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Muudatusettepaneku esitaja: Sérgio Ribeiro

Muudatusettepanek 1
Lõige 1

1. võtab arvesse, et Euroopa regionaalpoliitika on hädavajalik vahend sotsiaalse ja 
majandusliku ühtekuuluvuse edendamiseks, mis võimaldab liidul võtta meetmeid, et 
vähendada sügavaid erinevusi regioonide vahel, edendada tõelist lähenemist, 
stimuleerida kasvu ja tööhõivet, samuti arendada ning edendada oma kontseptsiooni 
sallivast, õiglasest ja hoolivast ühiskonnast, millel on solidaarsusel rajanevad ühised 
huvid. On veendunud, et ühine tegutsemine Euroopa tasemel on säästlik, kuna see 
võimaldab mastaabisäästu rakendamist, menetluste otstarbekohastamist ja vahendite 
ühendamist, eriti piiriülese koostöö raames, ning samuti teenib vähemarenenud 
piirkondade puhul eesmärki jaotada ümber ja korvata siseturukulusid. Tugeva 
hästirahastatud Euroopa regionaalpoliitika olemasolu on vältimatu eeltingimus liidu 
toimetulekuks järjestikuste laienemistega ning sotsiaalse, majandusliku ja geograafilise 
ühtekuuluvuse loomiseks laienenud ELis;

Or. pt

Muudatusettepaneku esitajad: Elisabeth Schroedter ja Alyn Smith

Muudatusettepanek 2
Lõige 1

1. võtab arvesse, et Euroopa regionaalpoliitika on hädavajalik vahend, mis võimaldab 
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liidul võtta meetmeid, et vähendada sügavaid erinevusi regioonide vahel, stimuleerida 
piirkondade säästvat arengut, nende kasvu ja konkurentsivõimet, samuti arendada 
ning edendada oma kontseptsiooni sallivast ja hoolivast ühiskonnast, millel on 
solidaarsusel rajanevad ühised huvid; on veendunud, et ühine tegutsemine Euroopa 
tasemel on säästlik, kuna see võimaldab mastaabisäästu rakendamist, menetluste 
otstarbekohastamist ja vahendite ühendamist, eriti piiriülese koostöö raames; võtab 
arvesse, et tugeva hästirahastatud Euroopa regionaalpoliitika olemasolu on vältimatu 
eeltingimus liidu toimetulekuks järjestikuste laienemistega; märgib lisaks seda, et 
liidu kokkukasvamisel ei saa liidu teised poliitikad asendada regionaalpoliitika rolli, 
kuid võivad seda vastavalt toetada;

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja: Margie Sudre

Muudatusettepanek 3
Lõige 1

1. võtab arvesse, et Euroopa regionaalpoliitika on hädavajalik vahend, mis võimaldab 
liidul võtta meetmeid, et vähendada sügavaid erinevusi regioonide vahel, stimuleerida 
kasvu ja konkurentsivõimet, samuti arendada ning edendada oma kontseptsiooni 
sallivast ja hoolivast ühiskonnast, millel on solidaarsusel rajanevad ühised huvid; on 
veendunud, et ühine tegutsemine Euroopa tasemel on säästlik, kuna see võimaldab 
mastaabisäästu rakendamist, menetluste otstarbekohastamist ja vahendite ühendamist 
kas piiriülese, riikidevahelise või piirkondadevahelise koostöö raames; võtab 
arvesse, et tugeva hästirahastatud Euroopa regionaalpoliitika olemasolu on vältimatu 
eeltingimus liidu toimetulekuks järjestikuste laienemistega;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja: Sérgio Ribeiro

Muudatusettepanek 4
Lõige 1 a (uus) 

1 a. on arvamusel, et Euroopa Komisjoni tulevase finantsperspektiivi ettepanek on 
selgelt ebapiisav vastus laienenud Euroopa Liitu ees ootavatele sotsiaalsetele, 
majanduslikele ja keskkonnaalastele väljakutsetele ning eriti ühtekuuluvuse 
suurenenud vajaduste, kõrge tööpuuduse, suure vaesuse ja sissetulekute 
ebavõrdsusega tegelemiseks;

Or. pt

Muudatusettepaneku esitaja: Sérgio Ribeiro

Muudatusettepanek 5
Lõige 1 b (uus)

1 b. on vastu "Kuue kirjale" allakirjutanute esitatud strateegiale, mille taga on kavatsus 
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mõjutada järgmise finantsperspektiivi arutelu, tehes ettepaneku, et ühenduse 
eelarvet piirataks maksimaalselt 1 protsendini ühenduse rahvamajanduse 
kogutulust, ja avaldab kahetsust asjaolu üle, selline strateegia on leidnud nõukogu 
toetuse;

Or. pt

Muudatusettepaneku esitaja: Sérgio Ribeiro

Muudatusettepanek 6
Lõige 1 c (uus)

1 c. lükkab tagasi ettepaneku kehtestada järgmise finantsperspektiivi kulutuste keskmine 
tase umbes 1,14% ühenduse rahvamajanduse kogutulust, nagu oli välja pakutud 
Euroopa Komisjoni ettepanekus ja "Kuue kirjale" allakirjutanute esitatud 
ettepanekus; juhib tähelepanu 0,1 protsendipunktilisele määrale, võrreldes 
omavahenditele kehtestatud ülemmääraga (nimelt 1,24% ühenduse 
rahvamajanduse kogutulust);

