
AD\562340ET.doc PE 353.395v02-00

ET ET

EUROOPA PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

2004/0167(COD)

22.4.2005

ARVAMUS
Esitaja: tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

Saaja: regionaalarengukomisjon

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa 
Regionaalarengu Fondi kohta
(KOM(2004)0495 – C6-0089/2004 – 2004/0167(COD))

Arvamuse koostaja: Roselyne Bachelot-Narquin



PE 353.395v02-00 2/18 AD\562340ET.doc

ET

PA_Leg



AD\562340ET.doc 3/18 PE 353.395v02-00

ET

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil lisada oma 
raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 6

6) Toetudes nõukogu 21. juuni 1999. aasta 
määruse (EÜ) nr 1260/1999 millega nähakse 
ette üldsätted struktuurifondide [5] kohta 
artikli 20 lõike 1 punktis b ettenähtud 
linnakogukonna algatuse (Urban 
Community) kogemustele ja tugevatele 
külgedele, tuleks linnadimensiooni 
tugevdada selle valdkonna meetmete täieliku 
integreerimise abil ERFi 
kaasfinantseeritavate rakenduskavadega.

6) Toetudes nõukogu 21. juuni 1999. aasta 
määruse (EÜ) nr 1260/1999 millega nähakse 
ette üldsätted struktuurifondide [5] kohta 
artikli 20 lõike 1 punktis b ettenähtud 
linnakogukonna algatuse (Urban 
Community) kogemustele ja tugevatele 
külgedele, tuleks linnadimensiooni 
tugevdada selle valdkonna meetmete täieliku 
integreerimise abil ERFi 
kaasfinantseeritavate rakenduskavadega 
ning tuleks koondada nii majandus- kui 
tööhõivepoliitilised meetmed, mida 
täiendavad sotsiaalse tõrjutuse vastased ja 
keskkonda parandavad meetmed.

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 10

10) ERF peaks käsitlema Austria, Soome ja 
Rootsi ühinemisakti protokollis nr 6 
osutatud probleeme, mis on seotud äärmiselt 
väikese rahvastikutihedusega piirkondade 
juurdepääsetavusega ja suurtest turgudest 
kaugel asumisega. ERF peaks käsitlema ka 
eripäraseid raskusi, mille ees seisavad 
teatavad saared, mägipiirkonnad ja hõredalt 
asustatud alad, mille arengut aeglustab 
nende geograafiline asend.

10) ERF peaks käsitlema Austria, Soome ja 
Rootsi ühinemisakti protokollis nr 6 
osutatud probleeme, mis on seotud äärmiselt 
väikese rahvastikutihedusega piirkondade 
juurdepääsetavusega ja suurtest turgudest 
kaugel asumisega. ERF peaks käsitlema ka 
eripäraseid raskusi, mille ees seisavad 
teatavad saared, autonoomsed linnad Ceuta 
ja Melilla, mis on tihedalt asustatud ja 
kõrge töötuse tasemega, mägipiirkonnad ja 
hõredalt asustatud alad, mille arengut 
aeglustab nende geograafiline asend.

Muudatusettepanek 3
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Artikli 1 teine lõik

Selles kehtestatakse linna- ja 
maapiirkondade, kalandusest sõltuvate 
piirkondade, äärepoolseimate piirkondade ja
ebasoodsate looduslike tingimustega 
piirkondade toetamist käsitlevad erisätted.

Selles kehtestatakse linna- ja 
maapiirkondade, kalandusest sõltuvate 
piirkondade, äärepoolseimate piirkondade,
ebasoodsate looduslike tingimustega 
piirkondade ja isoleeritud, tihedalt 
asustatud ja kõrge töötuse tasemega 
piirkondade toetamist käsitlevad erisätted.

Muudatusettepanek 4
Artikli 2 lõige 1

ERF aitab kaasa abi finantseerimisele 
selleks, et tugevdada majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, 
vähendades regionaalset ebavõrdsust ja 
edendades piirkondade majanduse 
struktuurilist arengut ning kohandamist, 
sealhulgas taandarenevate 
tööstuspiirkondade ümberkorraldamist.

ERF aitab kaasa abi finantseerimisele 
selleks, et tugevdada majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, 
vähendades regionaalset ebavõrdsust ja 
edendades piirkondade majanduse 
struktuurilist arengut ning kohandamist, 
sealhulgas nii taandarenevate 
tööstuspiirkondade ja -alade
ümberkorraldamist kui töötuse ja vaesuse 
vastast võitlust.

