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Muudatusettepaneku esitaja: Dimitrios Papadimoulis

Muudatusettepanek 14
Põhjendus 5

5) ERFi toetatava tegevuse tõhus 
rakendamine põhineb heal haldustaval ja 
kõikide asjaomaste territoriaalsete ja 
sotsiaalmajanduslike tegevisikute, eriti 
regionaalsete ja kohalike asutuste 
partnerlusel.

5) ERFi toetatava tegevuse tõhus 
rakendamine põhineb heal haldustaval ja 
kõikide asjaomaste territoriaalsete, 
sotsiaalmajanduslike ning keskkonna 
valdkonna tegevisikute, eriti regionaalsete ja 
kohalike asutuste partnerlusel.

Or. en

Justification

This amendment ensures that environmental partners are given equal representation as social 
and economic partners.

Muudatusettepaneku esitajad: Dimitrios Papadimoulis

Muudatusettepanek 15
Põhjendus 9
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9) Eraldi tuleks pöörata tähelepanu 
äärepoolseimatele piirkondadele, laiendades 
erandkorras ERFi pädevusala lisakulude 
hüvitamisega seotud tegevusabi 
finantseerimisele teatavates sektorites. Selle 
erandi tegemisel tuleb õigusliku alusena 
kasutada asutamislepingu artikli 299 lõiget 
2.

9) Eraldi tuleks pöörata tähelepanu 
äärepoolseimatele piirkondadele, laiendades 
erandkorras ERFi pädevusala lisakulude 
hüvitamisega seotud tegevusabi 
finantseerimisele teatavates sektorites, võttes 
arvesse ELi keskkonnakaitse ja -
edendamise poliitikat. Selle erandi 
tegemisel tuleb õigusliku alusena kasutada 
asutamislepingu artikli 299 lõiget 2.

Or. en

Justification

The ERDF must contribute to the protection and the improvement of the environment as well.

Muudatusettepaneku esitajad: Dimitrios Papadimoulis

Muudatusettepanek 16
Põhjendus 11

11) ERF peaks tagama sünergia Euroopa 
Sotsiaalfondist ja Ühtekuuluvusfondist 
saadava abi puhul. Ta peaks tagama 
vastastikuse täiendavuse ja järjepidevuse 
muude ühenduse poliitikate suhtes.

11) ERF peaks tagama sünergia Euroopa 
Sotsiaalfondist ja Ühtekuuluvusfondist 
saadava abi puhul. Ta peaks tagama 
vastastikuse täiendavuse ja järjepidevuse 
muude ühenduse poliitikate ning 
õigusloome suhtes.

Or. en

Justification

To ensure that all ERDF projects respect EU environmental legislation.

Muudatusettepaneku esitajad: Dimitrios Papadimoulis

Muudatusettepanek 17
Artikli 2 lõige 1

ERF aitab kaasa abi finantseerimisele 
selleks, et tugevdada majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, 
vähendades regionaalset ebavõrdsust ja 

ERF aitab kaasa abi finantseerimisele 
selleks, et tugevdada majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust 
Euroopa säästva arengu strateegia raames, 
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edendades piirkondade majanduse 
struktuurilist arengut ning kohandamist, 
sealhulgas taandarenevate 
tööstuspiirkondade ümberkorraldamist.

vähendades regionaalset ebavõrdsust ja 
edendades piirkondade majanduse 
struktuurilist arengut ning kohandamist, 
sealhulgas taandarenevate 
tööstuspiirkondade ümberkorraldamist.

Or. en

Justification

The ERDF must contribute to and deliver the EU Sustainable Development Strategy.

Muudatusettepaneku esitajad: Cristina Gutiérrez-Cortines

Muudatusettepanek 18
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 
konkurentsivõimet ja innovatsiooni, 
edendada säästvat kasvu, luua püsivaid 
töökohti ning kaitsta ja parandada loodus-
ja linnakeskkonda.

Or. es

Justification

By environment we should also mean the natural and urban environment which frequently is 
managed by city councils.

