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Muudatusettepanek 1
Ernest Maragall
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. toonitab, et majanduskriis on rängalt 
kahjustanud majanduslikku, sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust, mille 
tulemuseks on tohutud erinevused 
liikmesriikide vahel; tuletab meelde, et
alates kriisi algusest on ELi
tootmissektoris kadunud üle 3,8 miljoni 
töökoha1;

1. toonitab, et majanduskriis on rängalt 
kahjustanud majanduslikku, sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust, mille 
tulemuseks on tohutud erinevused 
liikmesriikide vahel; rõhutab vajadust 
tugevdada ELi ühtekuuluvuspoliitikat,
esitades selgelt prioriteedid ning 
rõhutades asjaolu, et piirkondlike 
erinevuste vähendamine on peamine 
vahend ELi tasandil majanduskasvu ja 
töökohtade loomise eesmärgi täitmiseks;

__________________
1 Tööstuse tulemustabel 2013, komisjoni 
talituste töödokument, lk 6.

Or. en

Muudatusettepanek 2
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. toonitab, et majanduskriis on rängalt 
kahjustanud majanduslikku, sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust, mille 
tulemuseks on tohutud erinevused
liikmesriikide vahel; tuletab meelde, et 
alates kriisi algusest on ELi tootmissektoris 
kadunud üle 3,8 miljoni töökoha1;

1. toonitab, et majanduskriis on ohustanud
majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset 
ühtekuuluvust ELis, mis näitab, et 
liikmesriikide vahel on endiselt tohutud 
erinevused; tuletab meelde, et alates kriisi 
algusest on ELi tootmissektoris kadunud 
üle 3,8 miljoni töökoha1;

__________________ __________________
1 Tööstuse tulemustabel 2013, komisjoni 1 Tööstuse tulemustabel 2013, komisjoni 
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talituste töödokument, lk 6. talituste töödokument, lk 6.

Or. en

Muudatusettepanek 3
Herbert Reul

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. toonitab, et majanduskriis on rängalt 
kahjustanud majanduslikku, sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust, mille 
tulemuseks on tohutud erinevused
liikmesriikide vahel; tuletab meelde, et 
alates kriisi algusest on ELi tootmissektoris 
kadunud üle 3,8 miljoni töökoha1;

1. toonitab, et majanduskriis on rängalt 
kahjustanud majanduslikku, sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust ja 
suurendanud erinevusi liikmesriikide 
vahel; tuletab meelde, et alates kriisi 
algusest on ELi tootmissektoris kadunud 
üle 3,8 miljoni töökoha1;

__________________ __________________
1 Tööstuse tulemustabel 2013, komisjoni 
talituste töödokument, lk 6.

1 Tööstuse tulemustabel 2013, komisjoni 
talituste töödokument, lk 6.

Or. de

Muudatusettepanek 4
Ivan Jakovčić

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. toonitab, et majanduskriis on rängalt 
kahjustanud majanduslikku, sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust, mille 
tulemuseks on tohutud erinevused
liikmesriikide vahel; tuletab meelde, et 
alates kriisi algusest on ELi tootmissektoris 
kadunud üle 3,8 miljoni töökoha1;

1. toonitab, et majanduskriis on rängalt ja 
pikaajaliselt kahjustanud majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust
ning tekitanud täiendavaid suuri 
erinevusi liikmesriikide vahel; tuletab 
meelde, et alates kriisi algusest on ELi 
tootmissektoris kadunud üle 3,8 miljoni 
töökoha1;

__________________ __________________
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1 Tööstuse tulemustabel 2013, komisjoni 
talituste töödokument, lk 6.

1 Tööstuse tulemustabel 2013, komisjoni 
talituste töödokument, lk 6.

Or. en

Muudatusettepanek 5
José Blanco López

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. toonitab, et majanduskriis on rängalt 
kahjustanud majanduslikku, sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust, mille 
tulemuseks on tohutud erinevused
liikmesriikide vahel; tuletab meelde, et 
alates kriisi algusest on ELi tootmissektoris 
kadunud üle 3,8 miljoni töökoha1;

1. toonitab, et majanduskriis on rängalt 
kahjustanud majanduslikku, sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust, mille 
tulemuseks on märgatav erinevuste 
suurenemine liikmesriikide vahel; tuletab 
meelde, et alates kriisi algusest on ELi 
tootmissektoris kadunud üle 3,8 miljoni 
töökoha1;

__________________ __________________
1 Tööstuse tulemustabel 2013, komisjoni 
talituste töödokument, lk 6.

1 Tööstuse tulemustabel 2013, komisjoni 
talituste töödokument, lk 6.

Or. es

Muudatusettepanek 6
Evžen Tošenovský

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. toonitab, et majanduskriis on rängalt 
kahjustanud majanduslikku, sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust, mille 
tulemuseks on tohutud erinevused 
liikmesriikide vahel; tuletab meelde, et 
alates kriisi algusest on ELi tootmissektoris 
kadunud üle 3,8 miljoni töökoha1;

1. toonitab, et majanduskriis on rängalt 
kahjustanud majanduslikku, sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust, mille 
tulemuseks on praegused erinevused 
liikmesriikide vahel; tuletab meelde, et 
alates kriisi algusest on ELi tootmissektoris 
kadunud üle 3,8 miljoni töökoha1;



PE546.684v01-00 6/47 AM\1046267ET.doc

ET

__________________ __________________
1 Tööstuse tulemustabel 2013, komisjoni 
talituste töödokument, lk 6.

1 Tööstuse tulemustabel 2013, komisjoni 
talituste töödokument, lk 6.

Or. en

Muudatusettepanek 7
Csaba Molnár

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. toonitab, et majanduskriis on rängalt 
kahjustanud majanduslikku, sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust, mille 
tulemuseks on tohutud erinevused 
liikmesriikide vahel; tuletab meelde, et 
alates kriisi algusest on ELi tootmissektoris 
kadunud üle 3,8 miljoni töökoha1;

1. toonitab, et majanduskriis on rängalt 
kahjustanud majanduslikku, sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust, mille 
tulemuseks on tohutud erinevused 
liikmesriikide ja piirkondade vahel; tuletab 
meelde, et alates kriisi algusest on ELi 
tootmissektoris kadunud üle 3,8 miljoni 
töökoha1;

__________________ __________________
1 Tööstuse tulemustabel 2013, komisjoni 
talituste töödokument, lk 6.

1 Tööstuse tulemustabel 2013, komisjoni 
talituste töödokument, lk 6.

Or. hu

Muudatusettepanek 8
Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Marisa Matias

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. toonitab, et majanduskriis on rängalt 
kahjustanud majanduslikku, sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust, mille
tulemuseks on tohutud erinevused 
liikmesriikide vahel; tuletab meelde, et 
alates kriisi algusest on ELi tootmissektoris 

1. toonitab, et majanduskriis on rängalt 
kahjustanud majanduslikku, sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust liidus ja 
suurendanud kriisi algusest saadik 
tööpuudust enam kui 3% ning 
põhjustanud tohutud erinevused 
liikmesriikide vahel; tuletab meelde, et 
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kadunud üle 3,8 miljoni töökoha1; alates kriisi algusest on ELi tootmissektoris 
kadunud üle 3,8 miljoni töökoha1;

__________________ __________________
1 Tööstuse tulemustabel 2013, komisjoni 
talituste töödokument, lk 6.

1 Tööstuse tulemustabel 2013, komisjoni 
talituste töödokument, lk 6.

Or. en

Muudatusettepanek 9
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno, Mara Bizzotto

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. toonitab, et majanduskriis on rängalt 
kahjustanud majanduslikku, sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust, mille 
tulemuseks on tohutud erinevused 
liikmesriikide vahel; tuletab meelde, et 
alates kriisi algusest on ELi tootmissektoris 
kadunud üle 3,8 miljoni töökoha1;

1. toonitab, et majanduskriis on rängalt 
kahjustanud majanduslikku, sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust, mille 
tulemuseks on tohutud erinevused 
liikmesriikide vahel; tuletab meelde, et 
alates kriisi algusest on ELi tootmissektoris 
kadunud üle 3,8 miljoni töökoha1; on siiski 
seisukohal, et praegune kriis on 
süsteemne ning EL peab võimalikult 
kiiresti loobuma ultraliberaalsest 
mudelist;