Justification

The development of declining industrial regions must be one leg in attaining the objective, 
since in these regions a situation already exists which needs to be remedied. Having said that, 
we should focus on what is a major issue in the development of places and human resources, 
namely the fight against poverty, which can occur only under conditions of full and sound 
employment.

Muudatusettepanek 5
Artikli 2 lõige 2

Seejuures järgib ERF ühenduse prioriteete, 
eelkõige vajadust tugevdada 
konkurentsivõimet ja innovatsiooni, luua 
püsivaid töökohti ja soodustada 
keskkonnasõbralikku arengut.

Seejuures järgib ERF ühenduse prioriteete, 
eelkõige vajadust tugevdada 
majanduskasvu, konkurentsivõimet ja 
innovatsiooni, luua püsivaid töökohti ja 
soodustada keskkonnasõbralikku arengut, 
säästvat arengut ning tagada meeste ja 
naiste vahelist võrdsust, sool, rassil või 
etnilisel päritolul, religioonil või usul, 
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puudel, vanusel või seksuaalsel sättumusel 
põhinevat mitte-diskrimineerimist ja 
sotsiaalset hõlvamist tagades, et puuetega 
inimeste juurdepääs on tingimus kõikide 
fondidega rahastavate projektide jaoks.

Justification

The ERDF is an essential tool for reducing and alleviating social exclusion of disabled 
persons in all areas of life in particular by promoting and creating an accessible physical 
environment for disabled persons in relation to tourism, transport and the built environment.

It is of vital importance that Structural Funds do not lead to the creation of further access 
barriers for disabled people; therefore explicit reference is necessary to link accessibility 
requirements for disabled persons to allocation of resources.

Muudatusettepanek 6
Artikli 3 lõike 2 punkt c

c) muud arenduslikud algatused, kaasa 
arvatud teenuste osutamine ettevõtetele, 
selliste rahastamisvahendite loomine ja 
arendamine, nagu riskikapital, laenu- ja 
tagatisfondid ning kohaliku arengu fondid, 
intressitoetused, teenuste osutamine 
lähikonnas ja piirkondade, linnade ning 
asjaomaste sotsiaal-, majandus- ja 
keskkonnaala tegevisikute vaheline 
kogemuste vahetamine;

c) muud arenduslikud ja tööhõivealased 
algatused, kaasa arvatud teenuste osutamine 
ettevõtetele, selliste rahastamisvahendite 
loomine ja arendamine, nagu riskikapital, 
laenu- ja tagatisfondid ning kohaliku arengu 
fondid, intressitoetused, teenuste osutamine 
lähikonnas ja piirkondade, linnade ning 
asjaomaste sotsiaal-, majandus- ja 
keskkonnaala tegevisikute vaheline 
kogemuste vahetamine;

Muudatusettepanek 7
Artikli 3 lõike 2 punkt c a (uus)

c a. töötajate järjepidev koolitamine 
peamiselt arvestades tehnoloogiliste 
uuendustega;

Justification

The continuous training of workers, particularly of older workers, will in principle ensure 
high quality performance at work and familiarity with the new technologies, and will then 
help eliminate the phenomenon of the gradual replacement of the ‘older’ staff by younger 
staff who are more closely attuned to modern professional requirements. Lifelong learning 



PE 353.395v02-00 6/18 AD\562340ET.doc

ET

must be a basic factor in safeguarding work and equal opportunities.

Muudatusettepanek 8
Artikli 4 sissejuhatav osa

Lähenemise eesmärgi raames kontsentreerib 
ERF oma abi integreeritud regionaalse ja 
kohaliku majanduse säästva arengu 
soodustamisele, mobiliseerides ja 
tugevdades piirkondadesisest potentsiaali 
programmide abil, mis on suunatud 
piirkondlike majandusstruktuuride 
ajakohastamisele ja mitmekesistamisele 
eelkõige järgmistes valdkondades:

Lähenemise eesmärgi raames kontsentreerib 
ERF oma abi integreeritud regionaalse ja 
kohaliku majanduse säästva arengu 
soodustamisele, mobiliseerides ja 
tugevdades piirkondadesisest potentsiaali 
programmide abil, mis on suunatud 
piirkondlike ja kohalike
majandusstruktuuride ajakohastamisele ja 
mitmekesistamisele eelkõige järgmistes 
valdkondades:

