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Muudatusettepanek 1
Oldřich Vlasák

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab, et ELi ühtekuuluvuspoliitika 
annab olulise panuse Euroopa majandusse 
ning on ühenduse suurim investeeringute 
allikas;

1. rõhutab, et ELi ühtekuuluvuspoliitika 
annab olulise panuse Euroopa majandusse 
ning on ühenduse suurim investeeringute 
allikas, pakkudes eesmärgipärast abi 
esmatähtsate vajaduste rahuldamiseks ja 
mahajäänud piirkondadele, mille avalikul 
ja erasektoril on kasvupotentsiaal olemas;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab, et ELi ühtekuuluvuspoliitika 
annab olulise panuse Euroopa majandusse 
ning on ühenduse suurim investeeringute
allikas;

1. rõhutab, et ELi ühtekuuluvuspoliitika 
annab olulise panuse Euroopa majandusse, 
on ühenduse kõige olulisem allikas 
reaalmajandusse tehtavate investeeringute 
valdkonnas ja sellel on märkimisväärne 
võimendav mõju avaliku ja erasektori 
investeeringutele, sealhulgas 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil;

Or. fr

Muudatusettepanek 3
Derek Vaughan, Mojca Kleva
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Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab, et ELi ühtekuuluvuspoliitika
annab olulise panuse Euroopa 
majandusse ning on ühenduse suurim 
investeeringute allikas;

1. rõhutab, et majanduskasvu praeguse 
madala taseme ja suure tööpuuduse tõttu 
ELis on ühtekuuluvuspoliitika toetamine 
liikmesriikide majanduskasvu ja 
konkurentsivõime parandamise 
lahutamatu osa; tunnistab, et 
teadusuuringutesse ja innovatsiooni 
investeerimine on jätkusuutliku 
majanduskasvu jaoks samuti oluline;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Dimitar Stoyanov

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab, et ELi ühtekuuluvuspoliitika 
annab olulise panuse Euroopa majandusse 
ning on ühenduse suurim investeeringute 
allikas;

1. rõhutab, et ELi ühtekuuluvuspoliitika 
annab olulise panuse Euroopa majandusse 
ning on ühenduse suurim investeeringute 
allikas; usub, et liikmesriigid peaksid ELi 
ühtekuuluvuspoliitikat kasutama selleks, 
et meelitada ligi edasisi investeeringuid 
infrastruktuuri, innovatsiooni ja 
teaduslike ning sotsiaalsete algatuste 
valdkonnas;

Or. bg

Muudatusettepanek 5
Elisabeth Schroedter

Arvamuse projekt
Lõige 1



AM\897576ET.doc 5/32 PE486.150v01-00

ET

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab, et ELi ühtekuuluvuspoliitika 
annab olulise panuse Euroopa majandusse 
ning on ühenduse suurim investeeringute 
allikas;

1. rõhutab, et ELi ühtekuuluvuspoliitika 
annab olulise panuse Euroopa majandusse 
ning on ühenduse suurim investeeringute 
allikas, et tugevdada majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset 
ühtekuuluvust, vähendades selleks 
piirkondlikke erinevusi, ja esitada ELi 
aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Alain Cadec

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab, et ELi ühtekuuluvuspoliitika 
annab olulise panuse Euroopa majandusse 
ning on ühenduse suurim investeeringute 
allikas;

1. rõhutab, et ELi ühtekuuluvuspoliitika 
annab olulise panuse Euroopa majandusse 
ning on ELi eelarve suurim investeeringute 
allikas;

Or. fr

Muudatusettepanek 7
Juozas Imbrasas

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab, et ELi ühtekuuluvuspoliitika 
annab olulise panuse Euroopa majandusse 
ning on ühenduse suurim investeeringute 
allikas;

1. rõhutab, et ELi ühtekuuluvuspoliitika 
annab olulise panuse Euroopa majandusse 
ja konkurentsivõimesse ning on ühenduse 
suurim investeeringute allikas;

Or. lt
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Muudatusettepanek 8
Franck Proust

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et enamikus Euroopa riikides 
toodavad suured ettevõtted 
märkimisväärse osa ettevõtlussektori 
lisandväärtusest, ning nõuab tungivalt, et 
geograafiliselt suunatud toetuse puhul ei 
oleks määrav ettevõtte suurus, vaid 
ainsaks kriteeriumiks peaks olema 
projekti kvaliteet ja selle puhul nõutav 
jätkusuutlikkus;

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 9
Oldřich Vlasák

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et enamikus Euroopa riikides
toodavad suured ettevõtted 
märkimisväärse osa ettevõtlussektori 
lisandväärtusest, ning nõuab tungivalt, et 
geograafiliselt suunatud toetuse puhul ei 
oleks määrav ettevõtte suurus, vaid ainsaks 
kriteeriumiks peaks olema projekti 
kvaliteet ja selle puhul nõutav 
jätkusuutlikkus;

2. rõhutab, et Euroopa Liidus moodustavad
suured ettevõtted 42,3 % ettevõtlussektori 
lisandväärtusest, 32,6 % töökohtadest ning 
üle 50 % koguekspordist, kuigi nad 
moodustavad väikese osa ettevõtlusest, 
ning nõuab tungivalt, et geograafiliselt 
suunatud toetuse puhul ei oleks määrav 
ettevõtte suurus, vaid ainsaks kriteeriumiks 
peaks olema projekti kvaliteet ja selle 
puhul nõutav jätkusuutlikkus;

Or. en
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Muudatusettepanek 10
Ramona Nicole Mănescu

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et enamikus Euroopa riikides 
toodavad suured ettevõtted märkimisväärse 
osa ettevõtlussektori lisandväärtusest, ning
nõuab tungivalt, et geograafiliselt suunatud 
toetuse puhul ei oleks määrav ettevõtte 
suurus, vaid ainsaks kriteeriumiks peaks 
olema projekti kvaliteet ja selle puhul 
nõutav jätkusuutlikkus;