__________________ __________________
1 Tööstuse tulemustabel 2013, komisjoni 
talituste töödokument, lk 6.

1 Tööstuse tulemustabel 2013, komisjoni 
talituste töödokument, lk 6.

Or. fr

Muudatusettepanek 10
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. toonitab, et majanduskriis on rängalt 1. toonitab, et majanduskriis on rängalt 
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kahjustanud majanduslikku, sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust, mille 
tulemuseks on tohutud erinevused 
liikmesriikide vahel; tuletab meelde, et 
alates kriisi algusest on ELi tootmissektoris 
kadunud üle 3,8 miljoni töökoha1;

kahjustanud majanduslikku, sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust, mille 
tulemuseks on tohutud erinevused 
liikmesriikide vahel; tuletab meelde, et 
alates kriisi algusest on ELi tootmissektoris 
kadunud üle 3,8 miljoni töökoha1 ja 
enamik neist on kadunud ebaõiglase 
konkurentsi tõttu, mille eest ELi piire ei 
kaitsta;

__________________ __________________
1 Tööstuse tulemustabel 2013, komisjoni 
talituste töödokument, lk 6.

1 Tööstuse tulemustabel 2013, komisjoni 
talituste töödokument, lk 6.

Or. fr

Muudatusettepanek 11
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. rõhutab, et on vaja suuri jõupingutusi 
selleks, et juhtida EL tagasi õigele teele, et 
suudetaks 2020. aastaks täita eesmärk 
suurendada taasindustrialiseerimist 20%; 
nõuab Euroopa Liidus tööstuse struktuuri 
tugevdamist ja uuendamist, et suurendada 
konkurentsivõimet, majanduskasvu ja 
töökohtade loomist; rõhutab, et selle 
saavutamiseks on vaja investeeringuid 
digitaalsesse, energia ja transpordi 
infrastruktuuri ka pikas perspektiivis, aga 
ka haridusse, teadustegevusse ja töötajate 
oskuste suurendamisse.

Or. en

Muudatusettepanek 12
Paul Tang
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Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. tunnistab, et ühtekuuluvuspoliitika 
investeeringud on aidanud leevendada 
majandus- ja finantskriisi negatiivset 
mõju ning neist on saanud teatavates 
Euroopa riikides suur osa 
investeerimiseelarvest; tunnustab 
Euroopa Komisjoni jõupingutusi 
ühtekuuluvuspoliitika investeeringute 
suunamisel valdkondadesse, mida kriis 
kõige rohkem mõjutas;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Krišjānis Kariņš

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. rõhutab, et ELi lepingus on sätestatud 
eesmärk edendada majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust 
ning liikmesriikidevahelist solidaarsust 
(ELi lepingu artikkel 3);

Or. en

Muudatusettepanek 14
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Arvamuse projekt
Punkt 1 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 b. rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitikas 
tuleks võtta täielikult arvesse strateegias 
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„Euroopa 2020” seatud eesmärke; 
rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitika 
investeeringud peaksid olema suunatud 
majanduskasvu ja innovatsiooni 
suurendamisele, VKEdele, 
digitaalmajandusele ning vähese CO2-
heitega biomajandusele; rõhutab, et 
eelkõige on kõnealustesse sektoritesse 
investeerimisel potentsiaal lisaks 
olemasolevate töökohtade kindlustamisele 
soodustada ka majanduskasvu ja uute 
töökohtade loomist;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Aldo Patriciello

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. toonitab asjaolu, et tööstussektor on 
üks Euroopa majandusliku ja sotsiaalse 
ühtekuuluvuse nurgakive, sest
tööstussektor annab ligi 80 % Euroopa 
ekspordist ja 80 % Euroopas teadus- ja 
arendustegevuse kulutustest tehakse
tööstusesse2;

2. rõhutab, et tööstussektoril on keskne 
roll Euroopa majanduses, sest see annab 
80 % Euroopa ekspordist ja 80 % teadus-
ja arendustegevuse kulutustest tehakse
tööstusesse;

__________________ __________________
2 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele „Euroopa tööstuse taassünd” 
COM(2014)0014, lk 3.

Or. it

Muudatusettepanek 16
Flavio Zanonato
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Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. toonitab asjaolu, et tööstussektor on üks 
Euroopa majandusliku ja sotsiaalse 
ühtekuuluvuse nurgakive, sest 
tööstussektor annab ligi 80 % Euroopa 
ekspordist ja 80 % Euroopas teadus- ja 
arendustegevuse kulutustest tehakse 
tööstusesse2;

2. toonitab asjaolu, et tööstussektor ja 
eelkõige tootmissektor on üks Euroopa 
majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse 
nurgakive, sest tööstussektor annab ligi 80 
% Euroopa ekspordist ja 80 % Euroopas 
teadus- ja arendustegevuse kulutustest 
tehakse tööstusesse2;

__________________ __________________
2 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele „Euroopa tööstuse taassünd” 
COM(2014)0014, lk 3.

2 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele „Euroopa tööstuse taassünd” 
COM(2014)0014, lk 3.

Or. it

Muudatusettepanek 17
Ernest Maragall
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. toonitab asjaolu, et tööstussektor on üks 
Euroopa majandusliku ja sotsiaalse 
ühtekuuluvuse nurgakive, sest 
tööstussektor annab ligi 80 % Euroopa 
ekspordist ja 80 % Euroopas teadus- ja 
arendustegevuse kulutustest tehakse 
tööstusesse2;

2. toonitab asjaolu, et tööstussektor on üks 
Euroopa majandusliku ja sotsiaalse 
ühtekuuluvuse nurgakive, sest 
tööstussektor annab ligi 80 % Euroopa 
ekspordist ja 80 % Euroopas teadus- ja 
arendustegevuse kulutustest tehakse 
tööstusesse2; tuletab meelde, et alates 
kriisi algusest on ELi tootmissektoris 
kadunud üle 3,8 miljoni töökoha1a; 
märgib siiski, et hinnanguliselt loodi 
aastatel 2007–2012 ainuüksi ELi 
regionaalpoliitika abil ligikaudu 594 000 
uut töökohta1b;

__________________ __________________
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2 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele „Euroopa tööstuse taassünd” 
COM(2014)0014, lk 3.

2 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele „Euroopa tööstuse taassünd” 
COM(2014)0014, lk 3.
1 a Tööstuse tulemustabel 2013, komisjoni 
talituste töödokument, lk 6.
1 b Making Europe’s regions and cities 
more competitive, fostering growth and 
creating jobs, lk 4 
http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/en/regio
nal_policy_en.pdf

Or. en

Muudatusettepanek 18
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno, Mara Bizzotto

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. toonitab asjaolu, et tööstussektor on üks 
Euroopa majandusliku ja sotsiaalse 
ühtekuuluvuse nurgakive, sest 
tööstussektor annab ligi 80 % Euroopa 
ekspordist ja 80 % Euroopas teadus- ja 
arendustegevuse kulutustest tehakse 
tööstusesse2;

2. toonitab asjaolu, et tööstussektor on üks 
Euroopa majandusliku ja sotsiaalse 
ühtekuuluvuse nurgakive, sest 
tööstussektor annab ligi 80 % Euroopa 
ekspordist ja 80 % Euroopas teadus- ja 
arendustegevuse kulutustest tehakse 
tööstusesse2; märgib siiski, et EL seab 
Euroopa tööstused vastamisi tugeva 
konkurentsiga, kui ta keeldub jätkuvalt 
majanduslikust protektsionismist ja seab 
ranged tingimused, millele konkurents ei 
vasta;

__________________ __________________
2 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele „Euroopa tööstuse taassünd” 
COM(2014)0014, lk 3.

2 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele „Euroopa tööstuse taassünd” 
COM(2014)0014, lk 3.

Or. fr
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Muudatusettepanek 19
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. soovitab ühtekuuluvuspoliitikat 
ajakohastada; soovitab seada tööstuse ja 
struktuuride uuendamise ning 
innovatsioonide toetamise selle 
keskmesse, et suurendada tööhõivet kogu 
Euroopa Liidus.

Or. en

Muudatusettepanek 20
Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Marisa Matias

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. rõhutab, et EL peab edendama 
keskkonnasäästlikku poliitikat, pöörates 
rohkem tähelepanu taastuvatele 
energiaallikatele ja karmidele karistustele 
tööstussaaste eest.

