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Muudatusettepanek 1
Andreas Mölzer

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. toetab komisjoni ettepanekut
suurendada rahastamisvahendite kasutust 
järgmisel programmitöö perioodil (2014–
2020); rõhutab, et ajal, kui kõvasti 
piiratakse eelarvet ja erasektori 
laenuandmisvõime on vähenenud, võib 
uuenduslike rahastamisvahendite 
laialdasem kasutamine edendada avaliku ja 
erasektori partnerlust, avaldada koostoimes 
ELi eelarvega mitmekordistavat mõju, 
avada alternatiivseid rahastamisallikaid 
ning tagada olulise rahastamisallika 
strateegiliste piirkondlike investeeringute 
jaoks; on seisukohal, et täiendusena 
toetustele võiksid rahastamisvahendid 
kujuneda ELi piirkondlike majanduskasvu 
strateegiate oluliseks aspektiks;

1. suhtub skeptiliselt komisjoni 
ettepanekusse suurendada 
rahastamisvahendite kasutust järgmisel 
programmitöö perioodil (2014–2020); 
kahtleb, kas ajal, kui kõvasti piiratakse 
eelarvet ja erasektori laenuandmisvõime on 
vähenenud, võib uuenduslike 
rahastamisvahendite laialdasem 
kasutamine edendada avaliku ja erasektori 
partnerlust, avaldada koostoimes ELi 
eelarvega mitmekordistavat mõju, avada 
alternatiivseid rahastamisallikaid ning 
tagada olulise rahastamisallika 
strateegiliste piirkondlike investeeringute 
jaoks; on siiski seisukohal, et täiendusena 
toetustele võiksid rahastamisvahendid 
kujuneda ELi piirkondlike majanduskasvu 
strateegiate oluliseks aspektiks, kuid see 
hoogustab jätkuvalt võlaringi teket;

Or. de

Muudatusettepanek 2
Elisabeth Schroedter

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. toetab komisjoni ettepanekut suurendada 
rahastamisvahendite kasutust järgmisel 
programmitöö perioodil (2014–2020); 
rõhutab, et ajal, kui kõvasti piiratakse 
eelarvet ja erasektori laenuandmisvõime on 
vähenenud, võib uuenduslike 
rahastamisvahendite laialdasem 

1. toetab komisjoni ettepanekut suurendada 
rahastamisvahendite kasutust järgmisel 
programmitöö perioodil (2014–2020); 
rõhutab, et ajal, kui kõvasti piiratakse 
eelarvet ja erasektori laenuandmisvõime on 
vähenenud, võib uuenduslike 
rahastamisvahendite laialdasem 
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kasutamine edendada avaliku ja erasektori 
partnerlust, avaldada koostoimes ELi 
eelarvega mitmekordistavat mõju, avada 
alternatiivseid rahastamisallikaid ning 
tagada olulise rahastamisallika 
strateegiliste piirkondlike investeeringute 
jaoks; on seisukohal, et täiendusena 
toetustele võiksid rahastamisvahendid 
kujuneda ELi piirkondlike majanduskasvu 
strateegiate oluliseks aspektiks;

kasutamine edendada avaliku ja erasektori 
partnerlust, avaldada koostoimes ELi 
eelarvega mitmekordistavat mõju, avada 
alternatiivseid rahastamisallikaid ning 
tagada olulise rahastamisallika 
strateegiliste piirkondlike investeeringute 
jaoks; on seisukohal, et täiendusena 
toetustele võiksid rahastamisvahendid, kui 
neid kasutatakse selleks sobivate 
projektide tarbeks, kujuneda ELi 
piirkondlike majanduskasvu strateegiate 
oluliseks aspektiks; rahastamisvahendid 
on sobivad juhul, kui projekt on toetamise 
tulemusena tulus ja kasumlik ning selle 
kaudu on võimalik krediidid ja laenud 
tagasi maksta;