2. rõhutab, et enamikus Euroopa riikides 
toodavad suured ettevõtted märkimisväärse 
osa ettevõtlussektori lisandväärtusest, viies 
teadmussiirde ELi ja selle piirkondade 
vahele; tuletab meelde, et suurtel 
ettevõtetel on positiivne mõju ELi 
konkurentsivõimele tarneahelate, tööjõu 
liikuvuse ning samuti asjaolu tõttu, et 
suured ettevõtted võtavad innovatsiooni 
juhtimise puhul kasutusele parimad 
tavad; nõuab tungivalt, et geograafiliselt 
suunatud toetuse puhul ei oleks määrav 
ettevõtte suurus, vaid ainsaks kriteeriumiks 
peaks olema projekti kvaliteet ja selle 
puhul nõutav jätkusuutlikkus;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Elisabeth Schroedter

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et enamikus Euroopa riikides 
toodavad suured ettevõtted märkimisväärse 
osa ettevõtlussektori lisandväärtusest, ning 
nõuab tungivalt, et geograafiliselt 
suunatud toetuse puhul ei oleks määrav 
ettevõtte suurus, vaid ainsaks 
kriteeriumiks peaks olema projekti 
kvaliteet ja selle puhul nõutav 
jätkusuutlikkus;

2. rõhutab, et enamikus Euroopa riikides 
toodavad suured ettevõtted märkimisväärse 
osa ettevõtlussektori lisandväärtusest, leiab 
siiski, et ligikaudu 20,8 miljonit väikest ja 
keskmise suurusega ettevõtjat (VKEd) 
loob enam kui 87,46 miljonit töökohta 
ELis; tunnistab, et keskmine toetus 
VKEdes töökoha loomise eest on kümme 
punkti võrra väiksem kui suurte ettevõtete 
puhul, nagu on näha struktuurifondide 
rakendusaruannetest; toetab seetõttu 
komisjoni ettepanekuid 
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ühtekuuluvuspoliitika paketi tuleviku 
kohta, mille kohaselt peaks Euroopa 
Regionaalarengu Fond keskenduma 
VKEde konkurentsivõime tõhustamisele;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Rosa Estaràs Ferragut

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et enamikus Euroopa riikides 
toodavad suured ettevõtted märkimisväärse 
osa ettevõtlussektori lisandväärtusest, ning 
nõuab tungivalt, et geograafiliselt suunatud 
toetuse puhul ei oleks määrav ettevõtte 
suurus, vaid ainsaks kriteeriumiks peaks 
olema projekti kvaliteet ja selle puhul
nõutav jätkusuutlikkus;

2. rõhutab, et enamikus Euroopa riikides 
toodavad suured ettevõtted märkimisväärse 
osa ettevõtlussektori lisandväärtusest, ning 
nõuab tungivalt, et geograafiliselt suunatud 
toetuse puhul ei oleks määrav ettevõtte 
suurus, vaid põhikriteeriumideks peaks 
olema projekti puhul nõutav kvaliteet ja 
jätkusuutlikkus; need kriteeriumid peaksid 
siiski olema ühilduvad väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate 
potentsiaaliga tööhõivevõimaluste 
loomisel, majanduse mitmekesistamisel ja 
paindlikkuses, nagu see toimub 
ühtekuuluvuspoliitikas;

Or. es

Muudatusettepanek 13
Derek Vaughan, Mojca Kleva

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et enamikus Euroopa riikides 
toodavad suured ettevõtted 
märkimisväärse osa ettevõtlussektori 
lisandväärtusest, ning nõuab tungivalt, et

2. rõhutab, et kuigi suurte ettevõtete panus 
ELi majandusse on märkimisväärne, 
püsib majanduskasv kohalikul tasandil 
tihti VKEde ja sotsiaalmajanduslike 
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geograafiliselt suunatud toetuse puhul ei 
oleks määrav ettevõtte suurus, vaid 
ainsaks kriteeriumiks peaks olema 
projekti kvaliteet ja selle puhul nõutav 
jätkusuutlikkus;

ettevõtete abil ning ühtekuuluvuspoliitikat 
tuleb rahastada tugeva mitmetasandilise 
juhtimisega lähenemisviisi kaudu selle 
tagamiseks, et VKEd ja 
sotsiaalmajanduslikud ettevõtted 
kasutavad oma potentsiaali ja jätkavad 
väärtusliku panuse andmist ELi 
konkurentsivõimesse;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et enamikus Euroopa riikides 
toodavad suured ettevõtted märkimisväärse 
osa ettevõtlussektori lisandväärtusest, ning
nõuab tungivalt, et geograafiliselt 
suunatud toetuse puhul ei oleks määrav 
ettevõtte suurus, vaid ainsaks 
kriteeriumiks peaks olema projekti 
kvaliteet ja selle puhul nõutav 
jätkusuutlikkus;

2. rõhutab, et enamikus Euroopa riikides 
toodavad suured ettevõtted märkimisväärse 
osa ettevõtlussektori lisandväärtusest; 
täheldab samaaegselt, et töökohtade 
loomise, konkurentsivõime tugevdamise 
ning Euroopa majanduse taastumise ja
investeerimise atraktiivsuse edendamise 
seisukohast on oluline toetada väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate 
kõrgetasemelisust ja jätkusuutlikkust;

Or. el

Muudatusettepanek 15
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et enamikus Euroopa riikides 
toodavad suured ettevõtted märkimisväärse 
osa ettevõtlussektori lisandväärtusest, ning 
nõuab tungivalt, et geograafiliselt 

2. rõhutab, et enamikus Euroopa riikides 
toodavad VKEd suurte ettevõtetega 
kõrvuti märkimisväärse osa 
ettevõtlussektori lisandväärtusest, ning 
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suunatud toetuse puhul ei oleks määrav 
ettevõtte suurus, vaid ainsaks 
kriteeriumiks peaks olema projekti 
kvaliteet ja selle puhul nõutav 
jätkusuutlikkus;

soovitab sellega seoses, et geograafiliselt 
suunatud toetuse puhul ei oleks ettevõtte 
suurus ainuke määrav kriteerium, vaid et 
võetaks arvesse ka projekti kvaliteedi ja 
selle puhul nõutava jätkusuutlikkusega 
seotud kriteeriume;

Or. fr

Muudatusettepanek 16
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et enamikus Euroopa riikides 
toodavad suured ettevõtted märkimisväärse 
osa ettevõtlussektori lisandväärtusest, ning
nõuab tungivalt, et geograafiliselt 
suunatud toetuse puhul ei oleks määrav 
ettevõtte suurus, vaid ainsaks 
kriteeriumiks peaks olema projekti
kvaliteet ja selle puhul nõutav
jätkusuutlikkus;

