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Muudatusettepanek 26
Artikli 1 esimene lõik

Käesolevas määruses määratakse kindlaks 
Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) 
ülesanded, ERFi antava abi ulatus seoses 
määruse (EÜ) nr … [millega nähakse ette 
üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, 
Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi 
kohta] artiklis 3 määratletud lähenemise, 
regionaalse konkurentsivõime ja tööhõive 
ning Euroopa territoriaalse koostöö 
eesmärkidega ning abikõlblike kulude liigid.

Käesolevas määruses määratakse kindlaks 
Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) 
ülesanded, ERFi antava abi ulatus seoses 
määruse (EÜ) nr … [millega nähakse ette 
üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, 
Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi 
kohta] artiklis 3 määratletud lähenemise, 
regionaalse konkurentsivõime, tööhõive ja 
sotsiaalse hõlvamise ning Euroopa 
territoriaalse koostöö eesmärkidega ning 
abikõlblike kulude liigid.
(Kõnealust muudatusettepanekut 
kohaldatakse kogu teksti puhul. Kõnealuse 
muudatusettepaneku heakskiitmine eeldab 
vastavaid muudatusi kogu tekstis)
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Or. fr

Selgitus

The Commission reform is based on the necessary link between reform of the Structural 
Funds and the Lisbon Strategy. Unfortunately, for many reasons, implementation of the 
Lisbon Strategy’s social dimension is currently inadequate.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 27
Põhjendus 1

1) Asutamislepingu artiklis 160 sätestatakse, 
et Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) on 
ette nähtud selleks, et olla abiks põhiliste 
regionaalsete ebavõrdsuste korvamisel 
ühenduses. Sellest tulenevalt soodustab ERF 
eri piirkondade arengutasemete erinevuse ja 
ebasoodsate piirkondade ning saarte, 
sealhulgas maapiirkondade, mahajäämuse 
vähendamist.

1) Asutamislepingu artiklis 160 sätestatakse, 
et Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) on 
ette nähtud selleks, et olla abiks põhiliste 
regionaalsete ebavõrdsuste korvamisel 
ühenduses. Sellest tulenevalt soodustab ERF 
eri piirkondade arengutasemete erinevuse ja 
ebasoodsate piirkondade ning saarte, 
sealhulgas maapiirkondade ja ääremaade
mahajäämuse vähendamist ning edendab 
säästvat arengut.

Or. pt

Selgitus

Consistent with Article 299(2)TEC and the conclusions issued following the Göteborg 
European Council of 15 and 15 June 2001.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gerardo Galeote Quecedo

Muudatusettepanek 28
Põhjendus 1

1) Asutamislepingu artiklis 160 sätestatakse, 
et Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) on 
ette nähtud selleks, et olla abiks põhiliste 
regionaalsete ebavõrdsuste korvamisel 
ühenduses. Sellest tulenevalt soodustab ERF 
eri piirkondade arengutasemete erinevuse ja 
ebasoodsate piirkondade ning saarte, 
sealhulgas maapiirkondade, mahajäämuse 
vähendamist.

1) Asutamislepingu artiklis 160 sätestatakse, 
et Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) on 
ette nähtud selleks, et olla abiks põhiliste 
regionaalsete ebavõrdsuste korvamisel 
ühenduses. Sellest tulenevalt soodustab ERF 
eri piirkondade arengutasemete erinevuse ja 
ebasoodsate piirkondade, sealhulgas maa- ja 
linnapiirkondade, tööstuslikust üleminekust 
mõjutatud piirkondade ning tõsiste ja 
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püsivate looduslike või demograafiliste 
ebasoodsate tingimustega piirkondade, 
väikese rahvastikutihedusega piirkondade 
ja saarte, piiriäärsete ja mägipiirkondade 
mahajäämuse vähendamist.

Or. es

Justification

Special attention needs giving to all the areas that face permanent handicaps because of their 
geographical situation or difficulties with accessibility, as these impede their development 
and integration in the internal market.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij ja Markus Pieper

Muudatusettepanek 29
Põhjendus 3

3) ERF peaks andma abi 
ühtekuuluvuspoliitika üldstrateegia raames, 
mis aitaks paremini tagada ühenduse 
prioriteetide toetamise, eriti väljaspool 
vähearenenud piirkondi.

3) ERF peaks andma abi 
ühtekuuluvuspoliitika üldstrateegia raames, 
mis aitaks paremini tagada ühenduse 
prioriteetide toetamist ja piirkondade 
vahelise ebavõrdsuse põhjustega tegelemist, 
eriti vähearenenud piirkondades.

Or. en

Justification

This amendment should be considered in conjunction with Article 2 and adds to the overall 
strategy of the ERDF to address and eradicate the causes of regional disparity.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bernadette Bourzai ja Bernard Poignant

Muudatusettepanek 30
Põhjendus 3

3) ERF peaks andma abi 
ühtekuuluvuspoliitika üldstrateegia raames, 
mis aitaks paremini tagada ühenduse 
prioriteetide toetamise, eriti väljaspool 
vähearenenud piirkondi.

3) ERF peaks olema täielikult integreeritud 
ühtekuuluvuspoliitika üldstrateegiasse, mis 
aitaks paremini tagada ühenduse 
prioriteetide toetamist, eriti väljaspool 
vähearenenud piirkondi.