Or. en

Muudatusettepanek 21
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Arvamuse projekt
Punkt 2 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 b. rõhutab, et on oluline lihtsustada 
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ühtekuuluvuspoliitika programmide 
juhtimist ja menetlusi; rõhutab, et eri 
juhtimis- ja järelevalvemenetlustest 
tulenev halduskoormus peaks olema 
mõistlik võrreldes rahastamise määraga, 
mis saadakse ühtekuuluvuspoliitika 
programmidest;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, João Ferreira, Marisa Matias

Arvamuse projekt
Punkt 2 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 b. toonitab, et VKEd moodustavad kuni 
99% ELi ettevõtetest ja hõlmavad 80% 
kõigist liidu töökohtadest;

Or. en

Muudatusettepanek 23
Henna Virkkunen, Krišjānis Kariņš

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on seisukohal, et mitmes Euroopa riigis 
avaldavad kokkuhoiumeetmed 
tööstusstruktuuridele negatiivset mõju, 
mille tulemusena kahanevad 
investeeringud ja tootjatel on raskem 
laenu saada;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 24
Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on seisukohal, et mitmes Euroopa riigis 
avaldavad kokkuhoiumeetmed 
tööstusstruktuuridele negatiivset mõju, 
mille tulemusena kahanevad 
investeeringud ja tootjatel on raskem 
laenu saada;

3. on mures korduvalt esineva tegemata 
maksete probleemi pärast, mis toob kaasa 
maksete hilinemist ja viivitusi 
programmide rakendamisel ning seega 
ootab komisjoni maksekava probleemiga 
tegelemiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 25
Davor Ivo Stier

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on seisukohal, et mitmes Euroopa riigis 
avaldavad kokkuhoiumeetmed 
tööstusstruktuuridele negatiivset mõju,
mille tulemusena kahanevad 
investeeringud ja tootjatel on raskem 
laenu saada;

3. on seisukohal, et kokkuhoiumeetmetel 
on enamasti negatiivne mõju majandusele 
ja selle tööstussektorile, kui meetmetega ei 
kaasne struktuurilised reformid 
konkurentsivõime suurendamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 26
Nadine Morano

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on seisukohal, et mitmes Euroopa riigis
avaldavad kokkuhoiumeetmed

3. on seisukohal, et mitmes Euroopa riigis
läbiviidud reformid riigi rahanduse 
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tööstusstruktuuridele negatiivset mõju, 
mille tulemusena kahanevad 
investeeringud ja tootjatel on raskem laenu 
saada;

vajalikuks taastamiseks, mis aitab tagada 
pikaajalise majanduskasvu ja loob palju 
töökohti, võivad avaldada lühiajalist mõju
tööstusstruktuuridele, mille tulemusena
lükkuvad edasi või kahanevad 
investeeringud ja tootjatel on raskem laenu 
saada;

Or. fr

Muudatusettepanek 27
Herbert Reul

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on seisukohal, et mitmes Euroopa riigis 
avaldavad kokkuhoiumeetmed 
tööstusstruktuuridele negatiivset mõju, 
mille tulemusena kahanevad 
investeeringud ja tootjatel on raskem
laenu saada;

3. on seisukohal, et on vaja täiendavaid 
meetmeid ja investeeringuid selleks, et 
tugevdada tööstusstruktuure ja lihtsustada
tootjatel laenu saamist;

Or. de

Muudatusettepanek 28
Barbara Kappel

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on seisukohal, et mitmes Euroopa riigis
avaldavad kokkuhoiumeetmed
tööstusstruktuuridele negatiivset mõju, 
mille tulemusena kahanevad 
investeeringud ja tootjatel on raskem
laenu saada;

3. on seisukohal, et mitmes Euroopa riigis
on kokkuhoiumeetmed vajalikud selleks, 
et tasakaalustatud eelarve saaks 
tugevdada tööstusstruktuure ning tagada, 
et kindlas finantsolukorras tehakse taas 
investeeringuid ja lihtsustatakse tootjatel 
laenu saamist;

Or. de
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Muudatusettepanek 29
Renato Soru

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on seisukohal, et mitmes Euroopa riigis 
avaldavad kokkuhoiumeetmed 
tööstusstruktuuridele negatiivset mõju, 
mille tulemusena kahanevad 
investeeringud ja tootjatel on raskem laenu 
saada;

3. on seisukohal, et mitmes Euroopa riigis 
avaldavad kokkuhoiumeetmed 
tööstusstruktuuridele negatiivset mõju, 
mille tulemusena kahanevad 
investeeringud ja tootjatel on raskem laenu 
saada; usub, et negatiivne mõju on
põhjustanud pideva majanduslanguse 
mitmes liikmesriigis;

Or. it

Muudatusettepanek 30
Ernest Maragall
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on seisukohal, et mitmes Euroopa riigis 
avaldavad kokkuhoiumeetmed 
tööstusstruktuuridele negatiivset mõju, 
mille tulemusena kahanevad 
investeeringud ja tootjatel on raskem laenu 
saada;

3. on seisukohal, et mitmes Euroopa riigis 
avaldavad kokkuhoiumeetmed 
tööstusstruktuuridele negatiivset mõju, 
mille tulemusena kahanevad 
investeeringud ja tootjatel on raskem laenu 
saada; rõhutab, et majanduse 
elavdamiseks on vaja „mesoökonoomset” 
(regioonidekeskset) lähenemist;

Or. en

Muudatusettepanek 31
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay
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Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on seisukohal, et mitmes Euroopa riigis 
avaldavad kokkuhoiumeetmed 
tööstusstruktuuridele negatiivset mõju, 
mille tulemusena kahanevad 
investeeringud ja tootjatel on raskem laenu 
saada;

3. on seisukohal, et mitmes Euroopa riigis 
avaldavad kokkuhoiumeetmed, mis on 
troika vale poliitika tulemus,
tööstusstruktuuridele negatiivset mõju, 
mille tulemusena kahanevad 
investeeringud ja tootjatel on raskem laenu 
saada;

Or. fr

Muudatusettepanek 32
José Blanco López

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on seisukohal, et mitmes Euroopa riigis 
avaldavad kokkuhoiumeetmed 
tööstusstruktuuridele negatiivset mõju, 
mille tulemusena kahanevad 
investeeringud ja tootjatel on raskem laenu 
saada;

3. on seisukohal, et mitmes Euroopa riigis 
avaldavad kokkuhoiumeetmed 
tööstusstruktuuridele negatiivset mõju, 
mille tulemusena kahanevad 
investeeringud ja tootjatel on raskem laenu 
saada ning kasvab tööpuudus;

Or. es

Muudatusettepanek 33
Anne Sander

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on seisukohal, et mitmes Euroopa riigis
avaldavad kokkuhoiumeetmed
tööstusstruktuuridele negatiivset mõju, 
mille tulemusena kahanevad 

3. on seisukohal, et mitmes Euroopa riigis
on kriis avaldanud tööstusstruktuuridele 
negatiivset mõju, mille tulemusena 
kahanevad investeeringud ja tootjatel on 
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investeeringud ja tootjatel on raskem laenu 
saada;

raskem laenu saada;

Or. fr

Muudatusettepanek 34
Aldo Patriciello

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on seisukohal, et mitmes Euroopa riigis 
avaldavad kokkuhoiumeetmed 
tööstusstruktuuridele negatiivset mõju, 
mille tulemusena kahanevad 
investeeringud ja tootjatel on raskem laenu 
saada;

3. on seisukohal, et mitmes Euroopa riigis 
avaldavad kokkuhoiumeetmed 
tööstusstruktuuridele negatiivset mõju, 
mille tulemusena kahanevad 
investeeringud ja sektori tootjatel on 
raskem laenu saada;

Or. it

Muudatusettepanek 35
Barbara Kappel

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3a. on seisukohal, et finantsturu 
killustatus, Euroopa ettevõtete soovimatus 
võtta riske ja ettevaatlik lähenemine 
innovatsioonile takistavad töökohtade 
loomist ja majanduskasvu;

Or. de

Muudatusettepanek 36
Evžen Tošenovský
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Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. on seisukohal, et ELi vahenditest 
toetatavate uute projektide ja 
investeeringutega peaks kaasnema 
tööhõivealane tingimus, mis näeb ette 
kohustuse luua uusi ja kindlaid töökohti;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 37
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. on seisukohal, et ELi vahenditest 
toetatavate uute projektide ja 
investeeringutega peaks kaasnema 
tööhõivealane tingimus, mis näeb ette 
kohustuse luua uusi ja kindlaid töökohti;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 38
Constanze Krehl, Theresa Griffin

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. on seisukohal, et ELi vahenditest 
toetatavate uute projektide ja 
investeeringutega peaks kaasnema 
tööhõivealane tingimus, mis näeb ette 
kohustuse luua uusi ja kindlaid töökohti;

4. rõhutab, et uute inimväärsete 
töökohtade loomine ühtekuuluvuspoliitika 
abil on üks olulisemaid eesmärke;
rõhutab seepärast, et liikmesriigid peaksid 
keskenduma oma poliitikas inimväärsete 
töökohtade loomisele, kasutades samas 
oma rakenduskavu praegusel 
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rahastamisperioodil, et võtta meetmeid 
suure noorte töötuse määra suhtes ja 
võimaldada piirkondadel arendada välja 
tugev ja jätkusuutlik majandus;