Muudatusettepanek 9
Artikli 4 punkt 1

1) Teadusuuringud ja tehnoloogiaarendus, 
innovatsioon ja ettevõtlikkus, kaasa arvatud 
regionaalse teadusuuringute ja 
tehnoloogiaarenduse potentsiaali 
suurendamine, abi teadusuuringutele ja 
tehnoloogiaarendusele väikestes ja keskmise 
suurusega ettevõtetes ja tehnosiirdele, 
sidemete tugevdamine väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete ning ülikoolide ja 
uurimis- ning tehnoloogiakeskuste vahel, 
ärivõrkude ja -rühmituste arendamine, äri-
ning tehnoloogiateenuste osutamine väikeste 
ja keskmise suurusega ettevõtete gruppidele, 
ettevõtluse- ja innovatsiooni rahastamise 
edendamine väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtetes uute rahastamisvahendite abil;

1) Teadusuuringud ja tehnoloogiaarendus, 
innovatsioon ja ettevõtlikkus, kaasa arvatud 
regionaalse teadusuuringute ja 
tehnoloogiaarenduse potentsiaali 
suurendamine, abi teadusuuringutele ja 
tehnoloogiaarendusele väikestes ja keskmise 
suurusega ettevõtetes ja tehnosiirdele, 
sidemete tugevdamine väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete ning ülikoolide ja 
uurimis- ning tehnoloogiakeskuste vahel, 
ärivõrkude ja -rühmituste arendamine, äri-
ning tehnoloogiateenuste osutamine väikeste 
ja keskmise suurusega ettevõtete ja 
mikroettevõtjate gruppidele, ettevõtluse- ja 
innovatsiooni rahastamise edendamine 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetes ja 
mikroettevõtjate uute rahastamisvahendite 
abil.

Muudatusettepanek 10
Artikli 4 punkt 1 a (uus)

1 a) Meeste ja naiste vahelise võrdsuse 
edendamine tööturul, eriti edendades 
ettevõtete asutamist, infrastruktuure ja 
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teenuseid, mis muudavad pere- ja tööelu 
ühendamise lihtsamaks;

Muudatusettepanek 11
Artikli 4 punkt 2

2) Infoühiskond, kaasa arvatud kohaliku 
osaluse ning kohalike teenuste ja rakenduste 
arendamine, avalike sidusteenuste 
arendamine ja neile juurdepääsu 
parandamine, abi ja teenused väikestele ja 
keskmise suurusega ettevõtetele info- ja 
sidetehnoloogiate rakendamiseks ning 
tõhusaks kasutamiseks;

2) Infoühiskond, kaasa arvatud kohaliku 
osaluse ning kohalike teenuste ja rakenduste 
arendamine, avalike sidusteenuste 
arendamine ja neile juurdepääsu 
parandamine – eriti puuetega inimestele ja 
muudele sotsiaalselt tõrjutud gruppidele, 
abi ja teenused väikestele ja keskmise 
suurusega ettevõtetele info- ja 
sidetehnoloogiate rakendamiseks ning 
tõhusaks kasutamiseks;

Justification

Article 4 of ERDF which concerns Objective 1 regions only, rightly gives emphasis to the 
importance of the information society.

Inclusion is an essential element of the European Community’s objective to achieve an 
information society for all, i.e. the promotion of access to the information society for 
vulnerable groups. The ERDF must be fully committed to the overall aims and objectives of e-
inclusion and e-accessibility and, therefore, must ensure that the activities supported in this 
field give attention and recognition of the need to promotion and secure accessibility by 
disabled persons to the information society.

Muudatusettepanek 12
Artikli 4 punkt 2 a (uus)

2 a) Kohalikud tööhõive ja arengu 
algatused: toetust struktuuridele, mis 
osutavad lähikonnas teenuseid, luues uusi 
töökohti, välja arvatud meetmed, mida 
rahastab Euroopa Sotsiaalfond (ESF).