Or. fr
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Justification

As one of the main tools of cohesion policy, the ERDF should not solely provide assistance 
but should target the same priorities by becoming part of the cohesion policy’s strategic 
framework. The term ‘assistance’ here is confusing.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bernadette Bourzai ja Bernard Poignant

Muudatusettepanek 31
Põhjendus 4

4) Määruses (EÜ) nr … nähakse ette, et kulu 
abikõlblikkus määratakse kindlaks 
siseriiklikul tasemel, välja arvatud teatavad 
erandid, mille puhul on vaja kehtestada 
erisätted. Seega tuleks sätestada ERFiga 
seotud erandid.

4) Määruses (EÜ) nr … nähakse ette, et kulu 
abikõlblikkuse reeglid määratakse kindlaks 
riiklikul tasemel, välja arvatud teatavad 
erandid, mille puhul on vaja kehtestada 
erisätted. Seega tuleks sätestada ERFiga 
seotud erandid.

Or. fr

Justification

Regulation (EC) No (...) does not provide that the eligibility of specific expenditure is to be 
directly decided at national level but that the rules on eligibility of expenditure are to be 
established at national level, which enables the choices made to be more transparent.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bernadette Bourzai ja Bernard Poignant

Muudatusettepanek 32
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 partnerite –
territoriaalsete, sotsiaal-majanduslike ja 
keskkonnaalaste tegevisikute, eriti 
piirkondadevaheliste, regionaalsete ja 
kohalike asutuste koostööl ja kaasatusel 
kõigis programmitöö etappides:
ettevalmistus-, ellurakendus-, 
jätkutegevustes ja hindamisetapis.

Or. fr
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Justification

It is important to bear in mind here that partnership with the relevant territorial actors has to 
be established at the different programming stages in order for the best use to be made of the 
ERDF.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gerardo Galeote Quecedo

Muudatusettepanek 33
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 ja 
sotsiaal-majanduslike tegevisikute, eriti 
regionaalsete ja kohalike asutuste 
partnerlusel; vajadusel suurendatakse 
ühiste eesmärkide täitmiseks piirkondlike ja 
kohalike asutuste vahelist koostööd, eriti 
linnapiirkondades.

Or. es

Justification

Improving participation at the closest level of government is essential to enable citizens better 
to understand Community action, and ensure that the Union’s intervention is more effective 
and simpler.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 34
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 ja 
sotsiaal-majanduslike ning keskkonnaalaste 
tegevisikute, eriti regionaalsete ja kohalike 
asutuste partnerlusel ja ühenduse õiguse 
aluspõhimõtete järgimisel.

Or. pt
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Justification

Consistent with the Community legal order and the primacy of the principles governing it.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Schroedter

Muudatusettepanek 35
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 ja 
sotsiaal-majanduslike tegevisikute, eriti 
regionaalsete ja kohalike asutuste, 
sotsiaalsete ja keskkonnaalaste partnerite 
ja sugude võrdõiguslikkust edendavate 
tunnustatud valitsusväliste 
organisatsioonide partnerlusel.

Or. de

Justification

This addition reflects Article 10 of the general provisions, listing all the groups referred to 
specifically there in paragraph 1(a), (b) and (c).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bernadette Bourzai ja Bernard Poignant

Muudatusettepanek 36
Põhjendus 5 a (uus)

5 a) Määruse (EÜ) nr … artiklites 43 ja 44 
sätestatud tehnilise abi osana võib ERF 
rahastada tegevusi, mis on ette nähtud 
avalike haldusteenuste ja muude 
territoriaalsete toimijate, nagu näiteks 
valitsusväliste organisatsioonide (VVOde), 
valitud esindajate ühenduste ning 
sotsiaalsete ja keskkonnaalaste 
organisatsioonide ettevalmistuseks, seireks, 
administratiivseks ja tehniliseks toeks, 
hindamiseks, auditiks ja kontrolliks.

Or. fr
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Justification

It is important to specify that territorial actors other than the State and regional and local 
authorities can claim the technical assistance necessary for implementing Regulation (EC) 
No (…) and each of the operational programmes because so far they have only rarely made 
use of it.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Schroedter

Muudatusettepanek 37
Põhjendus 6

6) Toetudes nõukogu 21. juuni 1999. aasta 
määruse (EÜ) nr 1260/1999 [millega 
nähakse ette üldsätted struktuurifondide 
kohta]5 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 
tegevusprogrammidega.

6) Toetudes nõukogu 21. juuni 1999. aasta 
määruse (EÜ) nr 1260/1999 [millega 
nähakse ette üldsätted struktuurifondide 
kohta]5 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 
tegevusprogrammidega. Olulist rolli 
mängivad selles kohalikud arengu- ja 
tööhõivealgatused ja nende 
innovatsioonipotentsiaal.

__________________
1 EÜT L 161, 26.6.1999, lk 1. Määrust on viimati 
muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.

__________________
1 EÜT L 161, 26.6.1999, lk 1. Määrust on viimati 
muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Schroedter

Muudatusettepanek 38
Põhjendus 7

7) Eriti tuleks pöörata tähelepanu sellele, et 
oleks tagatud vastastikune täiendavus ja 
järjepidevus ERFi antava abi ja sellise abi 
puhul, mida annab Euroopa Põllumajanduse 
Maaeluarendusfond määruse (EÜ) nr …6 

alusel ning Euroopa Kalandusfond määruse 

7) Eriti tuleks pöörata tähelepanu sellele, et 
oleks tagatud vastastikune täiendavus ja 
järjepidevus ERFi antava abi ja sellise abi 
puhul, mida annab Euroopa Põllumajanduse 
Maaeluarendusfond määruse (EÜ) nr …6 

alusel ning Euroopa Kalandusfond määruse 
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(EÜ) nr …7 alusel. ERFi 
kaasfinantseeritavad programmid peaksid 
seetõttu maapiirkondades ja kalandusest 
sõltuvates piirkondades soodustama 
majanduse mitmekesistumist ja loobumist 
traditsioonilisest tegevusest.