Or. pt

Muudatusettepaneku esitaja: Sérgio Ribeiro

Muudatusettepanek 7
Lõige 1 d (uus)

1 d. juhib tähelepanu, et Euroopa Komisjoni ettepanekus järgmiseks (2007-2013) 
poliitiliseks ja finantsraamistikuks on määratud kindlaks reaalne keskmine 
aastaeelarve, mis on 1,09 % ühenduse rahvamajanduse kogutulust ja mis on alla 
Agenda 2000 1,10- protsendilise keskmise (nagu märkis endine volinik pr Schreyer 
2004. aasta aprillis toimunud nõukogu mitteametlikul regionaalpoliitika valdkonna 
eest vastutavate ministrite kohtumisel);

Or. pt

Muudatusettepaneku esitaja: Sérgio Ribeiro

Muudatusettepanek 8
Lõige 1 e (uus)

1 e. on mures Euroopa Komisjoni ettepanekus konkurentsivõimele ja ettevõtlusele 
pandud ülemäärase rõhu pärast ühtekuuluvuse ja lähenemise kulude arvelt; teatab 
veel kord, et ta ei luba ühtekuuluvuspoliitika eesmärkide ega selle vahendite 
(tõukefondid) mingit õõnestamist;

Or. pt
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Muudatusettepaneku esitaja: Sérgio Ribeiro

Muudatusettepanek 9
Lõige 2

2. tuletab meelde regionaalpoliitika, transpordi ja turismikomisjoni ettepanekuid oma 18. 
märtsi 2004. a arvamuses Euroopa Komisjoni teatise "Ühise tuleviku ülesehitamine: 
laienenud Euroopa Liidu (2007–2013) poliitilised väljakutsed ja eelarvevahendid" 
kohta,
– (kustutatud) materiaalsesse ja inimkapitali investeerimise taset, nagu Euroopa 

Komisjon teeb ettepaneku oma teatises. "Ühise tuleviku üleehitamine: laienenud 
Euroopa Liidu (2007–2013) poliitilised väljakutsed ja eelarvevahendid" ei ole piisav
kasvu ning tööhõive ühtekuuluvuse raames, ja tervitab eriti Euroopa Komisjoni 
rõhuasetust inimressursside tugevdamiseks, et parandada kasvu- ning 
tootmispotentsiaali, kuid võtab arvesse, et selliseid eesmärke pole võimalik 
saavutada, vaadates üle ELi tööhõivestrateegiat, mis on kujundatud, et tagada 
tööhõive kõikide vormide kõrge kvaliteet;

– (kustutatud) Euroopa Komisjon peab koos liikmesriikidega kehtestama arengu 
eesmärgid ja näitajad, mis vastaksid iga liikmesriigi eripäradele ja arengutasemele. 
need eesmärgid ja näitajad peaksid olema mõõdetavad ning konkreetsed, omama 
majanduslikku, sotsiaalset ja keskkonnamõõdet ning olema tõukefondide nii 
regionaal- kui riiklike programmide täisosaks;

– tuleb läbi viia hindamine, et selgitada, kas Euroopa Komisjoni tehtud ettepaneku 
põhjal finantsperspektiivi ülemmäära kehtestamine või mittekehtestamine 1,24% 
rahvamajanduse kogutulust on piisav et tagada piisavad vahendid regionaal- ja 
tõukefondide ning säästva tööhõivepoliitika jaoks; juhib tähelepanu näiteks sellele, 
et Saksa instituut osutab 1,24% ületavatele vajadustele;

Or. pt

Muudatusettepaneku esitajad: Elisabeth Schroedter ja Alyn Smith

Muudatusettepanek 10
Lõike 2 kolmas taane

– nõuab seepärast, et finantsperspektiivi ülemmääraks tuleb Euroopa Komisjoni 
ettepanekul kehtestada 1,24% rahvamajanduse kogutulust, et tagada piisavad vahendid 
regionaal- ja tõukefondide, samuti Euroopa kasvualgatuse jaoks, võttes eriti arvesse 
selle uuenduslikke elemente ja pehmeid asukohategureid;

Or. de
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Muudatusettepaneku esitaja: Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 11
Lõike 2 teine taane

− palub Euroopa Komisjonil arendada arengueesmärke ja -näitajaid vastavalt Euroopa 
Ülemkogu Lissaboni ja Göteborgi kohtumiste järeldustele ja Koki raporti uuendusi 
puudutavatele järeldustele. Need eesmärgid ja näitajad peaksid olema mõõdetavad, 
konkreetsed ning rakendatavad, omama majanduslikku, sotsiaalset ja keskkonnamõõdet 
ning olema Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Euroopa Sotsiaalfondi nii regionaal- kui 
riiklike tegevusprogrammide täisosaks;

