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Muudatusettepanek 1
Tamás Deutsch

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. väljendab heameelt Euroopa poolaastal 
majanduse ja eelarve kooskõlastamiseks 
tehtud jõupingutuste üle, millega 
võimaldatakse igal aastal kuuekuulise 
perioodi jooksul jälgida paralleelselt 
liikmesriikide eelarveid ja 
majanduspoliitikat;

1. väljendab heameelt Euroopa poolaastal 
majanduse ja eelarve kooskõlastamiseks 
tehtud jõupingutuste üle, millega 
võimaldatakse igal aastal kuuekuulise 
perioodi jooksul jälgida paralleelselt 
liikmesriikide eelarveid ja 
majanduspoliitikat; rõhutab, et 
ühtekuuluvuspoliitikast peaks saama 
Euroopa Komisjoni iga-aastase 
majanduskasvu analüüsi keskne küsimus; 
peab seetõttu kahetsusväärseks, et 2013. 
aasta majanduskasvu analüüsiga ei ole 
ära kasutatud võimalust alustada 
sisukamat arutelu Euroopa Liidu 
majanduskasvu ja tööhõive teemal 
eelkõige oma suuniseid läbi vaadates;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Mojca Kleva

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. väljendab heameelt Euroopa poolaastal
majanduse ja eelarve kooskõlastamiseks 
tehtud jõupingutuste üle, millega 
võimaldatakse igal aastal kuuekuulise 
perioodi jooksul jälgida paralleelselt 
liikmesriikide eelarveid ja 
majanduspoliitikat;

1. väljendab heameelt Euroopa poolaastal
majandus-, eelarve- ja tööhõivepoliitika
kooskõlastamiseks tehtud jõupingutuste 
üle, millega võimaldatakse igal aastal 
kuuekuulise perioodi jooksul jälgida 
paralleelselt liikmesriikide eri 
poliitikavaldkondi;

Or. en
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Muudatusettepanek 3
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. on seisukohal, et hiljuti lõppenud 
Euroopa poolaastad on osutanud sellele, 
et Euroopa Liidul on vaja võidelda 
piirkondade vahelise ebavõrdsuse 
kinnistumise ja makromajandusliku 
tasakaalu puudumise vastu, tehes seda 
sümmeetrilise lähenemise ja 
demokraatliku õiguspärasuse kaudu, 
samuti suurema Euroopa tasandil 
omavahel seotud poliitikavaldkondade 
abil, mille sihiks on Euroopa 2020. aasta 
strateegias püstitatud eesmärkide 
saavutamine; 

Or. en

Muudatusettepanek 4
Tamás Deutsch

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab ühtekuuluvuspoliitika kui 
peamise vahendi määravat osatähtsust 
Euroopa 2020. aasta strateegias; on 
seisukohal, et kindel ja hästi rahastatud 
ühtekuuluvuspoliitika on tõhus ja 
tulemuslik vahend Euroopa 2020. aasta 
strateegia rakendamiseks ning tulevaste 
majandus- ja finantskriiside ennetamiseks, 
võttes arvesse selle pikaajalisi 
arenguprogramme, mõju eelarvele, 
detsentraliseeritud haldussüsteeme ja ELi 
säästva arengu prioriteetide kaasamist; 

2. rõhutab ühtekuuluvuspoliitika kui 
peamise vahendi määravat osatähtsust 
Euroopa 2020. aasta strateegias; on 
seisukohal, et kindel ja hästi rahastatud 
ühtekuuluvuspoliitika on tõhus ja 
tulemuslik vahend Euroopa 2020. aasta 
strateegia rakendamiseks ning tulevaste 
majandus- ja finantskriiside ennetamiseks, 
võttes arvesse selle pikaajalisi 
arenguprogramme, mõju eelarvele, 
detsentraliseeritud haldussüsteeme ja ELi 
säästva arengu prioriteetide kaasamist; 
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juhib tähelepanu sellele, et 
ühtekuuluvuspoliitika on 
investeerimispoliitika, mistõttu tuleks selle 
abil edendada ELi kõigis piirkondades 
territoriaalset, majanduslikku ja sotsiaalset 
ühtekuuluvust, pidades silmas solidaarsuse 
põhimõtet; rõhutab sellega seoses 
piirkondade kaasamise tähtsust ELi 2020. 
aasta strateegia eesmärkide saavutamiseks;

juhib tähelepanu sellele, et 
ühtekuuluvuspoliitika on 
investeerimispoliitika, mistõttu tuleks selle 
abil edendada ELi kõigis piirkondades 
territoriaalset, majanduslikku ja sotsiaalset 
ühtekuuluvust, pidades silmas solidaarsuse 
põhimõtet; rõhutab sellega seoses 
piirkondade kaasamise tähtsust ELi 2020. 
aasta strateegias püstitatud aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
eesmärkide saavutamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Mojca Kleva