2. rõhutab, et kuigi enamikus Euroopa 
riikides toodavad suured ettevõtted 
märkimisväärse osa ettevõtlussektori 
lisandväärtusest, on VKEd peamiseks 
edasiviivaks jõuks majanduskasvu, 
innovatsiooni, tööhõive ja sotsiaalse 
integratsiooni puhul; on veendunud, et 
geograafiliselt suunatud toetuse puhul 
peaks peamiseks kriteeriumiks olema
projekti kvaliteet ja jätkusuutlikkus;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Alain Cadec

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et enamikus Euroopa riikides 
toodavad suured ettevõtted märkimisväärse 
osa ettevõtlussektori lisandväärtusest, ning 
nõuab tungivalt, et geograafiliselt suunatud 
toetuse puhul ei oleks määrav ettevõtte 
suurus, vaid ainsaks kriteeriumiks peaks 

2. rõhutab, et enamikus Euroopa riikides 
toodavad suured ettevõtted märkimisväärse 
osa ettevõtlussektori lisandväärtusest, ning 
nõuab tungivalt, et geograafiliselt suunatud 
toetuse puhul ei oleks ettevõtte suurus 
ainuke määrav kriteerium, vaid projekti 
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olema projekti kvaliteet ja selle puhul 
nõutav jätkusuutlikkus;

kvaliteet ja selle puhul nõutav 
jätkusuutlikkus peaksid samuti olema 
sobivad kriteeriumid;

Or. fr

Muudatusettepanek 18
Juozas Imbrasas

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et enamikus Euroopa riikides 
toodavad suured ettevõtted märkimisväärse 
osa ettevõtlussektori lisandväärtusest, ning 
nõuab tungivalt, et geograafiliselt suunatud 
toetuse puhul ei oleks määrav ettevõtte 
suurus, vaid ainsaks kriteeriumiks peaks 
olema projekti kvaliteet ja selle puhul 
nõutav jätkusuutlikkus;

2. rõhutab, et enamikus Euroopa riikides 
toodavad tööstusettevõtted ja suured 
ettevõtted märkimisväärse osa 
ettevõtlussektori lisandväärtusest, ning 
nõuab tungivalt, et geograafiliselt suunatud 
toetuse puhul ei oleks määrav ettevõtte 
suurus, vaid ainsaks kriteeriumiks peaks 
olema projekti kvaliteet ja selle puhul 
nõutav jätkusuutlikkus;

Or. lt

Muudatusettepanek 19
Franck Proust

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. rõhutab geograafiliselt suunatud 
toetuse keskset rolli piirkonna arengu 
strateegia edu tagamisel; peab seetõttu 
vajalikuks anda sellist toetust igat tüüpi 
ettevõtetele; tuletab sellegipoolest meelde, 
et ühtekuuluvuspoliitika on eelkõige 
suunatud VKEdele, mis on ühtlustatud 
ruumilise planeerimise ja kohaliku 
majanduse mitmekesistamise aluseks;
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Or. fr

Muudatusettepanek 20
Ramona Nicole Mănescu

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. rõhutab, et suurte ettevõtete 
diskrimineerimine võib takistada 
innovatsiooni ja vähendada teiste ELi 
ettevõtjate, eriti VKEde 
konkurentsivõimet, jättes nad välja 
olulistest ülemaailmsetest partnerlustest 
innovatsioonialase koostöö vallas ning 
vähendades nende juurdepääsu 
kõrgtehnoloogiale;

Or. en

Muudatusettepanek 21
Ramona Nicole Mănescu

Arvamuse projekt
Lõige 2 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 b. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
esitama konkreetseid meetmeid, et toetada 
kõiki ettevõtjaid, kes loovad töökohti 
kooskõlas strateegiaga „Euroopa 2020”, 
riiklike ja piirkondlike 
arengustrateegiatega, ning samuti 
tagama, et rahastamisotsused põhinevad 
projekti kvaliteedil ning selle väärtusel 
ELi, riiklike, piirkondlike ja kohalike 
strateegiate jaoks;

Or. en
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Muudatusettepanek 22
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. usub, et ülemaailmse konkurentsi 
tingimustes pakub ühtekuuluvuspoliitika 
toetuse võimalus ettevõtetele lisandväärtust 
otsustamisel, millises maailma piirkonnas 
oma tegevusvõimsust arendada ning kuhu 
oma oskusteave suunata;

3. usub, et ülemaailmse konkurentsi 
tingimustes pakub ühtekuuluvuspoliitika 
toetuse võimalus Euroopa ettevõtetele 
lisandväärtust, aidates kaasa nende 
konkurentsivõime suurendamisele ja 
muutes Euroopa Liitu investeerimise 
atraktiivseks; on seisukohal, et 
struktuurifondid peaksid aitama kaasa 
tõeliselt jätkusuutliku tööstuspoliitika 
rakendamisele üleilmastuvas maailmas, 
soodustades eelkõige suurte Euroopa 
edulugude teket, mida järgitakse kogu 
maailmas;

Or. fr

Muudatusettepanek 23
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. usub, et ülemaailmse konkurentsi 
tingimustes pakub ühtekuuluvuspoliitika 
toetuse võimalus ettevõtetele lisandväärtust 
otsustamisel, millises maailma piirkonnas 
oma tegevusvõimsust arendada ning kuhu 
oma oskusteave suunata;

3. usub, et ülemaailmse konkurentsi 
tingimustes pakub ühtekuuluvuspoliitika 
toetuse võimalus ettevõtetele lisandväärtust 
otsustamisel, millises maailma piirkonnas 
oma tegevusvõimsust arendada ning kuhu 
oma oskusteave suunata; tunnistab, et 
kolmandate riikide investeeringud võivad 
aidata kaasa majanduskriisi mõju 
leevendamisele ning 
ühtekuuluvuspoliitika eesmärkide 
saavutamisele; rõhutab, kui suur tähtsus 
on neil investeeringutel töökohtade 
loomise ja välisinvesteeringute 
ligimeelitamise näol raskustes olevate 
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piirkondade jaoks;

Or. ro

Muudatusettepanek 24
Derek Vaughan, Mojca Kleva

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. usub, et ülemaailmse konkurentsi 
tingimustes pakub ühtekuuluvuspoliitika
toetuse võimalus ettevõtetele 
lisandväärtust otsustamisel, millises 
maailma piirkonnas oma tegevusvõimsust 
arendada ning kuhu oma oskusteave 
suunata;

