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Muudatusettepanek 1
Mojca Kleva Kekuš

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. peab pettumust valmistavaks, et 
komisjon on tähelepanuta jätnud 
parlamendi korduvalt esitatud palved 
muuta Euroopa poolaasta täielikult 
demokraatlikult õiguspäraseks, alates iga-
aastase majanduskasvu analüüsi 
muutmisest iga-aastasteks jätkusuutliku 
majanduskasvu suunisteks, mida esitataks 
sellises vormis, et see võimaldaks 
parlamendil esitada muudatusettepanekuid 
ning tagaks institutsioonidevahelise 
läbipaistva otsustusprotsessi tulemusena 
poliitiliste suuniste ühise kokkuleppimise; 
palub komisjonil esitada tulevane iga-
aastane majanduskasvu analüüs 
nõudlikumas vormis ning lisada 
ulatuslikumad suunised liikmesriikide, 
piirkondlike ja kohalike ametiasutuste 
jaoks;

1. peab pettumust valmistavaks, et 
komisjon on tähelepanuta jätnud 
parlamendi korduvalt esitatud palved 
muuta Euroopa poolaasta täielikult 
demokraatlikult õiguspäraseks, alates iga-
aastase majanduskasvu analüüsi 
muutmisest iga-aastasteks jätkusuutliku 
majanduskasvu suunisteks, mida esitataks 
sellises vormis, et see võimaldaks 
parlamendil esitada muudatusettepanekuid 
ning tagaks institutsioonidevahelise 
läbipaistva otsustusprotsessi tulemusena 
poliitiliste suuniste ühise kokkuleppimise; 
palub komisjonil esitada tulevane iga-
aastane majanduskasvu analüüs 
nõudlikumas vormis koos 
majanduskasvust lähtuvate juhistega ning 
lisada ulatuslikumad suunised 
liikmesriikide, piirkondlike ja kohalike 
ametiasutuste jaoks;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Mojca Kleva Kekuš

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. on sügavalt mures selle pärast, et 
aastaid pärast süsteemse kriisi algust on 
ELis kasvamas pikaajaline tööpuudus 
ning sellega käivad kaasas murettekitavad 
noorte tööpuuduse tasemed, kasvavad 
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vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse riskid ilma 
peatse paranemise väljavaadeteta;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Oldřich Vlasák

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. rõhutab fakti, et riikide 
parlamentidel, piirkondlikel ja kohalikel 
omavalitsustel on oma arvamuse 
väljendamiseks protsessile väga piiratud 
juurdepääs hoolimata sellest, et Euroopa 
2020. aasta strateegia eesmärke saab 
paremini saavutada ainult nende kaastöö 
ja osalemisega;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Mojca Kleva Kekuš

Arvamuse projekt
Punkt 1 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 b. nõuab tungivalt, et komisjon, 
liikmesriigid ja piirkonnad võtaksid oma 
prioriteediks otsustavad meetmed ELi 
tööpuuduse tasemete vastu; kutsub 
komisjoni üles hõlmama Euroopa 
poolaastas ühe 2020. aasta ELi 
alleesmärgina võitluse noorte tööpuuduse 
ja vaesuse vastu;

Or. en
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Muudatusettepanek 5
Ramona Nicole Mănescu

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et komisjon peaks rohkem 
arvestama piirkondlike eriomaste 
suundumuste ning samuti võimalike 
eksimustega nende ennustamisel, mis on 
aluseks iga-aastasele majanduskasvu 
analüüsile;

2. rõhutab, et komisjon peaks rohkem 
arvestama kohalike, piirkondlike ja riiklike
eriomaste suundumuste ning samuti 
võimalike eksimustega nende 
ennustamisel, mis on aluseks iga-aastasele 
majanduskasvu analüüsile;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. on seisukohal, et kohalike ja 
piirkondlike partnerite suurem kaasamine 
ELi eesmärkide täitmisse, võttes samas 
arvesse Euroopa piirkondade eripärasid 
ja erinevaid arengutasemeid, toob kaasa 
strateegia eesmärkide saavutamise kõigil 
tasanditel ning tagab parema kohapealse 
teadlikkuse eesmärkidest;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Mojca Kleva Kekuš