(EÜ) nr …7 alusel. ERFi 
kaasfinantseeritavad programmid peaksid 
seetõttu soodustama maapiirkondades 
majanduse mitmekesistumist, kultuurilise 
dimensiooni, turismiarenduse, kalandusest 
sõltuvate piirkondade mitmekesistumist ja 
loobumist traditsioonilisest tegevusest ning 
jätkusuutlike töökohtade loomist ja aitama 
neil piirkondadel muutuda majanduslikult 
ja sotsiaalselt atraktiivseks.

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 39
Põhjendus 7

7) Eriti tuleks pöörata tähelepanu sellele, et 
oleks tagatud vastastikune täiendavus ja 
järjepidevus ERFi antava abi ja sellise abi 
puhul, mida annab Euroopa Põllumajanduse 
Maaeluarendusfond määruse (EÜ) nr …6 

alusel ning Euroopa Kalandusfond määruse 
(EÜ) nr …7 alusel. ERFi 
kaasfinantseeritavad programmid peaksid 
seetõttu maapiirkondades ja kalandusest 
sõltuvates piirkondades soodustama 
majanduse mitmekesistumist ja loobumist 
traditsioonilisest tegevusest.

7) Eriti tuleks pöörata tähelepanu sellele, et 
oleks tagatud vastastikune täiendavus ja 
järjepidevus ERFi antava abi ja sellise abi 
puhul, mida annab Euroopa Põllumajanduse 
Maaeluarendusfond määruse (EÜ) nr …6 

alusel ning Euroopa Kalandusfond määruse 
(EÜ) nr …7 alusel. ERFi 
kaasfinantseeritavad programmid peaksid 
seetõttu maapiirkondades ja kalandusest 
sõltuvates piirkondades soodustama 
majanduse mitmekesistumist ja loobumist 
traditsioonilisest tegevusest, mis tuleneb 
jätkusuutlikku arengut järgivast 
lähenemisest. 

Or. pt

Justification

Consistent with the conclusions issued following the Göteborg European Council of 15 and 
16 June 2001.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Muudatusettepanek 40
Põhjendus 8 a (uus)
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8 a) Lähenemiseesmärgil antavaid 
toetusvahendeid ja -valdkondi on soovitatav 
arendada väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtete uute abimehhanismide ja uue 
regionaalse arengu lähenemise kaudu, 
tehes täielikult riiklikest vahenditest 
rahastatud teadusuuringute tulemused 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtetele tasuta kättesaadavaks.

Or. en

Justification

This amendment introduces an innovative approach to research. First, it obliges those 
research institutes financed wholly by public (European or national) budgets to offer the 
results of their research to SMEs seeking to transpose it into a concrete industrial 
application. Second, we shall essentially have a direct transfer of knowledge gained by public 
funds to those interested in developing it further for the purpose of regional development.

Muudatusettepaneku esitaja(d):Salvatore Tatarella

Muudatusettepanek41
Põhjendus 8 a (uus)

8 a) Lisaks tuleb ERFi tegevusi seitsmenda 
raamprogrammiga paremini koordineerida.

Or. it

Justification

The ERDF has to be coordinated with the seventh framework programme in order to bring 
about the knowledge-based society called for by the Lisbon strategy, as referred to in Articles 
4 and 5 of the Commission proposal for a regulation.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Michl Ebner

Muudatusettepanek 42
Põhjendus 8 a (uus)

8 a) Rohkem tähelepanu tuleb 
pöörata ERFi potentsiaalile 
majandusliku ja sotsiaalse 
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integratsiooni edendamisel, eriti 
multikultuursetes ja mitmekeelsetes 
piirkondades.

Or. de

Justification

The ERDF can be deployed to best effect in multicultural and multi-ethnic areas. This should 
be stressed explicitly, since such areas are usually in the vanguard when it comes to using the 
Funds to promote different cultures and languages.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gerardo Galeote Quecedo ja Fernando Fernández Martín

Muudatusettepanek 43
Põhjendus 9

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, mis tuleneb nende 
erilisest sotsiaalsest ja majandus-
struktuurilisest olukorrast, mida võimendab 
nende kaugus, eraldatus, väike pindala, 
ebasoodus topograafia ja kliima ning 
majanduslik sõltuvus vähesest arvust 
toodetest ehk asjaoludest, mille püsivus ja 
kombinatsioon mõjutab tugevalt nende 
arengut ja juurdepääsu siseturule. Selle 
erandi tegemisel tuleb õigusliku alusena 
kasutada asutamislepingu artikli 299 lõiget 2 
ja põhiseaduse lepingu artiklit III-424.

Or. es

Justification

The Regional Development Fund should address the market access difficulties facing all those 
areas affected by permanent handicaps due to their special geographical and economic 
features.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 44
Põhjendus 9

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 
ERFi pädevusala kooskõlas asutamislepingu 
artikli 299 lõikega 2 erandkorras lisakulude 
hüvitamisega seotud tegevusabi 
finantseerimisele teatavates sektorites.

