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Muudatusettepanek 1
Ramona Nicole Mănescu

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. on seisukohal, et tööstussektor on 
jätkuvalt majanduskasvu, innovatsiooni ja 
jätkusuutlikkuse oluline liikumapanev 
jõud, ning rõhutab, et tööstussektor on 
kestva majanduskriisi tõttu palju 
kannatanud; juhib tähelepanu sellele, et 
kogu toodangu maht on 10% väiksem kui 
enne kriisi ning tööstuses on kadunud üle 3 
miljoni töökoha;

1. rõhutab, et kuigi tööstussektor on kestva 
majanduskriisi tõttu palju kannatanud, on 
see jätkuvalt ELi 2020. aasta 
majanduskasvu, tööhõive, innovatsiooni, 
teadusuuringute, arengu, 
jätkusuutlikkuse ja konkurentsivõime 
eesmärkide saavutamise oluline 
liikumapanev jõud; juhib tähelepanu 
sellele, et kogu toodangu maht on 10% 
väiksem kui enne kriisi ning tööstuses on 
kadunud üle 3 miljoni töökoha;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Karima Delli, Nikos Chrysogelos

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. on seisukohal, et tööstussektor on 
jätkuvalt majanduskasvu, innovatsiooni ja 
jätkusuutlikkuse oluline liikumapanev 
jõud, ning rõhutab, et tööstussektor on 
kestva majanduskriisi tõttu palju 
kannatanud; juhib tähelepanu sellele, et 
kogu toodangu maht on 10% väiksem kui 
enne kriisi ning tööstuses on kadunud üle 3 
miljoni töökoha;

1. on seisukohal, et tööstussektor on 
jätkuvalt majanduskasvu, innovatsiooni ja 
tööhõive oluline liikumapanev jõud, ning 
rõhutab, et tööstussektor on kestva 
majanduskriisi tõttu palju kannatanud; 
juhib tähelepanu sellele, et kogu toodangu 
maht on 10% väiksem kui enne kriisi ning 
tööstuses on kadunud üle 3 miljoni 
töökoha; rõhutab, et Euroopa tööstusliku 
konkurentsivõime tulevik peaks põhinema 
jätkusuutlikkuse põhimõttel;

Or. en
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Muudatusettepanek 3
Vasilica Viorica Dăncilă

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. on seisukohal, et tööstussektor on 
jätkuvalt majanduskasvu, innovatsiooni ja 
jätkusuutlikkuse oluline liikumapanev 
jõud, ning rõhutab, et tööstussektor on 
kestva majanduskriisi tõttu palju 
kannatanud; juhib tähelepanu sellele, et 
kogu toodangu maht on 10% väiksem kui 
enne kriisi ning tööstuses on kadunud üle 3 
miljoni töökoha;

1. on seisukohal, et tööstussektor on 
jätkuvalt majanduskasvu, innovatsiooni ja 
jätkusuutlikkuse oluline liikumapanev 
jõud, ning rõhutab, et tööstussektor on 
kestva majanduskriisi tõttu palju 
kannatanud; juhib tähelepanu sellele, et 
kogu toodangu maht on 10% väiksem kui 
enne kriisi ning tööstuses on kadunud üle 3 
miljoni töökoha; märgib, et on olemas ka 
spetsiifiliselt tööstuste vajadustele 
kohandatud erialaste oskustega töötajate 
kasvava puuduse oht;

Or. ro

Muudatusettepanek 4
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. asub seisukohale, et tööstus on 
rahvusvahelisel tasandil kahtlemata üks 
meie põhivarasid, milleta ELil ei oleks nii 
tähtsat rolli majandusjõudude 
ülemaailmses tasakaalus; 

Or. ro

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

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 b. väljendab muret suuremahulise 
deindustrialiseerimise üle, mis on 
viimastel aastatel paljusid Euroopa 
traditsioonilisi tööstuskeskuseid 
mõjutanud, põhjustades liiga kõrget 
töötuse määra ja mitmeid demograafilisi 
probleeme; 

Or. ro

Muudatusettepanek 6
Karima Delli, Nikos Chrysogelos

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. väljendab sügavat muret finants- ja 
majandussurutise tagajärgede ja ELis aina 
kasvava ebavõrdsuse üle, eelkõige selle 
piirkondade tootlikkuse, konkurentsivõime 
ja jõukuse seisukohast; juhib tähelepanu 
sellele, et ilma rangete poliitiliste 
meetmeteta ja ELi uue nn 
tööstusrevolutsiooni toetuseks piisavaid 
rahalisi vahendeid eraldamata on järsul 
langusel tõsine kahjulik mõju mitte ainult 
ELi toodangule, vaid ka sotsiaalsele ja 
territoriaalsele ühtekuuluvusele;

2. väljendab sügavat muret finants- ja 
majandussurutise tagajärgede ja ELis aina 
kasvava ebavõrdsuse üle, eelkõige selle 
piirkondade tootlikkuse, konkurentsivõime 
ja jõukuse seisukohast; juhib tähelepanu 
sellele, et ilma rangete poliitiliste 
meetmeteta ja jätkusuutliku Euroopa 
tööstusrenessansi toetuseks piisavaid 
rahalisi vahendeid eraldamata on järsul 
langusel tõsine kahjulik mõju mitte ainult 
ELi toodangule, vaid ka sotsiaalsele ja 
territoriaalsele ühtekuuluvusele;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. väljendab sügavat muret finants- ja 
majandussurutise tagajärgede ja ELis aina 
kasvava ebavõrdsuse üle, eelkõige selle 
piirkondade tootlikkuse, konkurentsivõime 
ja jõukuse seisukohast; juhib tähelepanu 
sellele, et ilma rangete poliitiliste 
meetmeteta ja ELi uue nn 
tööstusrevolutsiooni toetuseks piisavaid 
rahalisi vahendeid eraldamata on järsul 
langusel tõsine kahjulik mõju mitte ainult 
ELi toodangule, vaid ka sotsiaalsele ja 
territoriaalsele ühtekuuluvusele;