Muudatusettepanek 13
Artikli 4 punkt 3

3) Keskkond, kaasa arvatud investeeringud, 
mis on seotud jäätmekäitluse, veevarustuse, 

3) Keskkond, kaasa arvatud investeeringud, 
mis on seotud jäätmekäitluse ja 
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asulareovee töötlemise ja õhukvaliteedi, 
saastuse kompleksse vältimise ja 
kontrollimise, saastunud alade ja maa 
tervendamise, bioloogilise mitmekesisuse ja 
looduskaitse edendamise ning abiga 
väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele 
selleks, et tasuvate 
keskkonnajuhtimissüsteemide 
kasutuselevõtmise ning saastamist vältivate 
tehnoloogiate juurutamise ja kasutamise abil 
soodustada säästvaid tootmisviise.

ringlussevõtu, veevarustuse, asulareovee 
töötlemise ja õhukvaliteedi, saastuse 
kompleksse vältimise ja kontrollimise, 
saastunud alade ja maa tervendamise, 
bioloogilise mitmekesisuse ja looduskaitse 
edendamise ning abiga väikestele ja 
keskmise suurusega ettevõtetele selleks, et 
tasuvate keskkonnajuhtimissüsteemide 
kasutuselevõtmise ning saastamist vältivate 
tehnoloogiate juurutamise ja kasutamise abil 
soodustada säästvaid tootmisviise.

Muudatusettepanek 14
Artikli 4 punkt 5

5) Turism, kaasa arvatud säästva turismi 
arendamiseks vajalike loodus- ja
kultuuriobjektide edendamine, 
kultuuripärandi kaitse ja kasvatamine 
majandusliku arengu soodustamiseks,
turismiteenuste parandamine uute suurema 
lisandväärtusega teenuste osutamise abil;

5) Turism, kaasa arvatud säästva turismi 
arendamiseks vajalike loodus- ja 
kultuuriobjektide edendamine ning
sotsiaalse ja kultuuripärandi kaitse ja 
kasvatamine majandusliku kasvu ja tööhõive
arengu soodustamiseks. Siia kuulub ka
turismiteenuste parandamine, eriti 
turismialase töö kutseõppe läbi, uute 
suurema lisandväärtusega teenuste 
osutamise abil;

Muudatusettepanek 15
Artikli 4 punkt 6

6) Investeeringud transporti, kaasa arvatud 
üleeuroopalised võrgud ja integreeritud 
ülelinnalised puhta linnatranspordi 
strateegiad, mis aitavad kaasa reisijate ja 
kaubateeninduse ning nendele teenustele 
juurdepääsu parandamisele, selleks et 
saavutada paremini tasakaalustatud 
veoliikide suhe, soodustada 
ühendveosüsteeme ja vähendada 
keskkonnamõjusid;

6) Investeeringud transporti, kaasa arvatud 
üleeuroopalised võrgud ja integreeritud 
ülelinnalised puhta linnatranspordi 
strateegiad, mis aitavad kaasa reisijate ja 
kaubateeninduse ning nendele teenustele 
juurdepääsu, eriti puuetega inimeste 
transpordile võrdse juurdepääsu 
parandamisele, selleks et saavutada paremini 
tasakaalustatud veoliikide suhe, soodustada 
ühendveosüsteeme ja vähendada 
keskkonnamõjusid.

Justification

Article 4 of ERDF which concerns Objective 1 region only, rightly gives emphasis to the 
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importance of the information society.

The ERDF is an essential tool for reducing and alleviating social exclusion of disabled 
persons in all areas of life in particular by promoting and creating an accessible physical 
environment for disabled persons in relation to tourism, transport and the built environment.

It is of vital importance that Structural Funds do not lead to the creation of further access 
barriers for disabled people; therefore explicit reference is necessary to link accessibility 
requirements for disabled persons to allocation of resources.

Attention must also be given to ensuring vulnerable groups, such as disabled persons, have 
equal access to health care including access to health care information which should be 
provided in accessible formats for disabled persons.

Muudatusettepanek 16
Artikli 4 punkt 7

7) Energia, kaasa arvatud üleeuroopalised 
võrgud, mis aitavad kaasa energiavarustuse 
ohutuse parandamisele, siseturu lõplikule 
moodustamisele, keskkonnakaalutluste 
integreerimisele, energeetilise efektiivsuse 
parandamisele ja taastuvate energialiikide 
väljatöötamisele;

7) Energia, kaasa arvatud üleeuroopalised 
võrgud, mis aitavad kaasa energiavarustuse 
ohutuse ja kvaliteedi parandamisele, 
töökohtade püsivusele, siseturu lõplikule 
moodustamisele, keskkonnakaalutluste 
integreerimisele, energeetilise efektiivsuse 
parandamisele ja taastuvate energialiikide 
väljatöötamisele;