Or. pt

Justification

The need to apply existing Treaty provisions, not least Article 299(2), should be made clear.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Mieczysław Edmund Janowski ja Adam Jerzy Bielan

Muudatusettepanek 45
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.

kustutatud

Or. xm

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper ja Maria Berger

Muudatusettepanek 46
Põhjendus 10

10) ERF peaks käsitlema Austria, Soome ja 10) ERF peaks käsitlema Austria, Soome ja 
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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.

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 ning mis tulenevad nende 
arengut aeglustavast ebasoodsast 
geograafilisest asendist või looduslikust 
olukorrast. Lisaks tuleb pöörata tähelepanu 
nende piirkondade teatud probleemidele, 
mis kuni 30. aprillini 2004 olid ühenduse 
välispiirid ja mis seda enam ei ole.

Or. de

Justification

The border areas which formed the European Union's external borders prior to the accession 
of the eastern European Member States face particular challenges. The prosperity gap here is 
extreme. These regions lost out during the division of Europe, and should not now lose out a 
second time around. The success of the European Union's enlargement to the east will also be 
determined at the former junction point.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper ja Maria Berger

Muudatusettepanek 47
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, mägipiirkonnad ja hõredalt 
asustatud alad ja piirialad ning mis 
tulenevad nende arengut aeglustavast
ebasoodsast geograafilisest asendist või 
looduslikust olukorrast. 

Or. de
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Justification

In the light of Article III-220 of the Constitution for Europe certain border regions are 
recognised as regions with particular problems. This must also be reflected in European 
solidarity.

Muudatusettepaneku esitaja(d):Salvatore Tatarella

Muudatusettepanek 48
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, mägipiirkonnad ja hõredalt 
asustatud alad, mille arengut aeglustab 
nende geograafiline asend või sotsiaal-
majanduslikud tegurid.

Or. it

Justification

Obstacles to the development of islands, mountain areas, and sparsely populated areas can 
result from a great many factors: to mention geographical location alone in connection with 
accessibility and remoteness from large markets would be to take too narrow a view.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Schroedter

Muudatusettepanek 49
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 

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, piirialad ja 
hõredalt asustatud alad, mille arengut 
aeglustab nende geograafiline asend, 
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nende geograafiline asend. eesmärgiga toetada nendes piirkondades 
iseseisvat jätkusuutlikku arengut.

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Margie Sudre

Muudatusettepanek 50
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 
saartealad, mägipiirkonnad ja hõredalt 
asustatud alad, mille arengut aeglustab 
nende geograafiline asend.

Or. fr

Justification

The terms used in Article III-220 of the Constitutional Treaty should be used.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Schroedter

Muudatusettepanek 51
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 suhtes. See 
sünergia peab peegelduma riiklikes 
strateegilistes raamistikes ja vastavates 
tegevusprogrammides.

Or. de
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 52
Põhjendus 12

12) On vaja kehtestada Euroopa 
territoriaalse koostöö eesmärgi alaste 
tegevusprogrammide koostamist, haldamist, 
järelevalvet ja kontrolli käsitlevad erisätted.

12) On vaja kehtestada Euroopa 
territoriaalse koostöö eesmärgi alaste 
tegevusprogrammide koostamist, haldamist, 
järelevalvet ja kontrolli käsitlevad erisätted 
ning luua täiendav ja sidus suhe ühenduse 
muude poliitikatega, sealhulgas laiema 
naabruspoliitikaga.

Or. pt

Justification

Consistent with the ‘Commission Communication – Third progress report on economic and 
social cohesion’ (COM(2004)0107).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Schroedter

Muudatusettepanek 53
Põhjendus 12

12) On vaja kehtestada Euroopa 
territoriaalse koostöö eesmärgi alaste 
tegevusprogrammide koostamist, haldamist, 
järelevalvet ja kontrolli käsitlevad erisätted.

12) On vaja kehtestada Euroopa 
territoriaalse koostöö eesmärgi alaste 
tegevusprogrammide koostamist, haldamist, 
järelevalvet ja kontrolli käsitlevad erisätted;
selles peegelduvad piiriülesed 
riikidevahelised või piirkondadevahelised 
meetmed.

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gábor Harangozó

Muudatusettepanek 54
Põhjendus 13

13) Tuleb soodustada tulemuslikku piiriülest 
ja rahvusvahelist koostööd ühenduse 
naaberriikidega, kusjuures on vaja tagada, et 
oleks võimalik tõhusalt toetada 
liikmesriikide kolmandate riikidega 

13) Tuleb soodustada tulemuslikku piiriülest 
ja rahvusvahelist koostööd ühenduse 
naaberriikidega, kusjuures on vaja tagada, et 
oleks võimalik tõhusalt toetada 
liikmesriikide kolmandate riikidega 
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piirnevate piirkondade arengut. Vastavalt 
sellele on vaja erandkorras lubada seda, et 
ERF finantseerib projekte kolmandate 
riikide territooriumil, kui need aitavad kaasa 
ühenduse piirkondade arengule.

piirnevate piirkondade arengut. Vastavalt 
sellele on vaja erandkorras lubada, et ERF 
finantseerib projekte kolmandate riikide 
territooriumil, kui need aitavad kaasa 
ühenduse piirkondade arengule. Samuti on 
vaja tagada, et Euroopa riikidevahelise ja 
piiriülese koostöö rahalised vahendid 
oleksid õiglaselt jagatud. Erilist tähelepanu
tuleb pöörata piiriülesele koostööle, kuna 
ühenduse piir on märkimisväärselt 
pikenenud ja paljud mahajäänud 
piirkonnad asuvad piiri ääres.