2. väljendab sügavat muret finants- ja 
majandussurutise tagajärgede, 
investeeringute vähenemise ja ELis aina 
kasvava ebavõrdsuse üle, eelkõige selle 
piirkondade tootlikkuse, konkurentsivõime 
ja jõukuse seisukohast; juhib tähelepanu 
sellele, et ilma rangete poliitiliste 
meetmeteta ja ELi uue nn 
tööstusrevolutsiooni toetuseks piisavaid 
rahalisi vahendeid eraldamata on järsul 
langusel tõsine kahjulik mõju mitte ainult 
ELi toodangule, vaid ka sotsiaalsele ja 
territoriaalsele ühtekuuluvusele;

Or. fr

Muudatusettepanek 8
Alain Cadec

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. väljendab sügavat muret finants- ja 
majandussurutise tagajärgede ja ELis aina 
kasvava ebavõrdsuse üle, eelkõige selle 
piirkondade tootlikkuse, konkurentsivõime 
ja jõukuse seisukohast; juhib tähelepanu 
sellele, et ilma rangete poliitiliste 
meetmeteta ja ELi uue nn 
tööstusrevolutsiooni toetuseks piisavaid 
rahalisi vahendeid eraldamata on järsul 
langusel tõsine kahjulik mõju mitte ainult 
ELi toodangule, vaid ka sotsiaalsele ja 
territoriaalsele ühtekuuluvusele;

2. väljendab sügavat muret finants- ja 
majandussurutise tagajärgede ja ELis aina 
kasvava ebavõrdsuse üle, eelkõige selle 
piirkondade tootlikkuse, konkurentsivõime 
ja jõukuse seisukohast; juhib tähelepanu 
sellele, et esmatähtis on võtta rangeid 
poliitilisi meetmeid ja eraldada ELi uue nn 
tööstusrevolutsiooni toetuseks piisavaid 
rahalisi vahendeid, pannes rõhku uutele 
tehnoloogiatele (nanotehnoloogiad, 
biotehnoloogiad, mikroelektroonika); 
rõhutab, et vastasel korral on järsul 
langusel tõsine kahjulik mõju mitte ainult 
ELi toodangule, vaid ka sotsiaalsele ja 
territoriaalsele ühtekuuluvusele, samal ajal 
kui „tehnoloogiline lõhe” Euroopa Liidu 
ja teiste teadmuskeskuste (Ameerika 
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Ühendriigid, BRICS-riigid) vahel kasvab 
ohtlikult suureks;

Or. fr

Muudatusettepanek 9
Jens Geier

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. usub, et vanad tööstuspiirkonnad 
Euroopas saavad anda 
reindustrialiseerimisse olulise panuse; 
osutab sellega seoses asjaolule, et üldsuse 
tähelepanu on vanadelt 
tööstuspiirkondadelt eemaldunud ja erilisi 
probleeme arvesse võttes on vaja tagada 
konkreetsete piirkondlike 
arengustrateegiate jaoks piisavad 
investeerimisvõimalused;

Or. de

Muudatusettepanek 10
Ramona Nicole Mănescu

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab, et tulevasest 
ühtekuuluvuspoliitikast saab üks peamine 
ELi poliitika, mis tegeleb jätkusuutliku 
energia, kliimamuutuse ja 
ressursitõhususega seotud probleemidega 
toime tulemiseks tööstusinnovatsiooni 
edendamisega; on seetõttu seisukohal, et 
tõeliselt ajakohase tööstuspoliitika abil ELi 
ja selle piirkondade 
taasindustrialiseerimisel on tulevase 
ühtekuuluvuspoliitika ning Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondide tugi 

3. rõhutab, et tulevasest 
ühtekuuluvuspoliitikast saab üks peamine 
ELi poliitika, mis tegeleb jätkusuutliku 
energia, kliimamuutuse ja 
ressursitõhususega seotud probleemidega 
toime tulemiseks tööstusinnovatsiooni 
edendamisega aruka spetsialiseerumise 
kaudu; on seetõttu seisukohal, et tõeliselt 
ajakohase tööstuspoliitika abil ELi ja selle 
piirkondade taasindustrialiseerimisel on 
tulevase ühtekuuluvuspoliitika ning 
Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 
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ülioluline; tugi ülioluline;

Or. en

Muudatusettepanek 11
María Irigoyen Pérez

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab, et tulevasest 
ühtekuuluvuspoliitikast saab üks peamine 
ELi poliitika, mis tegeleb jätkusuutliku 
energia, kliimamuutuse ja 
ressursitõhususega seotud probleemidega 
toime tulemiseks tööstusinnovatsiooni 
edendamisega; on seetõttu seisukohal, et 
tõeliselt ajakohase tööstuspoliitika abil ELi 
ja selle piirkondade 
taasindustrialiseerimisel on tulevase 
ühtekuuluvuspoliitika ning Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondide tugi 
ülioluline;

3. rõhutab, et tulevasest 
ühtekuuluvuspoliitikast saab üks peamine 
ELi poliitika, mis tegeleb jätkusuutliku 
energia, kliimamuutuse ja 
ressursitõhususega seotud probleemidega 
toime tulemiseks tööstusinnovatsiooni 
edendamisega; on seetõttu seisukohal, et 
tõeliselt ajakohase kaasava, jätkusuutliku 
ja väga konkurentsivõimelise 
tööstuspoliitika abil ELi ja selle 
piirkondade taasindustrialiseerimisel on 
tulevase ühtekuuluvuspoliitika ning 
Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 
tugi ülioluline;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Karima Delli, Nikos Chrysogelos

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab, et tulevasest 
ühtekuuluvuspoliitikast saab üks peamine 
ELi poliitika, mis tegeleb jätkusuutliku 
energia, kliimamuutuse ja 
ressursitõhususega seotud probleemidega 
toime tulemiseks tööstusinnovatsiooni 
edendamisega; on seetõttu seisukohal, et 