Muudatusettepanek 17
Artikli 4 punkt 8

8) Investeeringud haridusse, mis aitavad 
kaasa piirkondade atraktiivsuse 
suurendamisele ja elukvaliteedi 
parandamisele;

8) Investeeringud haridusse ja kutseõppesse, 
mis aitavad kaasa piirkondade atraktiivsuse 
suurendamisele ja elukvaliteedi 
parandamisele ning töötajate järjepidevasse 
koolitusse uute tehnoloogiate valdkonnas;

Justification

The continuous training of workers, particularly of older workers, will in principle ensure 
high quality performance at work and familiarity with the new technologies, and will then 
help eliminate the phenomenon of the gradual replacement of the ‘older’ staff by younger 
staff who are more closely attuned to modern professional requirements. Lifelong learning 
must be a basic factor in safeguarding work and equal opportunities.
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Muudatusettepanek 18
Artikli 4 punkt 9

9) Tervishoid, kaasa arvatud investeeringud 
tervishoiuteenuste arendamiseks ja 
parandamiseks, mis aitavad kaasa 
regionaalsele arengule ja elukvaliteedi 
parandamisele piirkondades.

9) Tervishoid, kaasa arvatud investeeringud 
tervishoiuteenuste arendamiseks ja 
parandamiseks ning võrdne juurdepääs 
tervishoiuteenustele haavatavatele 
gruppidele, mis aitavad kaasa kohalikule ja
regionaalsele arengule ja elukvaliteedi 
parandamisele piirkondades.

Justification

Article 4 of ERDF which concerns Objective 1 region only, rightly gives emphasis to the 
importance of the information society.

The ERDF is an essential tool for reducing and alleviating social exclusion of disabled 
persons in all areas of life in particular by promoting and creating an accessible physical 
environment for disabled persons in relation to tourism, transport and the built environment.

It is of vital importance that Structural Funds do not lead to the creation of further access 
barriers for disabled people; therefore explicit reference is necessary to link accessibility 
requirements for disabled persons to allocation of resources.

Attention must also be given to ensuring vulnerable groups, such as disabled persons, have 
equal access to health care including access to health care information which should be 
provided in accessible formats for disabled persons.

Muudatusettepanek 19
Artikli 4 punkt 10

10) Otsene abi investeerimiseks väikestesse 
ja keskmise suurusega ettevõtetesse, mis 
aitab kaasa töökohtade loomisele ja nende
püsivuse tagamisele.

10) Otsene abi investeerimiseks väikestesse 
ja keskmise suurusega ettevõtetesse, mis 
aitab kaasa tehnoloogilistele uuendustele 
ning säästva ja kõrgekvaliteedilise tööhõive
loomisele ja selle püsivuse tagamisele.

Justification

Whether SMEs can be profitable and therefore viable depends to a great extent on how up-to-
date they are and therefore how accessible they are to consumers. The modernisation of 
SMEs will bring profitability and will therefore ensure both the existence and the quality of 
jobs.
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Muudatusettepanek 20
Artikli 5 punkt 1

1) innovatsioon ja teadmistepõhine 
majandus regionaalse innovatsiooni 
strateegiate, mis edendavad efektiivseid 
regionaalse innovatsiooni süsteeme, 
väljatöötamise ja elluviimise toetamise 
kaudu; siia kuuluvad:

1) innovatsioon ja teadmistepõhine 
majandus regionaalse innovatsiooni 
strateegiate, mis edendavad töökohtade 
loomist ja efektiivseid regionaalse 
innovatsiooni süsteeme, väljatöötamise ja 
elluviimise toetamise kaudu ning mis peaks 
arvesse võtma ka juurdepääsuvõimalusi 
puuetega inimestele. Siia kuuluvad:

Justification

The ERDF is an essential tool for reducing and alleviating social exclusion of disabled 
persons in all areas of life in particular by promoting and creating an accessible environment 
for disabled persons.

Accessibility is a crucial and central part of a sustainable regional development strategy and 
must be recognised as one of the priorities.

In relation to urban development, particular attention to socially excluded persons is 
necessary notably in urban planning. Accessibility for disabled persons to the urban 
environment is essential.