Or. en

Muudatusettepanek 39
Ernest Maragall
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. on seisukohal, et ELi vahenditest 
toetatavate uute projektide ja 
investeeringutega peaks kaasnema 
tööhõivealane tingimus, mis näeb ette 
kohustuse luua uusi ja kindlaid töökohti;

4. on seisukohal, et ELi vahenditest 
toetatavate uute projektide ja 
investeeringutega peaks kaasnema 
tööhõivealane tingimus, mis näeb ette 
kohustuse luua uusi ja kindlaid töökohti; 
tuletab meelde, et kõik investeeringud ja 
projektid peaksid suurendama 
keskkonnakaitset ning eelkõige edandama 
taastuvate energiaallikate kasutamist ja 
energiatõhususe meetmeid; tuletab 
meelde, et keskkonnasõbralike toodete ja 
teenuste maailmaturg on ennustatavalt 
2020. aastaks peaaegu kahekordistunud, 
ulatudes ligikaudu 2 triljoni euroni 
aastas1a;

__________________
1 a Aruanne „The number of Jobs 
dependent on the Environment and 
Resource Efficiency improvements”, lk 9 
http://ec.europa.eu/environment/enveco/jo
bs/pdf/jobs.pdf

Or. en

Muudatusettepanek 40
Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley
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Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. on seisukohal, et ELi vahenditest 
toetatavate uute projektide ja 
investeeringutega peaks kaasnema 
tööhõivealane tingimus, mis näeb ette 
kohustuse luua uusi ja kindlaid töökohti;

4. on seisukohal, et kõik 
ühtekuuluvuspoliitika uued projektid ja 
investeeringud peavad olema suunatud 
maksimaalsete tulemuste ja mõju 
saavutamisele, ning väljendab heameelt 
uue tulemusraamistiku üle, mis edendab 
arukat, jätkusuutlikku ja kaasavat 
majanduskasvu.

Or. en

Muudatusettepanek 41
Barbara Kappel

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. on seisukohal, et ELi vahenditest 
toetatavate uute projektide ja
investeeringutega peaks kaasnema 
tööhõivealane tingimus, mis näeb ette 
kohustuse luua uusi ja kindlaid töökohti;

4. on seisukohal, et ELi vahenditest 
toetatavate uute projektide ja
investeeringute üks eesmärke peaks olema 
uute töökohtade loomine, aga lükkab 
õiguslikel ja majanduslikel kaalutlustel 
tagasi tööhõivealase kohustusliku 
tingimuse1a;

__________________
1a Tööhõivealase tingimuse sisseviimine 
viib otse investeeringute väljatõrjumiseni 
ja suunamiseni pikaajalistelt projektidelt 
lühiajalistele spekulatsioonidele. 

Or. de

Muudatusettepanek 42
Anne Sander
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Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. on seisukohal, et ELi vahenditest
toetatavate uute projektide ja 
investeeringutega peaks kaasnema 
tööhõivealane tingimus, mis näeb ette 
kohustuse luua uusi ja kindlaid töökohti;

4. väljendab heameelt asjaolu üle, et ELi 
vahenditest toetatavad uued projektid ja 
investeeringud ajavahemikuks 2014–2020 
võimaldavad luua uusi kvaliteetseid
töökohti;

Or. fr

Muudatusettepanek 43
Nadine Morano

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. on seisukohal, et ELi vahenditest 
toetatavate uute projektide ja 
investeeringutega peaks kaasnema
tööhõivealane tingimus, mis näeb ette 
kohustuse luua uusi ja kindlaid töökohti;

4. on seisukohal, et ELi vahenditest 
toetatavate uute projektide ja 
investeeringutega peaksid kaasnema
tingimused kohaliku tööhõive 
edendamiseks;

Or. fr

Muudatusettepanek 44
Davor Ivo Stier

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. on seisukohal, et ELi vahenditest 
toetatavate uute projektide ja
investeeringutega peaks kaasnema 
tööhõivealane tingimus, mis näeb ette 
kohustuse luua uusi ja kindlaid töökohti;

4. on seisukohal, et ELi vahenditest 
toetatavate uute projektide ja
investeeringute eesmärk peaks olema uute 
töökohtade loomine;

Or. en
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Muudatusettepanek 45
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. on seisukohal, et ELi vahenditest 
toetatavate uute projektide ja 
investeeringutega peaks kaasnema
tööhõivealane tingimus, mis näeb ette 
kohustuse luua uusi ja kindlaid töökohti;

4. on seisukohal, et ELi vahenditest 
toetatavate uute projektide ja 
investeeringutega peaks kaasnema
kohaliku tööhõive alane tingimus, mis 
näeb ette kohustuse luua uusi ja kindlaid 
töökohti, millele töötajad värvatakse 
kohalikul tasandil;

Or. fr

Muudatusettepanek 46
Herbert Reul

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. on seisukohal, et ELi vahenditest
toetatavate uute projektide ja 
investeeringutega peaks kaasnema 
tööhõivealane tingimus, mis näeb ette 
kohustuse luua uusi ja kindlaid töökohti;

4. on seisukohal, et ELi vahenditest
toetatavad uued projektid ja 
investeeringud peaksid olema võimaluse 
korral põhimõtteliselt alati suunatud uute
ja kindlate töökohtade loomisele;

Or. de

Muudatusettepanek 47
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Arvamuse projekt
Punkt 4
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. on seisukohal, et ELi vahenditest 
toetatavate uute projektide ja 
investeeringutega peaks kaasnema 
tööhõivealane tingimus, mis näeb ette 
kohustuse luua uusi ja kindlaid töökohti;

4. on seisukohal, et ELi vahenditest 
toetatavate uute projektide ja 
investeeringutega peaks kaasnema 
tööhõivealane tingimus, mis näeb ette 
kohustuse luua uusi ja kindlaid töökohti; 
on seepärast seisukohal, et investeeringud 
peaksid olema eelkõige suunatud 
tulusatesse ja tootlikesse projektidesse;

Or. fr

Muudatusettepanek 48
Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, João Ferreira, Marisa Matias

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. juhib tähelepanu sellele, et eelkõige 
mikro-, väikeseid ja keskmise suurusega 
ettevõtjaid ja töötajate ühistuid tuleb 
rohkem toetada, et soodustada nende 
tootlikkust stabiilses 
ettevõtluskeskkonnas, vähendada suurtele 
ettevõtetele ja konglomeraatidele kuuluva 
valitseva turupositsiooni mõju ning aidata 
mikro-, väikeseid ja keskmise suurusega 
ettevõtjaid ja töötajate ühistuid luua ja 
neil kasvada;

Or. en

Muudatusettepanek 49
Paul Tang

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. rõhutab, kui oluline on koondada ELi 
investeeringud sellistele temaatilistele 
prioriteetidele nagu teadustegevus ja 
innovatsioon, digitaalne tegevuskava, 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
toetamine ning vähese CO2-heitega 
majandus, et suurendada investeeringute 
mõju majanduskasvule ja töökohtade 
loomisele;

Or. en

Muudatusettepanek 50
Antonio Tajani, Henna Virkkunen

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. väljendab heameelt ettepaneku üle 
luua kapitaliturgude liit ning peab seda 
oluliseks vahendiks, millega täiendada 
investeerimiskava Euroopa jaoks ning 
lihtsustada VKEdel laenu saamist, luues 
ja arendades pangalaenude asemele muid 
rahastamisallikaid, sealhulgas 
parandades esmaseid avalikke pakkumisi.