3. rõhutab, et tulevasest 
ühtekuuluvuspoliitikast saab üks peamine 
ELi poliitika, mis tegeleb jätkusuutliku 
energia, kliimamuutuse ja 
ressursitõhususega seotud probleemidega 
toime tulemiseks tööstusinnovatsiooni 
edendamisega; on seetõttu seisukohal, et 
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tõeliselt ajakohase tööstuspoliitika abil 
ELi ja selle piirkondade 
taasindustrialiseerimisel on tulevase 
ühtekuuluvuspoliitika ning Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondide tugi 
ülioluline;

ringlevale, jätkusuutlikule, biopõhisele, 
energiatõhusale ja vähese CO2-heitega 
majandusele üleminekust juhinduva 
tööstuspoliitika abil ELi ja selle 
piirkondade taasindustrialiseerimisel on 
tulevase ühtekuuluvuspoliitika ning 
Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 
tugi ülioluline; nõuab paremate tulevaste 
sünergiate kavandamist 
ühtekuuluvuspoliitika programmide ja 
programmi Horisont 2020 vahel, et 
maksimeerida innovatsiooni piirkondlikul 
tasandil;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Vasilica Viorica Dăncilă

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab, et tulevasest 
ühtekuuluvuspoliitikast saab üks peamine 
ELi poliitika, mis tegeleb jätkusuutliku 
energia, kliimamuutuse ja 
ressursitõhususega seotud probleemidega 
toime tulemiseks tööstusinnovatsiooni 
edendamisega; on seetõttu seisukohal, et 
tõeliselt ajakohase tööstuspoliitika abil ELi 
ja selle piirkondade 
taasindustrialiseerimisel on tulevase 
ühtekuuluvuspoliitika ning Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondide tugi 
ülioluline;

3. rõhutab, et tulevasest 
ühtekuuluvuspoliitikast saab üks peamine 
ELi poliitika, mis tegeleb jätkusuutliku 
energia, kliimamuutuse ja nii materiaalsete 
kui inimressursside tõhusa kasutamisega
seotud probleemidega toime tulemiseks 
tööstusinnovatsiooni edendamisega, 
edendades elukestvat õpet vastusena 
asjaomastele probleemidele; on seetõttu 
seisukohal, et tõeliselt ajakohase 
tööstuspoliitika abil ELi ja selle 
piirkondade taasindustrialiseerimisel on 
tulevase ühtekuuluvuspoliitika ning 
Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 
tugi ülioluline;

Or. ro
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Muudatusettepanek 14
María Irigoyen Pérez

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. rõhutab, et iga piirkonna ja sektori 
piirkondlike tööstuslike 
arengustrateegiate kavandamisel tuleb 
selle piirkonna omadusi ja spetsiifilisi 
tugevaid külgi arvesse võtta, et saavutada 
Euroopa tööstuse kõrgetasemeline 
spetsialiseerumine;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. rõhutab, et piirialad puutuvad ühiste 
territoriaalsete eripärade tõttu sageli 
kokku sarnaste tööstusealaste 
probleemidega; kutsub komisjoni, 
liikmesriike ning kohalikke ja 
piirkondlikke asutusi üles töötama välja 
piiriülese tööstuse ümberkujundamise 
strateegiaid, piiriüleseid klastreid ning 
koolitus- ja tööhõivealaseid 
ühisstrateegiaid piiriüleste 
elukeskkondade tasandil;

Or. fr

Muudatusettepanek 16
Ramona Nicole Mănescu
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Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab, et riiklikes reformikavades on 
vaja välja tuua selged tööstusalase 
konkurentsivõime poliitilised strateegiad, 
kasutades selleks sihipärasemat 
lähenemisviisi, mis hõlmab prioriteetide 
seadmist järgmistes valdkondades: 
rahalistele vahenditele juurdepääsu 
lihtsustamine, teadus- ja arendustegevuse 
ning hariduse toetamine, halduslik 
lihtsustamine, töötajate maksude 
vähendamine, infrastruktuuri parandamine, 
kõigi sidusrühmade suurem kaasatus 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil ning 
tugev toetus VKE-le ja ettevõtjatele; on 
veendunud, et eri valitsustasandite ja 
sidusrühmade vaheline kooskõlastatum 
lähenemine saavutatakse kavandatud 
piirkondlike paktide lisamisega 
partnerluslepingutesse;

4. rõhutab, et nii ELi tasandil kui ka 
riiklikes reformikavades on vaja välja tuua 
selged tööstusalase konkurentsivõime 
poliitilised strateegiad, kasutades selleks 
sihipärasemat ja strateegilisemat
lähenemisviisi, mis hõlmab prioriteetide 
seadmist järgmistes valdkondades: 
rahalistele vahenditele juurdepääsu 
lihtsustamine, teadus- ja arendustegevuse,
hariduse ja kutsehariduse toetamine, 
halduslik lihtsustamine, töötajate maksude 
vähendamine, infrastruktuuri parandamine, 
kohalike ja piirkondlike asutuste ning 
kõigi sidusrühmade suurem kaasatus ning 
tugev toetus VKEdele ja ettevõtjatele; on 
veendunud, et eri valitsustasandite ja 
sidusrühmade vaheline kooskõlastatum 
lähenemine saavutatakse kavandatud 
piirkondlike paktide lisamisega 
partnerluslepingutesse;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Iosif Matula

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab, et riiklikes reformikavades on 
vaja välja tuua selged tööstusalase 
konkurentsivõime poliitilised strateegiad, 
kasutades selleks sihipärasemat 
lähenemisviisi, mis hõlmab prioriteetide 
seadmist järgmistes valdkondades: 
rahalistele vahenditele juurdepääsu 
lihtsustamine, teadus- ja arendustegevuse 
ning hariduse toetamine, halduslik 
lihtsustamine, töötajate maksude 

4. rõhutab, et riiklikes reformikavades on 
vaja välja tuua selged tööstusalase 
konkurentsivõime poliitilised strateegiad, 
kasutades selleks sihipärasemat 
lähenemisviisi, mis hõlmab prioriteetide 
seadmist järgmistes valdkondades: 
rahalistele vahenditele juurdepääsu 
lihtsustamine, teadus- ja arendustegevuse 
ning hariduse toetamine, pannes rõhku 
kutseõppele, halduslik lihtsustamine, 
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vähendamine, infrastruktuuri parandamine, 
kõigi sidusrühmade suurem kaasatus 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil ning 
tugev toetus VKE-le ja ettevõtjatele; on 
veendunud, et eri valitsustasandite ja 
sidusrühmade vaheline kooskõlastatum 
lähenemine saavutatakse kavandatud 
piirkondlike paktide lisamisega 
partnerluslepingutesse; 

töötajate maksude vähendamine, 
infrastruktuuri parandamine, kõigi 
sidusrühmade suurem kaasatus 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil ning 
tugev toetus VKEdele ja ettevõtjatele; on 
veendunud, et eri valitsustasandite ja 
sidusrühmade vaheline kooskõlastatum 
lähenemine saavutatakse kavandatud 
piirkondlike paktide lisamisega 
partnerluslepingutesse; 

