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Muudatusettepanek 1
Rosa Estaràs Ferragut

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. nendib, et ELi liikmesriigid ja 
institutsioonid peavad praeguses Euroopa 
majanduse raskes olukorras ühiselt 
mõtlema majanduskasvu tegevuskava 
koostamise üle, et muuta eelarve 
konsolideerimise poliitika mõttekamaks ja 
usutavamaks; märgib, et selles kontekstis 
saab ELi – nii struktuurifondide kui ka 
Euroopa Investeerimispanga – vahendite 
kasutuselevõtmine anda olulise panuse 
nimetatud eesmärgi saavutamisse;

Or. es

Muudatusettepanek 2
Dimitar Stoyanov

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutas, et ühtekuuluvuspoliitika on juba 
ammu tõestanud oma lisandväärtust
tulemuslikult majanduskasvu ja töökohtade 
loomiseks vajaliku investeerimisvahendina, 
lähenedes sihipäraselt piirkondade 
investeerimisvajadustele ja aidates seeläbi 
kaasa mitte ainult piirkondlike erinevuste 
vähenemisele, vaid ka liidu majanduse 
taastumisele ja arengule tervikuna;

2. rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitika on 
juba ammu tõestanud end tulemuslikult 
majanduskasvu ja töökohtade loomiseks 
vajaliku investeerimisvahendina, lähenedes 
sihipäraselt piirkondade 
investeerimisvajadustele ja aidates seeläbi 
kaasa mitte ainult piirkondlike erinevuste
vähenemisele, vaid ka liidu majanduse 
taastumisele ja arengule tervikuna;

Or. bg

Muudatusettepanek 3
Petru Constantin Luhan
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Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. väljendab samuti muret selle pärast, et 
need puudujäägid 2013. aastal tõenäoliselt 
süvenevad, samal ajal kui rubriigi 1b 
programmide rakendamine peaks veelgi 
kiirenema; kutsub nõukogu ja komisjoni 
üles koos parlamendiga viivitamata 
analüüsima ja hindama andmeid ja 
nõudeid, et programmide rakendamist 
2013. aastal mitte ohustada; juhib 
tähelepanu sellele, et maksete 
assigneeringute vähesus võib ohustada 
praegu hästi toimivaid programme;

4. väljendab samuti muret selle pärast, et 
need puudujäägid 2013. aastal tõenäoliselt 
süvenevad, samal ajal kui rubriigi 1b 
programmide rakendamine peaks veelgi 
kiirenema; kutsub nõukogu ja komisjoni 
üles koos parlamendiga viivitamata 
analüüsima ja hindama andmeid ja 
nõudeid, et programmide rakendamist 
2013. aastal mitte ohustada; juhib 
tähelepanu sellele, et maksete 
assigneeringute vähesus võib ohustada 
praegu hästi toimivaid programme ja 
takistada nende programmidega 
taotletavate eesmärkide saavutamist;

Or. ro

Muudatusettepanek 4
Andreas Mölzer

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. kutsub ka nõukogu ja komisjoni üles 
hoolikalt hindama rubriigi 1b kohaste 
maksetega seotud tegelikke vajadusi 2013. 
aastal, mitte tegema ebarealistlikke või 
puudulikult põhjendatud vähendusi ning 
mitte tegema otsuseid, mis on vastuolus 
liikmesriikide prognoosidega, mis võetakse 
komisjoni eelarveprojekti aluseks; rõhutab 
sellega seoses, et avaldab vastuseisu 
igasugusele võimalikule maksete 
vähendamisele tasemest, mille komisjon 
on hinnanud selle alusel vajalikuks.

5. kutsub lisaks nõukogu ja komisjoni üles 
hoolikalt hindama rubriigi 1b kohaste 
maksetega seotud tegelikke vajadusi 2013. 
aastal, tegema ainult asjakohaselt
põhjendatud vähendusi ning mitte tegema 
otsuseid, mis on vastuolus liikmesriikide 
prognoosidega, mis võetakse komisjoni 
eelarveprojekti aluseks.

Or. de
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