Or. en

Muudatusettepanek 51
Barbara Kappel

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. on arvamusel, et ebatõhusad 
sisemised kulustruktuurid, mille on 
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põlistanud suutmatus viia ellu 
struktuurireforme, heidutavad 
erainvestoreid;

Or. de

Muudatusettepanek 52
Antonio Tajani, Henna Virkkunen

Arvamuse projekt
Punkt 4 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 b. nõuab, et loodaks ja võetaks kiiresti 
kasutusele kapitaliturgude liit, millega 
toetada tööstuse juhitavat tööd, mille 
eesmärk on arendada Euroopa suunatud 
pakkumise turge ja toetada pikaajaliste 
investeerimisfondide kasutuselevõttu; 
märgib, et tõhus kapitaliturgude liit 
vähendab ELi finantsturgude killustatust 
ja aitab seega vähendada 
rahastamiskulusid;

Or. en

Muudatusettepanek 53
Paul Tang

Arvamuse projekt
Punkt 4 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 b. rõhutab, et investeeringud peaksid 
olema koondatud valdkondadele, mis 
mitmekordistavad mõju töökohtade 
loomisele ja majanduskasvule, nagu 
investeeringud innovatsiooni ja 
haridusse;

Or. en
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Muudatusettepanek 54
Paul Tang

Arvamuse projekt
Punkt 4 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 c. rõhutab, kui oluline on piirkondlik 
rahastamine väikestele ja keskmise 
suurusega ettevõtjatele, kes on 
piirkondlikul tasandil olulised töökohtade 
loomisel, arukas majanduskasv ning 
digitaalsed ja vähese CO2-heitega 
majandused;

Or. en

Muudatusettepanek 55
Paul Tang

Arvamuse projekt
Punkt 4 d (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 d. rõhutab, kui olulised on 
ühtekuuluvuspoliitika vahendid 
üleminekul vähese CO2-heitega 
majandusele ja 2020. ja 2030. aasta 
eesmärkide saavutamiseks CO2-heite 
vähendamise, energiatõhususe ja 
taastuvenergia valdkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 56
Paul Tang

Arvamuse projekt
Punkt 4 e (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 e. märgib, et aruandluses ELi 
vahenditest rahastatavate projektide kohta 
keskendutakse enamasti eeskirjadest ja 
määrustest kinnipidamisele, mitte 
saavutatud mõjule, mis põhjustab 
teadmatuse ELi toetuste tõhususe osas; 
rõhutab sellega seoses, kui oluline on 
koguda süstemaatiliselt teavet ELi 
vahendite mõju kohta, et suurendada ELi 
kulutuste tõhusust;

Or. en

Muudatusettepanek 57
Evžen Tošenovský

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. palub teha suuremaid sotsiaalseid ja 
avaliku sektori investeeringuid, ilma 
milleta on võimatu täita eesmärki, mille 
kohaselt peab tööstuse panus SKPsse 
olema 2020. aastaks kuni 20 % protsenti; 
tuletab meelde, et kõik investeeringud ja 
projektid peaksid tõhustama 
keskkonnakaitset.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 58
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno, Mara Bizzotto

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. palub teha suuremaid sotsiaalseid ja välja jäetud
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avaliku sektori investeeringuid, ilma 
milleta on võimatu täita eesmärki, mille 
kohaselt peab tööstuse panus SKPsse 
olema 2020. aastaks kuni 20 % protsenti; 
tuletab meelde, et kõik investeeringud ja 
projektid peaksid tõhustama 
keskkonnakaitset.

Or. fr

Muudatusettepanek 59
Ernest Maragall
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. palub teha suuremaid sotsiaalseid ja 
avaliku sektori investeeringuid, ilma 
milleta on võimatu täita eesmärki, mille 
kohaselt peab tööstuse panus SKPsse 
olema 2020. aastaks kuni 20 % protsenti; 
tuletab meelde, et kõik investeeringud ja 
projektid peaksid tõhustama 
keskkonnakaitset.

5. tunnistab teadus- ja arendustegevuse 
keskset rolli ühtekuuluvuspoliitika 
eesmärkide täitmisel, toetab tugevalt 
teadustegevusele ja innovatsioonile 
relatiivse innovatsiooni lähenemist, milles 
on kõige olulisem innovatsioonialase lõhe 
vähendamine liidus; nõuab aruka 
spetsialiseerumise mõiste täpsemat 
selgitamist, sest see võib aidata edendada 
ELi piirkondade konkurentsivõimet;

Or. en

Muudatusettepanek 60
Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. palub teha suuremaid sotsiaalseid ja 
avaliku sektori investeeringuid, ilma 
milleta on võimatu täita eesmärki, mille 
kohaselt peab tööstuse panus SKPsse 

5. rõhutab, kui oluline on 
ühtekuuluvusfondide tõhus kasutamine 
selleks, et suurendada selle mõju 
strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide 
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olema 2020. aastaks kuni 20 % protsenti;
tuletab meelde, et kõik investeeringud ja 
projektid peaksid tõhustama 
keskkonnakaitset.

saavutamiseks, eelkõige VKEde, 
teadustegevuse ja innovatsiooni 
toetamiseks ja kliimamuutuse vastu 
võitlemiseks; tuletab meelde, et
ühtekuuluvuspoliitikat tuleks kasutada 
investeerimisvahendina ja seda peaksid
toetama riiklik ja piirkondlik 
reformipoliitika;

Or. en

Muudatusettepanek 61
Barbara Kappel

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. palub teha suuremaid sotsiaalseid ja 
avaliku sektori investeeringuid, ilma 
milleta on võimatu täita eesmärki, mille 
kohaselt peab tööstuse panus SKPsse 
olema 2020. aastaks kuni 20 % protsenti;
tuletab meelde, et kõik investeeringud ja 
projektid peaksid tõhustama 
keskkonnakaitset.

5. nõuab stabiilset keskkonda 
erainvestoritele transpordi, strateegilise 
infrastruktuuri, innovatsioonialase 
teadustegevuse ja arengu valdkonnas,
ilma milleta on võimatu täita eesmärki, 
mille kohaselt peab tööstuse panus SKPsse 
olema 2020. aastaks kuni 20 % protsenti;
nõuab asjakohast tasakaalu 
taasindustrialiseerimise ning keskkonna-
ja kliimakaitse eesmärkide vahel;

Or. de

Muudatusettepanek 62
Paul Tang

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. palub teha suuremaid sotsiaalseid ja 
avaliku sektori investeeringuid, ilma 
milleta on võimatu täita eesmärki, mille 
kohaselt peab tööstuse panus SKPsse 

5. palub teha suuremaid sotsiaalseid ja 
avaliku sektori investeeringuid, ilma 
milleta on võimatu täita eesmärki, mille 
kohaselt peab tööstuse panus SKPsse 
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olema 2020. aastaks kuni 20 % protsenti;
tuletab meelde, et kõik investeeringud ja 
projektid peaksid tõhustama 
keskkonnakaitset.

olema 2020. aastaks kuni 20 % protsenti;
tuletab meelde, et kõik investeeringud ja 
projektid peaksid tõhustama 
keskkonnakaitset; väljendab rahulolu 
Euroopa Strateegiliste Investeeringute 
Fondi asutamise üle; palub komisjonil 
koordineerida Euroopa strateegiliste 
investeeringute fondi kulutusi 
olemasolevate ühtekuuluvuspoliitika 
eelarve eraldistega, et suurendada selle 
potentsiaalset võimendavat mõju;

Or. en

Muudatusettepanek 63
Renato Soru

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. palub teha suuremaid sotsiaalseid ja 
avaliku sektori investeeringuid, ilma 
milleta on võimatu täita eesmärki, mille 
kohaselt peab tööstuse panus SKPsse 
olema 2020. aastaks kuni 20 % protsenti;
tuletab meelde, et kõik investeeringud ja 
projektid peaksid tõhustama 
keskkonnakaitset.

5. palub teha suuremaid sotsiaalseid ja 
avaliku sektori investeeringuid, ilma 
milleta on võimatu täita eesmärki, mille
kohaselt peab tööstuse panus SKPsse 
olema 2020. aastaks kuni 20 % protsenti;
tuletab meelde, et kõik investeeringud ja 
projektid peaksid tõhustama 
keskkonnakaitset; on lisaks arvamusel, et 
investeerimise valdkonnas tehtavad 
jõupingutused tuleks suunata 
innovaatilistele sektoritele, mis on keskse 
tähtsusega jätkusuutlikule ja 
keskkonnasäästlikule majanduskasvule 
tingimuste loomiseks.

Or. it

Muudatusettepanek 64
Anne Sander

Arvamuse projekt
Punkt 5
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. palub teha suuremaid sotsiaalseid ja 
avaliku sektori investeeringuid, ilma 
milleta on võimatu täita eesmärki, mille 
kohaselt peab tööstuse panus SKPsse 
olema 2020. aastaks kuni 20 % protsenti;
tuletab meelde, et kõik investeeringud ja 
projektid peaksid tõhustama
keskkonnakaitset.

5. palub riikidel teha suuremaid
investeeringuid kõige olulisematesse 
tööstussektoritesse ning traditsiooniliste 
tööstussektorite kaasajastamisse ja 
digiteerimisse, ilma milleta on võimatu 
täita eesmärki, mille kohaselt peab tööstuse 
panus SKPsse olema 2020. aastaks kuni 20 
% protsenti; tuletab meelde, et kõik 
investeeringud ja projektid peaksid
soodustama ka keskkonnakaitset ja 
jätkusuutliku majanduskasvu jätkumist.