Or. ro

Muudatusettepanek 18
María Irigoyen Pérez

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab, et riiklikes reformikavades on 
vaja välja tuua selged tööstusalase 
konkurentsivõime poliitilised strateegiad, 
kasutades selleks sihipärasemat 
lähenemisviisi, mis hõlmab prioriteetide 
seadmist järgmistes valdkondades: 
rahalistele vahenditele juurdepääsu 
lihtsustamine, teadus- ja arendustegevuse 
ning hariduse toetamine, halduslik 
lihtsustamine, töötajate maksude 
vähendamine, infrastruktuuri parandamine, 
kõigi sidusrühmade suurem kaasatus 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil ning 
tugev toetus VKE-le ja ettevõtjatele; on 
veendunud, et eri valitsustasandite ja 
sidusrühmade vaheline kooskõlastatum 
lähenemine saavutatakse kavandatud 
piirkondlike paktide lisamisega 
partnerluslepingutesse;

4. rõhutab, et riiklikes reformikavades on 
vaja välja tuua selged tööstusalase 
konkurentsivõime poliitilised strateegiad, 
kasutades selleks sihipärasemat 
lähenemisviisi, mis hõlmab prioriteetide 
seadmist järgmistes valdkondades: 
rahalistele vahenditele juurdepääsu 
lihtsustamine, teadus- ja arendustegevuse 
ning hariduse toetamine, halduslik 
lihtsustamine, töötajate maksude 
vähendamine, infrastruktuuri parandamine, 
kõigi sidusrühmade suurem kaasatus 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil ning 
tugev toetus VKEdele ja ettevõtjatele; on 
veendunud, et eri valitsustasandite ja 
sidusrühmade vaheline kooskõlastatum 
lähenemine saavutatakse kavandatud 
piirkondlike paktide lisamisega 
partnerluslepingutesse – see on vahend 
piirkondlike ja kohalike otsustajate 
poliitiliste eesmärkide kooskõlastamiseks 
ja sünkroonimiseks, et suunata nende 
tegevused ja finantsressursid strateegia 
„Euroopa 2020” eesmärkide ja sihtide 
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täitmisele;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab, et riiklikes reformikavades on 
vaja välja tuua selged tööstusalase 
konkurentsivõime poliitilised strateegiad, 
kasutades selleks sihipärasemat 
lähenemisviisi, mis hõlmab prioriteetide 
seadmist järgmistes valdkondades: 
rahalistele vahenditele juurdepääsu 
lihtsustamine, teadus- ja arendustegevuse 
ning hariduse toetamine, halduslik 
lihtsustamine, töötajate maksude 
vähendamine, infrastruktuuri parandamine, 
kõigi sidusrühmade suurem kaasatus 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil ning 
tugev toetus VKE-le ja ettevõtjatele; on 
veendunud, et eri valitsustasandite ja 
sidusrühmade vaheline kooskõlastatum 
lähenemine saavutatakse kavandatud 
piirkondlike paktide lisamisega 
partnerluslepingutesse;

4. rõhutab, et riiklikes reformikavades on 
vaja välja tuua selged tööstusalase 
konkurentsivõime poliitilised strateegiad, 
kasutades selleks sihipärasemat 
lähenemisviisi, mis hõlmab prioriteetide 
seadmist järgmistes valdkondades: 
rahalistele vahenditele juurdepääsu 
lihtsustamine, teadus- ja arendustegevuse 
ning hariduse ja kutseõppe toetamine, 
halduslik lihtsustamine, ettevõtete 
koormuse vähendamine, töötajate 
maksude vähendamine, tööturu sujuvaks 
muutmine, ettevõtete tulumaksu 
ühtlustamine Euroopa tasandil,
infrastruktuuri parandamine, kõigi 
sidusrühmade suurem kaasatus ja parem 
kooskõlastamine piirkondlikul ja kohalikul 
tasandil ning tugev toetus VKEdele ja 
ettevõtjatele; on veendunud, et eri 
valitsustasandite ja sidusrühmade vaheline 
kooskõlastatum lähenemine saavutatakse 
kavandatud piirkondlike paktide lisamisega 
partnerluslepingutesse;

Or. fr

Muudatusettepanek 20
Karima Delli, Nikos Chrysogelos

Arvamuse projekt
Punkt 4
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab, et riiklikes reformikavades on 
vaja välja tuua selged tööstusalase 
konkurentsivõime poliitilised strateegiad, 
kasutades selleks sihipärasemat 
lähenemisviisi, mis hõlmab prioriteetide 
seadmist järgmistes valdkondades: 
rahalistele vahenditele juurdepääsu 
lihtsustamine, teadus- ja arendustegevuse 
ning hariduse toetamine, halduslik 
lihtsustamine, töötajate maksude 
vähendamine, infrastruktuuri 
parandamine, kõigi sidusrühmade suurem 
kaasatus piirkondlikul ja kohalikul tasandil 
ning tugev toetus VKE-le ja ettevõtjatele; 
on veendunud, et eri valitsustasandite ja 
sidusrühmade vaheline kooskõlastatum 
lähenemine saavutatakse kavandatud 
piirkondlike paktide lisamisega 
partnerluslepingutesse;