Or. nl

Muudatusettepaneku esitaja: Vladimír Železný

Muudatusettepanek 12
Lõike 2 teine taane

- nõuab seepärast, et finantsperspektiivi ülemmääraks tuleb Euroopa Komisjoni 
ettepanekul kehtestada 1,24% rahvamajanduse kogutulust, et tagada piisavad vahendid 
regionaal- ja tõukefondide ning elutähtsate üleeuroopaliste transpordiprojektide jaoks;
regionaal- ja tõukefondide vahendid tuleb säilitada praegusel tasemel, isegi kui 
liikmesriikide poolt ette nähtud koguvahenditeks on kehtestatud 1% nende 
rahvamajanduse kogutulust; sel juhul soovitatakse saavutada kulude kokkuhoidu, 
vähendades ELi ühtse põllumajanduspoliitika toetusi, mis moodustab suurima 
üksikpunkti kogu ELi eelarves;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Gerardo Galeote Quecedo

Muudatusettepanek 13
Lõike 2 taane 3 a (uus)

- kutsub Euroopa Komisjoni üles mitte unustama, et Lissaboni agenda elluviimisel 
peab toimuma lähenemine ELi piirkondade ja liikmesriikide vahel ning et mitte 
kõiki Lissaboni poliitikaid pole keskendatud ühtekuuluvuspoliitika eesmärkidele või 
ei viida läbi samu vahendeid kasutades. Enamik Lissaboni protsessi poliitikaid 
nõuab avalikku rahastamist, aga ühenduse eelarves (võrreldes EMSi eelarvetega) 
on tõendeid selle kohta vähe või pole üldsegi; nõuab seepärast vahendite eraldamist 
nendele poliitikatele, et mitte tekitada protsentuaalset langust ühtekuuluvusele 
eraldatavate vahendite osas;

Or. es
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Muudatusettepaneku esitaja: Konstantinos Hatzidakis

Muudatusettepanek 14
Lõige 2 a (uus) 

2 a. rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitika laienenud Euroopa Liidus peab vastama 
tohututele vajadustele ja seepärast on 0,41-protsendiline määr liidu 
rahvamajanduse kogutulust rahastamise miinimumtase, alla selle kaotaks see 
poliitika täielikult oma usaldusväärsuse;

Or. el

Muudatusettepaneku esitaja: Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 15
Lõige 3

3. hindab kaugeimate äärealade soodustamiseks tehtud finantspingutusi, eesmärgiga 
edendada nende arengut, võimaldades neil täielikult lõimuda siseturuga ja tagades 
nende juurdepääsu kasu saamisele ühenduse poliitikatest, arvestades nende 
piirkondade eripärasid ja määravaid faktoreid; nõuab tungivalt finantspingutuste 
jätkamist tulevikus, et arvestada kaugeimate äärealade arendamise strateegiat;

Or. pt

Muudatusettepaneku esitaja: Margie Sudre

Muudatusettepanek 16
Lõige 3

3. hindab tulevase arengustrateegia põhikomponente kõige kaugemate piirkondade 
jaoks, mis ilmnevad tugevama partnerluse vormis ja rajanevad eelkõige 
eriprogrammil, et korvata nende majandusele ja rahvastikule mõjuvaid ebasoodsaid 
tingimusi;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitajad: Gerardo Galeote Quecedo, Fernando Fernández Martín

Muudatusettepanek 17
Lõige 3

3. hindab kaugeimate äärealade soodustamiseks tehtud finantspingutusi, kuid arvestab, et 
raskused, millega need piirkonnad põrkuvad kokku siseturuga ühinemisel, tuleb 
hüvitada sellise arvestusega, et kaugeim ääremaalisus on püsisuurus, mis ei muutu 
sissetuleku suhtes; loodab, et Berliinis tehtud finantspingutused jätkuvad vähemalt 
miinimummääral kõikide asjassepuutuvate piirkondade jaoks;

Or. es
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Muudatusettepaneku esitaja: Sérgio Ribeiro

Muudatusettepanek 18
Lõige 3

3. hindab kaugeimate äärealade soodustamiseks tehtud rahalisi jõupingutusi, eesmärgiga 
hüvitada raskusi, millega nad põrkuvad kokku siseturuga ühinemisel, ning alalisi 
piiranguid, millele on neid sundinud sisetekkelised arengufaktorid;

Or. pt

Muudatusettepaneku esitajad: Jean Marie Beaupuy, Alfonso Andria, Elspeth Attwooll, Mojca 
Drcar Murko, Eugenijus Gentvilas, Marian Harkin ja Toomas Savi

Muudatusettepanek 19
Lõige 3 a (uus) 

3 a. võtab arvesse, et regionaal- ja ühtekuuluvuspoliitika rahastamiseks on vaja tagada 
0,41-protsendiline garanteeritud miinimum rahvamajanduse kogutulust poliitika 
jaoks järgmise finantsperspektiivi perioodi vältel;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja: István Pálfi

Muudatusettepanek 20
Lõige 4

4. juhib tähelepanu toetuse andmise tähtsusele hõreda asustusega piirkondadele ja 
piirkondadele, millel on piirid välisriikidega, ning saare- ja mägipiirkondade erilisele 
olukorrale;

Or. hu

Muudatusettepaneku esitajad: Inés Ayala Sender, Bárbara Dührkop Dührkop, Iratxe García 
Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar

Muudatusettepanek 21
Lõige 4 a (uus) 