3. tunnistab, et ELil kui maailma 
suurimal kaubandusblokil on suur 
investeerimispotentsiaal, ning rõhutab, 
kui oluline on tagada, et EL oleks 
tulevaste investeeringute peamine 
sihtmärk; rõhutab, et 
ühtekuuluvuspoliitika investeeringute 
kaudu infrastruktuuri ja tööturu 
oskustesse suureneb atraktiivsus tulevaste 
investorite jaoks;

Or. en

Muudatusettepanek 25
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. usub, et ülemaailmse konkurentsi 
tingimustes pakub ühtekuuluvuspoliitika 
toetuse võimalus ettevõtetele lisandväärtust 
otsustamisel, millises maailma piirkonnas 
oma tegevusvõimsust arendada ning kuhu 
oma oskusteave suunata;

3. usub, et ülemaailmse konkurentsi 
tingimustes pakub ühtekuuluvuspoliitika 
toetuse võimalus ettevõtetele lisandväärtust 
otsustamisel, millises maailma piirkonnas 
oma tegevusvõimsust arendada ning kuhu 
oma oskusteave suunata; juhib tähelepanu, 
et ettevõtluse tugiteenuste, 
finantskorralduse ja tehnoloogiasiirde 
pakkumine on lisapanus Euroopasse 
investeerimise atraktiivsusesse;
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Muudatusettepanek 26
Elisabeth Schroedter

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. usub, et ülemaailmse konkurentsi 
tingimustes pakub ühtekuuluvuspoliitika 
toetuse võimalus ettevõtetele 
lisandväärtust otsustamisel, millises 
maailma piirkonnas oma tegevusvõimsust 
arendada ning kuhu oma oskusteave 
suunata;

3. usub, et ülemaailmse konkurentsi 
tingimustes tuleks välistada ELi toetus 
ettevõtete ümberpaigutamisele liidu piires,
fikseerides toimingu kestuseks 10 aastat, 
ning palub märkimisväärselt vähendada 
künnist ümberpaigutamise 
investeeringute läbivaatamisel, sealhulgas 
jättes suured ettevõtted otsetoetustest 
välja;

Or. en

Muudatusettepanek 27
Rosa Estaràs Ferragut

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. usub, et ülemaailmse konkurentsi 
tingimustes pakub ühtekuuluvuspoliitika 
toetuse võimalus ettevõtetele lisandväärtust 
otsustamisel, millises maailma piirkonnas 
oma tegevusvõimsust arendada ning kuhu 
oma oskusteave suunata;

3. usub, et ülemaailmse konkurentsi 
tingimustes on ühtekuuluvuspoliitika 
toetuse võimalus üks põhiline aktiva 
välisinvesteeringute kaasamiseks, kuivõrd 
see pakub ettevõtetele lisandväärtust 
otsustamisel, millises maailma piirkonnas 
oma tegevusvõimsust arendada ning kuhu 
oma oskusteave suunata;

Or. es
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Muudatusettepanek 28
Oldřich Vlasák

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. usub, et ülemaailmse konkurentsi 
tingimustes pakub ühtekuuluvuspoliitika 
toetuse võimalus ettevõtetele lisandväärtust 
otsustamisel, millises maailma piirkonnas 
oma tegevusvõimsust arendada ning kuhu 
oma oskusteave suunata;

3. usub, et ülemaailmse konkurentsi ja 
maailmakaubanduse rahvusvahelistumise 
suurenemise tingimustes pakub 
ühtekuuluvuspoliitika toetuse võimalus 
ettevõtetele lisandväärtust otsustamisel, 
millises maailma piirkonnas oma 
tegevusvõimsust arendada ning kuhu oma 
oskusteave suunata;

Or. en

Muudatusettepanek 29
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. toetab piirkonnale kohandatud 
arengupoliitika majanduslikku 
põhjendatust, mis rajaneb loogikal, et liidu 
vähem arenenud piirkondade huvi kasvab 
juhul, kui nad suudavad pakkuda suhtelisi 
konkurentsieeliseid ja kindlaid stiimuleid; 
nõuab seoses sellega, et komisjon toetaks 
liikmesriike ja piirkondi oma 
investeerimisstiimulite poliitika 
teostamisel;

4. toetab piirkonnale kohandatud 
arengupoliitika majanduslikku 
põhjendatust, mis rajaneb loogikal, et liidu 
vähem arenenud piirkondade huvi kasvab 
juhul, kui nad suudavad pakkuda suhtelisi 
konkurentsieeliseid ja kindlaid stiimuleid; 
nõuab seoses sellega, et komisjon toetaks 
liikmesriike ja piirkondi oma 
investeerimisstiimulite poliitika 
teostamisel; märgib kahjutundega, et ELi 
vähem arenenud piirkondade atraktiivsus 
väheneb pidevalt kolmandate riikide 
kahjuks; kutsub pädevaid asutusi üles 
valmistama ette kiireloomulisi meetmeid, 
mille eesmärgiks on praeguste 
investeeringute säilitamine ja uute 
ligimeelitamine;
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Muudatusettepanek 30
Derek Vaughan, Mojca Kleva

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. toetab piirkonnale kohandatud 
arengupoliitika majanduslikku 
põhjendatust, mis rajaneb loogikal, et
liidu vähem arenenud piirkondade huvi 
kasvab juhul, kui nad suudavad pakkuda 
suhtelisi konkurentsieeliseid ja kindlaid 
stiimuleid; nõuab seoses sellega, et
komisjon toetaks liikmesriike ja piirkondi 
oma investeerimisstiimulite poliitika 
teostamisel;

4. rõhutab, et tugev terviklik 
regionaalpoliitika on väga kasulik kõigile 
ELi piirkondadele; rõhutab, kui oluline 
on asukohapõhine lähenemisviis selle 
tagamisel, et ühtekuuluvuspoliitika oleks 
kohalikul tasandil tõhus; tunnistab, et 
mitmetasandiline lähenemisviis 
juhtimisele, kaasates kõigil tasanditel 
kohaliku kogukonna, on oluline selle 
tagamisel, et investeeringud suunatakse 
iga konkreetse piirkonna vajaduste 
rahuldamisse; tunnistab uuenduslike 
rahastamisvahendite kohaldamisala 
laiendamise potentsiaali, nii et neid 
kasutatakse suuremal määral rahalistele 
vahenditele juurdepääsul, et täiendada 
traditsioonilisi rahastamismeetodeid; 
rõhutab, et rahastamisvahendite ringlevus 
ja paindlik lähenemisviis selliste 
vahendite kaasamisele piirkondlikul 
tasandil võib tuua endaga suurema 
tähelepanu piirkonnapõhiste 
territoriaalsete probleemide 
lahendamisele;