4. rõhutab, et riiklikes reformikavades on 
vaja välja tuua selged tööstusalase 
konkurentsivõime poliitilised strateegiad,
millega üritataks tööstustegevusi 
relokaliseerida, kasutades selleks 
sihipärasemat territoriaalset 
lähenemisviisi, mis hõlmab prioriteetide 
seadmist järgmistes valdkondades: 
rahalistele vahenditele ja 
mikrokrediidivahenditele juurdepääsu 
lihtsustamine, teadus- ja arendustegevuse, 
sh sotsiaalse ja ökoloogilise innovatsiooni,
toetamine, sünergiad – sümbioos 
tööstusharude vahel kõrvalsaaduste
vähendamiseks ja ringmajanduse 
parandamiseks, parem juurdepääs 
haridusele, koolitustele ja elukestvale 
õppele, halduslik lihtsustamine ja 
suutlikkuse suurendamine, selged 
keskkondlikud määrused, maksustiimulite 
ümbersuunamine tööhõivelt ressurssidele, 
kasutusele ja saastele,
keskkonnasõbraliku infrastruktuuri 
parandamine, kõigi sidusrühmade suurem 
kaasatus piirkondlikul ja kohalikul tasandil 
ning prioriteetne toetus VKEdele, 
ettevõtjatele, käsitöö- ja 
sotsiaalettevõtetele; on veendunud, et eri 
valitsustasandite ja sidusrühmade vaheline 
kooskõlastatum lähenemine saavutatakse 
kavandatud piirkondlike paktide ja 
vahendite lisamisega 
partnerluslepingutesse;

Or. en

Muudatusettepanek 21
Alain Cadec

Arvamuse projekt
Punkt 4
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab, et riiklikes reformikavades on 
vaja välja tuua selged tööstusalase 
konkurentsivõime poliitilised strateegiad, 
kasutades selleks sihipärasemat 
lähenemisviisi, mis hõlmab prioriteetide 
seadmist järgmistes valdkondades: 
rahalistele vahenditele juurdepääsu 
lihtsustamine, teadus- ja arendustegevuse 
ning hariduse toetamine, halduslik 
lihtsustamine, töötajate maksude 
vähendamine, infrastruktuuri parandamine, 
kõigi sidusrühmade suurem kaasatus 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil ning 
tugev toetus VKE-le ja ettevõtjatele; on 
veendunud, et eri valitsustasandite ja 
sidusrühmade vaheline kooskõlastatum 
lähenemine saavutatakse kavandatud 
piirkondlike paktide lisamisega 
partnerluslepingutesse;

4. rõhutab, et riiklikes reformikavades on 
vaja välja tuua selged tööstusalase 
konkurentsivõime poliitilised strateegiad, 
kasutades selleks sihipärasemat 
lähenemisviisi, mis hõlmab prioriteetide 
seadmist järgmistes valdkondades: 
rahalistele vahenditele juurdepääsu 
lihtsustamine, teadus- ja arendustegevuse 
ning hariduse toetamine, halduslik 
lihtsustamine, töötajate maksude 
vähendamine, infrastruktuuri parandamine, 
kõigi sidusrühmade suurem kaasatus 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil ning 
tugev toetus VKEdele ja ettevõtjatele; on 
veendunud, et eri valitsustasandite ja 
sidusrühmade vaheline kooskõlastatum 
lähenemine saavutatakse kavandatud 
piirkondlike paktide lisamisega 
partnerluslepingutesse; tuletab meelde, et 
klastrid on ideaalne vahend nende 
osalejate koondamiseks ja nende 
tegevuste kooskõlastamiseks;

Or. fr

Muudatusettepanek 22
Dimitar Stoyanov

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab, et riiklikes reformikavades on 
vaja välja tuua selged tööstusalase 
konkurentsivõime poliitilised strateegiad, 
kasutades selleks sihipärasemat 
lähenemisviisi, mis hõlmab prioriteetide 
seadmist järgmistes valdkondades: 
rahalistele vahenditele juurdepääsu 
lihtsustamine, teadus- ja arendustegevuse 
ning hariduse toetamine, halduslik 
lihtsustamine, töötajate maksude 

4. rõhutab, et riiklikes reformikavades on 
vaja välja tuua selged tööstusalase 
konkurentsivõime poliitilised strateegiad, 
kasutades selleks sihipärasemat 
lähenemisviisi, mis hõlmab prioriteetide 
seadmist järgmistes valdkondades: 
rahalistele vahenditele juurdepääsu 
lihtsustamine, olemasoleva teadus- ja 
arendustegevuse ning piirkondlikele 
haridus- ja koolituskohtadele võrdse 



PE514.683v01-00 16/26 AM\941084ET.doc

ET

vähendamine, infrastruktuuri parandamine, 
kõigi sidusrühmade suurem kaasatus 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil ning 
tugev toetus VKE-le ja ettevõtjatele; on 
veendunud, et eri valitsustasandite ja 
sidusrühmade vaheline kooskõlastatum 
lähenemine saavutatakse kavandatud 
piirkondlike paktide lisamisega 
partnerluslepingutesse;

juurdepääsu toetamine, mis võimaldab 
töövõimalusi sotsiaalselt vähem soodsas 
olukorras inimestele, halduslik 
lihtsustamine, töötajate maksude 
vähendamine, infrastruktuuri parandamine, 
kõigi sidusrühmade suurem kaasatus 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil ning 
tugev toetus mikroettevõtjatele, VKEdele ja 
ettevõtjatele; on veendunud, et eri 
valitsustasandite ja sidusrühmade vaheline 
kooskõlastatum lähenemine saavutatakse 
kavandatud piirkondlike paktide lisamisega 
partnerluslepingutesse;

Or. bg

Muudatusettepanek 23
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. leiab, et Euroopa 
taasindustrialiseerimisega peavad 
kaasnema noorte jaoks uute töökohtade 
loomise püüded, mille saavutamiseks on 
vaja tagada, et ühenduse 
tööhõivestrateegiad oleksid kohandatud 
Euroopa tööstuse tulevastele vajadustele, 
ning on vaja käivitada piirkondlikke ja 
riiklikke programme, millega pakutaks 
noortele kvaliteetset tehnikaalast haridust 
ja edendataks ettevõtlikkust noorte seas 
juurdepääsu kaudu Euroopa fondidele ja 
ärialastele nõuannetele;