Or. en

Justification

This amendment aims at ensuring that the necessary financial means will be available for 
coping with the new challenges for the cross-border strand of European territorial 
cooperation in an enlarged Union.

Muudatusettepaneku esitaja: Jan Březina

Muudatusettepanek 55
Põhjendus 13

13) Tuleb soodustada tulemuslikku piiriülest 
ja rahvusvahelist koostööd ühenduse 
naaberriikidega, kusjuures on vaja tagada, et 
oleks võimalik tõhusalt toetada 
liikmesriikide kolmandate riikidega 
piirnevate piirkondade arengut. Vastavalt 
sellele on vaja erandkorras lubada seda, et 
ERF finantseerib projekte kolmandate 
riikide territooriumil, kui need aitavad kaasa 
ühenduse piirkondade arengule.

13) Tuleb soodustada tulemuslikku piiriülest 
ja rahvusvahelist koostööd ühenduse 
naaberriikidega, kusjuures on vaja tagada, et 
oleks võimalik tõhusalt toetada 
liikmesriikide kolmandate riikidega 
piirnevate piirkondade arengut. Vastavalt 
sellele on vaja erandkorras lubada, et ERF 
finantseerib projekte kolmandate riikide 
territooriumil, kui need aitavad kaasa 
ühenduse piirkondade arengule. Neid 
projekte tuleks rahastada ainult uuest 
naabruspoliitika instrumendist ja uuest 
ühinemiseelse abi instrumendist.

Or. en

Justification

There is no reason why projects located entirely on the territory of third countries should be 
financed from the ERDF when the EU has specific financial instruments designed for third 
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countries. The ERDF should be used exclusively for projects carried out on the territory of 
the EU.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 56
Põhjendus 13

13) Tuleb soodustada tulemuslikku piiriülest 
ja rahvusvahelist koostööd ühenduse 
naaberriikidega, kusjuures on vaja tagada, et 
oleks võimalik tõhusalt toetada 
liikmesriikide kolmandate riikidega 
piirnevate piirkondade arengut. Vastavalt 
sellele on vaja erandkorras lubada seda, et 
ERF finantseerib projekte kolmandate 
riikide territooriumil, kui need aitavad kaasa 
ühenduse piirkondade arengule.

13) Tuleb soodustada tulemuslikku piiriülest 
ja rahvusvahelist koostööd ühenduse 
naaberriikidega, kusjuures on vaja tagada, et 
oleks võimalik tõhusalt toetada 
liikmesriikide kolmandate riikidega 
piirnevate piirkondade arengut. Samuti tuleb 
tagada, et ELi vastavad piirialad ei satuks 
nende praeguste võimaluste ja õigustega 
ning ELi sisepiiride äärsete aladega 
võrreldes halvemasse olukorda. Vastavalt 
sellele on vaja erandkorras lubada, et ERF 
finantseerib projekte kolmandate riikide 
territooriumil, kui need aitavad kaasa 
ühenduse piirkondade arengule.

Or. de

Justification

The regulations, as currently drafted, reveal the risk that with regard to the involvement of 
EU border regions in drawing up and implementing programmes (subsidiarity and 
partnership) and with regard to eligibility (e.g. budgetary aid, food aid), those regions will be 
in a worse position than before, and that there is too much focus on non-EU border areas.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Schroedter

Muudatusettepanek 57
Põhjendus 13

13) Tuleb soodustada tulemuslikku piiriülest 
ja rahvusvahelist koostööd ühenduse 
naaberriikidega, kusjuures on vaja tagada, et 
oleks võimalik tõhusalt toetada 
liikmesriikide kolmandate riikidega 
piirnevate piirkondade arengut. Vastavalt 
sellele on vaja erandkorras lubada seda, et 
ERF finantseerib projekte kolmandate 

13) Tuleb soodustada tulemuslikku piiriülest 
ja rahvusvahelist koostööd ühenduse 
naaberriikidega, kusjuures on vaja tagada, et 
oleks võimalik tõhusalt toetada 
liikmesriikide kolmandate riikidega 
piirnevate piirkondade arengut. Vastavalt 
sellele on vaja erandkorras lubada, et ERF 
finantseerib projekte kolmandate riikide 
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riikide territooriumil, kui need aitavad kaasa 
ühenduse piirkondade arengule.

territooriumil, kui need aitavad kaasa 
piiriülesele koostööle ühenduse 
piirkondadega.

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gábor Harangozó

Muudatusettepanek 58
Põhjendus 13 a (uus)

13 a) Üldsätetes on välja pakutud ERFi 
rahaliste vahendite suunav jaotus erinevate 
eesmärkide vahel, mis kokku moodustab 
kohase finantsraamistiku nende kolme 
väljakutsega tegelemiseks. Vaatamata 
artikli 5 suuremale paindlikkusele tuleks 
see finantsraamistik säilitada üldsätteid 
määratleva nõukogu määruse kohaselt.

