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Muudatusettepanek 1
Oldřich Vlasák

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab strateegilist rolli, mida etendab 
tugev ja tulemustele suunatud 
ühtekuuluvuspoliitika töökohtade loomisel 
ja majanduskasvus kogu liidus; rõhutab, et 
struktuuri- ja ühtekuuluvusfondid on 
liikmesriikides ja nende piirkondades 
tehtavate avaliku sektori investeeringute 
oluline osa;

1. rõhutab strateegilist rolli, mida etendab 
tugev ja tulemustele suunatud 
ühtekuuluvuspoliitika töökohtade loomisel 
ja majanduskasvus kogu liidus; rõhutab, et
Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid
on liikmesriikides, nende piirkondades ja 
kohalikes omavalitsustes tehtavate avaliku 
sektori investeeringute oluline osa;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. tunneb muret selle pärast, et 
mitmeaastase finantsraamistiku 
vastuvõtmisega seonduv ebakindlus 
takistab eelarve põhjalikku kavandamist, 
mis on tõsiselt murettekitav, sest aastal 
2014 algab uus programmitöö periood ja 
see mõjutab eriti ühtekuuluvuspoliitikat;

2. tunneb muret selle pärast, et 
mitmeaastase finantsraamistiku 
vastuvõtmisega seonduv ebakindlus 
takistab eelarve põhjalikku kavandamist, 
mis on tõsiselt murettekitav, sest aastal 
2014 algab uus programmitöö periood ja 
see mõjutab eriti ühtekuuluvuspoliitikat
ning seab ohtu loodetud tulemused nende 
eesmärkide osas;

Or. ro

Muudatusettepanek 3
Victor Boştinaru

Arvamuse projekt
Punkt 2



PE510.577v01-00 4/6 AM\934571ET.doc

ET

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. tunneb muret selle pärast, et 
mitmeaastase finantsraamistiku 
vastuvõtmisega seonduv ebakindlus 
takistab eelarve põhjalikku kavandamist, 
mis on tõsiselt murettekitav, sest aastal 
2014 algab uus programmitöö periood ja 
see mõjutab eriti ühtekuuluvuspoliitikat;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 4
Juozas Imbrasas

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. tunneb muret selle pärast, et 
mitmeaastase finantsraamistiku 
vastuvõtmisega seonduv ebakindlus 
takistab eelarve põhjalikku kavandamist, 
mis on tõsiselt murettekitav, sest aastal 
2014 algab uus programmitöö periood ja 
see mõjutab eriti ühtekuuluvuspoliitikat;

2. tunneb muret selle pärast, et 
mitmeaastase finantsraamistiku 
vastuvõtmisega seonduv ebakindlus 
takistab eelarve põhjalikku kavandamist, 
mis on murettekitav, sest aastal 2014 algab 
uus programmitöö periood ja see mõjutab 
eriti ühtekuuluvuspoliitikat;

Or. lt

Muudatusettepanek 5
Victor Boştinaru

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. juhib tähelepanu tõsiasjale, et idee 
luua Euroopa Ühendamise Rahastu ei ole 
ilma uue mitmeaastase finantsraamistiku 
vastuvõtmiseta elujõuline ning et selle 
seos Ühtekuuluvusfondiga on realistlik 
vaid eeldusel, et selleks eraldatakse 
piisavad ressursid ja kehtestatakse 
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piisavad nõuded;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Victor Boştinaru

Arvamuse projekt
Punkt 2 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 b. väljendab oma muret asjaolu pärast, 
et mõningatel juhtudel on komisjoni 
rakendatud maksete peatamine võinud 
olla seotud olemasolevate vahendite 
puudujäägiga, millest tulenevalt on 
rakendatud rangemaid kriteeriume;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Georgios Stavrakakis

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. palub lisaks komisjonil 
tähelepanelikult jälgida ja hinnata 
liikmesriikide maksete assigneeringute 
tegelikke vajadusi rubriigis 1b kogu 2013. 
aasta jooksul, et vältida eelmiste aastate 
olukorda; hoiatab, et maksete 
assigneeringute puudujääk võib takistada 
liidul kinni pidada oma juriidilistest 
kohustustest ning ohustada 
investeeringuid kohapeal;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Iosif Matula
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Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. palub komisjonil ja liikmesriikidel 
tegelda tulemuslikult halduspuudustega 
ühtekuuluvuspoliitika kohapealses 
rakendamises, tagada piisav kasutamise 
määr ning seatud eesmärkide ja tulemuste 
sisuline saavutamine; kutsub komisjoni 
seetõttu üles jätkama nimetatud eesmärkide 
saavutamiseks vajaliku abi andmist;

4. palub komisjonil ja liikmesriikidel 
tegelda tulemuslikult halduspuudustega 
ühtekuuluvuspoliitika kohapealses 
rakendamises, tagada piisav kasutamise 
määr ning seatud eesmärkide ja tulemuste 
sisuline saavutamine; kutsub komisjoni 
seetõttu üles jätkama nimetatud eesmärkide 
saavutamiseks vajaliku abi andmist; 
soovitab käesoleva programmiperioodi 
assigneeringud eraldada koolituskavadeks 
struktuurifondidest ja 
Ühtekuuluvusfondist toetust saavaid 
tulevasi programme juhtivatele asutustele;

Or. ro

Muudatusettepanek 9
Iosif Matula

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. on seisukohal, et järgmine programmitöö 
periood pakub võimaluse veelgi parandada 
ühtekuuluvuspoliitika positiivset mõju, 
ning nõuab, et partnerluslepingud ja 
programmid valmistataks ette võimalikult 
kiiresti, et rakendamine toimuks alates 1. 
jaanuarist 2014 edukalt ja üleminek 
järgmisse programmitöö perioodi oleks 
sujuv.

5. on seisukohal, et järgmine programmitöö 
periood pakub võimaluse veelgi parandada 
ühtekuuluvuspoliitika positiivset mõju, 
ning nõuab, et partnerluslepingud ja 
programmid valmistataks ette võimalikult 
kiiresti; nõuab tungivalt, et riikide 
ametiasutused edastaksid viivitamata oma 
soovitused, et rakendamine saaks edukalt 
alata 1. jaanuarist 2014 ja üleminek 
järgmisse programmitöö perioodi toimuks 
sujuvalt.

Or. ro


