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Muudatusettepanek 1
Constanze Angela Krehl

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. juhib tähelepanu sellele, et vastavalt 
subsidiaarsuse põhimõttele vastutavad 
pikaajaliste sotsiaalmajanduslike 
strateegiate ja poliitika rakendamise eest 
ELis erinevad avalik-õiguslikud 
organisatsioonid, sealhulgas Euroopa 
institutsioonid, ministeeriumid, 
piirkondlike või kohalike ametiasutuste 
osakonnad ning konkreetsed ametid;

1. juhib tähelepanu sellele, et vastavalt 
subsidiaarsuse põhimõttele vastutavad 
pikaajaliste sotsiaalmajanduslike 
strateegiate ja poliitika rakendamise eest 
ELis erinevad avalik-õiguslikud 
organisatsioonid, sealhulgas Euroopa 
institutsioonid, ministeeriumid, 
piirkondlike või kohalike ametiasutuste 
osakonnad ning konkreetsed ametid; tõstab 
esile asjaolu, et lisaks liikmesriikide 
riiklikele asutustele ja Euroopa Liidu 
institutsioonidele osalevad pikaajalise 
strateegia kujundamises ka majandus- ja 
sotsiaalpartnerid, vabaühendused ja 
teised sidusrühmad;

Or. de

Muudatusettepanek 2
Lena Kolarska-Bobińska

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. juhib tähelepanu sellele, et vastavalt 
subsidiaarsuse põhimõttele vastutavad 
pikaajaliste sotsiaalmajanduslike 
strateegiate ja poliitika rakendamise eest 
ELis erinevad avalik-õiguslikud 
organisatsioonid, sealhulgas Euroopa 
institutsioonid, ministeeriumid, 
piirkondlike või kohalike ametiasutuste 
osakonnad ning konkreetsed ametid;

1. juhib tähelepanu sellele, et vastavalt 
subsidiaarsuse põhimõttele vastutavad 
pikaajaliste sotsiaalmajanduslike 
strateegiate ja poliitika rakendamise eest 
ELis erinevad avalik-õiguslikud 
organisatsioonid, sealhulgas Euroopa 
institutsioonid, ministeeriumid, 
piirkondlike või kohalike ametiasutuste 
osakonnad ning konkreetsed ametid;
seetõttu rõhutab, et tuleks kohaldada 
mitmetasandilist valitsemist;
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Or. en

Muudatusettepanek 3
Iosif Matula

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. juhib tähelepanu sellele, et vastavalt 
subsidiaarsuse põhimõttele vastutavad 
pikaajaliste sotsiaalmajanduslike 
strateegiate ja poliitika rakendamise eest 
ELis erinevad avalik-õiguslikud 
organisatsioonid, sealhulgas Euroopa 
institutsioonid, ministeeriumid, 
piirkondlike või kohalike ametiasutuste 
osakonnad ning konkreetsed ametid;

1. juhib tähelepanu sellele, et vastavalt 
subsidiaarsuse põhimõttele vastutavad 
pikaajaliste sotsiaalmajanduslike 
strateegiate ja poliitika rakendamise eest 
ELis erinevad avalik-õiguslikud 
organisatsioonid, sealhulgas Euroopa 
institutsioonid, ministeeriumid, 
piirkondlike või kohalike ametiasutuste 
osakonnad ning konkreetsed ametid ja 
selles tegevuses osalevad ka 
vabaühendused;

Or. ro

Muudatusettepanek 4
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. on seisukohal, et Euroopa Liidu 
ühtlase arengu ja liidu programmide 
sujuva toimimise tagamiseks vajavad 
liikmesriigid kaasaegset haldus- ja 
juhtimissuutlikkust;

Or. ro

Muudatusettepanek 5
Petru Constantin Luhan
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Arvamuse projekt
Punkt 1 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 b. rõhutab, et vaatamata edusammudele 
piirkondade arengu ühtlustamisel on 
nende majandusliku ja sotsiaalse arengu 
tasemes endiselt suuri erinevusi, mis 
ilmnevad ka kodanikele pakutavate 
avalike teenuste kvaliteedis;

Or. ro

Muudatusettepanek 6
Constanze Angela Krehl

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et nendel organisatsioonidel on 
vaja kaasaegset haldus- ja juhtimisalast 
suutlikkust, et töötada välja teadlikud, 
omavahel seotud, ettenägelikud strateegiad 
ning panustada seejuures erinevate 
valdkondade eri poliitikate kvaliteeti ja 
tõhususse;

