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Resolutsiooni ettepanek

Muudatusettepaneku esitaja: Konstantinos Hatzidakis

Muudatusettepanek 1
Lõike 1 punkt i

i) leiab, et majanduslik, (kustutatud), sotsiaalne ja piirkondlik ühtekuuluvus peavad 
Euroopa lõimumise määratlemisel jääma võtmekomponentideks; sellest tulenevalt 
leiab, et Ühtekuuluvusfond peab jätkuvalt toetama liidu eesmärki edendada 
liikmesriikide ühtekuuluvust ja solidaarsust;

Or. el

Muudatusettepaneku esitaja: Gerardo Galeote Quecedo

Muudatusettepanek 2
Lõike 1 punkt i a (uus)

ia) toetab ettepanekut kaasata Ühtekuuluvusfond uue, nn lähenemiseesmärgi 
saavutamisse, mis looks seose 1. sihtala programmide ja Ühtekuuluvusfondi abi 
vahel, ning leiab, et poliitilist lahendust tuleks otsida nende Euroopa Liidu 
piirkondade tarvis, mis tulevase laienemise käigus Euroopa Liidust välja jäävad;

Or. es
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Muudatusettepaneku esitajad: Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez ja Francisca 
Pleguezuelos Aguilar

Muudatusettepanek 3
Lõike 1 punkt i a (uus)

ia) palub, et uuel perioodil viidataks majanduslikule ja sotsiaalsele ühtekuuluvusele 
viitamisel ka piirkondlikule ühtekuuluvusele ning et viimase arendamisele 
pöörataks erilist tähelepanu;

Or. es

<Amend>Muudatusettepaneku esitajad: <Members>Gisela Kallenbach ja Elisabeth 
Schroedter</Members>

Muudatusettepanek 4
Lõike 1 punkt iii

iii) palub toetada Ühtekuuluvusfondile eraldatavate rahaliste vahendite suurendamist 18 
miljardilt eurolt (ajavahemikuks 2000–2006) 62,99 miljardi euroni ning nõuab
vahendite võrdset jaotamist keskkonna- ja transpordi infrastruktuurisektorite vahel 
koos fondi sekkumistingimuste paindlikumaks muutmisega;

Or. en

<Amend>Muudatusettepaneku esitaja: <Members>Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 
</Members>

Muudatusettepanek 5
Lõike 1 punkt iii

iii) palub toetada Ühtekuuluvusfondile eraldatavate rahaliste vahendite suurendamist 18 
miljardilt eurolt (ajavahemikuks 2000–2006) 62,99 miljardi euroni ning (kustutatud)
vahendite jaotamist keskkonna- ja transpordi infrastruktuurisektorite vahel koos fondi 
sekkumistingimuste paindlikumaks muutmisega; 

Or. en

<Amend>Muudatusettepaneku esitaja: <Members>Pedro Guerreiro</Members>

Muudatusettepanek 6
Lõike 1 punkt iii

iii) palub toetada Ühtekuuluvusfondile eraldatavate rahaliste vahendite suurendamist 18 
miljardilt eurolt (ajavahemikuks 2000–2006) 62,99 miljardi euroni ning vahendite 
tasakaalustatud jaotamist keskkonna- ja transpordi infrastruktuurisektorite vahel koos 
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fondi sekkumistingimuste paindlikumaks muutmisega, kuid peab eelnimetatud 
vahendite eraldamise suurendamist laienenud Euroopa Liidu ühtekuuluvusega 
seotud vajaduste rahuldamiseks ebapiisavaks; 

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Zita Gurmai

Muudatusettepanek 7
Lõike 1 punkt iii a (uus)

iiia) märgib, et abikõlbulike riikide arv võib aastaks 2009 kasvada praeguselt 3-lt riigilt 13ni, 
lisades praegustele 60 miljonile abisaajale umbes 108 miljonit kodanikku;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Alfonso Andria

Muudatusettepanek 8
Lõike 1 punkt iii a (uus)

iiia) on seisukohal, et lisaks üleeuroopalistele transpordivõrkudele peaksid 
Ühtekuuluvusfondi jaoks olema abikõlbulikud ka projektid, mis on suunatud 
piirkondlike transpordivõrgustike ning nende turvalisuse ja töökorra 
parandamisele; 