Or. de

Muudatusettepanek 3
Mojca Kleva

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. toetab komisjoni ettepanekut suurendada 
rahastamisvahendite kasutust järgmisel 
programmitöö perioodil (2014–2020); 
rõhutab, et ajal, kui kõvasti piiratakse 
eelarvet ja erasektori laenuandmisvõime on 
vähenenud, võib uuenduslike 
rahastamisvahendite laialdasem 
kasutamine edendada avaliku ja erasektori 
partnerlust, avaldada koostoimes ELi 
eelarvega mitmekordistavat mõju, avada 
alternatiivseid rahastamisallikaid ning
tagada olulise rahastamisallika 
strateegiliste piirkondlike investeeringute 
jaoks; on seisukohal, et täiendusena 
toetustele võiksid rahastamisvahendid 
kujuneda ELi piirkondlike majanduskasvu 
strateegiate oluliseks aspektiks;

1. toetab komisjoni ettepanekut suurendada 
rahastamisvahendite kasutust järgmisel 
programmitöö perioodil (2014–2020); 
rõhutab, et ajal, kui kõvasti piiratakse 
eelarvet ja erasektori laenuandmisvõime on 
vähenenud, võib uuenduslike 
rahastamisvahendite laialdasem 
kasutamine edendada avaliku ja erasektori 
partnerlust, avaldada koostoimes ELi 
eelarvega mitmekordistavat mõju, avada 
alternatiivseid rahastamisallikaid, tagada 
olulise rahastamisallika strateegiliste 
piirkondlike investeeringute jaoks, toetada 
pikaajalisi jätkusuutlikke investeeringuid 
ja suurendada ELi majanduskasvu 
potentsiaali; on seisukohal, et täiendusena 
toetustele võiksid rahastamisvahendid 
kujuneda ELi piirkondlike majanduskasvu 
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strateegiate oluliseks aspektiks;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Vasilica Viorica Dăncilă

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. toetab komisjoni ettepanekut suurendada 
rahastamisvahendite kasutust järgmisel 
programmitöö perioodil (2014–2020); 
rõhutab, et ajal, kui kõvasti piiratakse 
eelarvet ja erasektori laenuandmisvõime on 
vähenenud, võib uuenduslike 
rahastamisvahendite laialdasem 
kasutamine edendada avaliku ja erasektori 
partnerlust, avaldada koostoimes ELi 
eelarvega mitmekordistavat mõju, avada 
alternatiivseid rahastamisallikaid ning 
tagada olulise rahastamisallika 
strateegiliste piirkondlike investeeringute 
jaoks; on seisukohal, et täiendusena 
toetustele võiksid rahastamisvahendid 
kujuneda ELi piirkondlike majanduskasvu 
strateegiate oluliseks aspektiks;

1. toetab komisjoni ettepanekut suurendada 
rahastamisvahendite kasutust järgmisel 
programmitöö perioodil (2014–2020); 
rõhutab, et ajal, kui kõvasti piiratakse 
eelarvet ja erasektori laenuandmisvõime on 
vähenenud, võib uuenduslike 
rahastamisvahendite laialdasem 
kasutamine edendada avaliku ja erasektori 
partnerlust, avaldada koostoimes ELi 
eelarvega mitmekordistavat mõju, avada 
alternatiivseid rahastamisallikaid ning 
tagada olulise rahastamisallika 
strateegiliste piirkondlike investeeringute 
jaoks; on seisukohal, et täiendusena 
toetustele võiksid rahastamisvahendid 
kujuneda ELi piirkondlike majanduskasvu 
strateegiate oluliseks aspektiks, mis 
aitavad saavutada ELi aruka ja 
jätkusuutliku majanduskasvu eesmärke;

Or. ro

Muudatusettepanek 5
Jan Olbrycht

Arvamuse projekt
Lõige 2
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. nõuab, et rahastamisvahendi õiguslik 
määratlus lisataks kavandatavasse
läbivaadatud finantsmäärusesse ja sellele 
viidataks ühtselt kõigis 
rahastamisvahendeid käsitlevates 
õigusaktides; rõhutab, et tähtis on aegsasti 
ja enne järgmise programmitöö perioodi 
algust tagada rahastamisvahendite 
õigusraamistiku selgus, lihtsus ja 
läbipaistvus, et tagada rahastamisvahendite 
atraktiivsus avaliku sektori ja erasektori 
investorite jaoks;