2. rõhutab, et nendel struktuuridel on vaja 
kaasaegset haldus- ja juhtimisalast 
suutlikkust, et töötada välja teadlikud, 
omavahel seotud, ettenägelikud strateegiad 
ning panustada seejuures erinevate 
valdkondade eri poliitikate kvaliteeti ja 
tõhususse; rõhutab, et tuleks hinnata 
kasutusel olevaid otsustusmehhanisme ja 
haldusmenetlusi, et kindlaks teha, kas 
haldust oleks vaja moderniseerida; juhib 
samas tähelepanu sellele, et suutlikkuse 
suurendamisega ei tohiks kaasneda uute 
mehhanismide või institutsioonide 
loomine, vaid olemasolevaid 
haldusmenetlusi tuleks tulevikule 
orienteeritud strateegiate raames 
tõhusamalt kasutada;

Or. de
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Muudatusettepanek 7
Vasilica Viorica Dăncilă

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et nendel organisatsioonidel on 
vaja kaasaegset haldus- ja juhtimisalast 
suutlikkust, et töötada välja teadlikud,
omavahel seotud, ettenägelikud strateegiad 
ning panustada seejuures erinevate 
valdkondade eri poliitikate kvaliteeti ja 
tõhususse;

2. rõhutab, et nendel organisatsioonidel on 
vaja kaasaegset haldus- ja juhtimisalast 
suutlikkust, et töötada välja omavahel 
seotud ettenägelikud strateegiad, mis 
peaksid hõlmama ka konkreetsete 
piirkondadega seotud teemasid, ning 
panustada seejuures erinevate valdkondade 
eri poliitikate kvaliteeti ja tõhususse;

Or. ro

Muudatusettepanek 8
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. arvestades, et kõige ebasoodsamas 
olukorras olevates piirkondades napib 
vajalikke finants- ja inimressursse ning 
haldustuge, mida oleks vaja selleks, et 
neile eraldatud ELi rahalisi vahendeid 
tulemuslikult kasutada;

Or. ro

Muudatusettepanek 9
Iosif Matula

Arvamuse projekt
Punkt 3
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab tõsiasja, et Euroopa 
Sotsiaalfondi ja Euroopa Regionaalarengu 
Fondi raames on võimalik saada rahalisi 
vahendeid institutsionaalse ja 
haldussuutlikkuse tugevdamiseks riiklikul, 
piirkondlikul ja kohalikult tasandil, 
sealhulgas inimressursside juhtimise 
parandamiseks, rollide ja pädevuse 
ümberjaotamiseks avalikus halduses, 
korruptsiooni vastu võitlemiseks, ettevõtete 
halduskoormuse vähendamiseks, 
sotsiaalpartnerite ja valitsusväliste 
organisatsioonide toetamiseks, poliitiliste 
arenguprotsesside kaasajastamiseks ning 
investeerimiseks riiklikesse 
rahastamiskõlbulikesse projektidesse 
erinevates e-valitsuse valdkondades;

3. rõhutab tõsiasja, et Euroopa 
Sotsiaalfondi ja Euroopa Regionaalarengu 
Fondi raames on võimalik saada rahalisi 
vahendeid institutsionaalse ja 
haldussuutlikkuse tugevdamiseks riiklikul, 
piirkondlikul ja kohalikult tasandil, 
sealhulgas inimressursside juhtimise 
parandamiseks, rollide ja pädevuse 
ümberjaotamiseks avalikus halduses, 
korruptsiooni vastu võitlemiseks, ettevõtete 
halduskoormuse vähendamiseks, 
sotsiaalpartnerite ja valitsusväliste 
organisatsioonide toetamiseks, poliitiliste 
arenguprotsesside kaasajastamiseks ning 
investeerimiseks riiklikesse 
rahastamiskõlbulikesse projektidesse 
erinevates e-valitsuse valdkondades; on 
seisukohal, et ühtekuuluvuspoliitika 
raames toimuva rahastamise tulevaste 
saajate ettevalmistamine peaks olema üks 
käesoleva programmiperioodi 
esmaülesandeid;

Or. ro

Muudatusettepanek 10
Constanze Angela Krehl

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab tõsiasja, et Euroopa 
Sotsiaalfondi ja Euroopa Regionaalarengu 
Fondi raames on võimalik saada rahalisi 
vahendeid institutsionaalse ja 
haldussuutlikkuse tugevdamiseks riiklikul, 
piirkondlikul ja kohalikult tasandil, 
sealhulgas inimressursside juhtimise 
parandamiseks, rollide ja pädevuse 
ümberjaotamiseks avalikus halduses, 
korruptsiooni vastu võitlemiseks, ettevõtete 