4 a. rõhutab abiandmise olulisust piirkondadele, mis on struktuuriliselt ebasoodsamas 
olukorras elanike arvu vähenemise, vananemise või raske juurdepääsu tõttu; juhib 
tähelepanu sellele, et seda liiki struktuuriliste probleemide all kannatavate 
piirkondade vajadused tuleb lahendada tõhustatud koostöö ja ad hoc meetmetega;

Or. es
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Muudatusettepaneku esitajad: Elisabeth Schroedter ja Alyn Smith

Muudatusettepanek 22
Lõige 5

5. tervitab programmide URBAN ja Equal süvalaiendamist, mis toob kaasa vahendite 
suurendamise väikestele linnadele ning suurlinnadele ja linnaaladele ning parandab 
linnade ja piirkondlike ametivõimude omavahelise koostöö võimalusi;

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja: Francisca Pleguezuelos Aguilar

Muudatusettepanek 23
Lõige 5 a (uus) 

5 a. väljendab muret ettepaneku üle, et programmi Natura 2000 rahastatakse tegelikult 
eranditult tõukefondidest ja maaelu arendamise fondist, kuna see nõuab 
looduskaitsealase tegevuse võistlemist teiste samast fondist rahastatavate 
sotsiaalmajandusliku sektori tegevustega (riiklikul ja piirkondlikul tasandil) ning 
tekitab hierarhia ELi bioloogilise mitmekesisuse ja teiste sektorite eesmärkide vahel, 
millega kahjustatakse rahastamist; kutsub sel põhjusel Euroopa Komisjoni üles 
looma kas eraldi finantsvahendi programmile Natura 2000 või suurendama 
programmi LIFE + rahastamist, kaasates bioloogilise mitmekesisuse fondi, mis 
võimaldab programmi Natura 2000 eesmärkide saavutamist;

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja: Sérgio Ribeiro

Muudatusettepanek 24
Lõige 6

6. märgib Euroopa Komisjon tehtud ettepanekut, et vahendite ülemmäär peaks olema 
1,24 % rahvamajanduse kogutulust (nagu oli see varem Agendas 2000), kuid võtab 
arvesse vajadust teha analüüsid, et selgitada, kas selline tase on 25-liikmelise 
Euroopa Liidu täiendavate ühtekuuluvusnõuete täitmiseks piisav või ebapiisav, kui
liit tahab täita oma kohustused ja edaspidi vältida avalikkuse Euroopaga seotud 
lootuste purunemist; juhib tähelepanu, et pakettide Delors I ja Delors II osana 
suurendati summat 1,15 protsendilt 1,27 protsendini ühenduse SKTst (1,24% 
ühenduse rahvamajanduse kogutulust) ning tõukefondide mahtu kahekordistati;

Or. pt
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Muudatusettepaneku esitajad: Inés Ayala Sender, Bárbara Dührkop Dührkop, Iratxe García 
Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar

Muudatusettepanek 25
Lõige 6

6. märgib, et Euroopa Komisjon on nüüd nõus, et vahendite ülemmäär peaks olema 1,24 
% rahvamajanduse kogutulust, nõustub Euroopa Komisjoniga, et ettepanekus pakutud 
nende vahendite kasutuse suurenemine on hädavajalik, kui liit tahab täita oma 
kohustused ja edaspidi vältida avalikkuse Euroopaga seotud lootuste purunemist;

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja: Brigitte Douay

Muudatusettepanek 26
Lõige 6

6. märgib Euroopa Komisjon tehtud ettepanekut, et vahendite ülemmäär peaks olema 
1,24 % rahvamajanduse kogutulust, nõustub Euroopa Komisjoniga, et ettepanekus 
pakutud nende vahendite kasutuse suurenemine on hädavajalik, kui liit tahab täita oma 
kohustused ja edaspidi vältida avalikkuse suuremat rahulolematust Euroopaga;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja: Konstantinos Hatzidakis

Muudatusettepanek 27
Lõige 6 a (uus) 

6 α. märgib, et laienemine on ajalooline sündmus, mille üle me kõik oleme uhked; 
rõhutab siiski vajadust laienemise finantskulude jagamise järele vanade 
liikmesriikide vahel õiglasel ja tasakaalustatud viisil vältimaks riski, et kulusid 
kannavad üksnes ühtekuuluvusriigid ja ebasoodsamas olukorras olevad ELi 
piirkonnad, mis pole isegi veel lähenemisprotsessiga lõpule jõudnud;

Or. el

Muudatusettepaneku esitajad: Inés Ayala Sender, Bárbara Dührkop Dührkop, Iratxe García 
Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar

Muudatusettepanek 28
Lõige 6 a (uus) 

6 a. on nõus Euroopa Komisjoni antud tehniliste selgitustega, et pakkuda abi kümnele 
uuele liikmesriigile tasemel, mis vastab ligikaudu 3,3 protsendile rahvamajanduse 
kogutulust, kuid võtab arvesse, et selline abi võiks suureneda 4 protsendini 
kulukohustuste assigneeringute osas, isegi kui abi lõppkokkuvõttes ei teostu;
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Or. es