Or. en

Muudatusettepanek 31
Elisabeth Schroedter

Arvamuse projekt
Lõige 4
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. toetab piirkonnale kohandatud 
arengupoliitika majanduslikku 
põhjendatust, mis rajaneb loogikal, et liidu 
vähem arenenud piirkondade huvi kasvab 
juhul, kui nad suudavad pakkuda suhtelisi 
konkurentsieeliseid ja kindlaid stiimuleid; 
nõuab seoses sellega, et komisjon toetaks 
liikmesriike ja piirkondi oma 
investeerimisstiimulite poliitika 
teostamisel;

4. toetab piirkonnale kohandatud 
arengupoliitika majanduslikku 
põhjendatust, mis rajaneb loogikal, et liidu
vähem arenenud piirkondade huvi kasvab 
juhul, kui nad suudavad pakkuda suhtelisi 
konkurentsieeliseid ja kindlaid stiimuleid, 
eelkõige heade oskustega tööjõudu; nõuab 
seetõttu, et komisjon toetaks liikmesriike
koolitus- ja haridussüsteemide 
kohandamisel selle tagamiseks, et töötajad 
oskavad kohandada oma oskusi vastavalt 
tööturu vajadustele jätkusuutlikus, 
pädevuspõhise koolituse kontseptsioonile 
tuginevas majanduses;

Or. en

Muudatusettepanek 32
Vasilica Viorica Dăncilă

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. toetab piirkonnale kohandatud 
arengupoliitika majanduslikku 
põhjendatust, mis rajaneb loogikal, et liidu 
vähem arenenud piirkondade huvi kasvab 
juhul, kui nad suudavad pakkuda suhtelisi 
konkurentsieeliseid ja kindlaid stiimuleid; 
nõuab seoses sellega, et komisjon toetaks 
liikmesriike ja piirkondi oma 
investeerimisstiimulite poliitika 
teostamisel;

4. toetab piirkonnale kohandatud 
arengupoliitika majanduslikku 
põhjendatust, mis rajaneb loogikal, et liidu 
vähem arenenud piirkondade huvi kasvab 
juhul, kui nad suudavad pakkuda suhtelisi 
konkurentsieeliseid ja kindlaid stiimuleid; 
nõuab seoses sellega, et komisjon toetaks 
liikmesriike ja piirkondi oma 
investeerimisstiimulite poliitika 
teostamisel, iseäranis seoses pikaajaliste 
investeeringutega, mis keskenduvad 
infrastruktuuriprojektidele, muu hulgas 
piiriülesel tasandil;

Or. ro
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Muudatusettepanek 33
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. toetab piirkonnale kohandatud 
arengupoliitika majanduslikku 
põhjendatust, mis rajaneb loogikal, et liidu 
vähem arenenud piirkondade huvi kasvab 
juhul, kui nad suudavad pakkuda suhtelisi 
konkurentsieeliseid ja kindlaid stiimuleid; 
nõuab seoses sellega, et komisjon toetaks 
liikmesriike ja piirkondi oma 
investeerimisstiimulite poliitika 
teostamisel;

4. toetab piirkonnale kohandatud 
arengupoliitika majanduslikku 
põhjendatust majandusliku, sotsiaalse ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse alusel, mis 
rajaneb loogikal, et liidu vähem arenenud 
piirkondade arendamisest saab kasu kogu 
Euroopa Liit, eelkõige seetõttu, et selline 
poliitika võimaldab väärtustada nende 
piirkondade suhtelisi konkurentsieeliseid; 
nõuab seoses sellega, et komisjon toetaks 
liikmesriike ja piirkondi oma 
investeerimisstiimulite poliitika 
teostamisel;

Or. fr

Muudatusettepanek 34
Rosa Estaràs Ferragut

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. toetab piirkonnale kohandatud 
arengupoliitika majanduslikku 
põhjendatust, mis rajaneb loogikal, et liidu 
vähem arenenud piirkondade huvi kasvab 
juhul, kui nad suudavad pakkuda suhtelisi 
konkurentsieeliseid ja kindlaid stiimuleid; 
nõuab seoses sellega, et komisjon toetaks 
liikmesriike ja piirkondi oma 
investeerimisstiimulite poliitika 
teostamisel;

4. toetab piirkonnale kohandatud 
arengupoliitika majanduslikku 
põhjendatust, mis rajaneb loogikal, et liidu 
vähem arenenud piirkondade huvi kasvab 
juhul, kui nad suudavad pakkuda suhtelisi 
konkurentsieeliseid ja kindlaid stiimuleid; 
nõuab seoses sellega, et komisjon toetaks 
liikmesriike ja piirkondi oma 
investeerimisstiimulite poliitika teostamisel
konkurentsiõiguse ja riigiabikorra 
paindliku kohaldamisega;

Or. es
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Muudatusettepanek 35
Oldřich Vlasák

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. toetab piirkonnale kohandatud 
arengupoliitika majanduslikku 
põhjendatust, mis rajaneb loogikal, et liidu 
vähem arenenud piirkondade huvi kasvab 
juhul, kui nad suudavad pakkuda suhtelisi 
konkurentsieeliseid ja kindlaid stiimuleid; 
nõuab seoses sellega, et komisjon toetaks 
liikmesriike ja piirkondi oma 
investeerimisstiimulite poliitika 
teostamisel;