3. rõhutab tõsiasja, et Euroopa 
Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja 
Euroopa Regionaalarengu Fondi raames on 
võimalik saada rahalisi vahendeid 
institutsionaalse ja haldussuutlikkuse 
tugevdamiseks riiklikul, piirkondlikul ja 
kohalikult tasandil, sealhulgas 
inimressursside juhtimise parandamiseks, 
rollide ja pädevuse ümberjaotamiseks 
avalikus halduses, korruptsiooni vastu 
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halduskoormuse vähendamiseks, 
sotsiaalpartnerite ja valitsusväliste 
organisatsioonide toetamiseks, poliitiliste 
arenguprotsesside kaasajastamiseks ning 
investeerimiseks riiklikesse 
rahastamiskõlbulikesse projektidesse 
erinevates e-valitsuse valdkondades;

võitlemiseks, ettevõtete halduskoormuse 
vähendamiseks, sotsiaalpartnerite ja 
valitsusväliste organisatsioonide 
toetamiseks, poliitiliste arenguprotsesside 
kaasajastamiseks ning investeerimiseks 
riiklikesse rahastamiskõlbulikesse 
projektidesse erinevates e-valitsuse 
valdkondades;

Or. de

Muudatusettepanek 11
Constanze Angela Krehl

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. on seisukohal, et e-valitsusel võib olla 
tähtis roll suutlikkuse suurendamisel, 
halduse moderniseerimisel ja 
mitmesuguste riikliku ning Euroopa Liidu 
tasandi asutuste tegevuse paremal 
horisontaalsel ja vertikaalsel 
kooskõlastamisel; juhib ühtlasi 
tähelepanu sellele, et e-valitsuse 
rakendamisel tuleb toetuda liikmesriikide, 
Euroopa Liidu institutsioonide ja 
vabaühenduste ulatuslikele kogemustele;

Or. de

Muudatusettepanek 12
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. rõhutab, et hästi välja töötatud 
haldussuutlikkus, eelkõige projektide 
kavandamise ja rakendamise valdkonnas, 
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mõjutab suurel määral Euroopa 
rahastamisvahendite kasutamise võimet ja 
seda suutlikkust tuleks seetõttu 
tugevdada; on seisukohal, et erilist 
tähelepanu tuleks pöörata 
liikmesriikidele, kelle hilinemised ja 
madalad kasutamismäärad olid 2007.–
2013. aasta programmiperioodil 
silmapaistvalt suured;

Or. ro

Muudatusettepanek 13
Iosif Matula

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. on seisukohal, et ELi mitmeaastane 
finantsraamistik on väga oluline vahend 
Euroopa projekti pikaajalisel planeerimisel, 
võttes arvesse Euroopa väljavaateid ja liidu 
lisandväärtust; nõuab aga ELi eelarve ja 
liikmesriikide eelarvete vahelise 
koordineerimise parandamist ning 
kavandamisest rakendamiseni riiklike 
vahendite kasutamist selliselt, et oleks 
tagatud parem vastastikune täiendavus;

4. on seisukohal, et ELi mitmeaastane 
finantsraamistik on väga oluline vahend 
Euroopa projekti pikaajalisel planeerimisel, 
võttes arvesse Euroopa väljavaateid ja liidu 
lisandväärtust; nõuab aga ELi eelarve ja 
liikmesriikide eelarvete vahelise 
koordineerimise parandamist ning 
kavandamisest rakendamiseni riiklike 
vahendite kasutamist selliselt, et oleks 
tagatud parem vastastikune täiendavus; 
rõhutab, et väga tähtis on siduda ELi 
2020. aasta strateegia eesmärgid riiklike 
arengustrateegiatega, et tagada, et 
investeeringud oleksid nii tulemuslikud ja 
vastutustundlikud kui võimalik;

Or. ro

Muudatusettepanek 14
Maria do Céu Patrão Neves

Arvamuse projekt
Punkt 4
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. on seisukohal, et ELi mitmeaastane 
finantsraamistik on väga oluline vahend 
Euroopa projekti pikaajalisel planeerimisel, 
võttes arvesse Euroopa väljavaateid ja liidu 
lisandväärtust; nõuab aga ELi eelarve ja 
liikmesriikide eelarvete vahelise 
koordineerimise parandamist ning 
kavandamisest rakendamiseni riiklike 
vahendite kasutamist selliselt, et oleks 
tagatud parem vastastikune täiendavus;