Or. fr

Muudatusettepanek 65
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. palub teha suuremaid sotsiaalseid ja 
avaliku sektori investeeringuid, ilma 
milleta on võimatu täita eesmärki, mille 
kohaselt peab tööstuse panus SKPsse
olema 2020. aastaks kuni 20 % protsenti;
tuletab meelde, et kõik investeeringud ja 
projektid peaksid tõhustama 
keskkonnakaitset.

5. nõuab stabiilsemat ja paremat 
õiguskeskkonda nii riiklikul kui ka ELi 
tasandil, et muuta EL atraktiivsemaks 
eelkõige erainvestoritele, ilma milleta on 
võimatu täita eesmärki, mille kohaselt peab 
tööstuse panus SKPsse olema 2020. 
aastaks kuni 20 % protsenti;

Or. en

Muudatusettepanek 66
Nadine Morano

Arvamuse projekt
Punkt 5
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. palub teha suuremaid sotsiaalseid ja 
avaliku sektori investeeringuid, ilma 
milleta on võimatu täita eesmärki, mille 
kohaselt peab tööstuse panus SKPsse 
olema 2020. aastaks kuni 20 % protsenti;
tuletab meelde, et kõik investeeringud ja 
projektid peaksid tõhustama 
keskkonnakaitset.

5. palub teha suuremaid sotsiaalseid ja 
avaliku sektori investeeringuid, ilma 
milleta on võimatu täita eesmärki, mille 
kohaselt peab tööstuse panus SKPsse 
olema 2020. aastaks kuni 20 % protsenti;
tuletab meelde, et kõik investeeringud ja 
projektid peaksid tõhustama 
keskkonnakaitset; tuletab samuti meelde, 
et kõiki neid investeeringuid ja projekte ei 
ole võimalik rahastada ainult laenust või 
lasta neil seada ohtu ajakavasid riigivõla 
ja eelarve puudujäägi vähendamiseks;

Or. fr

Muudatusettepanek 67
Ivan Jakovčić

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. palub teha suuremaid sotsiaalseid ja 
avaliku sektori investeeringuid, ilma 
milleta on võimatu täita eesmärki, mille 
kohaselt peab tööstuse panus SKPsse 
olema 2020. aastaks kuni 20 % protsenti;
tuletab meelde, et kõik investeeringud ja 
projektid peaksid tõhustama 
keskkonnakaitset.

5. palub riikidel ning kohalikel ja 
piirkondlikel ametiasutustel teha
sotsiaalsemaid ja koordineeritumaid
avaliku sektori investeeringuid, ilma 
milleta on võimatu täita eesmärki, mille 
kohaselt peab tööstuse panus SKPsse 
olema 2020. aastaks kuni 20 % protsenti;
tuletab meelde, et kõik investeeringud ja 
projektid peaksid tõhustama 
keskkonnakaitset.

Or. en

Muudatusettepanek 68
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Arvamuse projekt
Punkt 5
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. palub teha suuremaid sotsiaalseid ja 
avaliku sektori investeeringuid, ilma 
milleta on võimatu täita eesmärki, mille 
kohaselt peab tööstuse panus SKPsse 
olema 2020. aastaks kuni 20 % protsenti;
tuletab meelde, et kõik investeeringud ja 
projektid peaksid tõhustama 
keskkonnakaitset.

5. palub riikidel teha suuremaid 
sotsiaalseid ja avaliku sektori 
investeeringuid, ilma milleta on võimatu 
täita eesmärki, mille kohaselt peab tööstuse 
panus SKPsse olema 2020. aastaks kuni 20 
% protsenti; tuletab meelde, et kõik 
investeeringud ja projektid peaksid 
tõhustama keskkonnakaitset.

Or. fr

Muudatusettepanek 69
Herbert Reul

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. palub teha suuremaid sotsiaalseid ja 
avaliku sektori investeeringuid, ilma 
milleta on võimatu täita eesmärki, mille 
kohaselt peab tööstuse panus SKPsse 
olema 2020. aastaks kuni 20 % protsenti;
tuletab meelde, et kõik investeeringud ja 
projektid peaksid tõhustama 
keskkonnakaitset.

5. palub teha suuremaid sotsiaalseid ja 
avaliku ja erasektori investeeringuid, ilma 
milleta on võimatu täita eesmärki, mille 
kohaselt peab tööstuse panus SKPsse 
olema 2020. aastaks kuni 20 % protsenti;
tuletab meelde, et kõik investeeringud ja 
projektid peaksid suurendama 
konkurentsivõimet;

Or. de

Muudatusettepanek 70
Csaba Molnár

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. palub teha suuremaid sotsiaalseid ja 
avaliku sektori investeeringuid, ilma 
milleta on võimatu täita eesmärki, mille 

5. palub teha suuremaid sotsiaalseid ja 
avaliku sektori investeeringuid, ilma 
milleta on võimatu täita eesmärki, mille 
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kohaselt peab tööstuse panus SKPsse 
olema 2020. aastaks kuni 20 % protsenti;
tuletab meelde, et kõik investeeringud ja 
projektid peaksid tõhustama 
keskkonnakaitset.

kohaselt peab tööstuse panus SKPsse 
olema 2020. aastaks kuni 20 % protsenti;
tuletab meelde, et kõik investeeringud ja 
projektid peaksid aitama kaasa 
keskkonnakaitsealaste eesmärkide 
saavutamisele.

Or. hu

Muudatusettepanek 71
Aldo Patriciello

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. palub teha suuremaid sotsiaalseid ja 
avaliku sektori investeeringuid, ilma 
milleta on võimatu täita eesmärki, mille 
kohaselt peab tööstuse panus SKPsse 
olema 2020. aastaks kuni 20 % protsenti;
tuletab meelde, et kõik investeeringud ja 
projektid peaksid tõhustama 
keskkonnakaitset.

5. palub teha suuremaid sotsiaalseid ja 
avaliku sektori investeeringuid, ilma 
milleta on peaaegu võimatu täita eesmärki, 
mille kohaselt peab tööstuse panus SKPsse 
olema 2020. aastaks kuni 20 % protsenti;
tuletab meelde, et kõik investeeringud ja 
projektid peaksid tõhustama 
keskkonnakaitset.

Or. it

Muudatusettepanek 72
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. palub teha suuremaid sotsiaalseid ja 
avaliku sektori investeeringuid, ilma 
milleta on võimatu täita eesmärki, mille 
kohaselt peab tööstuse panus SKPsse 
olema 2020. aastaks kuni 20 % protsenti;
tuletab meelde, et kõik investeeringud ja 
projektid peaksid tõhustama 
keskkonnakaitset.

5. palub teha suuremaid sotsiaalseid ja 
avaliku sektori investeeringuid, eelkõige 
teadus- ja arendustegevuse valdkonnas,
ilma milleta on võimatu täita eesmärki, 
mille kohaselt peab tööstuse panus SKPsse 
olema 2020. aastaks kuni 20 % protsenti;
tuletab meelde, et kõik investeeringud ja 
projektid peaksid tõhustama 
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keskkonnakaitset ja soodustama 
jätkusuutlikku arengut.

Or. fr

Muudatusettepanek 73
Zigmantas Balčytis

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. kritiseerib asjaolu, et ELi vahendite 
eraldamisel keskendutakse kulutusele 
endale ja kooskõlale halduseeskirjadega, 
mitte konkreetsete tulemuste 
saavutamisele, mistõttu ei ole ELi 
rahastamise mõju võimalik asjakohaselt 
hinnata ning ei ole võimalik kindlaks 
määrata kõige tõhusamaid meetmeid ELi 
regioonide majandusarengu toetamiseks;

Or. lt

Muudatusettepanek 74
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. palub koostada kaasav 
tööstusstrateegia, mis tegeleks töötuse 
probleemiga ja kindlustaks suurema 
majanduskasvu, rohkem töökohti ja 
suuremad õigused töötajatele ning 
ligipääsu riiklikele tervishoiuteenustele ja 
haridusele, sest selline strateegia oleks 
üheks võimaluseks saavutada ELis vajalik 
suurem majanduslik, sotsiaalne ja 
territoriaalne ühtekuuluvus; on 
seisukohal, et lõppeesmärk peaks olema 

välja jäetud
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kestlik areng ja kõrge elukvaliteet koos 
jõukuse ja inimväärse tööga kõigile.

(Selline strateegia ei saa kuuluda ELi 
pädevusalasse, eelkõige juhul, kui EL 
jätkab dogmaatilist vastuseisu vajalikele 
kaitsemeetmetele.)