4. toetab kohalikule tasandile ja
piirkonnale kohandatud arengupoliitika 
majanduslikku põhjendatust, mis rajaneb 
loogikal, et liidu vähem arenenud 
piirkondade huvi kasvab juhul, kui nad 
suudavad pakkuda suhtelisi 
konkurentsieeliseid (piisav infrastruktuur, 
töötajate oskused jne) ja kindlaid 
stiimuleid; nõuab seoses sellega, et 
komisjon toetaks liikmesriike ja piirkondi 
oma investeerimisstiimulite poliitika 
teostamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 36
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab, et kõrged maksud ja
riigisektori võlg on Euroopasse 
investeerivate ettevõtete arvates kõige 
suurem probleem; tunneb muret 
võimalike pingutuste pärast ühtlustada 
ettevõtete tulumaksu tingimused, mis 
põhjustaks paratamatult mõnes 
liikmesriigis maksukoormuse 
suurenemise ning ei laseks üksikutel 
piirkondadel säilitada maksualast 
konkurentsivõimet;

5. rõhutab, et riigisektori võlg on 
Euroopasse investeerivate ettevõtete 
arvates üks kõige suuremaid probleeme; 
palub komisjonil ja liikmesriikidel 
Euroopa poolaasta ja Euroopa 
majandusjuhtimise raamistikus pidada 
aru ja teha jõupingutusi, et saavutada 
erinevate Euroopa maksusüsteemide 
suhteline ühildumine, võimaldades 
sellega paremat majandusintegratsiooni 
ja siseturu tugevnemist, mis soodustaks 
investeeringute suurenemist;
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Muudatusettepanek 37
Elisabeth Schroedter

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab, et kõrged maksud ja 
riigisektori võlg on Euroopasse 
investeerivate ettevõtete arvates kõige 
suurem probleem; tunneb muret võimalike 
pingutuste pärast ühtlustada ettevõtete 
tulumaksu tingimused, mis põhjustaks 
paratamatult mõnes liikmesriigis 
maksukoormuse suurenemise ning ei 
laseks üksikutel piirkondadel säilitada 
maksualast konkurentsivõimet;

5. rõhutab, et riigi- ja erasektori suur võlg 
on Euroopasse investeerivate ettevõtete 
arvates kõige suurem probleem;

Or. en

Muudatusettepanek 38
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab, et kõrged maksud ja riigisektori 
võlg on Euroopasse investeerivate 
ettevõtete arvates kõige suurem probleem; 
tunneb muret võimalike pingutuste pärast 
ühtlustada ettevõtete tulumaksu 
tingimused, mis põhjustaks paratamatult 
mõnes liikmesriigis maksukoormuse 
suurenemise ning ei laseks üksikutel 
piirkondadel säilitada maksualast 
konkurentsivõimet;

5. rõhutab, et kõrged maksud ja riigisektori 
võlg on Euroopasse investeerivate 
ettevõtete arvates kõige suurem probleem;

Or. el
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Muudatusettepanek 39
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab, et kõrged maksud ja riigisektori 
võlg on Euroopasse investeerivate 
ettevõtete arvates kõige suurem probleem; 
tunneb muret võimalike pingutuste pärast 
ühtlustada ettevõtete tulumaksu 
tingimused, mis põhjustaks paratamatult 
mõnes liikmesriigis maksukoormuse 
suurenemise ning ei laseks üksikutel 
piirkondadel säilitada maksualast 
konkurentsivõimet;

5. rõhutab, et kõrged maksud ja riigisektori 
võlg on Euroopasse investeerivate 
ettevõtete arvates kõige suurem probleem; 
tunneb muret võimalike pingutuste pärast 
ühtlustada ettevõtete tulumaksu 
tingimused, mis põhjustaks paratamatult 
mõnes liikmesriigis maksukoormuse 
suurenemise ning ei laseks üksikutel 
piirkondadel säilitada maksualast 
konkurentsivõimet; juhib tähelepanu 
asjaolule, et liikmesriikide erinevad 
maksusüsteemid on tegur, mis vähendab 
ELi investeerimise atraktiivsust;

Or. ro

Muudatusettepanek 40
Derek Vaughan, Mojca Kleva

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab, et kõrged maksud ja 
riigisektori võlg on Euroopasse 
investeerivate ettevõtete arvates kõige 
suurem probleem; tunneb muret 
võimalike pingutuste pärast ühtlustada 
ettevõtete tulumaksu tingimused, mis 
põhjustaks paratamatult mõnes 
liikmesriigis maksukoormuse 
suurenemise ning ei laseks üksikutel 
piirkondadel säilitada maksualast 
konkurentsivõimet;

5. rõhutab, et väike nõudlus, väike 
majanduskasv, madal oskuste tase, tööjõu 
vähene liikuvus ja halb infrastruktuur on 
Euroopasse investeerivate ettevõtete jaoks
kõige suuremad probleemid, ning 
tunnistab, et ühtekuuluvuspoliitika sihid 
ja eesmärgid on suunatud nende 
probleemide lahendamisele, et luua 
atraktiivsem investeerimiskeskkond;
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Muudatusettepanek 41
Alain Cadec

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab, et kõrged maksud ja riigisektori 
võlg on Euroopasse investeerivate 
ettevõtete arvates kõige suurem probleem; 
tunneb muret võimalike pingutuste pärast 
ühtlustada ettevõtete tulumaksu 
tingimused, mis põhjustaks paratamatult
mõnes liikmesriigis maksukoormuse 
suurenemise ning ei laseks üksikutel 
piirkondadel säilitada maksualast 
konkurentsivõimet;

5. rõhutab, et kõrged maksud ja riigisektori 
võlg on Euroopasse investeerivate 
ettevõtete arvates kõige suurem probleem; 
on seisukohal, et tuleks teha jõupingutusi
ettevõtete tulumaksu tingimuste 
koordineerimiseks, et leevendada 
liikmesriikide ja piirkondade vahelist 
maksukonkurentsi, ilma et selline 
koordineerimine põhjustaks mõnes 
liikmesriigis maksukoormuse suurenemist;

Or. fr

Muudatusettepanek 42
Oldřich Vlasák

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab, et kõrged maksud ja riigisektori 
võlg on Euroopasse investeerivate 
ettevõtete arvates kõige suurem probleem; 
tunneb muret võimalike pingutuste pärast 
ühtlustada ettevõtete tulumaksu 
tingimused, mis põhjustaks paratamatult 
mõnes liikmesriigis maksukoormuse 
suurenemise ning ei laseks üksikutel 
piirkondadel säilitada maksualast 
konkurentsivõimet;