Arvamuse projekt
Punkt 3
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. märgib, et ühtekuuluvuspoliitika kui ELi 
peamine investeerimisvahend, mille puhul 
võetakse täpselt arvesse piirkondlikke 
investeerimisvajadusi, ei panusta mitte 
ainult piirkondade vaheliste erinevuste 
kaotamisse, vaid ka majanduse taastamisse 
ning tõhusasse jätkusuutliku 
majanduskasvu tagamisse ja töökohtade 
loomisse Euroopa Liidus tervikuna;

3. märgib, et ühtekuuluvuspoliitika kui ELi 
peamine investeerimisvahend, mille puhul 
võetakse täpselt arvesse piirkondlikke 
investeerimisvajadusi, ei panusta mitte 
ainult piirkondadevaheliste erinevuste 
kaotamisse, vaid ka majanduse taastamisse 
ning tõhusasse jätkusuutliku 
majanduskasvu tagamisse ja töökohtade 
loomisse Euroopa Liidus tervikuna; nõuab 
seoses sellega, et uuel programmiperioodil 
jääks ühtekuuluvuspoliitika rahastamine 
piisavaks ning vähemalt 2007–2013 
perioodi tasemele ja hõlmaks jätkuvalt 
kõiki ELi piirkondi;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Ramona Nicole Mănescu

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. märgib, et ühtekuuluvuspoliitika kui ELi 
peamine investeerimisvahend, mille puhul 
võetakse täpselt arvesse piirkondlikke 
investeerimisvajadusi, ei panusta mitte 
ainult piirkondade vaheliste erinevuste 
kaotamisse, vaid ka majanduse taastamisse 
ning tõhusasse jätkusuutliku 
majanduskasvu tagamisse ja töökohtade 
loomisse Euroopa Liidus tervikuna;

3. märgib, et ühtekuuluvuspoliitika kui ELi 
peamine investeerimisvahend, mille puhul 
võetakse täpselt arvesse kohalikke,
piirkondlikke ja riiklikke
investeerimisvajadusi, ei panusta mitte 
ainult piirkondadevaheliste erinevuste 
kaotamisse, vaid ka liikmesriikide
majanduse taastamisse ning tõhusasse 
jätkusuutliku majanduskasvu tagamisse ja 
töökohtade loomisse liikmesriikides ja
Euroopa Liidus tervikuna;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Tamás Deutsch
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Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. märgib, et ühtekuuluvuspoliitika kui ELi 
peamine investeerimisvahend, mille puhul 
võetakse täpselt arvesse piirkondlikke 
investeerimisvajadusi, ei panusta mitte 
ainult piirkondade vaheliste erinevuste 
kaotamisse, vaid ka majanduse taastamisse 
ning tõhusasse jätkusuutliku 
majanduskasvu tagamisse ja töökohtade 
loomisse Euroopa Liidus tervikuna;

3. märgib, et ühtekuuluvuspoliitika kui ELi 
peamine investeerimisvahend, mille puhul 
võetakse täpselt arvesse piirkondlikke 
investeerimisvajadusi, ei panusta mitte 
ainult piirkondadevaheliste erinevuste 
kaotamisse, vaid ka majanduse taastamisse 
ning tõhusasse jätkusuutliku 
majanduskasvu tagamisse ja töökohtade 
loomisse Euroopa Liidus tervikuna; 
märgib, et seetõttu on 
ühtekuuluvuspoliitika parim kättesaadav 
vahend tagamaks, et taastumine oleks nii 
töökohtaderohke, kui Euroopa Komisjon 
oma iga-aastastes majanduskasvu 
analüüsides ette näeks;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Karima Delli

