks vahetult kaasata 
asjaomaste meetmete kavandamisse ja
rakendamisse; see suurendaks kõigil 

4. rõhutab, et Euroopa piirkondade 
iseärasusi ja erinevaid arengutasemeid 
arvestades tuleb ressursitõhusust käsitleda 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil ning et 
piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused 
ja sotsiaalmajanduslikud ning kolmanda 
sektori partnerid tuleks vahetult kaasata 
meetmete kavandamise ja rakendamise 
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tasanditel vastutustunnet ressursitõhususe 
eesmärkide täitmise eest;

kõigil etappidel; see suurendaks kõigil 
tasanditel vastutustunnet ressursitõhususe 
eesmärkide täitmise eest;

Or. fr

Muudatusettepanek 41
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. rõhutab, et on ülioluline tõhustada 
olemasolevate ressursside säästvamat 
kasutamist, rakendades tõhusamat 
juhtimispoliitikat, ning seda, kuivõrd 
tähtis on suurema hulga ELi kodanike 
teavitamine ja kaasamine;

Or. pl

Muudatusettepanek 42
Franz Obermayr

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. rõhutab lisaks, kui oluline on luua 
kõikjal ELis eraisikute, näiteks maja-
ja/või maaomanike jaoks konkreetsed ja 
asjakohased stiimulid, et muuta nende
omandi majandamine võimalikult 
ressursisäästlikuks;

Or. de

Muudatusettepanek 43
Vasilica Viorica Dăncilă
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Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. rõhutab, et kliimamuutused on pikas 
perspektiivis määravaks faktoriks ning 
seetõttu tuleks reageerida tõhusalt ja 
kooskõlastatult nii piirkondlikul, riiklikul 
kui ka Euroopa tasandil; on arvamusel, et 
sellealane teadus- ja arendustöö on 
hädavajalik ressursikasutust puudutavate 
eesmärkide saavutamiseks;

Or. ro

Muudatusettepanek 44
Kerstin Westphal

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. soovitab liikmesriikidel kaasata 
prioriteetide kindlaksmääramisse, 
meetmete kavandamisse ja rakendamisse 
kohe algusest peale piirkondlik ja kohalik 
tasand;

5. (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. de

Muudatusettepanek 45
Derek Vaughan

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. soovitab liikmesriikidel kaasata 
prioriteetide kindlaksmääramisse, 
meetmete kavandamisse ja rakendamisse 
kohe algusest peale piirkondlik ja kohalik 

5. soovitab liikmesriikidel kaasata 
prioriteetide kindlaksmääramisse, 
meetmete kavandamisse ja rakendamisse 
kohe algusest peale piirkondlik ja kohalik 
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tasand; tasand; soovitab lisaks läbi viia 
kodanikega konsulteerimine, et luua 
arutelu ja teavitamise platvorm, kuna 
üldsus on kõnealuste meetmete 
rakendamisel keskse tähtsusega ja 
ressursitõhusa Euroopa lõplik kasusaaja; 

Or. en

Muudatusettepanek 46
Nuno Teixeira

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. soovitab liikmesriikidel kaasata 
prioriteetide kindlaksmääramisse, 
meetmete kavandamisse ja rakendamisse 
kohe algusest peale piirkondlik ja kohalik 
tasand;

5. soovitab liikmesriikidel otseselt kaasata 
prioriteetide kindlaksmääramisse, 
meetmete kavandamisse ja rakendamisse 
kohe algusest peale piirkondlik ja kohalik 
tasand;

Or. pt

Muudatusettepanek 47
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. juhib tähelepanu sellele, kuivõrd 
oluline on selliste ühiste näitajate 
olemasolu, mille alusel hinnata sektori 
kaupa vastu võetud meetmete kogumõju, 
ning leiab, et komisjon peaks olema 
nimetatud näitajate määratlemisse 
kaasatud; 

Or. ro
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Muudatusettepanek 48
Franz Obermayr

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. märgib, et ELis jõuab igal aastal 
prügilatesse 5,25 miljardi euro väärtuses 
kasutamata toorainet; rõhutab seetõttu 
jäätmekäitluse keskset tähtsust seoses 
ressursitõhususega; nõuab selles 
tähenduses jäätmete suuremat kasutamist 
tooraineallikana; 

Or. de

Muudatusettepanek 49
Alain Cadec

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. palub komisjonil arendada Euroopa 
Liidus välja piirkondlike fondide 
juhtimise parimate tavade vahetamine, 
millel on ressursikasutuses keskne roll;