4. on seisukohal, et ELi mitmeaastane 
finantsraamistik on väga oluline vahend 
Euroopa projekti pikaajalisel planeerimisel, 
võttes arvesse Euroopa väljavaateid ja liidu 
lisandväärtust; nõuab aga ELi eelarve ja 
liikmesriikide eelarvete vahelise 
koordineerimise parandamist ning 
kavandamisest rakendamiseni riiklike 
vahendite kasutamist selliselt, et oleks 
tagatud parem vastastikune täiendavus
ilma vahendite dubleerimiseta ning tõhus 
panus seatud eesmärkide saavutamisse;

Or. pt

Muudatusettepanek 15
Constanze Angela Krehl

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. on seisukohal, et ELi mitmeaastane 
finantsraamistik on väga oluline vahend 
Euroopa projekti pikaajalisel planeerimisel, 
võttes arvesse Euroopa väljavaateid ja liidu 
lisandväärtust; nõuab aga ELi eelarve ja 
liikmesriikide eelarvete vahelise 
koordineerimise parandamist ning 
kavandamisest rakendamiseni riiklike 
vahendite kasutamist selliselt, et oleks 
tagatud parem vastastikune täiendavus;

4. on seisukohal, et ELi mitmeaastane 
finantsraamistik on väga oluline vahend 
Euroopa projekti pikaajalisel planeerimisel, 
võttes arvesse Euroopa väljavaateid ja liidu 
lisandväärtust; nõuab aga ELi eelarve ja 
liikmesriikide eelarvete vahelise 
koordineerimise parandamist ning 
kavandamisest rakendamiseni riiklike 
vahendite kasutamist selliselt, et oleks 
tagatud parem vastastikune täiendavus, 
kooskõlastamine ja koostoime;

Or. de

Muudatusettepanek 16
Lena Kolarska-Bobińska

Arvamuse projekt
Punkt 6
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. on seisukohal, et ühtekuuluvuspoliitika 
ja teiste valdkondade poliitika 
kujundamine sõltub üha rohkem 
õigeaegselt kindlaks määratud pika-
aegsetest ülemaailmsetest arengutest; 
kinnitab seoses sellega erinevaid 
tulevikuteemalisi aruandeid, nagu projekt 
Euroopa 2030 (Euroopa Ülemkogule 
esitatav analüüsirühma aruanne Euroopa 
Liidu tuleviku kohta 2030. aastal) ning 
Euroopa strateegia- ja 
poliitikaanalüüsisüsteemi projekti ühe 
osana Euroopa Liidu Julgeoleku-uuringute 
Instituudi aruanne teemal: ülemaailmsed 
arengusuunad 2030 – kodanikud omavahel 
ühendatud ja polütsentrilises maailmas 
(„Global Trends 2030 – Citizens in an 
Interconnected and Polycentric World”);

6. on seisukohal, et ühtekuuluvuspoliitika 
ja teiste valdkondade poliitika 
kujundamine sõltub üha rohkem 
õigeaegselt kindlaks määratud pika-
aegsetest ülemaailmsetest arengutest; juhib
seoses sellega tähelepanu erinevatele 
tulevikuteemalistele aruannetele, nagu 
projekt Euroopa 2030 (Euroopa 
Ülemkogule esitatav analüüsirühma 
aruanne Euroopa Liidu tuleviku kohta 
2030. aastal) ning Euroopa strateegia- ja 
poliitikaanalüüsisüsteemi projekti ühe 
osana Euroopa Liidu Julgeoleku-uuringute 
Instituudi aruanne teemal: ülemaailmsed 
arengusuunad 2030 – kodanikud omavahel 
ühendatud ja polütsentrilises maailmas 
(„Global Trends 2030 – Citizens in an 
Interconnected and Polycentric World”);

Or. en

Muudatusettepanek 17
Constanze Angela Krehl

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. peab soovitavaks tihedamat koostööd 
uurivate algatuste osas ja 
institutsioonidevahelise süsteemi loomist 
pikaajaliste arengutendentside 
määratlemiseks peamistes 
poliitikaküsimustes, millega liit kokku 
puutub, ning leiab, et selline süsteem peaks 
hõlmama personali kõikidest asjaomastest 
ELi institutsioonidest ja ametitest, 
sealhulgas regioonide komiteest.

7. peab soovitavaks tihedamat koostööd 
uurivate algatuste osas ja 
institutsioonidevahelise süsteemi loomist 
pikaajaliste arengutendentside 
määratlemiseks peamistes 
poliitikaküsimustes, millega liit kokku 
puutub, ning leiab, et selline süsteem peaks 
hõlmama personali kõikidest asjaomastest 
ELi institutsioonidest ja ametitest, 
sealhulgas regioonide komiteest, samuti 
kõigist asjaomastest huvirühmadest ja 
vabaühendustest.

Or. de