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. märgib, et ühtekuuluvuspoliitika kui ELi 
peamine investeerimisvahend, mille puhul 
võetakse täpselt arvesse piirkondlikke 
investeerimisvajadusi, ei panusta mitte 
ainult piirkondade vaheliste erinevuste 
kaotamisse, vaid ka majanduse taastamisse 
ning tõhusasse jätkusuutliku 
majanduskasvu tagamisse ja töökohtade 
loomisse Euroopa Liidus tervikuna;

3. märgib, et ühtekuuluvuspoliitika kui ELi 
peamine investeerimisvahend, mille puhul 
võetakse täpselt arvesse piirkondlikke 
investeerimisvajadusi, ei panusta mitte 
ainult piirkondadevaheliste erinevuste 
kaotamisse, vaid ka majanduse taastamisse 
ning tõhusasse jätkusuutliku 
majanduskasvu tagamisse ja töökohtade 
loomisse Euroopa Liidus tervikuna; on 
seetõttu seisukohal, et mis tahes kärped 
ühtekuuluvuspoliitika eelarves tooks 
kaasa olulisi negatiivseid tagajärgi ELi 
2020. aasta eesmärkidele;
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Or. en

Muudatusettepanek 11
Oldřich Vlasák

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. märgib, et ühtekuuluvuspoliitika kui ELi 
peamine investeerimisvahend, mille puhul 
võetakse täpselt arvesse piirkondlikke 
investeerimisvajadusi, ei panusta mitte 
ainult piirkondade vaheliste erinevuste 
kaotamisse, vaid ka majanduse taastamisse
ning tõhusasse jätkusuutliku 
majanduskasvu tagamisse ja töökohtade 
loomisse Euroopa Liidus tervikuna;

3. märgib, et ühtekuuluvuspoliitika kui ELi 
peamine investeerimisvahend, mille puhul 
võetakse täpselt arvesse piirkondlikke 
investeerimisvajadusi, ei panusta mitte 
ainult piirkondadevaheliste erinevuste 
kaotamisse, vaid Euroopa 2020. aasta 
strateegiaga sai sellest ka oluline vahend, 
millega toetada majanduse taastamist ning 
tõhusat jätkusuutliku majanduskasvu 
tagamist ja töökohtade loomist Euroopa 
Liidus tervikuna;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. on seisukohal, et regionaalpoliitika 
mängib ka edaspidi Euroopa poolaasta 
raames riiklike programmide 
väljatöötamisel tähtsat osa ning on 
keskpikas ja pikas perspektiivis üks 
peamisi vahendeid seatud sotsiaalpoliitika 
ja tööhõive-eesmärkide saavutamisel;

Or. en
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Muudatusettepanek 13
Karima Delli

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. toonitab nii väljamaksetele kui ka 
maksekohustustele seatavate 
makromajanduslike tingimuste ebaõiglast 
ja edasiliikumist takistavat aspekti, mis 
mõjutab piirkondasid, samas kui 
vastutavaks peavad jääma riikide 
valitsused;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Mojca Kleva Kekuš

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. osutab sellele, et erasektori 
eelarvepiirangute ja laenuandmisvõime 
vähendamise tingimustes on 
struktuurifondid peamine tõukejõud, mis 
stimuleerib majandust ning aitab saavutada 
Euroopa 2020. aasta strateegias sätestatud 
kasvu ja tööhõivega seotud eesmärke; 
rõhutab sellega seoses, et arvestades 
ühtekuuluvuspoliitika olulist rolli riiklike 
programmide arendamisel Euroopa 
poolaasta raamistikus, peaks see poliitika 
olema iga-aastases majanduskasvu 
analüüsis tähelepanu keskmes ning andma 
oma panuse iga-aastasesse kasvu ja 
töökohtade teemalisse arutellu ELis;

4. osutab sellele, et erasektori ränkade
eelarvepiirangute ja laenuandmisvõime 
vähendamise tingimustes on 
struktuurifondid oma rahalise suuruse ja 
taotletavate eesmärkidega peamine 
tõukejõud, mis stimuleerib majandust ning 
aitab saavutada Euroopa 2020. aasta 
strateegias sätestatud kasvu ja tööhõivega 
seotud eesmärke; rõhutab sellega seoses, et 
arvestades ühtekuuluvuspoliitika olulist 
rolli riiklike programmide arendamisel 
Euroopa poolaasta raamistikus, peaks see 
poliitika olema iga-aastases majanduskasvu 
analüüsis tähelepanu keskmes ning andma 
oma panuse iga-aastasesse kasvu ja 
töökohtade teemalisse arutellu ELis;