Muudatusettepanek 21
Artikli 5 punkti 1 alapunkt a

a) regionaalse majanduse arengu 
eesmärkidega otseselt seotud regionaalsete 
teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduste 
potentsiaali suurendamine selle abil, et 
edendatakse tööstus- ja tehnospetsiifilisi 
kompetentsikeskusi ning tehnosiiret, 
arendatakse tehnoloogilist prognoosimist ja 
innovatsiooni edendamise poliitika 
rahvusvahelisi võrdlusuuringuid, toetatakse 
ettevõtetevahelist koostööd, teadusuuringuid 
ja tehnoloogiaarendust ning 
innovatsioonipoliitikat;

a) regionaalse majanduse arengu 
eesmärkidega otseselt seotud regionaalsete 
teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduste 
potentsiaali suurendamine ning töötuse ja 
vaesuse vastu võitlemine selle abil, et 
edendatakse tööstus- ja tehnospetsiifilisi 
kompetentsikeskusi ning tehnosiiret, 
arendatakse tehnoloogilist prognoosimist ja 
innovatsiooni edendamise poliitika 
rahvusvahelisi võrdlusuuringuid, toetatakse 
ettevõtetevahelist koostööd, teadusuuringuid 
ja tehnoloogiaarendust ning 
innovatsioonipoliitikat;
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Justification

Combating unemployment and poverty must constitute a primary objective, and it should be 
understood that it is indissoluble linked to development and technological progress.

Muudatusettepanek 22
Artikli 5 punkti 1 alapunkt b a (uus)

b a) infrastruktuuride rajamist kohaliku ja 
tööhõive arengu seisukohalt asjakohasel 
tasandil;

Justification

This wording is taken from the existing regulation where it applies to local employment 
initiatives, in particular in urban areas.

Muudatusettepanek 23
Artikli 5 punkti 1 alapunkt b b (uus)

b b) toetust struktuuridele, mis osutavad 
lähikonnas teenuseid, luues uusi töökohti, 
välja arvatud meetmed, mida rahastab 
Euroopa Sotsiaalfond (ESF);

Muudatusettepanek 24
Artikli 5 punkti 1 alapunkt c a (uus)

c a) meeste ja naiste vahelise võrdsuse 
edendamine tööturul, eriti edendades 
ettevõtteid, infrastruktuure ja teenuseid, 
mis muudavad pere- ja tööelu ühendamise 
lihtsamaks ning erimeetmed, et 
naisettevõtjatele lihtsustada uute ideede 
majanduslikku rakendamist ja meetmed, et 
edendada ülikoolidest ja olemasolevatest 
ettevõtetest tulenevate ettevõtete asutamist;

Muudatusettepanek 25
Artikli 5 punkti 1 alapunkt d a (uus)

d a) linna- ja maapiirkondades kõige 
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ebasoodsamas olukorras olevate gruppide 
aktiivse osaluse suurendamine nende 
kogukondade ja kohaliku majanduse 
arendamisel;

Muudatusettepanek 26
Artikli 5 punkti 2 alapunkt a

a) investeeringute ergutamine saastunud 
alade ja maa tervendamiseks ning 
bioloogilise mitmekesisusega ja 
programmiga Natura 2000 seotud 
infrastruktuuride arendamise soodustamine, 
mis aitavad kaasa säästvale 
majandusarengule ja maapiirkondade 
mitmekesistamisele;

a) investeeringute ergutamine saastunud 
alade ja maa tervendamiseks ning 
bioloogilise mitmekesisusega ja 
programmiga Natura 2000 seotud 
infrastruktuuride arendamise soodustamine, 
mis aitavad kaasa säästvale 
majandusarengule, tootmise
mitmekesistamisele ja töökohtade 
säilitamisele maapiirkondades;

Muudatusettepanek 27
Artikli 5 punkti 2 alapunkt c

c) keskkonnasõbraliku ühistranspordi 
edendamine linnades;

c) kõigile, sealhulgas puuetega inimestele 
juurdepääsetava keskkonnasõbraliku 
ühistranspordi edendamine;

Justification

The ERDF is an essential tool for reducing and alleviating social exclusion of disabled 
persons in all areas of life in particular by promoting and creating an accessible environment 
for disabled persons. Accessibility is a crucial and central part of a sustainable regional 
development strategy and must be recognised as one of the priorities. In relation to urban 
development, particular attention to socially excluded persons is Necessary notably in urban 
planning. Accessibility for disabled persons to the urban environment is essential.