Or. ro

Muudatusettepanek 24
María Irigoyen Pérez
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Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. tuletab meelde, et piirkondlikud 
majandused on võtmetähtsusega aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
saavutamisel, kuna neil on nii vajalikud 
teadmised kui ka suutlikkus kohalike 
sidusrühmade mobiliseerimiseks vastavalt 
nende piirkondlikele iseärasustele; kordab 
innovatsiooni- ja kestlikkuskavade 
piirkondlikul, riiklikul ja Euroopa 
tasandil ühendamise tähtsust tugevate 
piirkondlike ja riiklike aruka 
spetsialiseerumise uuringu- ja 
innovatsioonistrateegiate (RIS3) kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 25
Karima Delli, Nikos Chrysogelos

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. on arvamusel, et selleks, et Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondid saaksid 
strateegilise integreeritud lähenemise 
kaudu pakkuda sihipärasemat tuge, peaks 
RIS3 strateegiate elluviimine olema 
jätkuvalt tulevase ühtekuuluvuspoliitika 
teadus- ja arendustegevuse ning 
innovatsiooni eesmärkide raames antava 
rahastuse saamise eeltingimus; osutab 
sellele, et piirkondade suhtelistel eelistel 
põhinevad RIS3 strateegiad edendavad 
tootlikkust tõstvaid meetmeid, meelitavad 
tänu tugevale finantsvõimendusele ligi 
avalikku ja erakapitali ning aitavad 
olemasolevate vahendite tulemuslikuma 
kasutamise eesmärgil piirkondadel oma 
vahendeid peamistele prioriteetidele 

5. on arvamusel, et selleks, et Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondid saaksid 
strateegilise integreeritud lähenemise 
kaudu pakkuda sihipärasemat tuge, peaks 
aruka spetsialiseerumise strateegiate 
elluviimine olema jätkuvalt tulevase 
ühtekuuluvuspoliitika teadus- ja 
arendustegevuse ning innovatsiooni 
eesmärkide raames antava rahastuse 
saamise eeltingimus; osutab sellele, et 
piirkondade suhtelistel eelistel põhinevad 
aruka spetsialiseerumise strateegiad on 
integreeritud asukohapõhised 
majandusliku ülemineku kavad ning need 
edendavad tootlikkust tõstvaid meetmeid, 
meelitavad tänu tugevale 
finantsvõimendusele ligi avalikku ja 
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koondada; erakapitali ning aitavad olemasolevate 
vahendite tulemuslikuma kasutamise ning 
kohalike inimväärsete töökohtade loomise 
ja majanduse mitmekesistamise
eesmärkidel piirkondadel oma vahendeid 
peamistele prioriteetidele koondada, mis 
on piirkonna asjaomaste varade suhtes 
asjakohased;

Or. en

Muudatusettepanek 26
Iosif Matula

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. toetab tööstusparkide kasvu koostöö 
kaudu riiklike ja kohalike asutuste, 
ettevõtjate ning teadus- ja 
arendusorganisatsioonide vahel, et luua 
ärikeskkond, mis on võimalikult 
atraktiivne ja innovatsiooni soosiv;

Or. ro

Muudatusettepanek 27
María Irigoyen Pérez

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. rõhutab, et riiklikud ja piirkondlikud 
asutused peavad kavandama 
majandusliku, sotsiaalse ja keskkondliku 
innovatsiooni oma jätkusuutliku arengu 
strateegiate keskmesse, mida viivad edasi 
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tugevad võrgustikud, teadmiste 
vahetamine ning halduse ja innovatsiooni 
ökosüsteemid, mis koosnevad kõrgelt 
spetsialiseerunud VKEde ja 
tööstussektorite klastritest;

Or. en

Muudatusettepanek 28
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. rõhutab, kui tähtis on ühenduse 
erinevate poliitikavaldkondade ja 
erinevate olemasolevate Euroopa fondide 
suurem kooskõlastamine, et soodustada 
taasindustrialiseerimist, lähtudes eelkõige 
ühise strateegilise raamistiku suunistest, 
mis on väljatöötamisel aastateks 2014–
2020;

Or. fr

Muudatusettepanek 29
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Arvamuse projekt
Punkt 5 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 b. on seisukohal, et 
taasindustrialiseerimise strateegiate 
väljatöötamise raames ei ole kultuuri- ja 
loometööstuse potentsiaali, sõltumata 
nende panusest Euroopa majandusse, veel 
piisavalt arvesse võetud; kutsub avaliku ja 
erasektori sidusrühmi üles tegema 
kultuuri- ja loometööstuse edendamiseks 
koostööd piirkondlike 
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innovatsiooniinkubaatorite loomiseks, mis 
ühendavad loomeettevõtteid, ülikoole, 
investoreid ja kultuuriasutusi;

Or. fr

Muudatusettepanek 30
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. jagab komisjoni ja nõukogu arvamust, et 
konkurentsivõime kasv peaks olema nii 
siseturul kui ka kolmandate riikidega 
toimuvas kaubanduses absoluutne 
prioriteet; rõhutab, kui vajalik ja oluline on 
luua Euroopa standardid, mis oleksid 
laialdaselt kohaldatud ja maailmaturul ELi 
poolt kaitstud, nii et Euroopa ettevõtjate 
rakendatud uuenduslikud meetmed ei tooks 
neile kaasa karistust, vaid muutuksid järk-
järgult hoopis ülemaailmseks standardiks;

6. jagab komisjoni ja nõukogu arvamust, et 
konkurentsivõime kasv peaks olema nii 
siseturul kui ka kolmandate riikidega 
toimuvas kaubanduses absoluutne 
prioriteet; kutsub komisjoni üles 
tugevdama ekspordiabi ja 
tööstusettevõtete, eelkõige VKEde 
internatsionaliseerimise mehhanisme;
rõhutab, kui vajalik ja oluline on luua 
Euroopa standardid, mis oleksid laialdaselt 
kohaldatud ja maailmaturul ELi poolt 
kaitstud, nii et Euroopa ettevõtjate 
rakendatud uuenduslikud meetmed ei tooks 
neile kaasa karistust, vaid muutuksid järk-
järgult hoopis ülemaailmseks standardiks; 
palub komisjonil kaitsta tõelist 
vastastikust kaubavahetuses, eelkõige 
riigihanketurgudele juurdepääsul, et mitte 
enam kannatada teatavate 
kaubanduspartnerite protektsionistlike 
meetmete ja diskrimineerivate tavade all;