Or. it

Muudatusettepaneku esitaja: Sérgio Marques

Muudatusettepanek 9
Lõike 1 punkt iii a (uus)

iiia) palub, et äärepoolseimate piirkondade sadamad ja lennujaamad loetaks 
kuuluvaks artikli 2 lõike 1 raamidesse; 

Or. pt

<Amend>Muudatusettepaneku esitajad: <Members>Gisela Kallenbach ja Elisabeth 
Schroedter</Members>

Muudatusettepanek 10
Punkti 1 lõige iii a (uus)

iiia) rõhutab Ühtekuuluvusfondi võimalusi ELi keskkonnaseaduste, sealhulgas vee 
raamdirektiivi, rakendamisel ja Natura 2000 võrgustiku nõuetekohase juhtimise 
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olulisust ning kutsub üles soodustama eelnimetatud meetmete rakendamist toetavaid 
väiksemaid projekte, mis on kohandatud kohalikele tingimustele; 

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Oldřich Vlasák

Muudatusettepanek 11
Lõike 1 punkt iii a (uus)

iiia) kutsub Euroopa Komisjoni üles võimaldama Ühtekuuluvusfondi vahendite 
kasutamist möödunud sajandi teisel poolel ehitatud paneelelamurajoonide 
elluäratamiseks, kuna viimased kujutavad endast suurt ohtu akumuleerunud 
majandus-, keskkonna- ja sotsiaalriskide näol;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Konstantinos Hatzidakis

Muudatusettepanek 12
Lõike 1 punkt iii a (uus)

iiia) kutsub üles lülitama rannalaevanduse, mereühendused väikesaartele ning esimese 
ja teise kategooria lennujaamade vahelise õhuühenduse eraldi 
transpordisektoritesse, mis kuuluvad Ühtekuuluvusfondi sekkumisalasse (artikli 2 
lõige 3);

Or. el

Muudatusettepaneku esitaja: Miroslav Mikolášik

Muudatusettepanek 13
Lõike 1 punkt iii a (uus)

iiia) kutsub üles lülitama määruse, millega asutatakse Ühtekuuluvusfond, artiklisse 2 
otsese viite ja tunnustuse Ühtekuuluvusfondi rollile tõkete kõrvaldamisel ja tõrjutud 
inimgruppide, eriti puuetega inimeste sotsiaalse hõlvamise tagamisel;

Or. en
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Muudatusettepaneku esitajad: Richard Howitt ja Catherine Stihler

Muudatusettepanek 14
Lõike 1 punkt iii a (uus)

iiia) kutsub üles lülitama määruse, millega asutatakse Ühtekuuluvusfond, artiklisse 2 
otsese viite ja tunnustuse Ühtekuuluvusfondi rollile tõkete kõrvaldamisel ja tõrjutud 
inimgruppide, eriti puuetega inimeste sotsiaalse hõlvamise tagamisel; 

Or. en

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

Muudatusettepanek 15
Lõike 1 punkt iii a (uus)

iiia) kutsub Euroopa Komisjoni üles ära hoidma puuetega inimeste diskrimineerimist, 
seades ligipääsetavuse iga fondi poolt toetatava projekti tingimuseks; 

Or. es

Muudatusettepaneku esitajad: István Pálfi ja László Surján

Muudatusettepanek 16
Lõike 1 punkt iii a (uus)

iiia) rõhutab, et tuleb teha teadlikke jõupingutusi, vältimaks pingete tekkimist nende 
piirkondade vahel, mis saavad osaleda Ühtekuuluvusfondis pärast ELi laienemist, 
ja nende piirkondade vahel, mis statistilistel põhjustel võidakse toetustest ilma jätta;

Or. en

Muudatusettepaneku esitajad: István Pálfi ja László Surján

Muudatusettepanek 17
Lõike 1 punkt iii b (uus)

iiib) leiab, et lõplik finantskokkulepe peab tagama meie suutlikkuse vastata meie aja 
poliitilistele väljakutsetele, millest üheks peamiseks on ühtekuuluvuspoliitika 
reformimine. Selleks otstarbeks on 0,41% ELi sisemajanduse kogutoodangust (SKT) 
sobilik tase; 