Or. en
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Muudatusettepanek 15
Ramona Nicole Mănescu

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. osutab sellele, et erasektori 
eelarvepiirangute ja laenuandmisvõime 
vähendamise tingimustes on 
struktuurifondid peamine tõukejõud, mis 
stimuleerib majandust ning aitab saavutada 
Euroopa 2020. aasta strateegias sätestatud 
kasvu ja tööhõivega seotud eesmärke; 
rõhutab sellega seoses, et arvestades 
ühtekuuluvuspoliitika olulist rolli riiklike 
programmide arendamisel Euroopa 
poolaasta raamistikus, peaks see poliitika 
olema iga-aastases majanduskasvu
analüüsis tähelepanu keskmes ning andma 
oma panuse iga-aastasesse kasvu ja 
töökohtade teemalisse arutellu ELis;

4. osutab sellele, et erasektori 
eelarvepiirangute ja laenuandmisvõime 
vähendamise tingimustes on 
struktuurifondid peamine liikmesriikidele 
kättesaadav tõukejõud, mis stimuleerib 
majandust ning aitab neil saavutada 
Euroopa 2020. aasta strateegias sätestatud 
kasvu ja tööhõivega seotud eesmärke; 
rõhutab sellega seoses, et arvestades 
ühtekuuluvuspoliitika olulist rolli riiklike 
programmide arendamisel Euroopa 
poolaasta raamistikus, peaks see poliitika 
olema iga-aastases majanduskasvu 
analüüsis tähelepanu keskmes ning andma 
oma panuse iga-aastasesse kasvu ja 
töökohtade teemalisse arutellu ELis;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Tamás Deutsch

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab vajadust kaasata riiklikud, 
piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused, 
sotsiaalpartnerid ja kodanikuühiskond 
poliitiliste juhiste kavandamisse ja 
rakendamisse iga-aastase majanduskasvu 
analüüsi raames, et tagada Euroopa 2020. 
aasta strateegia eesmärkide parem 
järgmine;

5. rõhutab vajadust kaasata riiklikud, 
piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused, 
ettevõtjad, sotsiaalpartnerid ja 
kodanikuühiskond poliitiliste juhiste 
kavandamisse ja rakendamisse iga-aastase 
majanduskasvu analüüsi raames, et tagada 
Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärkide 
parem järgimine; märgib siiski, et selline 
mitme valitsemistasandi lähenemisviis ei 
tohiks põhjustada halduskoormuse kasvu 
lõplike abisaajate jaoks;
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Or. en

Muudatusettepanek 17
Karima Delli

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab vajadust kaasata riiklikud,
piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused,
sotsiaalpartnerid ja kodanikuühiskond
poliitiliste juhiste kavandamisse ja 
rakendamisse iga-aastase majanduskasvu 
analüüsi raames, et tagada Euroopa 2020. 
aasta strateegia eesmärkide parem 
järgmine;

5. kutsub komisjoni ja nõukogu üles 
leppima kokku konkreetsetes meetmetes,
mis parandaksid riiklike, piirkondlike ja
kohalike ametiasutuste, sotsiaalpartnerite 
ja kodanikuühiskonna kaasamist
jätkusuutlike poliitikasuundade 
sõnastamisse ja rakendamisse Euroopa 
poolaasta raamistikus nii riikide kui ka 
Euroopa tasandil, et tagada Euroopa 2020. 
aasta strateegia eesmärkide parem 
järgimine;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Ramona Nicole Mănescu