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab ühtekuuluvuspoliitika kui 
peamise vahendi määravat osatähtsust 
Euroopa 2020. aasta strateegias; on 
seisukohal, et kindel ja hästi rahastatud 
ühtekuuluvuspoliitika on tõhus ja 
tulemuslik vahend Euroopa 2020. aasta 
strateegia rakendamiseks ning tulevaste 
majandus- ja finantskriiside 
ennetamiseks, võttes arvesse selle 
pikaajalisi arenguprogramme, mõju 
eelarvele, detsentraliseeritud 
haldussüsteeme ja ELi säästva arengu 
prioriteetide kaasamist; juhib tähelepanu 
sellele, et ühtekuuluvuspoliitika on 
investeerimispoliitika, mistõttu tuleks selle 
abil edendada ELi kõigis piirkondades
territoriaalset, majanduslikku ja sotsiaalset 
ühtekuuluvust, pidades silmas solidaarsuse 
põhimõtet; rõhutab sellega seoses
piirkondade kaasamise tähtsust ELi 2020. 
aasta strateegia eesmärkide saavutamiseks;

2. rõhutab ühtekuuluvuspoliitika kui 
peamise vahendi määravat osatähtsust 
Euroopa 2020. aasta strateegia
eesmärkide saavutamisel; on seisukohal, et 
tugev ja hästi rahastatud 
ühtekuuluvuspoliitika on tõhus ja 
tulemuslik vahend Euroopa 2020. aasta 
strateegia rakendamiseks ning et see aitab 
ennetada tulevasi majandus- ja 
finantskriise, võttes arvesse selle 
pikaajalisi arenguprogramme, mõju 
eelarvele ja detsentraliseeritud 
haldussüsteeme; juhib tähelepanu sellele, et 
ühtekuuluvuspoliitika on 
investeerimispoliitika, mistõttu tuleks selle 
abil edendada ELis jätkusuutlikku
territoriaalset, majanduslikku ja sotsiaalset 
ühtekuuluvust, pidades silmas solidaarsuse 
põhimõtet; rõhutab sellega seoses kõigi
piirkondade ja kohalike asutuste
kaasamise tähtsust Euroopa 2020. aasta 
strateegia eesmärkide saavutamiseks;

Or. en
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Muudatusettepanek 6
Michael Theurer

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab ühtekuuluvuspoliitika kui 
peamise vahendi määravat osatähtsust 
Euroopa 2020. aasta strateegias; on 
seisukohal, et kindel ja hästi rahastatud 
ühtekuuluvuspoliitika on tõhus ja 
tulemuslik vahend Euroopa 2020. aasta 
strateegia rakendamiseks ning tulevaste 
majandus- ja finantskriiside ennetamiseks, 
võttes arvesse selle pikaajalisi 
arenguprogramme, mõju eelarvele, 
detsentraliseeritud haldussüsteeme ja ELi 
säästva arengu prioriteetide kaasamist; 
juhib tähelepanu sellele, et 
ühtekuuluvuspoliitika on 
investeerimispoliitika, mistõttu tuleks selle 
abil edendada ELi kõigis piirkondades 
territoriaalset, majanduslikku ja sotsiaalset 
ühtekuuluvust, pidades silmas solidaarsuse 
põhimõtet; rõhutab sellega seoses 
piirkondade kaasamise tähtsust ELi 2020. 
aasta strateegia eesmärkide saavutamiseks;