Muudatusettepaneku esitaja: Sérgio Ribeiro

Muudatusettepanek 29
Lõige 7

7. on teadlik, et finantsvahendeid peab kasutama mõjusalt, kuid samal ajal juhib 
tähelepanu sellele, et ELi ühtekuuluvus- ja struktuuripoliitika on viimastel aastatel 
aidanud selgelt saavutada Euroopa lisandväärtust ja on alati olnud toeks täiendavate 
finantsvahendite muretsemisel piirkondades; võtab seepärast arvesse, et 
stabiilsuspakti ülevaatamine on olulise tähtsusega (eriti investeeringuid puudutavate 
kulutuste osas) pakti pärssiva mõju tõttu tõukefondide nõuetekohasele 
rakendamisele kehtiva finantsraamistiku kohaselt;

Or. pt

Muudatusettepaneku esitajad: István Pálfi ja László Surján

Muudatusettepanek 30
Lõige 7

7. on teadlik, et finantsvahendeid peab kasutama mõjusalt, kuid samal ajal juhib 
tähelepanu sellele, et ELi ühtekuuluvus- ja struktuuripoliitika on viimastel aastatel 
aidanud selgelt saavutada Euroopa lisandväärtust ja on alati olnud toeks täiendavate 
finantsvahendite muretsemisel piirkondades; on lisaks teadlik, et kümne uue 
liikmesriigi ühinemine ELiga 2004. aastal kujutab uut väljakutset 
ühtekuuluvuspoliitikale tervikuna ja märgib samal ajal ühtekuuluvuse pika 
protsessi algust; võtab arvesse, et sel põhjusel tuleb regionaalarengul ja 
ühtekuuluvuspoliitikal täita suuremat rolli perioodil 2007-2013, kuna sel perioodil 
lõimitakse need kümme uut liikmesriiki tegelikkuses – ja mitte üksnes õiguslikult –
liidu ühendusse; täheldab seetõttu, et tulevane ühtekuuluvuspoliitika peab rohkem 
keskenduma piirkondadele, et niiviisi hoida ära igasugune huvide konflikti 
tekkimine vanade liikmesriikide vähemarenenud piirkondade ja uute liikmesriikide 
vahel;

Or. hu

Muudatusettepaneku esitajad: Elisabeth Schroedter ja Alyn Smith

Muudatusettepanek 31
Lõige 7 a (uus) 

7 a. võtab arvesse, et olulise tähtsusega on toetada Euroopa Komisjoni ettepanekut 
kavandada finantsperspektiiv seitsmeaastaseks perioodiks kuni aastani 2013, sest 
ette on näha kasvuraskusi uuel rahastamisperioodil ja uutel liikmesriikidel on 
ebapiisav kogemus, eelkõige Bulgaarial ja Rumeenial, keda ei võeta liitu vastu enne 
2007. aastat;
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Or. de

Muudatusettepaneku esitajad: Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Muudatusettepanek 32
Lõige 8

8. tervitab asjaolu, et nii IPA kui ENPI sisaldavad erikomponenti piiriülese koostöö 
edendamiseks, et suurendada majanduse säästvat arendamist, pidada rangelt lugu 
keskkonnakaitse mehhanismidest ning arendada keskkonnaalaseid õigusakte ja 
edendada demokraatiat;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Richard Seeber

Muudatusettepanek 33
Lõige 8

8. tervitab asjaolu, et nii IPA kui ENPI sisaldavad erikomponenti piiriülese koostöö 
edendamiseks, et suurendada majanduse säästvat arendamist, pidada rangelt lugu 
keskkonnaalastest piirangutest ja edendada demokraatiat, ja tervitab kavatsust 
rakendada piiriüleseid koostööprogramme kõikides piiriäärsetes piirkondades, 
sealhulgas nii "vanadel" sisepiiridel, eriti seetõttu, et praegused INTERREG 
programmid on olnud väga edukad ja see ülesehitus peab jätkuma, et hoida ära 
vaakumi tekkimist;

Or. de

Muudatusettepaneku esitajad: István Pálfi ja László Surján

Muudatusettepanek 34
Lõige 8

8. tervitab asjaolu, et nii IPA kui ENPI sisaldavad erikomponenti piiriülese koostöö 
edendamiseks, et suurendada majanduse säästvat arendamist, pidada rangelt lugu 
keskkonnaalastest piirangutest ja edendada demokraatiat; täheldab, et intensiivsem 
ELi toetus toob kaasa liikmesriikidevahelise koostöö, mis edendab sotsiaalset 
ühtekuuluvust; soovitab seepärast, et nii üle sisepiiride kui ELi välispiiride toimuva 
piiriülese piirkondliku koostöö korral peaks EL nägema ette toetuse mitte üksnes 
tehnilise abina, vaid ka programmide sisuliste osade elluviimiseks;

Or. hu
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Muudatusettepaneku esitajad: Elisabeth Schroedter ja Alyn Smith

Muudatusettepanek 35
Lõige 9

kustutatud

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja: Carlos José Iturgaiz Angulo

Muudatusettepanek 36
Lõige 9

9. nõuab, et Euroopa Komisjon jälgiks (kustutatud) eriti statistilise efekti tõttu 
kannatavate piirkondade arengut või taandarengut ja koostaks parlamendile nende 
piirkondade olukorda käsitleva üksikasjaliku aastaraporti;