5. rõhutab, et kõrged maksud ja riigisektori 
võlg on Euroopasse investeerivate 
ettevõtete arvates kõige suurem probleem; 
tunneb muret võimalike pingutuste pärast 
ühtlustada ettevõtete tulumaksu 
tingimused, mis põhjustaks paratamatult 
mõnes liikmesriigis maksukoormuse 
suurenemise ning ei lubaks rohkem 
kohalikule tasandile pühendunud 
lähenemisviisi, mis laseks üksikutel 
piirkondadel säilitada maksualast 
konkurentsivõimet, suurendades nende 
kohalikku uuenduslikku ja 
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ettevõtluspotentsiaali;

Or. en

Muudatusettepanek 43
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. usub, et investorite ligimeelitamise 
eelduseks on konkurentsivõimeliste 
infrastruktuuride olemasolu seoses meid 
ootavate uute ülesannetega; rõhutab, et 
investeeringute kasvu ning kaudselt 
Euroopa majanduse kasvu säilitamiseks 
on pidevalt vaja moderniseerida 
infrastruktuure ning siinkohal on 
ühtekuuluvuspoliitikal väga oluline roll, 
iseäranis uute liikmesriikide puhul;

Or. ro

Muudatusettepanek 44
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Lõige 5 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 b. usub, et lisaks hea infrastruktuuri 
olemasolule on piirkondade 
konkurentsivõime ja atraktiivsuse 
peamiseks eelduseks teadustegevuse, 
innovatsiooni ja tehnoloogilise arengu 
edendamine ning sobivate kõrge 
kvaliteediga kutsealase väljaõppe 
programmide kättesaadavus Euroopa 
piirkondade elanike jaoks;
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Muudatusettepanek 45
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab, et ELi linnad on väga 
elujõulised ning peamised 
linnainfrastruktuuri projektid ja 
innovaatilised äripargid meelitavad ligi 
kõige enam investeeringuid; nõuab 
tungivalt, et liikmesriigid teeksid 
ulatuslikke investeeringuid infrastruktuuri 
ja tehnoloogiasse eesmärgiga parandada 
Euroopa linnade elukeskkonda ja 
konkurentsivõimet.

6. rõhutab, et ELi linnad on väga 
elujõulised ning peamised 
linnainfrastruktuuri projektid ja 
innovaatilised äripargid meelitavad ligi 
kõige enam investeeringuid; nõuab 
tungivalt, et liikmesriigid teeksid 
ulatuslikke investeeringuid infrastruktuuri 
ja tehnoloogiasse eesmärgiga parandada 
Euroopa linnade elukeskkonda ja 
konkurentsivõimet; rõhutab, kui tähtis on 
ühtselt ja kestlikult arendada 
mitmeliigilise transpordi süsteeme, mis 
suurendavad liikuvuse taset ning 
ergutavad majanduskasvu.

Or. ro

Muudatusettepanek 46
Elisabeth Schroedter

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab, et ELi linnad on väga 
elujõulised ning peamised 
linnainfrastruktuuri projektid ja 
innovaatilised äripargid meelitavad ligi 
kõige enam investeeringuid; nõuab 
tungivalt, et liikmesriigid teeksid 
ulatuslikke investeeringuid infrastruktuuri 
ja tehnoloogiasse eesmärgiga parandada 
Euroopa linnade elukeskkonda ja 

6. rõhutab, et ELi linnad on väga 
elujõulised ning võivad moodustada suure 
osa vähese CO2-heitega majandusest; 
peab oluliseks, et linnasid tunnustatakse 
tähtsate partneritena ELi kliimakaitse 
eesmärkide saavutamisel; rõhutab 
seetõttu, et Euroopa Regionaalarengu 
Fondist antav toetus peab tagama 
tervikliku lähenemisviisi säästvale 
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konkurentsivõimet. linnaarengule, mis sisaldab
investeeringuid taastuvenergiasse, 
energiatõhususse, säästvasse transporti ja 
sotsiaalsesse kaasamisse eesmärgiga 
parandada Euroopa linnade elukeskkonda 
ja samal ajal saavutada
konkurentsivõime;

Or. en

Muudatusettepanek 47
Derek Vaughan, Mojca Kleva

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab, et ELi linnad on väga 
elujõulised ning peamised 
linnainfrastruktuuri projektid ja 
innovaatilised äripargid meelitavad ligi 
kõige enam investeeringuid; nõuab 
tungivalt, et liikmesriigid teeksid 
ulatuslikke investeeringuid 
infrastruktuuri ja tehnoloogiasse 
eesmärgiga parandada Euroopa linnade 
elukeskkonda ja konkurentsivõimet.

6. tunnistab, et suuremat tähelepanu 
pööratakse linnadele ja 
linnapiirkondadele kui ELi 
majanduskasvu edasiviivale jõule;
rõhutab, et ELi maapiirkonnad on samuti 
olulised majandusarengu jaoks ning 
nõuab tungivalt, et maa- ja
linnapiirkondade vahelisi sidemeid 
parandatakse rahaliste vahendite parema 
kaasamise kaudu, et tõhustada 
territoriaalset arengut.

Or. en

Muudatusettepanek 48
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab, et ELi linnad on väga 
elujõulised ning peamised 
linnainfrastruktuuri projektid ja 
innovaatilised äripargid meelitavad ligi 

6. rõhutab, et ELi linnad on väga 
elujõulised ning peamised 
linnainfrastruktuuri projektid ja 
innovaatilised äripargid on osa sellest, mis 
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kõige enam investeeringuid; nõuab 
tungivalt, et liikmesriigid teeksid 
ulatuslikke investeeringuid infrastruktuuri 
ja tehnoloogiasse eesmärgiga parandada 
Euroopa linnade elukeskkonda ja 
konkurentsivõimet.

meelitab ligi investeeringuid ELi; nõuab 
tungivalt, et liikmesriigid teeksid 
investeeringuid infrastruktuuri ja 
tehnoloogia jaoks eesmärgiga parandada 
Euroopa linnade elukeskkonda ja 
konkurentsivõimet, tagades, et need ei 
avalda kahjulikku mõju tõelisele 
territoriaalsele ühtekuuluvusele ja 
tasakaalustatud maaelu arengule.

Or. fr

Muudatusettepanek 49
Dimitar Stoyanov

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab, et ELi linnad on väga 
elujõulised ning peamised 
linnainfrastruktuuri projektid ja 
innovaatilised äripargid meelitavad ligi 
kõige enam investeeringuid; nõuab 
tungivalt, et liikmesriigid teeksid 
ulatuslikke investeeringuid infrastruktuuri 
ja tehnoloogiasse eesmärgiga parandada 
Euroopa linnade elukeskkonda ja 
konkurentsivõimet.