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. peab ühtekuuluvuspoliitika jaoks 
esmatähtsaks panustada seesmiste 
konkurentsierinevuste ja struktuurilise 
tasakaalutuse vähendamisse, kasutades 
võimalust kohandada seda piirkondade
erivajadustele vastavaks; kiidab seetõttu 
heaks komisjoni algatuse korraldada 
eraldamata struktuurifondid võimaluse 
korral ümber vastavalt VKEde, 
energiatõhususe ja noorte tööhõive 
valdkonna vajadustele; palub teavitada end 
nõuetekohaselt selle algatuse 

6. peab ühtekuuluvuspoliitika jaoks 
esmatähtsaks panustada seesmiste 
konkurentsierinevuste ja struktuurilise 
tasakaalutuse vähendamisse, kasutades 
võimalust kohandada seda kohaliku, 
piirkondliku ning riikliku tasandi
erivajadustele vastavaks; juhib 
tähelepanu, et VKEdel saab olema ELi 
2020. aasta eesmärkide saavutamisel 
keskne roll, tugevdades majanduskasvu 
ning sotsiaalset ja territoriaalset 
ühtekuuluvust; kiidab seetõttu heaks 
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rakendamisest riiklikul tasandil; komisjoni algatuse korraldada eraldamata 
struktuurifondid võimaluse korral ümber 
vastavalt VKEde, energiatõhususe ja 
noorte tööhõive valdkonna vajadustele; 
palub teavitada end nõuetekohaselt selle 
algatuse rakendamisest riiklikul tasandil;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Mojca Kleva Kekuš

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. peab ühtekuuluvuspoliitika jaoks 
esmatähtsaks panustada seesmiste 
konkurentsierinevuste ja struktuurilise 
tasakaalutuse vähendamisse, kasutades 
võimalust kohandada seda piirkondade 
erivajadustele vastavaks; kiidab seetõttu 
heaks komisjoni algatuse korraldada 
eraldamata struktuurifondid võimaluse 
korral ümber vastavalt VKEde, 
energiatõhususe ja noorte tööhõive 
valdkonna vajadustele; palub teavitada end 
nõuetekohaselt selle algatuse 
rakendamisest riiklikul tasandil;

6. peab ühtekuuluvuspoliitika jaoks 
esmatähtsaks panustada seesmiste 
konkurentsierinevuste ja struktuurilise 
tasakaalutuse vähendamisse, kasutades 
võimalust kohandada seda piirkondade 
erivajadustele ja -tingimustele vastavaks; 
kiidab seetõttu heaks komisjoni algatuse 
korraldada eraldamata struktuurifondid 
võimaluse korral ümber vastavalt VKEde, 
energiatõhususe ja noorte tööhõive 
valdkonna vajadustele; palub teavitada end 
nõuetekohaselt selle algatuse 
rakendamisest riiklikul tasandil;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Mojca Kleva Kekuš

Arvamuse projekt
Punkt 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. väljendab heameelt selle üle, et 
komisjon on tunnistanud 2013. aasta 
majanduskasvu analüüsis, et eraldamata 
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struktuurifondide vahendite kiiremaks 
väljajagamiseks on vaja parandada veelgi 
haldussuutlikkust; juhib tähelepanu, et 
vastavad jõupingutused peaksid 
keskenduma riikliku, piirkondliku ja 
kohaliku tasandi ametiasutustele; 
rõhutab, et eraldamata struktuurifondide 
vahendite kiirem väljamaksmine võib 
aidata kaasa turu likviidsuse 
parandamisele;

Or. en

Muudatusettepanek 21
Karima Delli

Arvamuse projekt
Punkt 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. tuletab meelde piisava 
eluasemeturgude regulatsiooni taseme 
tagamise tähtsust kohalike ja piirkondlike 
tasakaalunihete vältimiseks; toonitab 
sotsiaalelamispindade positiivset rolli 
selles valdkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Mojca Kleva Kekuš