Muudatusettepaneku esitajad: Christa Klaß

Muudatusettepanek 19
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 
konkurentsivõimet ja innovatsiooni, 
edendada säästvat kasvu, luua püsivaid 
töökohti ning kaitsta ja parandada 
keskkonda.

Or. de



PE 355.745v01-00 4/9 AM\561625ET.doc

ET

Muudatusettepaneku esitajad: Dimitrios Papadimoulis

Muudatusettepanek 20
Artikli 3 lõike 2 punkt a

a) tootlikud investeeringud; a) tootlikud investeeringud ja 
varahaldus;

Or. en

Justification

This amendment would enable investments that have indirect economic benefits such as the 
sustainable management of environmental assets.

Muudatusettepaneku esitajad: Christa Klaß

Muudatusettepanek 21
Artikkel 3 a (uus)

Artikkel 3 a
Tasakaalustatud ja säästev regionaalareng
Regionaalareng on piirkondade säästva 
elu- ja töökeskkonna säilitamine, 
arendamine ja vajadusel 
ümberkujundamine.

Or. de

Muudatusettepaneku esitajad: Christa Klaß

Muudatusettepanek 22
Artikli 4 lõige 3

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

3) Keskkond, kaasa arvatud investeeringud, 
mis on seotud jäätmekäitluse, veevarustuse, 
vee kvaliteedi, vesikondade kaitse ja 
haldamise, keskkonnariskide ennetamise 
(sealhulgas kaitse uputuste ja sisevete 
saastumise eest), reovee töötlemise ja 
õhukvaliteedi, saastuse kompleksse 
vältimise ja kontrollimise, mürasaaste 
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selleks, et tasuvate 
keskkonnajuhtimissüsteemide 
kasutuselevõtmise ning saastamist vältivate 
tehnoloogiate juurutamise ja kasutamise abil 
soodustada säästvaid tootmisviise.

ennetamise, saastunud alade ja maa 
tervendamise, maapiirkondade maastike
arendamise, bioloogilise mitmekesisuse ja 
looduskaitse edendamise ning abiga 
väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele 
selleks, et lihtsamate tasuvate 
keskkonnajuhtimissüsteemide 
kasutuselevõtmise ning saastamist vältivate 
tehnoloogiate, sealhulgas kliimamuutuste 
ennetamise tehnoloogiate juurutamise ja 
kasutamise abil soodustada säästvaid 
tootmisviise.

Or. de

Muudatusettepaneku esitajad: Dimitrios Papadimoulis

Muudatusettepanek 23
Artikli 4 lõige 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, materiaalse 
ning kultuuripärandi kaitse ja kasvatamine 
tasakaalustatud majandusliku arengu 
soodustamiseks, turismiteenuste 
parandamine uute suurema lisandväärtusega 
teenuste osutamise abil.

Or. en

Muudatusettepaneku esitajad: Dimitrios Papadimoulis

Muudatusettepanek 24
Artikli 5 lõike 1 punkt b

b) innovatsiooni ergutamine väikestes ja 
keskmise suurusega ettevõtetes selle abil, et 
edendatakse ülikoolide ja ettevõtete 
koostöövõrkusid, ärivõrkusid ning väikeste 
ja keskmise suurusega ettevõtete rühmitusi, 
soodustatakse väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete juurdepääsu 
ajakohastatud äriedendusteenustele, 

b) innovatsiooni ergutamine väikestes ja 
keskmise suurusega ettevõtetes selle abil, et 
edendatakse ülikoolide ja ettevõtete 
koostöövõrkusid, ärivõrkusid ning väikeste 
ja keskmise suurusega ettevõtete rühmitusi, 
soodustatakse väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete juurdepääsu 
ajakohastatud äriedendusteenustele, 
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soodustatakse puhta ja innovatiivse 
tehnoloogia integreerimist väikestesse ja 
keskmise suurusega ettevõtetesse;

soodustatakse keskkonnasõbraliku ning
puhta ja innovatiivse tehnoloogia 
integreerimist väikestesse ja keskmise 
suurusega ettevõtetesse;

Or. en

Justification

Cleaner technologies may still not be environmentally friendly. It should be clear that we aim 
for technologies with a positive overall environmental performance.