Or. en
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<Amend>Muudatusettepaneku esitaja: <Members>Pedro Guerreiro</Members>

Muudatusettepanek 18
Lõike 1 punkt iii a (uus)

iiia) leiab, et pärast kevadise Euroopa Ülemkogu 22. ja 23. märtsi järeldusi stabiilsuse ja 
kasvu pakti läbivaatamise kohta, milles öeldakse, et “ülemäärase eelarvepuudujäägi 
menetluse eesmärk on pigem aidata kui karistada”, tuleks sellest välja jätta 
tingimused, mida kohaldatakse fondi toetuse kättesaadavuse kohta 
(Ühtekuuluvusfondi asutamise määruse ettepaneku artikkel 4), et aidata 
ühtekuuluvusriikidel toime tulla vajadusega suuremahuliste 
infrastruktuuriinvesteeringute järele ning seeläbi aidata tagada tõeline 
ühtekuuluvus;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Konstantinos Hatzidakis

Muudatusettepanek 19
Lõike 1 punkt iii a (uus)

iiia) leiab, et fondi finantsabi täielik või osaline peatamine EÜ asutamislepingu artikli 
104 lõikes 8 sätestatud otsuse vastuvõtmise korral peab kuuluma nõukogu 
pädevusse ja toimuma eriotsuse alusel, mitte automaatselt, nagu on sätestatud 
määruse ettepanekus; 

Or. el

Muudatusettepaneku esitaja: Alfonso Andria

Muudatusettepanek 20
Lõike 1 punkt iii b (uus)

iiib) kutsub üles tagama Ühtekuuluvusfondi ja teiste ühenduse programmide raames 
rahastatavate projektide kooskõla, eriti projektiga Natura 2000 seonduva puhul;

Or. it

Muudatusettepaneku esitaja: Zita Gurmai

Muudatusettepanek 21
Lõike 1 punkt iii b (uus)

iiib) tervitab toetuste laiendamist energiatõhususele ja taastuvale energiale, kuna nende 
rakendamisvõimalused on asjaomastes riikides suured ning nendest johtuv kasu, 
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sealhulgas õhukvaliteedi paranemine, uute töökohtade loomine ja sotsiaalse õigluse kasv, 
on Euroopa ühine huvi;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Graýyna Staniszewska

Muudatusettepanek 22
Lõike 1 punkt iv

kustutatud

Or. pl

Muudatusettepaneku esitaja: Alfonso Andria

Muudatusettepanek 23
Lõike 1 punkt iv

iv) leiab, et üldmääruse ettepaneku artiklites 38–40 reguleeritud suuremate projektidega 
seotud eeskirjad tuleks otseselt lülitada Ühtekuuluvusfondi määrusse, et muuta see 
läbipaistvamaks; 

Or. it

Muudatusettepaneku esitaja: Konstantinos Hatzidakis

Muudatusettepanek 24
Lõike 1 punkt vi

kustutatud

Or. el

Muudatusettepaneku esitaja: Rolf Berend

Muudatusettepanek 25
Lõike 1 punkt vi

vi) asub seisukohale, et Ühtekuuluvusfondi ja ERDFi tegevuse koordineerimine 
lähenemise eelisarendamise põhimõttest lähtuvalt on peamiselt positiivne ning et 
Ühtekuuluvusfondile tuleks ERDFi kõrval anda õigus kehtestada omad eelistused 
riiklike programmide koostamisel;
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Or. de

<Amend>Muudatusettepaneku esitajad: <Members>Gisela Kallenbach ja Elisabeth 
Schroedter</Members>

Muudatusettepanek 26
Lõike 1 punkt vii

kustutatud

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Alfonso Andria

Muudatusettepanek 27
Lõike 1 punkt vii

vii) rõhutab vajadust viia sisse paindlikkuse säte koos range kontrollimehhanismiga 
seoses niisuguste maaostuga seotud kulutuste mitteabikõlbulikkusega, mille summa 
moodustab enam kui 10% käesoleva määruse artikli 3 lõikes 3 nimetatud tehinguga 
seotud abikõlbulikest kogukuludest, et võimaldada projekti elluviimist ka juhtudel, 
kus nimetatud summa on ebapiisav ja võib tekitada probleeme määruse rakendamisel; 