Arvamuse projekt
Punkt 6 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 b. nõustub komisjoniga, et 
uuenduslikud ELi rahastamisvahendid 
võivad toimida sihipäraste investeeringute 
katalüsaatoritena, saavutada ELi eelarvet 
võimendava mõju ning suurendada ELi 
majanduskasvu potentsiaali; seda silmas 
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pidades õhutab komisjoni andma 
liikmesriikidele ja piirkondadele seoses 
rahastamisvahendite rakendamise 
laiendamisega ühtekuuluvuspoliitikas 
2013. aastal ja tulevasel programmitöö 
perioodil (2014–2020) üksikasjalikku 
teavet, täiendavat abi ja suuniseid; kutsub 
liikmesriike üles järgima komisjoni ja 
näitama ka oma riiklikes reformikavades 
selgelt, kuidas nad kavatsevad kasutada 
struktuurifonde majanduskasvu ja 
tööhõivet parandavate prioriteetide 
edendamiseks rahastamisvahendite abil;

Or. en

Muudatusettepanek 23
Karima Delli

Arvamuse projekt
Punkt 6 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 b. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
tegelema ebasoodsas olukorras olevate 
rühmade, k.a vähemustesse kuuluvate 
inimeste (näiteks romade), vaeseimatest 
mikropiirkondadest pärinevate või 
puuetega inimeste vähese tööturul 
osalemisega; kutsub komisjoni ja 
liikmesriike üles tegelema ka töökohtade 
ebavõrdse jaotusega piirkondade ja 
sotsiaalsete rühmade vahel ning eelarvete 
tugevdamise mõjudega haavatavatele 
sotsiaalsetele rühmadele;

Or. en

Muudatusettepanek 24
Mojca Kleva Kekuš

Arvamuse projekt
Punkt 6 c (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 c. möönab Euroopa Investeerimispanga 
laenuandmisvõime suurenemise tähtsust
ja soovitab viia see kooskõlla ELi 
piirkondlike erinevuste kõrvaldamise 
prioriteetidega; kutsub komisjoni üles 
paluma, et liikmesriigid kasutaksid oma 
osa struktuurifondide eraldistest, et 
jagada Euroopa Investeerimispanga 
laenuriski ning anda VKEdele ja 
mikroettevõtjatele laenugarantiisid, 
saavutades seeläbi majandustegevuse 
hoogustumise kõigis sektorites ja 
piirkondades, tagades uusi 
tööhõivevõimalusi ning saades üle praegu 
VKEsid kahjustavast puudulikust krediidi 
kättesaadavusest;

Or. en

Muudatusettepanek 25
Mojca Kleva Kekuš

Arvamuse projekt
Punkt 6 d (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 d. märgib, et demograafiline areng 
mõjutab selgelt sotsiaalse taristu 
pakkumist, kujutades endast tõsist 
väljakutset kõigile põlvkondadele kogu 
ELis; toonitab seoses sellega, et komisjoni 
analüüsis tuleks kaaluda rohkem 
ühtekuuluvuspoliitika rolli 
demograafiliste probleemide 
lahendamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 26
Mojca Kleva Kekuš
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Arvamuse projekt
Punkt 6 e (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 e. kutsub komisjoni üles andma selgeid 
nõuandeid ja juhiseid seoses otsetoetuste 
rahastamise prioriteetide 
ümberkorraldamisega valdkondade 
suunas, mis on selgitatud välja kui 
suurima majanduskasvu ja tööhõive 
potentsiaaliga valdkonnad (näiteks 
ökotööstusharud, IKT-sektor, 
tervishoiusektor);

Or. en

Muudatusettepanek 27
Ramona Nicole Mănescu

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. kutsub liikmesriike üles struktuurifonde 
täiel määral ära kasutama, et suurendada 
konkurentsivõimet tööhõive valdkonnas 
ning võidelda tulemuslikult struktuurse ja 
pikaajalise töötusega; on seisukohal, et 
komisjon peaks esitama kiiremas korras 
ettepaneku võtta vastu Euroopa 
noortegarantii, et tõepoolest parandada 
nende noorte olukorda, kes ei tööta, õpi ega 
osale koolitustel, ning tegema tihedat 
koostööd liikmesriikidega, et rakendada 
osa kasutamata struktuurifondide 
vahenditest noorte töötusega võitlemiseks.