Muudatusettepanek 28
Artikli 5 punkt 3

3) Juurdepääs üldist majanduslikku huvi 
pakkuvatele veo- ja 
telekommunikatsiooniteenustele väljaspool 
peamisi linnakeskusi; siia kuuluvad:

3) Juurdepääs üldist majanduslikku huvi 
pakkuvatele veo- ja 
telekommunikatsiooniteenustele väljaspool 
peamisi linnakeskusi, eriti puuetega ja 
muudele sotsiaalselt tõrjutud inimestele;
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siia kuuluvad:

Justification

The ERDF is an essential tool for reducing and alleviating social exclusion of disabled 
persons in all areas of life in particular by promoting and creating an accessible environment 
for disabled persons. Accessibility is a crucial and central part of a sustainable regional 
development strategy and must be recognised as one of the priorities. In relation to urban 
development, particular attention to socially excluded persons is necessary notably in urban 
planning. Accessibility for disabled persons to the urban environment is essential.

Muudatusettepanek 29
Artikli 6 punkti 1 sissejuhatav osa

1) Piiriülese majandus- ja sotsiaaltegevuse 
edendamine säästva territoriaalse arengu 
ühisstrateegiate abil; siia kuuluvad eelkõige:

1) Piiriülese majandus- ja sotsiaaltegevuse 
edendamine territoriaalse arengu ja säästva
tööhõive ühisstrateegiate abil; siia kuuluvad 
eelkõige:

Muudatusettepanek 30
Artikli 6 punkti 2 alapunkt d a (uus)

d a) ühiste infrastruktuuride loomine 
järjepidevate piiriüleste haridus- ja 
koolitussüsteemide jaoks, mis eelkõige on 
mõeldud kakskeelsele ja mitmekeelsele 
koolitusele;

Muudatusettepanek 31
Artikli 8 lõike 1 lõik 1

1. Määruse (EÜ) nr … artikli 25 lõikes 4 ja 
artikli 36 lõike 4 punktis b osutatud linnade
taaselustamisega seotud tegevuste puhul, 
toetab ERF laia osalusega integreeritud 
strateegiaid asulakogumites kuhjuvate 
majanduslike, keskkonna- ja 
sotsiaalprobleemide lahendamiseks.

1. Määruse (EÜ) nr … artikli 25 lõikes 4 ja 
artikli 36 lõike 4 punktis b osutatud linnade 
taaselustamisega seotud tegevuste puhul, 
toetab ERF laia osalusega integreeritud 
strateegiaid asulakogumites kuhjuvate 
majanduslike, keskkonna- ja 
sotsiaalprobleemide lahendamiseks, toetab 
tõkete eemaldamist, millega puuetega 
inimesed linnakeskkonnas kokku puutuvad 
ning nõuab, et ERFi poolt rahastavad 
linnaarendusprojektid vastaksid 
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juurdepääsu kriteeriumitele.

Justification

Urban regeneration cannot succeed if socially disadvantaged groups are not accommodated 
in urban policy and planning. In particular urban development must explicitly recognise the 
need to promote an urban environment which is accessible for disabled people.

Muudatusettepanek 32
Artikli 8 lõike 1 lõik 2

Seejuures võib keskkonna tervendamise, 
varasema tööstustegevuse käigus saastatud 
maade taasarendamise ning ajaloo- ja 
kultuuripärandi konserveerimise ja 
arendamise ühendada meetmetega, mis on 
ette nähtud ettevõtluse, kohaliku tööhõive ja 
kogukonna edendamiseks, samuti 
elanikkonnale pakutavate teenuste 
edendamiseks, võttes arvesse muutusi 
demograafilistes struktuurides.

Seejuures võib keskkonna tervendamise, 
varasema tööstustegevuse käigus saastatud 
maade taasarendamise ning ajaloo-, sotsiaal-
ja kultuuripärandi konserveerimise ja 
arendamise ühendada meetmetega, mis on 
ette nähtud ettevõtluse, kohaliku tööhõive ja 
kogukonna edendamiseks, pöörates erilist 
tähelepanu mõne puude all kannatavate 
inimeste elukvaliteedile, samuti 
elanikkonnale pakutavate teenuste 
edendamiseks, võttes arvesse muutusi 
demograafilistes struktuurides ja töötuse 
tasemes.

Muudatusettepanek 33
Artikli 9 punkt 5 a (uus)

5 a) Vaesuse ja tööpuuduse vastane võitlus;

Justification

See justifications to amendments 4 and 21.