Or. it

Muudatusettepaneku esitajad: Adam Jerzy Bielan ja Mieczysùaw Edmund Janowski

Muudatusettepanek 28
Lõike 1 punkt vii

vii) rõhutab vajadust viia sisse paindlikkuse säte seoses tagastamisele kuuluva 
käibemaksuga, elamumajanduse, välja arvatud sotsiaalkorterite ja munitsipaalmaal 
teostava elamuarendusega seotud kulude ning niisuguste maaostuga seotud kulutuste 
mitteabikõlbulikkusega, mille summa moodustab enam kui 10% käesoleva määruse 
artikli 3 lõikes 3 nimetatud tehinguga seotud abikõlbulikest kogukuludest, et 
võimaldada projekti elluviimist ka juhtudel, kus nimetatud summa on ebapiisav ja 
võib tekitada probleeme määruse rakendamisel; 

Or. pl



AM\562154ET.doc 9/14 PE 355.802v01-00
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepaneku esitaja: Alain Hutchinson 

Muudatusettepanek 29
Lõike 1 punkt vii

vii) rõhutab vajadust viia sisse paindlikkuse säte seoses niisuguste maaostuga seotud 
kulutuste mitteabikõlblikkusega, mille summa moodustab enam kui 10% käesoleva 
määruse artikli 3 lõikes 3 nimetatud tehinguga seotud abikõlbulikest kogukuludest, et 
võimaldada projekti elluviimist ka juhtudel, kus nimetatud summa on ebapiisav ja 
võib tekitada probleeme määruse rakendamisel; samas leiab, et kulud, mis seonduvad 
sotsiaalkorterite renoveerimisega eesmärgiga säästa energiat, kaitsta keskkonda ja 
saavutada sotsiaalne ühtekuuluvus, tuleks muuta abikõlblikeks;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja: Graýyna Staniszewska

Muudatusettepanek 30
Lõike 1 punkt vii a

viia) palub säilitada praegused abikõlblikkuspõhimõtted käibemaksu osas;

Or. pl

<Amend>Muudatusettepaneku esitajad: <Members>Gisela Kallenbach ja Elisabeth 
Schroedter</Members>

Muudatusettepanek 31
Lõike 1 punkt vii a (uus)

viia) kutsub üles peatama niisuguste projektide rahastamist, mis on vastuolus ELi 
keskkonnaalaste õigusaktidega; 

Or. en

<Amend>Muudatusettepaneku esitajad: <Members>Gisela Kallenbach ja Elisabeth 
Schroedter</Members>

Muudatusettepanek 32
Lõike 1 punkt vii b (uus)

viib) kutsub Euroopa Komisjoni üles jälgima, kas kõigi ettepandud 
transpordiarengukavade suhtes kohaldatakse süstemaatiliselt strateegilise 
keskkonnamõju hindamise korda, ning mitte kinnitama arengukavasid, mille puhul 
eeltoodud korda ei kohaldata;
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Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Alfonso Andria

Muudatusettepanek 33
Lõike 1 punkt viii

viii) palub Euroopa Komisjonil koostada loetelu soovituslikest eelistustest 
programmeerimisetapis, et võimaldada projekti tulemuste hindamist kvaliteedi 
vaatenurgast koos ühenduse rahastamise tõhususe hindamisega. 