Or. fr

Muudatusettepanek 31
Karima Delli, Nikos Chrysogelos

Arvamuse projekt
Punkt 6



AM\941084ET.doc 21/26 PE514.683v01-00

ET

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. jagab komisjoni ja nõukogu arvamust, et 
konkurentsivõime kasv peaks olema nii 
siseturul kui ka kolmandate riikidega 
toimuvas kaubanduses absoluutne 
prioriteet; rõhutab, kui vajalik ja oluline on 
luua Euroopa standardid, mis oleksid 
laialdaselt kohaldatud ja maailmaturul ELi 
poolt kaitstud, nii et Euroopa ettevõtjate 
rakendatud uuenduslikud meetmed ei tooks 
neile kaasa karistust, vaid muutuksid järk-
järgult hoopis ülemaailmseks standardiks;

6. jagab komisjoni ja nõukogu arvamust, et 
konkurentsivõime kasv peaks olema nii 
siseturul kui ka kolmandate riikidega 
toimuvas kaubanduses absoluutne 
prioriteet; rõhutab, kui vajalik ja oluline on 
luua Euroopa standardid, mis oleksid 
laialdaselt kohaldatud ja maailmaturul ELi 
poolt kaitstud, eelkõige seoses 
keskkonnaalase ja sotsiaalse vastutusega, 
nii et Euroopa ettevõtjate rakendatud 
uuenduslikud meetmed ei tooks neile kaasa 
karistust, vaid muutuksid järk-järgult 
hoopis ülemaailmseks standardiks;

Or. en

Muudatusettepanek 32
Alain Cadec

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. jagab komisjoni ja nõukogu arvamust, et 
konkurentsivõime kasv peaks olema nii 
siseturul kui ka kolmandate riikidega 
toimuvas kaubanduses absoluutne 
prioriteet; rõhutab, kui vajalik ja oluline on 
luua Euroopa standardid, mis oleksid 
laialdaselt kohaldatud ja maailmaturul ELi 
poolt kaitstud, nii et Euroopa ettevõtjate 
rakendatud uuenduslikud meetmed ei tooks 
neile kaasa karistust, vaid muutuksid järk-
järgult hoopis ülemaailmseks standardiks;

6. jagab komisjoni ja nõukogu arvamust, et 
konkurentsivõime kasv peaks olema nii 
siseturul kui ka kolmandate riikidega 
toimuvas kaubanduses absoluutne 
prioriteet; rõhutab, kui vajalik ja oluline on 
luua Euroopa standardid, mis oleksid 
laialdaselt kohaldatud ja maailmaturul ELi 
poolt kaitstud, nii et Euroopa ettevõtjate 
rakendatud uuenduslikud meetmed ei tooks 
neile kaasa karistust, vaid muutuksid järk-
järgult hoopis ülemaailmseks standardiks, 
eelkõige vastastikkuse põhimõtte kaudu;

Or. fr

Muudatusettepanek 33
María Irigoyen Pérez
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Arvamuse projekt
Punkt 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. väljendab sügavat muret seoses 
majandus- ja finantskriisi negatiivsete 
mõjudega ELi piirkondade suutlikkusele 
rahastada aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu tootlikke investeeringuid, 
mis võib seetõttu Euroopa 2020. aasta 
eesmärkide saavutamise ohtu seada;

Or. en

Muudatusettepanek 34
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Arvamuse projekt
Punkt 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. palub komisjonil kehtestada liidu 
piiridel keskkonna- ja sotsiaalmaks, et 
tasakaalustada ELi tööstusvaldkondadele 
kehtestatud Euroopa sotsiaalseid ja 
keskkonnaalaseid standardeid;

Or. fr

Muudatusettepanek 35
Ramona Nicole Mănescu

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. on arvamusel, et toetuste kõrval peab ka 
laenudel, riskikapitalil, garantiidel ja 
muudel finantskorraldusvahendite liikidel 
olema olulisem roll; nõuab 

7. on arvamusel, et toetuste kõrval peab ka 
laenudel, riskikapitalil, garantiidel ja 
muudel finantskorraldusvahendite liikidel, 
nagu uued konkurentsivõime 
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rahastamisvahendite nõuetekohast 
kasutamist, ühendades selleks erinevat liiki 
rahalisi toetusi, nii otseseid kui kaudseid 
(eelkõige selliseid, mis on kättesaadavad 
VKE-le), et pakkuda rohkem vajadustele 
vastavat ligipääsu rahastusele;

finantsvahendid, olema olulisem roll; 
nõuab rahastamisvahendite nõuetekohast 
kasutamist, ühendades selleks erinevat liiki 
rahalisi toetusi, nii otseseid kui kaudseid 
(eelkõige selliseid, mis on kättesaadavad 
VKEdele), et pakkuda rohkem vajadustele 
vastavat ligipääsu rahastusele;

Or. en

Muudatusettepanek 36
Karima Delli, Nikos Chrysogelos

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. on arvamusel, et toetuste kõrval peab ka 
laenudel, riskikapitalil, garantiidel ja 
muudel finantskorraldusvahendite liikidel 
olema olulisem roll; nõuab 
rahastamisvahendite nõuetekohast 
kasutamist, ühendades selleks erinevat liiki 
rahalisi toetusi, nii otseseid kui kaudseid 
(eelkõige selliseid, mis on kättesaadavad 
VKE-le), et pakkuda rohkem vajadustele 
vastavat ligipääsu rahastusele;

7. on arvamusel, et toetuste kõrval peab ka 
laenudel, riskikapitalil, garantiidel ja 
muudel finantskorraldusvahendite liikidel 
olema oma roll; nõuab 
rahastamisvahendite nõuetekohast 
kasutamist, ühendades selleks erinevat liiki 
rahalisi toetusi, nii otseseid kui kaudseid 
(eelkõige selliseid, mis on kättesaadavad 
VKEdele ning käsitöö- ja 
sotsiaalettevõtetele), et pakkuda rohkem 
vajadustele vastavat ligipääsu rahastusele; 
jääb arvamusele, et Euroopa 
struktuuriinvesteeringute fondide toetused 
finantsinstrumentidele peavad olema 
vastavuses neid fonde puudutavates 
õigusaktides sätestatud nõuete ja 
põhimõtetega;