Or. fr

Muudatusettepanek 50
Alain Cadec

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. juhib tähelepanu sellele, et riikliku ja 
piirkondliku tasandi otsustajad peavad 
täielikult mõistma, millist tähtsust omab 
majanduskasvu lahutamine

6. juhib tähelepanu sellele, et riikliku ja 
piirkondliku tasandi otsustajad peavad 
täielikult mõistma, millist tähtsust omab 
majanduskasvu sobitamine säästliku 
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ressursikasutusest; kutsub kõiki 
liikmesriike ja piirkondi üles tegema 
täiendavaid pingutusi ressursside tõhusal 
kasutamisel.

ressursikasutusega; kutsub kõiki 
liikmesriike ja piirkondi üles tegema 
täiendavaid pingutusi ressursside tõhusal 
kasutamisel.

Or. fr

Muudatusettepanek 51
Vasilica Viorica Dăncilă

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. juhib tähelepanu sellele, et riikliku ja 
piirkondliku tasandi otsustajad peavad 
täielikult mõistma, millist tähtsust omab 
majanduskasvu lahutamine 
ressursikasutusest; kutsub kõiki 
liikmesriike ja piirkondi üles tegema 
täiendavaid pingutusi ressursside tõhusal 
kasutamisel.

6. juhib tähelepanu sellele, et riikliku ja 
piirkondliku tasandi otsustajad peavad 
täielikult mõistma, millist tähtsust omab 
majanduskasvu lahutamine 
ressursikasutusest; kutsub kõiki 
liikmesriike ja piirkondi üles tegema 
täiendavaid pingutusi ressursside tõhusal 
kasutamisel ning toetama selle valdkonna 
teadus- ja arendustöö rahastamist.

Or. ro

Muudatusettepanek 52
Lambert van Nistelrooij

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. juhib tähelepanu sellele, et riikliku ja 
piirkondliku tasandi otsustajad peavad 
täielikult mõistma, millist tähtsust omab 
majanduskasvu lahutamine 
ressursikasutusest; kutsub kõiki 
liikmesriike ja piirkondi üles tegema 
täiendavaid pingutusi ressursside tõhusal 
kasutamisel.

6. juhib tähelepanu sellele, et riikliku ja 
piirkondliku tasandi otsustajad peavad 
täielikult mõistma, millist tähtsust omab 
majanduskasvu lahutamine 
ressursikasutusest; kutsub kõiki 
liikmesriike ja piirkondi üles tegema 
täiendavaid pingutusi ressursside tõhusal 
kasutamisel; rõhutab sellega seoses, et 
eesmärgid peavad olema saavutatavad ja 
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taskukohased ning need peaksid olema 
seotud pikaajaliste eesmärkide ja edasiste 
sammudega nende suunas.

Or. nl

Muudatusettepanek 53
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. on seisukohal, et 
ühtekuuluvuspoliitika ja selle 
programmitsükli, kulude jaotamise ning 
võimalikele struktuurifondidest abi 
saajatele kättesaadava teabe läbipaistvus 
on ühtekuuluvuspoliitika üldiste 
eesmärkide saavutamise peamine 
eeltingimus; palub komisjonil tagada 
infrastruktuuri tehtavate investeeringute 
rahastamise üle kohalik demokraatlik 
kontroll kooskõlas kasutajate vajadustega.

Or. en

Muudatusettepanek 54
Lambert van Nistelrooij

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. rõhutab, et innovatsioon ja 
teadustegevus on vajalikud säästlikumate 
tootmisviiside ja tarbimise juurutamiseks.

Or. nl
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Muudatusettepanek 55
Patrice Tirolien

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. rõhutab ühtekuuluvuspoliitika 
osapoolte vahelise tõhusama parimate 
tavade vahetuse eeliseid;

Or. fr

Muudatusettepanek 56
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Arvamuse projekt
Lõige 6 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 b. tuletab meelde, et Euroopa 
Regionaalarengu Fond peab jätkama 
tõhusa ressursikasutuse täiendavate 
eesmärkide täitmist ja võitlust 
kütteostuvõimetuse vastu.

Or. en

Muudatusettepanek 57
Lambert van Nistelrooij

Arvamuse projekt
Lõige 6 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 b. rõhutab, et nii ettevõtjatel kui ka 
tarbijatel on tähtis roll Euroopa 
ressursside tõhusal kasutamisel.

Or. nl
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Muudatusettepanek 58
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Arvamuse projekt
Lõige 6 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 c. rõhutab, et linnapiirkondade 
energiainfrastruktuuri ja energiatõhususe 
projektide teostamiseks on vaja edendada 
finantskorraldusvahendit JESSICA.

Or. en