Or. it

<Amend>Muudatusettepaneku esitajad: <Members>Gisela Kallenbach ja Elisabeth 
Schroedter</Members>

Muudatusettepanek 34
Lõike 1 punkt viii

viii) palub Euroopa Komisjonil koostada loetelu soovituslikest eelistustest 
programmeerimisetapis, et tagada kvaliteet ja hinnata projekti tulemusi ning saavutada 
ühenduse rahastamise tõhusus ja kõigi Ühtekuuluvusfondi poolt rahastatavate 
valdkondade jätkusuutlikkus;

Or. en

<Amend>Muudatusettepaneku esitaja: <Members>Vladimír Železný</Members>

Muudatusettepanek 35
Lõike 1 punkt ix

ix) palub Euroopa Komisjonil kasutusele võtta nn premiaalsüsteemi põhimõte, mille 
kohaselt neid abisaajaid liimesriike, kelle rahvamajanduse kogutulu elaniku kohta 
on väiksem kui 90% ühenduse keskmisest, ergutatakse soodustama kvaliteetsete 
projektijuhtimisoskuste arendamist;

Or. en

<Amend>Muudatusettepaneku esitajad: <Members>Gisela Kallenbach ja Elisabeth 
Schroedter</Members>

Muudatusettepanek 36
Lõike 1 punkt ix

ix) palub Euroopa Komisjonil kasutusele võtta nn premiaalsüsteemi põhimõte, mille 
kohaselt saab suurimaid edusamme teinud liikmesriike premeerida, eriti rahastatud 
projektide parema hindamise, parema kulude ja tulude analüüsi, innovaatilisuse ja 
jätkusuutliku arengu soodustamise põhjal;
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Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Graýyna Staniszewska

Muudatusettepanek 37
Lõike 1 punkt ix

ix) palub Euroopa Komisjonil kasutusele võtta nn premiaalsüsteemi põhimõte, mille 
kohaselt saab suurimaid edusamme teinud liikmesriike premeerida, kuid tingimusel, 
et preemia ei ületa abi ülemmäära;

Or. pl

Muudatusettepaneku esitaja: Oldřich Vlasák

Muudatusettepanek 38
Lõike 1 punkt x

x) leiab, et oleks vajalik suurendada riiklike, piirkondlike ja kohalike haldusorganite 
sekkumist Ühtekuuluvusfondi kasutamisse spetsiaalsete toetusmeetmete ja parima 
praktika rakendamise kaudu; 

Or. en

<Amend>Muudatusettepaneku esitaja: <Members>Pedro Guerreiro</Members>

Muudatusettepanek 39
Lõike 1 punkt xi

xi) keeldub automaatse kohustustest vabastamise (N+2) reegli rakendamisest 
Ühtekuuluvusfondi suhtes ja tuletab meelde fondi spetsiifikat ja eesmärke; samas 
palub reegli vastuvõtmisel rakendada seda paindlikult uue kavandamisperioodi 
esimesel kolmel aastal;

Or. en

Muudatusettepaneku esitajad: István Pálfi ja László Surján

Muudatusettepanek 40
Lõike 1 punkt xi

xi) keeldub struktuurifondide osas suuremate projektide tarvis väljapakutud N+2 reegli 
edasisest lõdvendamisest, kuna antud reegli rakendamise kasulikkust tõestab selle 
tõhusus käimasoleval kavandamisperioodil vahendite kasutusefektiivsuse 
parandamisel; finantsdistsipliini säilitades ja piirkondliku ühtekuuluvuse 
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saavutamise huvides kutsub üles rakendama piiratud üleminekuajal n+3 reeglit 
Ühtekuuluvusfondi poolt toetavate projektide suhtes; samal ajal soovitab tungivalt 
läbi viia n+2 reegli rakendamise üksikasjalik analüüs, lähtudes majanduslikust 
otstarbekusest;

Or. en

Muudatusettepaneku esitajad: Rolf Berend, Markus Pieper ja Manfred Weber

Muudatusettepanek 41
Lõike 1 punkt xi

xi) toetab automaatse kohustustest vabastamise (N+2) reegli rakendamist 
Ühtekuuluvusfondi suhtes; (kustutatud)

Or. de

Muudatusettepaneku esitajad: Adam Jerzy Bielan ja Mieczysùaw Edmund Janowski

Muudatusettepanek 42
Lõike 1 punkt xi

xi) toetab eesmärgiks seatud automaatse kohustustest vabastamise (N+2) reegli 
rakendamist Ühtekuuluvusfondi suhtes, kuid palub rakendada seda paindlikult uue 
kavandamisperioodi esimesel kolmel aastal;