7. kutsub liikmesriike üles struktuurifonde 
täiel määral ära kasutama, et suurendada 
konkurentsivõimet tööhõive valdkonnas 
ning võidelda tulemuslikult struktuurse ja
pikaajalise töötusega; toonitab seoses 
sellega, et riiklikele ja piirkondlikele 
ametiasutustele tuleks tagada suuremad 
investeeringud nii rahalise abi kui ka 
koolituse jaoks, et parandada 
programmide eest vastutavate asutuste 
suutlikkust ja reeglite tundmist; on 
seisukohal, et komisjon peaks esitama 
kiiremas korras ettepaneku võtta vastu 
Euroopa noortegarantii, et tõepoolest 
parandada nende noorte olukorda, kes ei 
tööta, õpi ega osale koolitustel, ning 
tegema tihedat koostööd liikmesriikidega, 
et rakendada osa kasutamata 
struktuurifondide vahenditest noorte 
töötusega võitlemiseks.
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Or. en

Muudatusettepanek 28
Tamás Deutsch

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. kutsub liikmesriike üles struktuurifonde 
täiel määral ära kasutama, et suurendada 
konkurentsivõimet tööhõive valdkonnas 
ning võidelda tulemuslikult struktuurse ja 
pikaajalise töötusega; on seisukohal, et 
komisjon peaks esitama kiiremas korras 
ettepaneku võtta vastu Euroopa 
noortegarantii, et tõepoolest parandada 
nende noorte olukorda, kes ei tööta, õpi ega 
osale koolitustel, ning tegema tihedat 
koostööd liikmesriikidega, et rakendada 
osa kasutamata struktuurifondide 
vahenditest noorte töötusega võitlemiseks.

7. kutsub liikmesriike üles aktiivse 
tööturupoliitika kaudu struktuurifonde 
täiel määral ära kasutama, et suurendada 
kõigi vanuserühmade konkurentsivõimet 
tööhõive valdkonnas, et võimaldada 
pikemat tööelu ning võidelda tulemuslikult 
struktuurse ja pikaajalise töötusega; on 
seisukohal, et komisjon peaks esitama 
kiiremas korras ettepaneku võtta vastu 
Euroopa noortegarantii, et tõepoolest 
parandada nende noorte olukorda, kes ei 
tööta, õpi ega osale koolitustel, ning 
tegema tihedat koostööd liikmesriikidega, 
et rakendada osa kasutamata 
struktuurifondide vahenditest noorte 
töötusega võitlemiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 29
Vasilica Viorica Dăncilă

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. kutsub liikmesriike üles struktuurifonde 
täiel määral ära kasutama, et suurendada 
konkurentsivõimet tööhõive valdkonnas 
ning võidelda tulemuslikult struktuurse ja 
pikaajalise töötusega; on seisukohal, et 
komisjon peaks esitama kiiremas korras 
ettepaneku võtta vastu Euroopa 

7. kutsub liikmesriike üles struktuurifonde 
täiel määral ära kasutama, et suurendada 
konkurentsivõimet tööhõive valdkonnas 
ning võidelda tulemuslikult struktuurse ja 
pikaajalise töötusega; on seisukohal, et 
komisjon peaks esitama kiiremas korras 
ettepaneku võtta vastu Euroopa 
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noortegarantii, et tõepoolest parandada 
nende noorte olukorda, kes ei tööta, õpi ega 
osale koolitustel, ning tegema tihedat 
koostööd liikmesriikidega, et rakendada 
osa kasutamata struktuurifondide 
vahenditest noorte töötusega võitlemiseks.

noortegarantii, et tõepoolest parandada 
nende noorte olukorda, kes ei tööta, õpi ega 
osale koolitustel, ning tegema tihedat 
koostööd liikmesriikidega, et rakendada 
osa kasutamata struktuurifondide 
vahenditest noorte, eriti maapiirkondade 
noorte töötusega võitlemiseks, pannes 
rõhku nende ettevõtlikkusele, et hoida ära 
maapiirkondade elanikkonna vähenemist.

Or. en