Or. fr

Muudatusettepanek 75
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. palub koostada kaasav tööstusstrateegia,
mis tegeleks töötuse probleemiga ja 
kindlustaks suurema majanduskasvu, 
rohkem töökohti ja suuremad õigused 
töötajatele ning ligipääsu riiklikele 
tervishoiuteenustele ja haridusele, sest 
selline strateegia oleks üheks võimaluseks 
saavutada ELis vajalik suurem 
majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne 
ühtekuuluvus; on seisukohal, et 
lõppeesmärk peaks olema kestlik areng ja 
kõrge elukvaliteet koos jõukuse ja 
inimväärse tööga kõigile.

6. palub koostada kaasav tööstusstrateegia,
mille peamine eesmärk peaks olema
tööpuuduse küsimusega tegelemine ning 
konkurentsivõime, majanduskasvu ja 
enamate töökohta loomine.

Or. en

Muudatusettepanek 76
Evžen Tošenovský

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. palub koostada kaasav tööstusstrateegia, 
mis tegeleks töötuse probleemiga ja 
kindlustaks suurema majanduskasvu,

6. palub koostada kaasav tööstusstrateegia, 
mis tegeleks töötuse probleemiga ja 
kindlustaks suurema majanduskasvu ja
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rohkem töökohti ja suuremad õigused 
töötajatele ning ligipääsu riiklikele 
tervishoiuteenustele ja haridusele, sest 
selline strateegia oleks üheks võimaluseks 
saavutada ELis vajalik suurem 
majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne 
ühtekuuluvus; on seisukohal, et 
lõppeesmärk peaks olema kestlik areng ja 
kõrge elukvaliteet koos jõukuse ja 
inimväärse tööga kõigile.

rohkem töökohti, sest selline strateegia 
oleks üheks võimaluseks saavutada ELis 
vajalik suurem majanduslik, sotsiaalne ja 
territoriaalne ühtekuuluvus.

Or. en

Muudatusettepanek 77
Barbara Kappel

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. palub koostada kaasav tööstusstrateegia, 
mis tegeleks töötuse probleemiga ja 
kindlustaks suurema majanduskasvu, 
rohkem töökohti ja suuremad õigused 
töötajatele ning ligipääsu riiklikele 
tervishoiuteenustele ja haridusele, sest 
selline strateegia oleks üheks võimaluseks 
saavutada ELis vajalik suurem 
majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne 
ühtekuuluvus; on seisukohal, et 
lõppeesmärk peaks olema kestlik areng ja 
kõrge elukvaliteet koos jõukuse ja 
inimväärse tööga kõigile.

6. palub koostada kaasav strateegia 
Euroopa taasindustrialiseerimiseks, mis 
tegeleks ilma stimuleerivate 
fiskaalmeetmete võtmise ja väljatõrjumise 
ohuta töötuse probleemiga ja kindlustaks 
suurema majanduskasvu, rohkem töökohti 
ja suuremad õigused töötajatele ning 
ligipääsu riiklikele tervishoiuteenustele ja 
haridusele, sest selline strateegia oleks 
üheks võimaluseks saavutada ELis vajalik 
suurem majanduslik, sotsiaalne ja 
territoriaalne ühtekuuluvus; on seisukohal, 
et lõppeesmärk peaks olema kestlik areng 
ja kõrge elukvaliteet koos jõukuse ja 
inimväärse tööga kõigile.

Or. de

Muudatusettepanek 78
Rolandas Paksas

Arvamuse projekt
Punkt 6
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. palub koostada kaasav tööstusstrateegia, 
mis tegeleks töötuse probleemiga ja 
kindlustaks suurema majanduskasvu, 
rohkem töökohti ja suuremad õigused 
töötajatele ning ligipääsu riiklikele 
tervishoiuteenustele ja haridusele, sest 
selline strateegia oleks üheks võimaluseks 
saavutada ELis vajalik suurem 
majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne 
ühtekuuluvus; on seisukohal, et 
lõppeesmärk peaks olema kestlik areng ja 
kõrge elukvaliteet koos jõukuse ja
inimväärse tööga kõigile.

6. palub koostada kaasav tööstusstrateegia, 
mis tegeleks töötuse probleemiga ja 
kindlustaks suurema majanduskasvu, 
rohkem töökohti ja suuremad õigused 
töötajatele ning ligipääsu riiklikele 
tervishoiuteenustele ja haridusele, sest 
selline strateegia oleks üheks võimaluseks 
saavutada ELis vajalik suurem 
majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne 
ühtekuuluvus, isikute põhiõiguste kaitse 
ning säilitada tasakaal majanduslike ja 
sotsiaalsete eesmärkide vahel; on 
seisukohal, et lõppeesmärk peaks olema 
kestlik areng ja kõrge elukvaliteet koos 
jõukuse, inimväärse töö ja töötasuga
kõigile.

Or. lt

Muudatusettepanek 79
José Blanco López

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. palub koostada kaasav tööstusstrateegia, 
mis tegeleks töötuse probleemiga ja 
kindlustaks suurema majanduskasvu, 
rohkem töökohti ja suuremad õigused 
töötajatele ning ligipääsu riiklikele 
tervishoiuteenustele ja haridusele, sest 
selline strateegia oleks üheks võimaluseks 
saavutada ELis vajalik suurem 
majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne 
ühtekuuluvus; on seisukohal, et 
lõppeesmärk peaks olema kestlik areng ja 
kõrge elukvaliteet koos jõukuse ja 
inimväärse tööga kõigile.

6. palub koostada kaasav tööstusstrateegia, 
mis tegeleks töötuse probleemiga ja 
kindlustaks suurema majanduskasvu, 
rohkem töökohti ja suuremad õigused 
töötajatele ning ligipääsu riiklikele 
tervishoiuteenustele ja haridusele, sest 
selline strateegia oleks üheks võimaluseks 
saavutada ELis vajalik suurem 
majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne 
ühtekuuluvus, pöörates erilist tähelepanu 
piirkondadele, mida mõjutavad rahvastiku 
vähenemine ja vananemine; on 
seisukohal, et lõppeesmärk peaks olema 
kestlik areng ja kõrge elukvaliteet koos 
jõukuse ja inimväärse tööga kõigile.

Or. es
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Muudatusettepanek 80
Nadine Morano

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. palub koostada kaasav tööstusstrateegia, 
mis tegeleks töötuse probleemiga ja 
kindlustaks suurema majanduskasvu, 
rohkem töökohti ja suuremad õigused 
töötajatele ning ligipääsu riiklikele 
tervishoiuteenustele ja haridusele, sest 
selline strateegia oleks üheks võimaluseks 
saavutada ELis vajalik suurem 
majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne 
ühtekuuluvus; on seisukohal, et 
lõppeesmärk peaks olema kestlik areng ja 
kõrge elukvaliteet koos jõukuse ja
inimväärse tööga kõigile.

6. palub koostada kaasav tööstusstrateegia, 
mis tegeleks töötuse probleemiga ja 
kindlustaks suurema majanduskasvu, 
rohkem töökohti ja tihedama sotsiaalse 
dialoogi ning ligipääsu riiklikele 
tervishoiuteenustele ja haridusele, sest 
selline strateegia oleks üheks võimaluseks 
saavutada ELis vajalik suurem 
majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne 
ühtekuuluvus; on seisukohal, et 
lõppeesmärk peaks olema kestlik areng ja 
kõrge elukvaliteet koos jõukuse ja isikliku 
arenguga kõigile nii töö- kui ka eraelus.

Or. fr

Muudatusettepanek 81
Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, João Ferreira, Marisa Matias

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. palub koostada kaasav tööstusstrateegia, 
mis tegeleks töötuse probleemiga ja 
kindlustaks suurema majanduskasvu, 
rohkem töökohti ja suuremad õigused 
töötajatele ning ligipääsu riiklikele 
tervishoiuteenustele ja haridusele, sest 
selline strateegia oleks üheks võimaluseks 
saavutada ELis vajalik suurem 
majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne 
ühtekuuluvus; on seisukohal, et 
lõppeesmärk peaks olema kestlik areng ja 
kõrge elukvaliteet koos jõukuse ja 
inimväärse tööga kõigile.

6. palub koostada kaasav tööstusstrateegia, 
mis tegeleks töötuse probleemiga ja 
kindlustaks suurema majanduskasvu, 
rohkem töökohti ja suuremad õigused 
töötajatele ning paremad töötingimused 
ning edendaks meetmeid, mis tagavad 
turvalisuse ja ligipääsu riiklikele 
tervishoiuteenustele ja haridusele, sest 
selline strateegia oleks üheks võimaluseks 
saavutada ELis vajalik suurem 
majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne 
ühtekuuluvus; on seisukohal, et 
lõppeesmärk peaks olema kestlik areng ja 
kõrge elukvaliteet koos jõukuse ja 
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inimväärse tööga kõigile.