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja: Sérgio Ribeiro

Muudatusettepanek 37
Lõige 9

9. nõuab, et Euroopa Komisjon jälgiks hoolega statistilise efekti tõttu kannatavate 
piirkondade arengut või taandarengut ja koostaks parlamendile nende piirkondade 
olukorda käsitleva üksikasjaliku aastaraporti; võtab arvesse, et vastavate piirkondade 
abikõlbulikkust ei tohi seada ohtu "virtuaalse" jõukuse suurendamisega, ja kutsub 
Euroopa Komisjoni üles tagama sellest kinnipidamise;

Or. pt

Muudatusettepaneku esitaja: Sérgio Ribeiro

Muudatusettepanek 38
Lõige 9 a (uus) 

9 a. märgib, et eriti edukamad ELi liikmesriigid saavad laienemisest ilmselt suurimat 
majanduslikku kasu ja et ühtekuuluvusriigid (eelkõige Portugal ja Kreeka) 
kannatavad kõige enam laienemise kulude tõttu, ning kutsub seepärast Euroopa 
Komisjoni üles analüüsima laienemise mõju viimatinimetatud riikidele ja tegema 
ettepaneku kohandatud eriprogrammide väljatöötamiseks, et arendada ja 
moderniseerida nende majandusi laienenud ELis;

Or. pt
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Muudatusettepaneku esitaja: Elisabeth Schroedter ja Alyn Smith

Muudatusettepanek 39
Lõige 10

10. rõhutab, et piirkondi, mis on näiliselt saanud rikkamaks üksnes statistilistel 
põhjustel, st et keskmine SKT on langenud laienemise tõttu, mis kaasas veel palju 
vaesemate piirkondadega riike, tuleb hinnata nende praeguste arenguraskuste 
alusel, ning arvestab, et need piirkonnad peavad ka edaspidi jääma 
lähenemiseesmärgi alla ning vajavad ja peavad jätkuvalt saama asjakohast ELi 
toetust, mis vastab nende tegelikele probleemidele; rõhutab, et kui seda üksnes 
statistilist efekti arvesse ei võeta, kaotaksid need piirkonnad laienemise tõttu;

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja: Gerardo Galeote Quecedo

Muudatusettepanek 40
Lõige 10

10. rõhutab, et statistilise efekti tõttu kannatavad piirkonnad ning liikmesriigid vajavad ja 
peavad jätkuvalt saama asjakohast ELi toetust; ükski piirkond ega liikmesriik ei tohi 
tunda end kaotajana laienemise tõttu;

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja: Sérgio Ribeiro

Muudatusettepanek 41
Lõige 10

10. rõhutab, et statistilise efekti tõttu kannatavad piirkonnad (kustutatud) peavad jätkuvalt 
saama (kustutatud) ELi toetust, nagu neil oleks olnud abikõlbulikkus 15-liikmelises 
ELis, kuna ükski piirkond ei tohi tunda end "kaotajana laienemise tõttu";

Or. pt
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Muudatusettepaneku esitajad: Elmar Brok, Albert Deß, Karl-Heinz Florenz, Ingo Friedrich, 
Michael Gahler, Ingeborg Gräßle, Daniel Gaspary, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Dieter-
Lebrecht Koch, Werner Langen, Kurt Joachim Lauk, Klaus-Heiner Lehne, Peter Liese, 
Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Bernd Posselt, Ingo Schmitt, 
Andreas Schwab, Renate Sommer, Thomas Ulmer, Manfred Weber, Anja Weisgerber ja 
Joachim Wuermeling

Muudatusettepanek 42
Lõige 10 a (uus) 

10 a. tervitab võimalust, eriti uue prioriteedi 2 kohaselt, ärgitada uuenduslikku 
suutlikkust piirkondades, mis esindab võtmefaktorit Lissaboni eesmärkide täitmisel 
ja Euroopa Liidu edasiminekul;

Or. de

Muudatusettepaneku esitajad: Inés Ayala Sender, Bárbara Dührkop Dührkop, Iratxe García 
Pérez ja Francisca Pleguezuelos Aguilar

Muudatusettepanek 43
Lõige 10 a (uus) 

10 a. usub, et piirkonnad, mis kaotavad oma staatuse mittestatistilise kasvu arvel, peaksid 
saama täpselt sama hüvitise kui piirkonnad, kes tunnistati samas olukorras olevaks 
praeguse finantsperspektiivi jõustumisel;

Or. es

Muudatusettepaneku esitajad: Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Muudatusettepanek 44
Põhjendus 10 a (uus)

10 a. kutsub Euroopa Komisjoni üles tunnustama regionaalpoliitika koosmõju 
konkurentsipoliitikaga piirkondades, mis kannatavad statistilise efekti tõttu, ja 
lülitama oma analüüsidesse praeguste ning tulevaste riigiabieeskirjade mõju 
statistilise efekti tõttu kannatavatele piirkondadele;

Or. en

Muudatusettepaneku esitajad: István Pálfi ja László Surján

Muudatusettepanek 45
Lõige 10 a (uus) 

10 a. teeb ettepaneku arvestada võimalust, et piirkondade puhul, kus keskmine 
sissetulek on märkimisväärselt madalam kui ELis tervikuna, võiksid eeskirjad, 
selle asemel et rakendada ühtekuuluvusfondi jaoks absoluutset n+2 reeglit, olla 