2. rõhutab ühtekuuluvuspoliitika kui 
peamise vahendi määravat osatähtsust 
Euroopa 2020. aasta strateegias ja kui 
makromajanduslikku stabiliseerivat 
tegurit, mis ergutab majanduskasvu ja 
loob töökohti; on seisukohal, et tugev ja 
hästi rahastatud ühtekuuluvuspoliitika on 
tõhus ja tulemuslik vahend Euroopa 2020. 
aasta strateegia rakendamiseks ning 
tulevaste majandus- ja finantskriiside 
ennetamiseks, võttes arvesse selle 
pikaajalisi arenguprogramme, 
eelarvemõõdet, detsentraliseeritud 
haldussüsteeme ja ELi säästva arengu 
prioriteetide kaasamist; juhib tähelepanu 
sellele, et ühtekuuluvuspoliitika on 
investeerimispoliitika, mistõttu tuleks selle 
abil edendada ELi kõigis piirkondades 
territoriaalset, majanduslikku ja sotsiaalset 
ühtekuuluvust, pidades silmas solidaarsuse 
põhimõtet; rõhutab sellega seoses 
piirkondade kaasamise tähtsust ELi 2020. 
aasta strateegia eesmärkide saavutamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. on seisukohal, et regionaalpoliitikal 
on jätkuvalt väga tähtis roll riiklike 
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programmide arendamisel Euroopa 
poolaasta raames, samuti on see 
võtmetähtsusega vahend, et saavutada 
keskpikaks ja pikaks perspektiiviks 
püstitatud eesmärgid;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Mojca Kleva

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. tuletab meelde, et ühtekuuluvuspoliitika 
saab edukas olla ainult siis, kui 
liikmesriikides on kasutusele võetud 
majanduskasvule orienteeritud 
hästitoimiv ning laiapõhjaline maksu- ja 
struktuuripoliitika; rõhutab, et kui ühise 
strateegilise raamistiku 
rahastamisvahendeid rakendatakse 
olukorras, kus riiklikud valitsused ei ole 
suutnud kehtestada õigeid poliitikaid või 
teostada vajalikke struktuurireforme, võib 
see kaasa tuua finantsvahendite 
raiskamise või isegi vähendada riikide 
motivatsiooni parandada oma kahjulikku 
majanduspoliitikat;

3. tuletab meelde, et ühtekuuluvuspoliitika 
saab edukas olla ainult siis, kui seda toetab 
stabiilne ja jätkusuutlik finantsraamistik; 
rõhutab, et ühissätete määrusega 
hõlmatud rahastamisvahendite kasutamist 
ei tohi panna sõltuvusse 
makromajanduslike tingimuste täitmisest, 
sest piirkondlikke ja kohalikke 
ametivõime ei saa süüdistada riiklike 
valitsuste suutmatuses oma eelarvet 
tasakaalustada;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Michael Theurer

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. tuletab meelde, et ühtekuuluvuspoliitika 
saab edukas olla ainult siis, kui 

3. tuletab meelde, et ühtekuuluvuspoliitika 
saab edukas olla ainult siis, kui 
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liikmesriikides on kasutusele võetud 
majanduskasvule orienteeritud hästitoimiv 
ning laiapõhjaline maksu- ja 
struktuuripoliitika; rõhutab, et kui ühise 
strateegilise raamistiku 
rahastamisvahendeid rakendatakse 
olukorras, kus riiklikud valitsused ei ole 
suutnud kehtestada õigeid poliitikaid või 
teostada vajalikke struktuurireforme, võib 
see kaasa tuua finantsvahendite raiskamise 
või isegi vähendada riikide motivatsiooni 
parandada oma kahjulikku 
majanduspoliitikat;

liikmesriikides on kasutusele võetud 
majanduskasvule orienteeritud hästitoimiv 
ning laiapõhjaline maksu- ja 
struktuuripoliitika, ning seetõttu peaks 
ühtekuuluvuspoliitika olema seotud 
makromajanduslike tingimustega; 
rõhutab, et kui ühise strateegilise 
raamistiku rahastamisvahendeid 
rakendatakse olukorras, kus riiklikud 
valitsused ei ole suutnud kehtestada õigeid 
poliitikaid või teostada vajalikke 
struktuurireforme, võib see kaasa tuua 
finantsvahendite raiskamise või isegi 
vähendada riikide motivatsiooni parandada 
oma kahjulikku majanduspoliitikat;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. rõhutab, et tugev ja hästi rahastatud 
ühtekuuluvuspoliitika võib tulevikus ära 
hoida Euroopa majandus- ja 
rahanduskriise ning kaitsta eelkõige 
vähem arenenud piirkondi;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Mojca Kleva

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitika 
paindlikud instrumendid kohanevad kriisi 

4. rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitika 
paindlikud instrumendid kohanevad kriisi 
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olukorras muutuvate vajaduste ja raskema 
finantsolukorraga kiiresti; meenutab, et 
erakorralised meetmed, näiteks ettemaksed 
või kõrgemad kaasrahastamismäärad, on 
seotud majanduskasvu stimuleerimise ja 
töökohtade loomise pikaajaliste 
poliitikameetmetega;

olukorras muutuvate vajaduste ja raskema 
finantsolukorraga kiiresti; meenutab, et 
erakorralised meetmed, näiteks ettemaksed 
või kõrgemad kaasrahastamismäärad, on 
seotud majanduskasvu stimuleerimise ja 
töökohtade loomise pikaajaliste 
poliitikameetmetega; väljendab seetõttu 
heameelt komisjoni algatuse üle suunata 
veel eraldamata struktuurifondide 
ressursid võimaluse korral ümber VKEde, 
energiatõhususe ja noorte tööhõive 
edendamisele;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Michael Theurer

Arvamuse projekt
Punkt 4 – punkt 1 (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(1) rõhutab vajadust ajakohastada 
avalikku haldust, kuna see on tähtis tegur 
struktuurifondide vahendite 
kasutamismäära parandamisel 
liikmesriikides; soovitab osutada 
eksperdiabi liikmesriikidele, kes selleks 
soovi avaldavad; tuletab meelde, et 
struktuurifondide kasutamist peaks 
parandama ka bürokraatia 
vähendamisega;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Mojca Kleva

Arvamuse projekt
Punkt 5
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. väljendab sügavat muret selle üle, et 
euroalal on suur oht kalduda taas 
majanduslangusse, millele viitab kahanev 
majandustegevus ja töötuse kasv;

5. väljendab sügavalt muret kahjuliku 
mõju pärast, mida eelarve 
konsolideerimine avaldab 
majanduskasvule ja töökohtade loomisele;
väljendab heameelt komisjoni arusaama 
üle, et ainult diferentseeritud 
lähenemisega eelarve konsolideerimisele 
iga liikmesriigi puhul on võimalik 
saavutada nii majanduskasv kui ka 
sotsiaalne õiglus;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Mojca Kleva

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. on seisukohal, et eelarvedistsipliini ja 
eelarveasutuste edasine tugevdamine nii
riiklikul kui ka piirkondlikul tasandil on 
eeltingimusena vajalik selleks, et 
suurendada turu usaldust euroala riikide 
rahanduse keskpika ja pikaajalise 
jätkusuutlikkuse vastu, mis on 
majanduskasvu seisukohalt esmatähtis;
nõuab tungivalt, et liikmesriigid jätkaksid 
oma eelarvete konsolideerimist ja 
järgiksid eelarve tasakaalustamise 
reegleid, võttes arvesse iga riigi 
makromajanduslikku olukorda vastavalt 
stabiilsuse ja majanduskasvu pakti 
reeglitele;

6. on seisukohal, et laialdasem ja 
tasakaalustatum eelarve konsolideerimine
nii riiklikul kui ka piirkondlikul tasandil 
võib kaasa aidata riikide rahanduse 
jätkusuutlikkuse saavutamisele, turu 
usalduse paranemisele, konkurentsivõime 
tõusule, majanduskasvu suurenemisele ja 
töövõimaluste paranemisele nii euroalal
kui ka terves ELis;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Alain Cadec
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Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. kutsub liikmesriike üles tähtsustama nii 
eelarve kulude kui ka tulude osa eriti 
sellistes majanduskasvu toetavates 
valdkondades nagu haridus, 
teadusuuringud, innovatsioon, 
infrastruktuur ja energeetika, ning tagama 
nende kulude ja tulude tõhususe;

7. kutsub liikmesriike üles tähtsustama nii 
eelarve kulude kui ka tulude osa eriti 
sellistes majanduskasvu toetavates 
valdkondades nagu haridus, 
teadusuuringud, innovatsioon, info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia,
infrastruktuur ja energeetika, ning tagama 
nende kulude ja tulude tõhususe;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Mojca Kleva

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. kutsub liikmesriike üles tähtsustama nii 
eelarve kulude kui ka tulude osa eriti 
sellistes majanduskasvu toetavates 
valdkondades nagu haridus, 
teadusuuringud, innovatsioon, 
infrastruktuur ja energeetika, ning tagama 
nende kulude ja tulude tõhususe;

7. kutsub liikmesriike üles tähtsustama nii 
eelarve kulude kui ka tulude osa eriti 
sellistes majanduskasvu toetavates 
valdkondades nagu haridus, 
teadusuuringud, innovatsioon, 
infrastruktuur ja energeetika, ning tagama 
nende kulude ja tulude tõhususe; rõhutab, 
et erilist tähelepanu tuleks pöörata ka 
tööturuteenuste ja aktiivse 
tööturupoliitika hõlmavuse ja tõhususe 
tugevdamisele;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Michael Theurer

