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Muudatusettepanek 1
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. on seisukohal, et eelarveprojekti 
alamrubriiki 1b kantud summad vastavad 
regionaalpoliitika vajadustele ja 
eesmärkidele, mille liit on kindlaks 
määranud, ning seetõttu tuleb alamrubriigi 
1b eelarveread säilitada või vajaduse korral 
taastada vastavalt komisjoni ettepanekule;

1. on seisukohal, et eelarveprojekti 
alamrubriiki 1b kantud summad vastavad 
regionaalpoliitika vajadustele ja 
eesmärkidele, mille liit on kindlaks 
määranud, ning seetõttu tuleb alamrubriigi 
1b eelarveread säilitada või vajaduse korral 
taastada vastavalt komisjoni ettepanekule;
on eelkõige vastu nõukogu 
kavandatavatele alamrubriigi 1b maksete 
assigneeringute märkimisväärsetele 
kärbetele;

Or. fr

Muudatusettepanek 2
Monika Smolková

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et regionaalpoliitika tulemuslik 
ja tõhus rakendamine on määrava 
tähtsusega Euroopa 2020. aasta strateegia 
eesmärkide saavutamisel, kuna see mitte 
ainult ei aita tõhusalt vähendada 
piirkondadevahelisi erinevusi, vaid aitab 
luua ka õige raamistiku stabiilse ja 
jätkusuutliku majanduskasvu ja töökohtade
loomise jaoks;

2. rõhutab, et regionaalpoliitika tulemuslik 
ja tõhus rakendamine on Euroopa 2020. 
aasta strateegia eesmärkide saavutamiseks 
hädavajalik, kuna see mitte ainult ei aita 
tõhusalt vähendada piirkondadevahelisi 
erinevusi, vaid aitab luua ka õige 
raamistiku stabiilse ja jätkusuutliku 
majanduskasvu ning uute oskuste ja 
töökohtade tegevuskava rakendamise
jaoks;

Or. en
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Muudatusettepanek 3
Juozas Imbrasas

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et regionaalpoliitika tulemuslik 
ja tõhus rakendamine on määrava 
tähtsusega Euroopa 2020. aasta strateegia 
eesmärkide saavutamisel, kuna see mitte 
ainult ei aita tõhusalt vähendada 
piirkondadevahelisi erinevusi, vaid aitab 
luua ka õige raamistiku stabiilse ja 
jätkusuutliku majanduskasvu ja töökohtade 
loomise jaoks;

2. rõhutab, et praeguste majandusraskuste 
ja eelarve konsolideerimise tõttu on
regionaalpoliitika tulemuslik ja tõhus 
rakendamine määrava tähtsusega Euroopa 
2020. aasta strateegia eesmärkide 
saavutamisel, kuna see mitte ainult ei aita 
tõhusalt vähendada piirkondadevahelisi 
erinevusi, vaid aitab luua ka õige 
raamistiku stabiilse ja jätkusuutliku 
majanduskasvu ja töökohtade loomise 
jaoks;

Or. lt

Muudatusettepanek 4
Rolandas Paksas

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et regionaalpoliitika tulemuslik 
ja tõhus rakendamine on määrava 
tähtsusega Euroopa 2020. aasta strateegia 
eesmärkide saavutamisel, kuna see mitte 
ainult ei aita tõhusalt vähendada 
piirkondadevahelisi erinevusi, vaid aitab 
luua ka õige raamistiku stabiilse ja 
jätkusuutliku majanduskasvu ja töökohtade 
loomise jaoks;

2. rõhutab, et praeguste majandusraskuste 
ja eelarve konsolideerimise tõttu on
regionaalpoliitika tulemuslik ja tõhus 
rakendamine määrava tähtsusega Euroopa 
2020. aasta strateegia eesmärkide 
saavutamisel, kuna see mitte ainult ei aita 
tõhusalt vähendada piirkondadevahelisi 
erinevusi, vaid aitab luua ka õige 
raamistiku stabiilse ja jätkusuutliku 
majanduskasvu ja töökohtade loomise 
jaoks;

Or. lt
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Muudatusettepanek 5
Juozas Imbrasas

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. peab eriti oluliseks, et pikendataks 
praeguseid katseprojekte ja meetmeid, mis 
on seotud makropiirkondlike strateegiate 
rakendamisega, sest tulemuslikum 
makropiirkondlike strateegiate 
rakendamine võimaldaks paremini ära 
kasutada piirkondade potentsiaali, saada 
Euroopa Liidu struktuurifondidest 
eesmärgipärasemalt kasu ja pakkuda 
parimaid võimalikke vastumeetmeid 
konkreetsete piirkondade probleemidele, 
näiteks keskkonnakaitse valdkonnas;

Or. lt

Muudatusettepanek 6
Rolandas Paksas

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. peab eriti oluliseks, et pikendataks 
praeguseid katseprojekte ja meetmeid, mis 
on seotud makropiirkondlike strateegiate 
rakendamisega, sest tulemuslikum 
makropiirkondlike strateegiate 
rakendamine võimaldaks paremini ära 
kasutada piirkondade potentsiaali, saada 
Euroopa Liidu struktuurifondidest 
eesmärgipärasemalt kasu ja pakkuda 
parimaid võimalikke vastumeetmeid 
konkreetsete piirkondade probleemidele, 
näiteks keskkonnakaitse valdkonnas;

Or. lt
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