Or. en

Muudatusettepanek 37
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Arvamuse projekt
Punkt 7
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. on arvamusel, et toetuste kõrval peab ka 
laenudel, riskikapitalil, garantiidel ja 
muudel finantskorraldusvahendite liikidel 
olema olulisem roll; nõuab 
rahastamisvahendite nõuetekohast 
kasutamist, ühendades selleks erinevat liiki 
rahalisi toetusi, nii otseseid kui kaudseid 
(eelkõige selliseid, mis on kättesaadavad 
VKE-le), et pakkuda rohkem vajadustele 
vastavat ligipääsu rahastusele;

7. on arvamusel, et toetuste kõrval peab ka 
laenudel, riskikapitalil, garantiidel ja 
muudel finantskorraldusvahendite liikidel 
olema olulisem roll; nõuab 
rahastamisvahendite nõuetekohast 
kasutamist, ühendades selleks erinevat liiki 
rahalisi toetusi, nii otseseid kui kaudseid 
(eelkõige selliseid, mis on kättesaadavad 
VKEdele), et pakkuda rohkem vajadustele 
vastavat ligipääsu rahastusele; palub luua 
VKEde Euroopa pank, nagu on loodud 
Oseo Prantsusmaal ja Kreditanstalt für 
Wiederaufbau Saksamaal;

Or. fr

Muudatusettepanek 38
Iosif Matula

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. on arvamusel, et toetuste kõrval peab ka 
laenudel, riskikapitalil, garantiidel ja 
muudel finantskorraldusvahendite liikidel 
olema olulisem roll; nõuab 
rahastamisvahendite nõuetekohast 
kasutamist, ühendades selleks erinevat liiki 
rahalisi toetusi, nii otseseid kui kaudseid 
(eelkõige selliseid, mis on kättesaadavad 
VKE-le), et pakkuda rohkem vajadustele 
vastavat ligipääsu rahastusele;

7. on arvamusel, et toetuste kõrval peab ka 
laenudel, riskikapitalil, garantiidel ja 
muudel finantskorraldusvahendite liikidel 
olema olulisem roll; nõuab 
rahastamisvahendite nõuetekohast 
kasutamist, ühendades selleks erinevat liiki 
rahalisi toetusi, nii otseseid kui kaudseid 
(eelkõige selliseid, mis on kättesaadavad 
VKEdele), et pakkuda rohkem vajadustele 
vastavat ligipääsu rahastusele; rõhutab 
vajadust hõlbustada juurdepääsu 
tehnologiseerimise rahastamisele VKEde 
ning kohaliku ärikogukonna jaoks;

Or. ro
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Muudatusettepanek 39
Karima Delli, Nikos Chrysogelos

Arvamuse projekt
Punkt 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. on seisukohal, et arvestades praegust 
finants-, majandus- ja sotsiaalkriisi, on 
avaliku ja erasektori investeeringud 
majanduskasvu üldstrateegia olulised 
osad; toetab sellega seoses riigiabi 
süsteemi üldist reformi, mille läbiviimiseks 
kohaldatakse lähenemist, mis põhineb 
suuremal määral sotsiaalsetel ja 
majanduslikel kaalutlustel.

8. on seisukohal, et arvestades praegust 
finants-, majandus- ja sotsiaalkriisi, on 
avaliku ja erasektori investeeringud 
jätkusuutliku arengu üldstrateegia olulised 
osad; toetab sellega seoses riigiabi 
süsteemi üldist reformi, mille läbiviimiseks 
kohaldatakse lähenemist, mis põhineb 
suuremal määral sotsiaalsetel ja 
majanduslikel kaalutlustel.

Or. en

Muudatusettepanek 40
María Irigoyen Pérez

Arvamuse projekt
Punkt 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. on seisukohal, et arvestades praegust 
finants-, majandus- ja sotsiaalkriisi, on 
avaliku ja erasektori investeeringud 
majanduskasvu üldstrateegia olulised osad; 
toetab sellega seoses riigiabi süsteemi 
üldist reformi, mille läbiviimiseks 
kohaldatakse lähenemist, mis põhineb 
suuremal määral sotsiaalsetel ja 
majanduslikel kaalutlustel.

8. on seisukohal, et arvestades praegust 
finants-, majandus- ja sotsiaalkriisi, on 
avaliku ja erasektori investeeringud 
majanduskasvu üldstrateegia olulised osad; 
toetab sellega seoses riigiabi süsteemi 
üldist reformi, mille läbiviimiseks 
kohaldatakse lähenemist, mis põhineb 
suuremal määral sotsiaalsetel ja 
majanduslikel kaalutlustel; kordab, kui 
tähtis on võtta suuremal määral arvesse 
avaliku sektori kulude kvaliteeti ja 
tõhusust.

Or. en

Muudatusettepanek 41
Iosif Matula
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Arvamuse projekt
Punkt 8 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 a. toetab „tagasitoomise” algatusi, 
millega üritatakse tootmist osaliselt 
kolmandatest riikidest tagasi tuua; leiab, 
et sellised algatused tagaksid toodete 
kvaliteedi, looksid töökohti ja vähendaksid 
mõju keskkonnale.

Or. ro

Muudatusettepanek 42
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Arvamuse projekt
Punkt 8 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 a. palub sellega seoses komisjonil läbi 
vaadata Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklites 101 ja 102 sätestatud 
konkurentsieeskirjad ja neid leevendada, 
et soodustada Airbusi- või EADSi-
sarnaste tööstusalaste Euroopa 
„meistrite” esilekerkimist; tuletab samuti 
meelde Euroopa Parlamendi poolt 
Vlasaki raportis (2013/2104(INI)) 
väljendatud nõudmisi seoses piirkondliku 
riigiabi suuniste läbivaatamisega, et 
lihtsustada tootlike investeeringute 
rakendamist Euroopa 
tööstusvaldkondades.

Or. fr