Arvamuse projekt
Punkt 7
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. kutsub liikmesriike üles tähtsustama nii 
eelarve kulude kui ka tulude osa eriti 
sellistes majanduskasvu toetavates 
valdkondades nagu haridus, 
teadusuuringud, innovatsioon, 
infrastruktuur ja energeetika, ning tagama 
nende kulude ja tulude tõhususe;

7. kutsub liikmesriike üles tähtsustama nii 
eelarve kulude kui ka tulude osa eriti 
sellistes majanduskasvu toetavates 
valdkondades nagu haridus, 
teadusuuringud, innovatsioon, 
infrastruktuur ja energeetika, ning tagama 
nende kulude ja tulude tõhususe; tuletab 
meelde, et majanduskasvu võib saavutada 
ka riigieelarvet suurendamata, kui 
prioriteetideks seatakse investeeringud 
majanduskasvu soodustavasse 
poliitikasse;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru

Arvamuse projekt
Punkt 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. palub liikmesriikidel pöörata erilist 
tähelepanu elukestva õppe ja ümberõppe 
programmidele, et vältida tulevatel 
kümnenditel vajalikes valdkondades 
tööjõupuudust;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Mojca Kleva

Arvamuse projekt
Punkt 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. nõuab tungivalt, et liikmesriigid tagaksid 
kooskõla erinevate majanduspoliitika 

8. rõhutab vajadust kindlustada kooskõla 
eri liikmesriikide ja piirkondade 
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vahendite vahel, eriti mis puudutab 
võrdsetel alustel Euroopa 2020. aasta 
strateegia peamiste eesmärkide 
saavutamise poliitikapõhimõtteid, 
äratamaks investorite huvi ja taastamaks 
nende usaldust, et saavutada 
reaalmajanduse rahastamine pikas 
perspektiivis;

majanduspoliitika vahel, milles tuleks 
pöörata erilist tähelepanu eri riikide 
majanduspoliitika ülekanduvale mõjule;
nõuab tungivalt, et liikmesriigid ja 
piirkonnad tagaksid kooskõla erinevate 
majanduspoliitika vahendite vahel, eriti 
mis puudutab Euroopa 2020. aasta 
strateegia eesmärkide saavutamise 
poliitikapõhimõtteid, taastamaks
investorite huvi, et saavutada 
reaalmajanduse rahastamine pikas 
perspektiivis; olukorras, kus juurdepääs 
rahastamisele on paljude ettevõtete ja 
majapidamiste jaoks piiratud ja kulukas, 
kutsub komisjoni üles jätkama koostööd 
liikmesriikidega, et kiirendada 
struktuurifondidest veel eraldamata 
vahendite kasutamist ning julgustada 
liikmesriike täiel määral kasutama uusi ja 
uuenduslikke riskijagamisvahendeid 
(nagu näiteks projektivõlakirjad), et tekiks 
taas võimalus kasutada erasektori 
vahendeid;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Mojca Kleva

Arvamuse projekt
Punkt 8 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 a. väljendab sügavat muret selle üle, et 
aastaid pärast süsteemse kriisi algust 
jätkub ELis pikaajalise töötuse kasv, 
millele lisandub noorte töötuse 
ärevusttekitav tase ning suurenev vaesuse 
ja sotsiaalse tõrjutuse risk, ilma 
väljavaadeteta olukorra kiirele 
paranemisele;

Or. en
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Muudatusettepanek 21
Mojca Kleva

Arvamuse projekt
Punkt 8 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 b. nõuab tungivalt, et komisjon, 
liikmesriigid ja piirkonnad seaksid oma 
prioriteediks otsustavate meetmete võtmise 
ELi töötuse määra vastu; kutsub 
komisjoni üles kaasama Euroopa 
poolaastasse võitlust noorte töötuse ja 
vaesuse vastu, mis on Euroopa 2020. 
aasta strateegia üks alaeesmärke

Or. en

Muudatusettepanek 22
Mojca Kleva

Arvamuse projekt
Punkt 9

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9. kutsub üles võtma jõulisi meetmeid, et 
taastada usaldus pangandussektoris ja 
elavdada seeläbi investeerimist; meenutab, 
et puudulik ligipääs rahastusele on 
jätkuvalt tõsine komistuskivi, mis takistab 
VKEdel leida erakapitali, et vastata ELi 
kaasrahastamise tingimustele ja parandada 
oma konkurentsivõimet;