6. rõhutab, et ELi linnad on väga 
elujõulised ning peamised 
linnainfrastruktuuri projektid ja 
innovaatilised äripargid meelitavad ligi 
kõige enam investeeringuid; nõuab 
tungivalt, et liikmesriigid teeksid 
ulatuslikke investeeringuid infrastruktuuri, 
innovatsiooni, tehnoloogiasse ja 
sotsiaalsetesse algatustesse eesmärgiga 
parandada Euroopa linnade elukeskkonda 
ja konkurentsivõimet.

Or. bg

Muudatusettepanek 50
Oldřich Vlasák

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab, et ELi linnad on väga 
elujõulised ning peamised 

6. rõhutab, et ELi linnad on väga 
elujõulised ning peamised 
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linnainfrastruktuuri projektid ja 
innovaatilised äripargid meelitavad ligi 
kõige enam investeeringuid; nõuab 
tungivalt, et liikmesriigid teeksid 
ulatuslikke investeeringuid infrastruktuuri 
ja tehnoloogiasse eesmärgiga parandada 
Euroopa linnade elukeskkonda ja 
konkurentsivõimet.

linnainfrastruktuuri projektid ja 
innovaatilised äripargid meelitavad ligi 
kõige enam investeeringuid; nõuab 
tungivalt, et liikmesriigid teeksid 
ulatuslikke investeeringuid infrastruktuuri 
ja tehnoloogiasse eesmärgiga parandada 
Euroopa linnade elukeskkonda ja 
konkurentsivõimet, säilitades samal ajal 
nende traditsioonilised hüved ja tuginedes 
neile.

Or. en

Muudatusettepanek 51
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab, et ELi linnad on väga 
elujõulised ning peamised 
linnainfrastruktuuri projektid ja 
innovaatilised äripargid meelitavad ligi 
kõige enam investeeringuid; nõuab 
tungivalt, et liikmesriigid teeksid 
ulatuslikke investeeringuid infrastruktuuri 
ja tehnoloogiasse eesmärgiga parandada 
Euroopa linnade elukeskkonda ja 
konkurentsivõimet.

6. rõhutab, et ELi piirkonnad on väga
elujõulised ning peamised infrastruktuuri
projektid ja innovaatilised äripargid 
meelitavad ligi kõige enam 
investeeringuid; nõuab tungivalt, et 
liikmesriigid teeksid ulatuslikke 
investeeringuid infrastruktuuri, uutesse 
tehnoloogiatesse ning teadus- ja 
arendustegevusse eesmärgiga parandada 
Euroopa piirkondade elukeskkonda ja 
konkurentsivõimet.

Or. en

Muudatusettepanek 52
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. usub, et investeeringud transporti, 
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energiasse, lairiba-infrastruktuuri, samuti 
inimkapitali arengusse on olulised 
keskkonnasõbralikumat majanduskasvu 
soodustavate investeeringute köitmiseks, 
et saavutada säästev areng vastavalt 
strateegia „Euroopa 2020” eesmärkidele.

Or. en

Muudatusettepanek 53
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. rõhutab, et teadusuuringuid ja 
haridust tuleb mitte üksnes levitada ja 
kohaldada kohalikul tasandil, vaid ka 
luua kohalikul tasandil; selle eesmärgi 
saavutamiseks on hädavajalik 
inimressursside, teadusasutuste ja 
akadeemiliste institutsioonide 
maksimaalne rakendamine kohalikul 
tasandil, et tõsta nii riigisiseste 
investeeringute kui ka välismaiste 
otseinvesteeringute atraktiivsust; juhib 
tähelepanu ka sellele, et oluline on 
inimressursside, õppejõudude, teadlaste ja 
üliõpilaste liikuvus;

Or. el

Muudatusettepanek 54
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. rõhutab vajadust horisontaalse ja 
vertikaalse kooskõlastamise järele, mis 
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annaks linnadele võimaluse teha koostööd 
teiste juhtimistasanditega ning tugevdada 
oma koostööd teiste linnadega võrgustike 
loomise teel.

Or. ro

Muudatusettepanek 55
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. usub, et tuleval perioodil peaksid 
liikmesriigid ja piirkonnad seadma oma 
eesmärgid viisil, mis tõstaks esiplaanile 
investorite vajadused ning tagaks 
samaaegselt kohase ja juurdepääsetava 
rahastamise, milles täidavad peamist rolli 
struktuurifondid.

Or. ro

Muudatusettepanek 56
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Arvamuse projekt
Lõige 6 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 b. usub, et vaja on valitsemistavasid, mis 
põhinevad kodanikele volituste andmisel, 
kõigi oluliste partnerite osalemisel ja 
osakapitali uuenduslikul kasutamisel.

Or. ro

Muudatusettepanek 57
Petru Constantin Luhan
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Arvamuse projekt
Lõige 6 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 b. usub, et madala arengutasemega 
piirkonnad peaksid jätkuvalt saama kasu 
ühenduse ulatuslikust rahastamisest, et 
pakkuda investoritele lisaks madalamatele 
tööjõukuludele muid kohalikke 
konkurentsieeliseid. 

Or. ro

Muudatusettepanek 58
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Arvamuse projekt
Lõige 6 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 b. juhib tähelepanu vajadusele 
tugevdada infrastruktuure, et tõsta 
territoriaalset ühtekuuluvust ning 
piirkondlikku konkurentsivõimet; rõhutab 
selles raamistikus üleeuroopaliste 
transpordivõrkude ja täiendavate 
rahastamisvahendite (näiteks 
projektivõlakirjade) kasutamise ning 
avaliku ja erasektori koostöö olulisust;

Or. el

Muudatusettepanek 59
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Lõige 6 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 c. rõhutab, et finantsettevõtjate 
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halduskoormuse vähendamine mängib 
ülimalt olulist rolli piirkondade 
atraktiivsuse suurendamises ning vaja on 
kehtestada kindlad miinimumstandardid 
kohalike ja piirkondlike riiklike 
haldusasutuste pakutavatele teenustele 
kogu Euroopa Liidus ning neist kinni 
pidada.

Or. ro