Or. en

Justification

The range of needs of regions eligible under the ‘Regional competitiveness and employment’ 
objective has significantly increased with the enlargement of the Union and since the 
subsidiarity principle should allow for regional authorities to define their priorities, more 
flexibility has to be given to the scope of intervention of Article 5. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gerardo Galeote Quecedo ja Fernando Fernández Martín

Muudatusettepanek 59
Artikli 1 lõige 2

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, saarealade, tõsiste ja püsivate 
looduslike või demograafiliste ebasoodsate
tingimustega piirkondade, väikese 
rahvastikutihedusega piirkondade ning 
piiriäärsete ja mägipiirkondade toetamist 
käsitlevad erisätted. 

Or. es
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Justification

When establishing the specific provisions we should not forget the areas that have difficulties 
with access to the internal market.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper, Maria Berger

Muudatusettepanek 60
Artikli 1 lõige 2

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, 
suurte majandusliku heaolu erinevustega 
piirialade ja ebasoodsate looduslike 
tingimustega piirkondade toetamist 
käsitlevad erisätted.

Or. de

Justification

Border regions are more heavily affected by close cooperation within Europe than internal 
regions. European solidarity is particularly important in border regions with major 
prosperity gaps.

Muudatusettepaneku esitaja: Bairbre de Brún

Muudatusettepanek 61
Artikkel 2

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

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

Seejuures järgib ERF ühenduse prioriteete, 
eelkõige

a) vajadust tugevdada konkurentsivõimet ja 
innovatsiooni, luua püsivaid töökohti ja 
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edendada sotsiaalset hõlvatust ja 
sugudevahelist võrdsust, et võidelda 
diskrimineerimisega ja saavutada 
keskkonnaalane edasiminek ühenduse 
keskkonna õigusaktide rakendamise ja 
Natura 2000 võrgustiku nõuetekohase 
haldamise kaudu; 
b) vajadust kõrvaldada takistused puuetega 
inimeste juurdepääsult kaupadele ja 
teenustele ning täisehitatud piirkondadele, 
tagades, et juurdepääs oleks olemas kõigi 
fondist rahastatud projektide puhul.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eluned Morgan ja Catherine Stihler

Muudatusettepanek 62
Artikkel 2

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 
Euroopa Liidu säästva arengu strateegia 
kontekstis, vähendades regionaalset 
ebavõrdsust ja edendades piirkondade 
majanduse struktuurilist arengut ning 
kohandamist, sealhulgas taandarenevate 
tööstuspiirkondade ümberkorraldamist.

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

Seejuures järgib ERF ühenduse prioriteete,
mille üksikasjad määravad regionaalsed ja 
kohalikud partnerid vastavalt 
tegevusprogrammidele ja riiklikele 
eeskirjadele, eelkõige:

a) vajadust tugevdada konkurentsivõimet ja 
innovatiivsust, luua püsivaid töökohti ja 
edendada sotsiaalset hõlvatust ja 
sugudevahelist võrdsust ja saavutada 
keskkonnaalane edasiminek ühenduse 
keskkonna õigusaktide rakendamise 
kaudu;

b) vajadust kõrvaldada takistused puuetega 
inimeste juurdepääsemisel kaupadele ja 
teenustele ning täisehitatud piirkondadele, 
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tagades, et juurdepääs oleks olemas kõigi 
fondist rahastatud projektide puhul.

Or. en

Justification

The eligible activities outlined for ‘Regional competitiveness and employment’ are too 
detailed and narrow to reflect the development needs of all regions in the EU. The current 
proposals do not recognise the needs of rural areas in particular.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij ja Markus Pieper

Muudatusettepanek 63
Artikkel 2

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 püüda tugevdada majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, 
tegeldes regionaalse ebavõrdsuse põhjustega
ja edendades piirkondade majanduse 
struktuurilist arengut ning kohandamist, 
sealhulgas taandarenevate 
tööstuspiirkondade ümberkorraldamist.

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 innovatiivse lähenemise 
abil regionaalsele arengule, et luua püsivaid 
töökohti ja soodustada keskkonnasõbralikku 
arengut.

Or. en

Justification

This amendment together with the one to Recital (3) makes the case that the main purpose of 
the ERDF is to uproot the causes of regional disparities. Hence ERDF assistance should be 
concentrated on the underlying factors that by their nature induce and accentuate regional 
disparities. Furthermore, it clarifies that innovations per se do not necessarily lead to 
lessening regional disparities, nor do they lead to sustainable growth. On the other hand, an 
innovations approach would help induce a multiplier effect on job creation.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Schroedter

Muudatusettepanek 64
Artikkel 2

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 taandarenevate 
tööstuspiirkondade ümberkorraldamist ja 
meetmeid, mis aitavad linnapiirkondades 
ületada sotsiaalseid, keskkonnaalaseid ja 
majanduslikke probleeme.

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja: Arlene McCarthy

Muudatusettepanek 65
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 piirkondadevahelist ja -sisest
ebavõrdsust ja edendades piirkondade 
majanduse struktuurilist arengut ning 
kohandamist, sealhulgas taandarenevate 
tööstuspiirkondade ümberkorraldamist.