2. nõuab, et rahastamisvahendi õiguslik 
määratlus võetaks kavandatava
läbivaadatud finantsmääruse raames 
võimalikult kiiresti vastu ja sellele 
viidataks ühtselt kõigis 
rahastamisvahendeid käsitlevates 
õigusaktides; rõhutab, et tähtis on aegsasti 
ja enne järgmise programmitöö perioodi 
algust tagada rahastamisvahendite 
õigusraamistiku selgus, lihtsus ja 
läbipaistvus, et tagada rahastamisvahendite 
atraktiivsus avaliku sektori ja erasektori 
investorite jaoks;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Elisabeth Schroedter

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. nõuab, et rahastamisvahendi õiguslik 
määratlus lisataks kavandatavasse 
läbivaadatud finantsmäärusesse ja sellele 
viidataks ühtselt kõigis 
rahastamisvahendeid käsitlevates 
õigusaktides; rõhutab, et tähtis on aegsasti 
ja enne järgmise programmitöö perioodi 
algust tagada rahastamisvahendite 
õigusraamistiku selgus, lihtsus ja 
läbipaistvus, et tagada rahastamisvahendite 
atraktiivsus avaliku sektori ja erasektori 
investorite jaoks;

2. nõuab, et rahastamisvahendi õiguslik 
määratlus lisataks kavandatavasse 
läbivaadatud finantsmäärusesse ja sellele 
viidataks ühtselt kõigis 
rahastamisvahendeid käsitlevates 
õigusaktides; rõhutab, et tähtis on aegsasti 
ja enne järgmise programmitöö perioodi 
algust tagada rahastamisvahendite 
õigusraamistiku selgus, lihtsus ja 
läbipaistvus, et tagada rahastamisvahendite 
atraktiivsus avaliku sektori ja erasektori 
investorite jaoks ning samal ajal 
demokraatlik kontroll ELi vahendite üle;

Or. de
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Muudatusettepanek 7
Vasilica Viorica Dăncilă

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. rõhutab, kui tähtis on ulatuslik ELi 
tasandil läbiviidav uusi 
rahastamisvahendeid käsitlev 
teavituskampaania selleks, et võimaldada 
juurdepääsu kõigile investoritele 
sõltumata institutsiooni suurusest, mida 
nad esindavad;

Or. ro

Muudatusettepanek 8
Mojca Kleva

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab eelhindamise tähtsust, et 
kindlaks teha turutõrke olukorrad või 
mitteoptimaalsed investeerimisolukorrad; 
kutsub komisjoni üles lisama asjaomasesse 
määrusesse alusakti osana vastavad 
nõuded, mis käsitlevad eelhindamise rolli 
ja kasutamist;

3. rõhutab eelhindamise tähtsust, et 
kindlaks teha turutõrke olukorrad või 
mitteoptimaalsed investeerimisolukorrad; 
kutsub komisjoni üles lisama asjaomasesse 
määrusesse alusakti osana vastavad 
nõuded, mis käsitlevad eelhindamise rolli 
ja kasutamist, näiteks tõendite esitamine 
turutõrke kohta, kvantifitseeritud 
rahastamislünk ja investeerimisvajadused, 
võimalik erasektori osalemine, 
kõnealusest rahastamisvahendist saadav 
lisandväärtus ning kriitilise massi 
hindamine;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Elisabeth Schroedter
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Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab eelhindamise tähtsust, et 
kindlaks teha turutõrke olukorrad või 
mitteoptimaalsed investeerimisolukorrad; 
kutsub komisjoni üles lisama asjaomasesse 
määrusesse alusakti osana vastavad 
nõuded, mis käsitlevad eelhindamise rolli 
ja kasutamist;

3. rõhutab eelhindamise tähtsust, et 
kindlaks teha turutõrke olukorrad või 
mitteoptimaalsed investeerimisolukorrad; 
kutsub komisjoni üles lisama asjaomasesse 
määrusesse alusakti osana vastavad 
nõuded, mis käsitlevad eelhindamise rolli 
ja kasutamist; kõnealuste nõuete hulka 
kuulub vähemalt ELi ja riikide õiguse 
ning avaliku sektori vahendite suhtes 
kehtestatud läbipaistvusnõuete järgimine; 