Muudatusettepanek 34
Artikli 9 punkt 5 b (uus)

5 b) töötajate koolitamine, et nad saaksid 
leida tööd või oma ametiseisundit tõsta.

Justification

See justifications to amendments 7 and 17.
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Muudatusettepanek 35
Artikli 10 lõige 1

ERFi kaasfinantseeritavate 
regionaalprogrammide puhul, mis hõlmavad 
määruse (EÜ) nr (…) artikli 52 lõike 1 
punktis b märgitud ebasoodsate looduslike 
tingimustega piirkondi, tuleb eriti pöörata 
tähelepanu nendele piirkondadele 
iseloomulike raskuste käsitlemisele.

ERFi kaasfinantseeritavate 
regionaalprogrammide puhul, mis hõlmavad 
määruse (EÜ) nr (…) artikli 52 lõike 1 
punktis b märgitud ebasoodsate looduslike 
tingimustega või tõsiste sotsiaalsete 
raskustega piirkondi, tuleb eriti pöörata 
tähelepanu nendele piirkondadele 
iseloomulike raskuste käsitlemisele.

Justification

It is very important that we take into account the specific conditions obtaining in certain 
regions in which unemployment, and also geophysical factors, exacerbate poverty, since the 
scope for development, employment and prosperity is clearly limited in relation to developed 
centres.

Muudatusettepanek 36
Artikli 10 lõige 2

Ilma et see piiraks artiklite 3 ja 4 
kohaldamist, aitab ERF eriti kaasa selliste 
investeeringute finantseerimisele, mille 
eesmärk on juurdepääsu soodustamine, 
kultuuripärandiga seotud majandustegevuse
edendamine ja arendamine, loodusvarade 
säästva kasutuse edendamine ja 
turismisektori ergutamine.

Ilma et see piiraks artiklite 3 ja 4 
kohaldamist, aitab ERF eriti kaasa selliste 
investeeringute finantseerimisele, mille 
eesmärk on juurdepääsu soodustamine, 
kultuuripärandiga seotud majandus- ja 
sotsiaaltegevuse edendamine ja arendamine, 
loodusvarade säästva kasutuse edendamine 
ja turismisektori ergutamine.

Muudatusettepanek 37
Artikli 11 pealkiri

Äärepoolseimad piirkonnad Äärepoolseimad piirkonnad ja autonoomsed 
linnad Ceuta ja Melilla

Muudatusettepanek 38
Artikli 11 sissejuhatav osa

Määruse (EÜ) nr (…) artikli 16 lõike 1 
punktis d märgitud täiendava eraldamise 

Määruse (EÜ) nr (…) artikli 16 lõike 1 
punktis d märgitud täiendava eraldamise 
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kohaselt ja erandina käesoleva määruse 
artikli 3 lõikest 2 aitab ERF finantseerida 
tegevusabi äärepoolseimates piirkondades 
selleks, et hüvitada lisakulusid artiklis 4 
nimetatud tegevusvaldkondades ja 
järgmistes täiendavates valdkondades, välja 
arvatud asutamislepingu I lisaga hõlmatud 
tooted:

kohaselt ja erandina käesoleva määruse 
artikli 3 lõikest 2 aitab ERF finantseerida 
tegevusabi äärepoolseimates piirkondades ja 
tihedalt asustatud autonoomsetes linnades 
Ceuta ja Melilla, selleks, et hüvitada 
lisakulusid artiklis 4 nimetatud 
tegevusvaldkondades ja järgmistes 
täiendavates valdkondades, välja arvatud 
asutamislepingu I lisaga hõlmatud tooted:

Muudatusettepanek 39
Artikli 11 punkt b

b) tootmisvahendite ladustamispiirangutega, 
ülemääraste mõõtmete ja hooldusega ning
kohalikul tööturul inimkapitali puudusega 
seotud abi.

b) tootmisvahendite ladustamispiirangutega, 
ülemääraste mõõtmete ja hooldusega,
kohalikul tööturul inimkapitali puudusega 
ning kutseõppega seotud abi.

Muudatusettepanek 40
Artikli 12 punkti 6 alapunkt b

b) järelevalve- ja hindamissüsteemide 
kirjeldus ning järelevalvekomitee koosseis;

b) järelevalve- ja hindamissüsteemide 
kirjeldus ning järelevalvekomitee koosseis 
ning dokumentatsioon partnerite 
arvamuste kohta;
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