Or. pl

Muudatusettepaneku esitajad: Rolf Berend ja Markus Pieper

Muudatusettepanek 43
Lõike 1 punkt xii

kustutatud

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja: Graýyna Staniszewska

Muudatusettepanek 44
Lõike 1 punkt xii

kustutatud
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Or. pl

<Amend>Muudatusettepaneku esitajad: <Members>Gisela Kallenbach ja Elisabeth 
Schroedter</Members>

Muudatusettepanek 45
Lõike 1 punkt xii

kustutatud

Or. en

<Amend>Muudatusettepaneku esitaja:<Members>Pedro Guerreiro</Members>

Muudatusettepanek 46
Lõike 1 punkt xii

xii) leiab, et Ühtekuuluvusfondi käsitlev regulatsioon peab kindlaks määrama tingimused 
ja üksikasjalikud üleminekumehhanismi meetmed, millega järk-järgult vähendatakse 
toetust nendele abisaavatele liikmesriikidele, kelle rahvamajanduse kogutoodang 
elaniku kohta on suurem kui 90% ühenduse keskmisest, et vältida toetuse 
vähendamisest tingitud suurt majanduslikku tagasilööki, mis ühtlasi viitab rahaliste 
vahendite kasvule (umbes kolme miljardi euro võrra ajavahemikuks 2007–2013);

Or. en

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

Muudatusettepanek 47
Lõike 1 punkt xii

xii) leiab, et Ühtekuuluvusfondi käsitlev regulatsioon peab kindlaks määrama tingimused 
ja üksikasjalikud üleminekumehhanismi meetmed, millega järk-järgult vähendatakse 
toetust nendele abisaavatele liikmesriikidele, kelle rahvamajanduse kogutoodang 
elaniku kohta on suurem kui 90% ühenduse keskmisest, et vältida toetuse 
vähendamisest tingitud suurt majanduslikku tagasilööki; sarnaselt eelmise 
finantsperspektiiviga seoses tehtud üleskutsega leiab, et oleks kasulik luua 
niisugune üleminekumehhanism, mis sarnaneks praegu struktuurifondidele 
võimaldatud mehhanismiga, et ära hoida tõsist majanduslikku tagasilööki ja 
kindlustada juba saavutatud lähenemist; 

Or. es
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Muudatusettepaneku esitaja: Josu Ortuondo Larrea

Muudatusettepanek 48
Lõike 1 punkt xii a (uus)

xiia) leiab ka, et miski nimetatud määruses ei või takistada nõukogu heaks kiitmast 
meedet, tänu millele eelmised Ühtekuuluvusfondi poolt toetatavad liikmesriigid, 
kelle rahvamajanduse kogutoodang on kasvanud üle 90% Euroopa keskmisest 
(kuid seda mitte oma rikkuse püsiva suurendamise tõttu, vaid üksnes statistilise 
mõju arvelt, mis tuleneb asjaolust, et Euroopa Liiduga on ühinenud uued 
liikmesriigid), võiksid jätkuvalt saada fondilt toetust järjest vähenevates 
summades sellel kavandamisperioodil, mis järgneb perioodile, mil nad ületasid 
ülalnimetatud 90%-lise keskmise tulu piirmäära;

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja: Graýyna Staniszewska

Muudatusettepanek 49
Lõike 1 punkt xiia (uus)

xiia) kutsub üles rakendama sobilikke üleminekureegleid, et tagada järgjärguline ja 
tõhus üleminek uutele põhimõtetele; 

Or. pl

Muudatusettepaneku esitaja: Simon Busuttil

Muudatusettepanek 50
Lõike 1 punkt xii a (uus)

xiia) kutsub Euroopa Komisjoni üles arvestama vahendite jaotamise kriteeriumide 
kehtestamisel abikõlblike saareriikidest liikmesriikide iseärasusi lähtuvalt tõsiasjast, 
et nimetatud riikides valitsevad tõsised ja püsivad ebasoodsad looduslikud ja 
demograafilised tingimused, iseäranis väga suur rahvastikutihedus, mis tuleneb 
arengutaseme erinevusest ja raskustest täielikul lõimumisel siseturuga;

Or. en
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