Or. de

Muudatusettepanek 10
Andreas Mölzer

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. peab kiiduväärseks seda, et järgmisel 
programmitöö perioodil on 
rahastamisvahendeid ühtekuuluvuspoliitika 
raames laiendatud kõigile temaatilistele 
eesmärkidele ja kõigile ühise strateegilise 
raamistiku (ÜSR) fondidele; rõhutab siiski, 
et vaja on paremat ülevaadet kasutatavate 
rahastamisvahendite üle, et leevendada 
riske seoses eri skeemide 
kooskõlastamatuse ja kattumisega;

4. võtab teadmiseks, et järgmisel 
programmitöö perioodil on 
rahastamisvahendeid ühtekuuluvuspoliitika 
raames laiendatud kõigile temaatilistele 
eesmärkidele ja kõigile ühise strateegilise 
raamistiku (ÜSR) fondidele; rõhutab siiski, 
et vaja on paremat ülevaadet kasutatavate 
rahastamisvahendite üle, et leevendada 
riske seoses eri skeemide 
kooskõlastamatuse ja kattumisega;

Or. de

Muudatusettepanek 11
Elisabeth Schroedter
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Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. peab kiiduväärseks seda, et järgmisel 
programmitöö perioodil on 
rahastamisvahendeid ühtekuuluvuspoliitika 
raames laiendatud kõigile temaatilistele 
eesmärkidele ja kõigile ühise strateegilise
raamistiku (ÜSR) fondidele; rõhutab siiski, 
et vaja on paremat ülevaadet kasutatavate 
rahastamisvahendite üle, et leevendada 
riske seoses eri skeemide 
kooskõlastamatuse ja kattumisega;

4. peab kiiduväärseks seda, et järgmisel 
programmitöö perioodil on 
rahastamisvahendeid ühtekuuluvuspoliitika 
raames laiendatud kõigile temaatilistele 
eesmärkidele ja kõigile ühise strateegilise 
raamistiku (ÜSR) fondidele või siis 
sellistele projektidele ja projektirühmadele 
või projektiosadele, mis on tulusad ja 
kasumlikud ja seega rahastamisvahendite 
jaoks sobivad; rõhutab siiski, et vaja on 
paremat ülevaadet kasutatavate 
rahastamisvahendite üle, et leevendada 
riske seoses eri skeemide 
kooskõlastamatuse ja kattumisega;

Or. de

Muudatusettepanek 12
Elisabeth Schroedter

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. peab kiiduväärseks seda, et järgmisel 
programmitöö perioodil on 
rahastamisvahendeid ühtekuuluvuspoliitika 
raames laiendatud kõigile temaatilistele 
eesmärkidele ja kõigile ühise strateegilise 
raamistiku (ÜSR) fondidele; rõhutab siiski, 
et vaja on paremat ülevaadet kasutatavate 
rahastamisvahendite üle, et leevendada 
riske seoses eri skeemide 
kooskõlastamatuse ja kattumisega;

4. peab kiiduväärseks seda, et järgmisel 
programmitöö perioodil on 
rahastamisvahendeid ühtekuuluvuspoliitika 
raames laiendatud kõigile temaatilistele 
eesmärkidele ja kõigile ühise strateegilise 
raamistiku (ÜSR) fondidele või siis 
sellistele projektidele ja projektirühmadele 
või projektiosadele, mis on tulusad ja 
kasumlikud ja seega rahastamisvahendite 
jaoks sobivad; rõhutab siiski, et vaja on 
paremat ülevaadet kasutatavate 
rahastamisvahendite üle, et leevendada 
riske seoses eri skeemide 
kooskõlastamatuse ja kattumisega;

Or. de
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Muudatusettepanek 13
Jan Olbrycht

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. on seisukohal, et asjakohane järelevalve, 
aruandlus ja auditeerimine on üliolulised, 
et tagada ELi vahendite sihipärane kasutus; 
kutsub komisjoni üles karmistama 
programmitöö perioodil haldusasutustele 
esitatavaid aruandlusnõudeid, nägema ette 
piisava sagedusega auditid ning esitama 
Euroopa Parlamendile iga-aastase 
kokkuvõtva aruande rahastamisvahendite 
kasutuse ja tulemuslikkuse kohta ÜSRi 
eri fondide, temaatiliste eesmärkide ja 
liikmesriikide lõikes;