Muudatusettepaneku esitajad: Dimitrios Papadimoulis

Muudatusettepanek 25
Artikli 5 lõike 2 sissejuhatav osa

Keskkond ja ohtude vältimine; siia 
kuuluvad:

Keskkonnavarade haldus ja ohtude 
vältimine; siia kuuluvad:

Or. en

Justification

This amendment would enable investments that have indirect economic benefits such as the 
sustainable management of environmental assets.

Muudatusettepaneku esitajad: Cristina Gutiérrez-Cortines

Muudatusettepanek 26
Artikli 5 lõike 2 punkt a a (uus)

a a) infrastruktuuri arendamise 
edendamine kaitsevööndite juurdepääsutee 
näol, et julgustada säästvat turismi ja luua 
lisandväärtus kaitstud aladele nagu Natura 
2000 võrgustik;

Or. es

Justification

In the interest of sustainable tourism, access routes to protected zones should also be 
developed and taken care of.
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Muudatusettepaneku esitajad: Dimitrios Papadimoulis

Muudatusettepanek 27
Artikli 5 lõike 2 punkt c

c) keskkonnasõbraliku ühistranspordi 
edendamine linnades;

c) keskkonnasõbraliku ühistranspordi 
edendamine;

Or. en

Justification

It should be clear that we aim for transport solutions with a positive overall environmental 
effect regarding the whole of the Union and not just its urban complexes.

Muudatusettepaneku esitajad: Cristina Gutiérrez-Cortines

Muudatusettepanek 28
Artikli 9 lõige 2 a (uus)

2 a) ühtsed projektid, mis nõuavad mitmete 
kohalike omavalitsuste osalust ja/või 
koostööd, loetakse lisandväärtuse näitajaks 
ERFi maapiirkondade tegevuse 
eesmärkidel;

Or. es

Justification

The aim of the amendment is to encourage integrated regional projects involving cooperation 
between different municipalities.

Muudatusettepaneku esitajad: Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 29
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 

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

osas), majandusliku mitmekesistamise 
edendamine, kultuuripärandiga seotud 
majandustegevuse edendamine ja 
arendamine, loodusvarade säästva kasutuse 
edendamine ja turismisektori ergutamine.

Or. fr

Justification

The issue of accessibility is of fundamental importance to help regions with natural handicaps 
and it would also seem important to clearly specify the direction development should take.
Often, areas with natural handicaps concentrate excessively on single activities and 
encouraging economic diversity may benefit their development.

Muudatusettepaneku esitajad: Dimitrios Papadimoulis

Muudatusettepanek 30
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 majandustegevuse 
edendamine ja arendamine, loodusvarade 
säästva kasutuse edendamine ja 
turismisektori ergutamine.

Or. en

Justification

Sustainable use of natural resources should be linked to their protection.

Muudatusettepaneku esitajad: Cristina Gutiérrez-Cortines

Muudatusettepanek 31
Artikli 12 punkt 3 a (uus)

3 a) säästvuskriteeriumit arvesse võttev 
keskkonnamõju analüüs, st mõju loodusele, 
pärandile (sealhulgas ajaloolise tähtsusega 
aladele) ning majanduslikule ja 
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demograafilisele tasakaalustamatusele;

Or. es

Justification

Operational programmes should provide clear information concerning their impact on nature 
and heritage analysed by experts in the field.

Muudatusettepaneku esitajad: Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 32
Artikli 14 lõige 3 a (uus)

3 a) haldusasutused avaldavad 
liikmesriikide järelevalve all korrapäraselt 
ja asjakohaselt ühenduse rahastatavaid 
tegevusi ning rahastamiskõlblikkuse 
kriteeriumi abil liigitatud assigneeringuid; 

Or. fr

Justification

Detailed information on the operations co-financed is important in order to increase the 
profile of European funding at local level. It would also seem equally important to know the 
exact amounts available.
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