AM\552602ET.doc 15/19 PE 353.366v01-00

ET

paindlikud ja võimaldada pikemat perioodi, ületades ajapiirangut, nii et esimesel 
kolmel aastal võiks rakendada n+3 või võimalik et n+4 reeglit; rõhutab pealegi, et 
kui mõni fond jääb kasutamata n+2 reegli rakendamise tõttu, on neid igal juhul 
võimalik kasutada üksnes ühtekuuluvuseesmärkidel;

Or. hu

Muudatusettepaneku esitaja: Carlos José Iturgaiz Angulo

Muudatusettepanek 46
Lõige 11

kustutatud

Or. es

Muudatusettepaneku esitajad: Elisabeth Schroedter ja Alyn Smith

Muudatusettepanek 47
Lõige 11

11. tervitab kasvukohandusfondi loomist, mis peaks liidul võimaldama astuma 
viivitamatuid ja tõhusaid samme, et kiirendada edu saavutamist eesmärkide osas, 
milleni jõudmine on jäänud kavandatust hilisemaks; toetab Euroopa Komisjoni 
seisukohta, et eriti ühenduse pühendumine Euroopale saab tuua esile Euroopa 
lisandväärtuse vastavate piirkondade jaoks nende eripärastes problemaatilistes 
olukordades (kustutatud); ja rõhutab lisaks, et otsused ümberpaigutuseks, niivõrd kui 
need kahjustavad parlamendi ja nõukogu seatud prioriteete, langetatakse 
kaasotsustamismenetluse teel ja et fondide kasutuselevõtmiseks tuleb osalemist 
reguleerivaid eeskirju rakendada täielikult ja õigeaegselt;

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja: Sérgio Ribeiro

Muudatusettepanek 48
Lõige 11

11. märgib kasvukohandusfondi loomist, mis peaks liidul võimaldama astuma 
viivitamatuid ja tõhusaid samme, et kiirendada edu saavutamist eesmärkide osas, 
milleni jõudmine on jäänud kavandatust hilisemaks; kaalub hoolikalt iga juhtu, kui 
seda fondi pole võimalik rahastada kulutuste ümberpaigutamise kaudu (eriti 
tõukefondidest), kuna see võib tekitada ohtliku pretsedendi; peaks see siiski 
juhtuma, palub Euroopa Komisjoni iga ettepaneku puhul vahendite 
ümberpaigutamiseks võtta iseäranis arvesse piirkondi, mis kannatavad statistilise 
efekti tõttu ja rõhutab lisaks, et kõik otsused ümberpaigutuseks, niivõrd kui need 
kahjustavad parlamendi ja nõukogu seni seatud prioriteete, langetatakse 
nõuandemenetluse teel (kustutatud); 
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Or. pt

Muudatusettepaneku esitaja: Carlos José Iturgaiz Angulo

Muudatusettepanek 49
Lõige 11 a (uus) 

11 a. tunnistab vajadust teatud paindlikkusmehhanismide järele, kuid neil ei tohi olla 
mingit mõju poliitilistele ja kvantitatiivsetele prioriteetidele, mis on kokku lepitud 
finantsperspektiivis, ning need peavad võimaldama toime tulla ootamatute 
kriisidega – sel põhjusel peab neil olema äärmiselt spetsiifiline iseloom; kutsub 
Euroopa Komisjoni üles tagama, et tema ettepaneku puhul vahendite 
ümberpaigutamiseks ei saaks liikmesriikide majanduspoliitikad kannatada;

Or. es

Muudatusettepaneku esitajad: Elisabeth Schroedter ja Alyn Smith

Muudatusettepanek 50
Lõige 12

12. märgib, et tulevikus saab tõukefondide finantsjuhtimine olema proportsionaalsem ja 
detsentraliseeritum, seeläbi nihkub enam vastutust hea finantsjuhtimise eest 
liikmesriikidele ja piirkondadele; ärgitab Euroopa Komisjoni tegema pingutusi 
menetluste otstarbekohastamiseks, halduskulude kärpimiseks – küll mitte 
detsentraliseerimiskulude arvelt – ja otsuste langetamise kiirendamiseks; nõuab siiski, 
et Euroopa Komisjon tagaks vastavate vahendite nagu mõjususe varu abil Euroopa 
fondide kasutamise vastavuses ühenduse suunistega ja läbipaistvuse tagamiseks 
parlamendi teavitamise igast riikliku või piirkondliku finantskontrollimenetluse käigus 
tuvastatud puudusest, samuti meetmetest, mida komisjon on võtnud olukorra 
parandamiseks.