5. on seisukohal, et asjakohane järelevalve, 
aruandlus ja auditeerimine on üliolulised, 
et tagada ELi vahendite sihipärane kasutus; 
kutsub komisjoni üles karmistama 
programmitöö perioodil haldusasutustele 
esitatavaid aruandlusnõudeid;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Elisabeth Schroedter

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. on seisukohal, et asjakohane 
järelevalve, aruandlus ja auditeerimine on 
üliolulised, et tagada ELi vahendite 
sihipärane kasutus; kutsub komisjoni üles 
karmistama programmitöö perioodil 
haldusasutustele esitatavaid 
aruandlusnõudeid, nägema ette piisava 
sagedusega auditid ning esitama Euroopa 
Parlamendile iga-aastase kokkuvõtva 
aruande rahastamisvahendite kasutuse ja 
tulemuslikkuse kohta ÜSRi eri fondide, 
temaatiliste eesmärkide ja liikmesriikide 
lõikes;

5. on kindlal arvamusel, et asjakohane 
järelevalve, aruandlus ja auditeerimine 
ning ELi läbipaistvuseeskirjade 
kohaldamine rahastamisvahendite ELi 
vahenditest koosnevale osale on 
üliolulised, et tagada ELi vahendite 
sihipärane kasutus; kutsub komisjoni üles 
karmistama programmitöö perioodil 
haldusasutustele esitatavaid 
aruandlusnõudeid, nägema ette piisava 
sagedusega auditid ning esitama Euroopa 
Parlamendile iga-aastase kokkuvõtva 
aruande rahastamisvahendite kasutuse ja 
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tulemuslikkuse kohta ÜSRi eri fondide, 
temaatiliste eesmärkide ja liikmesriikide 
lõikes;

Or. de

Muudatusettepanek 15
Jan Olbrycht

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. peab murettekitavaks komisjoni 
piiratud institutsionaalset suutlikkust tulla 
toime rahastamisvahendite rolli 
kavandatud suurendamisega; on 
seisukohal, et rahastamisvahendite 
kasutamiseks ja haldamiseks vajalikku 
oskusteavet ja tehnilist suutlikkust tuleks 
samuti parandada haldusasutuste, 
finantsvahendajate ja pankade tasandil; 
rõhutab, et paremad teadmised 
rahastamisvahendite kohta nende seas, kes 
vastutavad avaliku poliitika rakendamise 
eest, on väga olulised, et kõrvaldada 
kultuurilist laadi takistused ja soodustada 
rahastamisvahendite edukust;

6. on seisukohal, et rahastamisvahendite 
kasutamiseks ja haldamiseks vajalikku 
oskusteavet ja tehnilist suutlikkust tuleks 
samuti parandada haldusasutuste, 
finantsvahendajate ja pankade tasandil; 
rõhutab, et paremad teadmised 
rahastamisvahendite kohta nende seas, kes 
vastutavad avaliku poliitika rakendamise 
eest, on väga olulised, et kõrvaldada 
kultuurilist laadi takistused ja soodustada 
rahastamisvahendite edukust;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Andreas Mölzer

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. peab murettekitavaks komisjoni 
piiratud institutsionaalset suutlikkust tulla 
toime rahastamisvahendite rolli 
kavandatud suurendamisega; on 

6. on seisukohal, et rahastamisvahendite 
kasutamiseks ja haldamiseks vajalikku 
oskusteavet ja tehnilist suutlikkust tuleks 
samuti parandada haldusasutuste, 
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seisukohal, et rahastamisvahendite 
kasutamiseks ja haldamiseks vajalikku 
oskusteavet ja tehnilist suutlikkust tuleks 
samuti parandada haldusasutuste, 
finantsvahendajate ja pankade tasandil; 
rõhutab, et paremad teadmised 
rahastamisvahendite kohta nende seas, kes 
vastutavad avaliku poliitika rakendamise 
eest, on väga olulised, et kõrvaldada 
kultuurilist laadi takistused ja soodustada
rahastamisvahendite edukust;

finantsvahendajate ja pankade tasandil; 
rõhutab, et paremad teadmised 
rahastamisvahendite kohta nende seas, kes 
vastutavad avaliku poliitika rakendamise 
eest, on väga olulised, et kõrvaldada 
kultuurilist laadi takistused ja tagada
rahastamisvahendite edukust;