Or. en

Muudatusettepanek 82
Aldo Patriciello

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. palub koostada kaasav tööstusstrateegia, 
mis tegeleks töötuse probleemiga ja 
kindlustaks suurema majanduskasvu, 
rohkem töökohti ja suuremad õigused 
töötajatele ning ligipääsu riiklikele 
tervishoiuteenustele ja haridusele, sest 
selline strateegia oleks üheks võimaluseks
saavutada ELis vajalik suurem 
majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne 
ühtekuuluvus; on seisukohal, et 
lõppeesmärk peaks olema kestlik areng ja 
kõrge elukvaliteet koos jõukuse ja 
inimväärse tööga kõigile.

6. palub koostada kaasav tööstusstrateegia, 
mis tegeleks töötuse probleemiga ja 
kindlustaks suurema majanduskasvu, 
rohkem töökohti ning kaitseks töötajate 
õigusi ning tagaks ligipääsu riiklikele 
tervishoiuteenustele ja haridusele, et püüda
saavutada ja saavutada suurem 
majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne 
ühtekuuluvus; on seisukohal, et 
lõppeesmärk peaks olema kestlik areng ja 
kõrge elukvaliteet koos jõukuse ja 
inimväärse tööga kõigile.

Or. it

Muudatusettepanek 83
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. palub koostada kaasav tööstusstrateegia, 
mis tegeleks töötuse probleemiga ja 
kindlustaks suurema majanduskasvu, 
rohkem töökohti ja suuremad õigused 
töötajatele ning ligipääsu riiklikele 
tervishoiuteenustele ja haridusele, sest 
selline strateegia oleks üheks võimaluseks 
saavutada ELis vajalik suurem 
majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne 

6. palub koostada riigipõhine
tööstusstrateegia, mis tegeleks töötuse 
probleemiga ja kindlustaks suurema 
majanduskasvu, rohkem töökohti ja 
suuremad õigused töötajatele ning 
ligipääsu riiklikele tervishoiuteenustele ja 
haridusele, sest selline strateegia oleks 
üheks võimaluseks saavutada vajalik 
suurem majanduslik, sotsiaalne ja 
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ühtekuuluvus; on seisukohal, et 
lõppeesmärk peaks olema kestlik areng ja 
kõrge elukvaliteet koos jõukuse ja 
inimväärse tööga kõigile.

territoriaalne ühtekuuluvus; on seisukohal, 
et lõppeesmärk peaks olema kestlik areng 
ja kõrge elukvaliteet koos jõukuse ja 
inimväärse tööga kõigile.

Or. fr

Muudatusettepanek 84
Davor Ivo Stier

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. palub koostada kaasav tööstusstrateegia, 
mis tegeleks töötuse probleemiga ja 
kindlustaks suurema majanduskasvu, 
rohkem töökohti ja suuremad õigused 
töötajatele ning ligipääsu riiklikele 
tervishoiuteenustele ja haridusele, sest 
selline strateegia oleks üheks võimaluseks 
saavutada ELis vajalik suurem 
majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne 
ühtekuuluvus; on seisukohal, et 
lõppeesmärk peaks olema kestlik areng ja 
kõrge elukvaliteet koos jõukuse ja 
inimväärse tööga kõigile.

6. palub koostada kaasav tööstusstrateegia, 
mis tegeleks töötuse probleemiga ja 
kindlustaks suurema majanduskasvu, 
rohkem töökohti ja suuremad õigused 
töötajatele ning ligipääsu riiklikele 
tervishoiuteenustele ja haridusele, sest 
selline strateegia oleks üheks võimaluseks 
saavutada ELis vajalik suurem 
majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne 
ühtekuuluvus; on seisukohal, et 
lõppeesmärk peaks olema kestlik areng ja 
kõrge elukvaliteet, mis tagaks kõigile 
inimestele inimväärikuse, jõukuse ja 
inimväärse tööga kõigile.

Or. en

Muudatusettepanek 85
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. palub koostada kaasav tööstusstrateegia, 
mis tegeleks töötuse probleemiga ja 
kindlustaks suurema majanduskasvu, 
rohkem töökohti ja suuremad õigused 

6. palub koostada kaasav tööstusstrateegia, 
mis põhineb elujõulistel pikaajalistel 
projektidel, mis tegeleks töötuse 
probleemiga ja kindlustaks suurema 
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töötajatele ning ligipääsu riiklikele 
tervishoiuteenustele ja haridusele, sest 
selline strateegia oleks üheks võimaluseks 
saavutada ELis vajalik suurem 
majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne 
ühtekuuluvus; on seisukohal, et 
lõppeesmärk peaks olema kestlik areng ja 
kõrge elukvaliteet koos jõukuse ja 
inimväärse tööga kõigile.

majanduskasvu, rohkem töökohti ja 
suuremad õigused töötajatele ning 
ligipääsu riiklikele tervishoiuteenustele ja 
haridusele, sest selline strateegia oleks 
üheks võimaluseks saavutada ELis vajalik 
suurem majanduslik, sotsiaalne ja 
territoriaalne ühtekuuluvus; on seisukohal, 
et lõppeesmärk peaks olema kestlik areng 
ja kõrge elukvaliteet koos jõukuse ja 
inimväärse tööga kõigile.

Or. fr

Muudatusettepanek 86
Constanze Krehl, Theresa Griffin

Arvamuse projekt
Punkt 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. rõhutab, et innovatiivse ja 
tulemusliku teadustegevuse 
võimaldamiseks on vaja suurendada 
teadus- ja arendustegevuse rahastamist; 
palub seetõttu kooskõlastada paremini 
olemasolevad rahastamismeetmed, nt 
Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondid ning programmi 
„Horisont 2020” rahastamisvahendid, 
nagu on sätestatud Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määruses (EL) nr 1303/2013.

Or. en

Muudatusettepanek 87
Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, João Ferreira, Marisa Matias

Arvamuse projekt
Punkt 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. nõuab otsetoetust mikro-, väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate kindla 
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kasvu ja jätkusuutliku arengu 
edendamiseks, et parandada tööviljakust 
ning ressursside kasutamise tõhusust ning 
pidada sammu areneva teadmistepõhise 
ühiskonnaga, eriti liikmesriikides, kus 
kriisi mõju MVKEde sulgemise näol on 
olnud tugevam;

Or. en

Muudatusettepanek 88
Csaba Molnár

Arvamuse projekt
Punkt 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. palub liikmesriikidel kiirendada 
noortegarantii programmi, sest kriisi tõttu 
ei ole saanud alustada 
ebaproportsionaalselt suur arv noori oma 
karjääri töö leidmisega ning noorte 
tööpuudus on kasvanud murettekitava 
tasemini pooltes piirkondades;

Or. hu

Muudatusettepanek 89
Csaba Molnár

Arvamuse projekt
Punkt 6 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 b. nõuab spetsiaalse programmi 
koostamist ühtekuuluvusvahendite 
raames, et aidata kõige ebasoodsamatel 
piirkondadel järgi jõuda, tehes 
sihipäraseid investeeringuid, korraldades 
koolitusi, luues töökohti ja arendades 
linnadevahelist transporti; märgib, et 
mahajäänud piirkondadega ei ole 
võimalik saavutada 2020. aasta eesmärke;
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Or. hu

Muudatusettepanek 90
Barbara Kappel

Arvamuse projekt
Punkt 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. nõuab investeerimiskava kasutamist 
selleks, et suurendada jõupingutusi 
siseturu väljakujundamiseks rahanduse, 
telekommunikatsiooni, energia, 
transpordi ja teenuste valdkonnas.

Or. de

Muudatusettepanek 91
Barbara Kappel

Arvamuse projekt
Punkt 6 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 b. nõuab, et tööhõive parandamiseks 
võetaks asjakohaselt arvesse VKEde 
vajadusi seaduste ja määruste koostamisel 
ning lihtsustataks laenu saamist töökohti 
loovatele ettevõtjatele nende suurusest 
sõltumata.

Or. de

Muudatusettepanek 92
Barbara Kappel

Arvamuse projekt
Punkt 6 c (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 c. nõuab olukorra parandamiseks 
innovatsiooni, teadmiste ja ideede 
vahetuse, konkurentsivõime ja Euroopa 
ettevõtete innovaatilisuse osas digitaalse 
siseturu väljakujundamist.

Or. de