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja: Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 51
Lõige 12

12. märgib, et tulevikus saab tõukefondide finantsjuhtimine olema proportsionaalsem ja 
detsentraliseeritum, seeläbi nihkub enam finantsvastutust hea finantsjuhtimise eest 
liikmesriikidele, piirkondadele ja kohalikele omavalitsustele;

Or. nl
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Muudatusettepaneku esitajad: Elisabeth Schroedter ja Alyn Smith

Muudatusettepanek 52
Lõige 12 a (uus) 

12 a. kutsub Euroopa Komisjoni üles mitte lubama Euroopa fondide kasutamist, kuni 
plaane pole kinnitatud Euroopa Parlamendi 3. juuli 2003. aasta "gender budgeting'i" 
resolutsiooni1 alusel ja sellega vastavuses;

Or. de

Muudatusettepaneku esitajad: Elisabeth Schroedter ja Alyn Smith

Muudatusettepanek 53
Lõige 12 b (uus)

12 b. juhib tähelepanu, et regionaalpoliitika perspektiivist lähtuvalt on 
finantsplaneerimise mitmeaastane iseloom ja seega ka planeerimise kindlus 
piirkondade jaoks möödapääsmatu ja et finantsperspektiivi vahendit ei tohi ükski 
Euroopa institutsioon mõtlematult küsitavaks pidada; manitseb nõukogu töötama 
koos parlamendiga pingeliselt otsuse vastuvõtmise suunas finantsperspektiivi kohta, 
mis toob kasu laienenud liidule ja selle lõimumisele;

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja: Jean Marie Beaupuy

Muudatusettepanek 54
Lõige 13

kustutatud

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja: Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 55
Lõige 13

kustutatud

Or. nl

  
1 ELT C 74 E, 24.3.2004, lk 746.
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Muudatusettepaneku esitaja: Vladimír Železný

Muudatusettepanek 56
Lõige 13

13. ärgitab Euroopa Komisjoni võtma erimeetmeid ümberkorraldatud Euroopa 
Sotsiaalfondi raames, et parandada sisserännanute sotsiaalset lõimumist ja suurendada 
nende ligipääsu tööturule, mis võimaldab erineva kultuurilise, usulise, keelelise ja 
etnilise taustaga kolmandate riikide kodanikel osaleda igakülgselt Euroopa 
ühiskonnas; näeb ette nende sisserändajate austuse ja lugupidamise vastuvõtjariigi 
keele, kultuuri, traditsioonide ja õigusriigi põhimõtete suhtes, ning tingimused, et 
sellised erimeetmed ei sea ohtu vastuvõtjariigi kodanike õigusi ega töövõimalusi;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Inés Ayala Sender, Bárbara Dührkop Dührkop, Iratxe García 
Pérez ja Francisca Pleguezuelos Aguilar

Muudatusettepanek 57
Lõige 13 a (uus) 

13 a. kutsub Euroopa Komisjoni üles selgitama varem esitatud taotluste hulga ja määra 
ning kutsub laienenud ELi poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite ajutist 
komisjoni üles võtma oma lõppraportis arvesse laienemist;

Or. es

Muudatusettepaneku esitajad: Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Muudatusettepanek 58
Põhjendus 13 a (uus)

13 a. kutsub liikmesriike üles näitama, kuidas nad annavad finantstoetust, mis on vajalik, 
et saavutada säästev areng, nagu lepiti kokku Göteborgi tippkohtumisel, ja mis eriti 
puudutab Natura 2000 võrgustiku haldamist, vee raamdirektiivi rakendamiseks 
nõutavaid vahendeid ja panuse andmist Kyoto eesmärkide saavutamiseks;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Sérgio Ribeiro

Muudatusettepanek 59
Lõige 14

14. kutsub Euroopa Komisjoni üles astuma samme, et vältida ühtekuuluvus- ja 
struktuuripoliitika kärpimist (kustutatud) teiste poliitikate kasuks, ning lükkab tagasi 
idee, et tõukefondid peaksid toimima muutuva suurusena, mida kohandatakse 
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vastavalt eelarvekitsendustele;

Or. pt

Muudatusettepaneku esitaja: Gerardo Galeote Quecedo

Muudatusettepanek 60
Lõige 14

14. nõuab Euroopa Komisjonilt tungivalt selle tagamist, et ükski vastuvõetud meede ei 
põhjustaks ühtekuuluvuspoliitika kärpimist teiste poliitikate kasuks, ja teadvustama 
seda, et ehkki ühtekuuluvuse kulutusi võiks kasutada säästva arengu 
saavutamiseks, ei saa konkurentsivõime olla lähenemise asendajaks liikmesriikides;

Or. es

Muudatusettepaneku esitajad: Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Muudatusettepanek 61
Lõige 14

14. kutsub Euroopa Komisjoni üles astuma samme, et vältida ühtekuuluvus- ja 
struktuuripoliitika veelgi tugevamat kärpimist teiste poliitikate kasuks, ja mõistab 
hukka need liikmesriigid, kes üritavad taandada Euroopa ideaali kiretule arutelule 
"raha sisse, raha välja" teemal, tulles ise samal ajal välja seisukohtadega, mis seab 
ebasoodsasse olukorda teised liikmesriigid ja nende piirkonnad;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Sérgio Ribeiro

Muudatusettepanek 62
Lõige 15

15. kutsub Euroopa Komisjoni üles tundma muret, et peetaks kinni ajakavast ning et 
ühtekuuluvus- ja struktuuripoliitika uute programmidega saaks algust teha õigeaegselt 
2007. aastal; toetab Euroopa Komisjoni ettepanekut, et järgmine finantsperspektiiv 
hõlmaks seitsmeaastast perioodi (2007-2013).

Or. pt