Or. en

Justification

Relative poverty within Member States is as much of an issue as non-convergence between the 
poorer and richer Member States and the ERDF is best placed to tackle this.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper, Maria Berger 
ja Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 66
Artikli 3 lõike 2 punkt a
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a) tootlikud investeeringud; a) tootlikud investeeringud püsivate 
töökohtade loomisse või säilitamisse;

Or. de

Justification

In the light of high European unemployment levels it must be spelled out that firms are 
entitled to support if they secure jobs or create new jobs. This must be spelled out.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij ja Markus Pieper

Muudatusettepanek 67
Artikli 3 lõike 2 punkt b

b) infrastruktuur b) füüsiline ja tehnoloogiline infrastruktuur;

Or. en

Justification

The two adjectives: 'physical and technological' essentially define the type of infrastructure 
that would be considered eligible for ERDF financing. Infrastructure of any kind would not 
necessarily contribute to increasing the productivity of regions. Hence the need for the 
clarification proposed by this amendment.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 68
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 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, 
naaberalade ning asjaomaste sotsiaal-, 
majandus- ja keskkonnaala tegevisikute 
vahelised ühised kohalikud algatused, 
võrgustikud ja koostöö ning sünergiline 
kogemuste vahetamine;
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Or. pt

Justification

Places stronger emphasis on the need for greater transnational interaction among the 
different regional and local authorities and the various social, economic, and environmental 
actors.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 69
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) arenduslikud algatused, mis hõlmavad
teenuste osutamist ettevõtetele, selliste 
rahastamisvahendite loomist ja arendamist, 
nagu riskikapital, laenu- ja tagatisfondid 
ning kohaliku arengu fondid, intressitoetusi, 
teenuste osutamist lähikonnas ja 
piirkondade, linnade, ühiste kohalike 
algatuste ning asjaomaste sotsiaal-, 
majandus- ja keskkonnaala tegevisikute 
vahelist kogemuste võrgustikku või 
vahetamist;

Or. en

Justification

The first part of the amendment is definitional in the sense that the 'development initiatives' 
should be specific, not abstract notions. The second part introduces the 'networking of 
experience' as an innovative means to attaining the scope of ERDF assistance, together with 
'joint local initiatives', which by their nature promote the participation of the local authorities 
in regional development.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alfonso Andria

Muudatusettepanek 70
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, 

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

intressitoetused, teenuste osutamine 
lähikonnas ja piirkondade, linnade ning 
asjaomaste sotsiaal-, majandus- ja 
keskkonnaala tegevisikute vahelised ühised 
kohalikud algatused, võrgustikud ja 
koostöö ning kogemuste vahetamine;

Or. it

Justification

There has to be scope for territorial cooperation to find expression in different ways. Other 
types of initiatives should therefore be included in addition to exchange of experience as 
proposed by the Commission.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Schroedter

Muudatusettepanek 71
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;

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Garrelt Duin

Muudatusettepanek 72
Artikli 3 lõike 2 punkt c a (uus)

c a) väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtete tööhõivedünaamika (sellised 
ettevõtlustegevused nagu firmade 
asutamine, firmade võõrandamine, 
ettevõtte dünaamika, oskuste eksport ja 
arendus);
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Or. de

Justification

In regions with socioeconomic problems, in particular, it is important to create the right 
conditions for economic growth and more employment by supporting these areas of activity.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gábor Harangozó

Muudatusettepanek 73
Artikli 3 lõike 2 punkt c b (uus)

c b) kõiki eespoolnimetatud 
eelisvaldkondade artiklites 8, 9 ja 10 
viidatud lisategevusi, nimelt artiklis 8 
viidatud allakäinud linnadimensiooni 
kompleksset taaselustamist, artiklis 9 
viidatud maapiirkondade ja kalandusest 
sõltuvate piirkondade ning artiklis 10 
viidatud ebasoodsate looduslike 
tingimustega piirkondade taaselustamist 
koheldakse vahendite eraldamisel võrdselt;

Or. en

Justification

The aim here is to clarify the articulation between Article 4 and 5 and Articles 8, 9 and 10.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies

Muudatusettepanek 74
Artikli 3 lõige 2

ERF aitab kaasa järgmiste valdkondade 
finantseerimisele:

ERF aitab kaasa järgmiste valdkondade 
finantseerimisele:

a) tootlikud investeeringud; a) tootlikud investeeringud;

b) infrastruktuur; b) infrastruktuur;

c) muud arenduslikud algatused, kaasa 
arvatud teenuste osutamine ettevõtetele, 
selliste rahastamisvahendite loomine ja 

c) muud arenduslikud algatused, kaasa 
arvatud teenuste osutamine ettevõtetele, 
selliste rahastamisvahendite loomine ja 
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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;

arendamine, nagu riskikapital, laenu- ja 
tagatisfondid ning kohaliku arengu fondid, 
intressitoetused, teenuste osutamine 
lähikonnas ning piirkondlike ja kohalike 
tasandite, linnade ning asjaomaste sotsiaal-, 
majandus- ja keskkonnaala tegevisikute 
vaheline koostöö;

d) Määruse (EÜ) nr (…) artiklites 43 ja 44 
märgitud tehniline abi;

d) määruse (EÜ) nr (…) artiklites 43 ja 44 
märgitud tehniline abi;

e) investeeringud kultuuripärandisse;

f) investeeringud kohanemise ja aktiivse 
tööhõivepoliitika koolitusehitistesse ja -
rajatistesse;

g) eespoolnimetatud kohanemise ja aktiivse 
tööhõivepoliitika tegevuste koolituse 
jooksvad kulud, kuivõrd see kuulub 
nõukogu määruse (EÜ) ... artikli 33 lõike 2 
järgi ERFi kohaldamisalasse