Or. de

Muudatusettepanek 17
Elisabeth Schroedter

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. peab murettekitavaks komisjoni piiratud 
institutsionaalset suutlikkust tulla toime 
rahastamisvahendite rolli kavandatud 
suurendamisega; on seisukohal, et 
rahastamisvahendite kasutamiseks ja 
haldamiseks vajalikku oskusteavet ja 
tehnilist suutlikkust tuleks samuti 
parandada haldusasutuste, 
finantsvahendajate ja pankade tasandil; 
rõhutab, et paremad teadmised 
rahastamisvahendite kohta nende seas, kes 
vastutavad avaliku poliitika rakendamise 
eest, on väga olulised, et kõrvaldada 
kultuurilist laadi takistused ja soodustada 
rahastamisvahendite edukust;

6. peab murettekitavaks komisjoni piiratud 
institutsionaalset suutlikkust tulla toime 
rahastamisvahendite rolli kavandatud 
suurendamisega; on seisukohal, et 
rahastamisvahendite kasutamiseks ja 
haldamiseks vajalikku oskusteavet ja 
tehnilist suutlikkust tuleks samuti 
parandada haldusasutuste, 
finantsvahendajate ja pankade tasandil; 
rõhutab, et paremad teadmised 
rahastamisvahendite kohta nende seas, kes 
vastutavad avaliku poliitika rakendamise 
eest, on väga olulised, et kõrvaldada 
kultuurilist laadi takistused ja soodustada 
rahastamisvahendite edukust, tagades 
samal ajal demokraatliku kontrolli;

Or. de

Muudatusettepanek 18
Jan Olbrycht
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Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. julgustab komisjoni kasutama 
kogemusi, mis on saadud selliste 
vahenditega nagu JEREMIE, JESSICA, 
JASMINE ja mis on uute 
rahastamisvahendite määratlemisel 
programmitöö perioodiks 2014–2020 
Euroopa piirkondade ja linnade jaoks 
ülitähtsad;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Jan Olbrycht

Arvamuse projekt
Lõige 6 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 b. on seisukohal, et on vaja tunnustada 
kohaliku ja piirkondliku eripära kohta 
vajalikke kogemusi ja oskusteavet 
omavate erinevate riiklike ja piirkondlike 
pangandusasutuste rolli 
rahastamisvahendite väljatöötamisel ja 
rakendamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Mojca Kleva

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. tõdeb, et suurenenud on linnade roll 
ÜSRi fondide kavandamisel ja 

7. tõdeb, et linnamõõde on tähtis ja 
suurenenud on linnade roll ühissätete 
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rakendamisel järgmisel programmitöö 
perioodil; kutsub seepärast komisjoni üles 
kindlaks tegema, millised on need 
menetluslikud ja praktilised mõjud, mis 
tulenevad linnade suuremast rollist 
rahastamisvahendite arendamisel ja 
rakendamisel.

määrusega hõlmatud fondide 
kavandamisel ja rakendamisel järgmisel 
programmitöö perioodil; kutsub seepärast 
komisjoni üles kindlaks tegema, millised 
on need menetluslikud ja praktilised 
mõjud, mis tulenevad linnade suuremast 
rollist rahastamisvahendite arendamisel ja 
rakendamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 21
Elisabeth Schroedter

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. tõdeb, et suurenenud on linnade roll 
ÜSRi fondide kavandamisel ja 
rakendamisel järgmisel programmitöö 
perioodil; kutsub seepärast komisjoni üles 
kindlaks tegema, millised on need 
menetluslikud ja praktilised mõjud, mis 
tulenevad linnade suuremast rollist 
rahastamisvahendite arendamisel ja 
rakendamisel.

7. tõdeb, et suurenenud on linnade roll 
ÜSRi fondide kavandamisel ja 
rakendamisel järgmisel programmitöö 
perioodil; kutsub seepärast komisjoni üles 
kindlaks tegema, millised on need 
menetluslikud ja praktilised mõjud, mis 
tulenevad linnade suuremast rollist 
rahastamisvahendite arendamisel ja 
rakendamisel ning tagama samal ajal 
avalikud osalemismenetlused ka nende 
projektide jaoks.

Or. de