9. kutsub üles võtma jõulisi meetmeid, et 
taastada usaldus pangandussektoris ja 
elavdada seeläbi investeerimist; meenutab, 
et ebapiisav ligipääs rahastusele on 
jätkuvalt tõsine komistuskivi, mis takistab 
VKEdel leida erakapitali, et vastata ELi 
kaasrahastamise tingimustele ja parandada 
oma konkurentsivõimet; rõhutab, et 
ühtekuuluvuspoliitika uuenduslikud 
rahalised vahendid ja EIP kapital koos 
võivad olla VKEdele suunatud sihipäraste 
investeeringute katalüsaatoriks ja 
täienduseks tavapärasele pangalaenule; 
nõuab tungivalt, et komisjon annaks 
liikmesriikidele ja piirkondadele 
üksikasjalikku teavet, täiendavat abi ja 
juhiseid rahaliste vahendite osas, mis on 
ette nähtud nii 2013. aasta kui ka tulevase 
perioodi (2014–2020) 
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ühtekuuluvuspoliitika programmi 
raames;

Or. en

Muudatusettepanek 23
Michael Theurer

Arvamuse projekt
Punkt 9

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9. kutsub üles võtma jõulisi meetmeid, et 
taastada usaldus pangandussektoris ja 
elavdada seeläbi investeerimist; meenutab, 
et puudulik ligipääs rahastusele on 
jätkuvalt tõsine komistuskivi, mis takistab 
VKEdel leida erakapitali, et vastata ELi 
kaasrahastamise tingimustele ja parandada 
oma konkurentsivõimet;

9. kutsub üles võtma jõulisi meetmeid, et 
taastada usaldus pangandussektoris ja 
elavdada seeläbi investeerimist; meenutab, 
et puudulik ligipääs rahastusele on 
jätkuvalt tõsine komistuskivi, mis takistab 
väikestel ja keskmise suurusega 
ettevõtjatel leida erakapitali, et vastata ELi 
kaasrahastamise tingimustele ja parandada 
oma konkurentsivõimet; soovitab kasutada 
struktuurifonde riskikapitalifondide 
finantseerimiseks, et nii luua lisarahastust 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele;

Or. en

Muudatusettepanek 24
Mojca Kleva

Arvamuse projekt
Punkt 10

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10. juhib tähelepanu, et pidevalt on vaja 
teha jõupingutusi, et saavutada seatud 
eesmärke, eriti tööhõive valdkonnas, mis 
on Euroopa poolaasta raames vähemalt 
sama tähtis kui majanduskasv; rõhutab, et 
töökohtade loomine on jätkusuutliku 
majanduskasvu ja tulevaste kriiside 

10. juhib tähelepanu, et vaja on
otsustavamat tegutsemist, et Euroopa 
poolaasta raames luua tingimused
töövõimalusterohkeks majanduse 
taastumiseks; rõhutab, et töökohtade 
loomine on jätkusuutliku majanduskasvu ja 
tulevaste kriiside vältimise eeltingimus;



PE501.919v01-00 16/16 AM\921282ET.doc

ET

vältimise eeltingimus;

Or. en

Muudatusettepanek 25
Alain Cadec

Arvamuse projekt
Punkt 11

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

11. on seisukohal, et majanduskasvu ja 
tootlikkuse suurendamiseks on vaja 
paremat majanduspoliitika koordineerimist 
ja kaugeleulatuvaid struktuurireforme.

11. on seisukohal, et majanduskasvu, 
konkurentsivõime ja tootlikkuse 
suurendamiseks on vaja paremat 
majanduspoliitika koordineerimist ja 
kaugeleulatuvaid struktuurireforme.

Or. en

Muudatusettepanek 26
Mojca Kleva

Arvamuse projekt
Punkt 11

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

11. on seisukohal, et majanduskasvu ja 
tootlikkuse suurendamiseks on vaja 
paremat majanduspoliitika 
koordineerimist ja kaugeleulatuvaid 
struktuurireforme.

11. on seisukohal, et eelarve, 
majanduskasvu ja tööhõive alaseid 
meetmeid on vaja võtta üheaegselt, kuna 
need on üksteisest sõltuvad ja 
moodustavad ühiselt eelduse majanduse 
täielikuks taastumiseks.

Or. en