Or. en

Justification

Limiting territorial cooperation to the exchange of experience appears unduly restrictive 
since the latter constitutes only one aspect of the former. Furthermore, it would also seem 
appropriate, on the basis of positive experiences under ERDF funding, to identify and specify 
investment in restoring, restructuring and showcasing cultural heritage, as well as investment 
in public structures that play a functional and structural role in the implementation of ESF 
activities. It would also seem appropriate to clearly define eligibility with regard to current 
expenditure in order to ensure completeness and consistency with other articles in the 
proposal (see Article 8(2)).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Schroedter

Muudatusettepanek 75
Artikli 4 sissejuhatav fraas
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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 majandusstruktuuride 
ajakohastamisele ja mitmekesistamisele ja 
püsivate töökohade loomisele, eelkõige 
järgmistes valdkondades:

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gábor Harangozó

Muudatusettepanek 76
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, linna- ja maapiirkondade
majanduse säästva arengu soodustamisele, 
mobiliseerides ja tugevdades 
piirkondadesisest potentsiaali programmide 
abil, mis on suunatud piirkondlike 
majandusstruktuuride ajakohastamisele ja 
mitmekesistamisele eelkõige järgmistes 
valdkondades:

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alfonso Andria

Muudatusettepanek 77
Artikli 4 sissejuhatav lõige

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 majandus-, haldus- ja 
sotsiaalsete struktuuride ajakohastamisele ja 
mitmekesistamisele eelkõige järgmistes 
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valdkondades:

Or. it

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alfonso Andria

Muudatusettepanek 78
Artikli 4 punkt -1 (uus)

-1) territoriaalne innovatsioon piirkondlike 
ja kohalike institutsiooniliste, sotsiaalsete 
ja majanduslike tegevisikute potentsiaali 
suurendamiseks ning valitsusasutuste, 
arenguagentuuride ja 
finantsinstitutsioonide moderniseerimiseks;

Or. it

Justification

Territorial innovation and enterprise innovation are separate concepts and it is necessary to 
distinguish between the two. The latter, though undoubtedly important, is no more than one 
aspect of the former. What needs to be stressed, therefore, is the fundamental importance of 
the role that locally based institutions are called upon to play in promoting sustainable 
territorial development.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rolf Berend, Markus Pieper, Manfred Weber ja Lambert van 
Nistelrooij

Muudatusettepanek 79
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, 

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, 
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ettevõtluse- ja innovatsiooni rahastamise 
edendamine väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtetes uute rahastamisvahendite abil;

ettevõtluse- ja innovatsiooni rahastamise 
edendamine väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtetes uute rahastamisvahendite abil, 
klassikaliste regionaalse majandusarengu 
vahendite toetamine, nagu näiteks 
ettevõtete loomise ja äriinvesteeringute 
sihtfinantseerimine lisaks väikestele ja 
keskmise suurusega ettevõtetele ning 
majandusliku infrastruktuuri loomine ja 
areng;

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gábor Harangozó

Muudatusettepanek 80
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, teabe 
kogumine ja levitamine, ettevõtetepoolse 
uue tehnoloogia, kvaliteediprotseduuride, 
tehniliste ja keskkonnaalaste standardite 
kasutuselevõtmise rahastamine, sidemete 
tugevdamine ettevõtete, ülikoolide, 
valitsusväliste organisatsioonide ja uurimis-
ning tehnoloogiakeskuste vahel, ärivõrkude 
ja - rühmituste arendamine, äri- ning 
tehnoloogiateenuste osutamine ettevõtete
gruppidele, ettevõtluse- ja innovatsiooni 
rahastamise edendamine ettevõtetes uute 
rahastamisvahendite abil.

Or. en

Justification

The aim here is to promote better control and dissemination of R&TD. Provisions under 
paragraph 1 should be handled more flexibly allowing for enterprises and not only SMEs to 
take part in R&TD actions. This is of significant importance as the participation of bigger 
enterprises allows for a greater impact
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek81
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 ja nende integratsioon 
Euroopa teadusruumi, 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, näiteks 
võimalike avaliku ja erasektori partnerluste 
kaudu, 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.

Or. pt

Justification

One appropriate way to enhance technological development might be to integrate regional 
R&TD capacities more actively into the European research area, as called for by the Lisbon 
strategy.
The use of public-private partnerships, where possible, might enable the different kinds of 
potential offered by universities to be geared more closely to labour market needs.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez ja Francisca 
Pleguezuelos Aguilar

Muudatusettepanek 82
Artikli 4 lõige 1

1) Teadusuuringud ja tehnoloogiaarendus, 
innovatsioon ja ettevõtlikkus, kaasa arvatud 

1) Teadusuuringud ja tehnoloogiaarendus, 
innovatsioon ja ettevõtlikkus, kaasa arvatud 
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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;

regionaalse teadusuuringute ja 
tehnoloogiaarenduse potentsiaali 
suurendamine ning piirkondadevahelise 
tehnoloogialõhe vähendamine, 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.

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja(d): Brigitte Douay ja Bernadette Bourzai

Muudatusettepanek 83
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 gruppidele, 
ettevõtluse- ja innovatsiooni rahastamise 
edendamine väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtetes uute rahastamisvahendite abil, 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete, 
mikroettevõtete ja käsitööettevõtete 
kompetentsuse, tegutsemisvõime ja 
esindatuse parandamine ning nende 
organisatsioonide ja vanade liikmesriikide 
vastavate organisatsioonide vahelise 
koostöö ja koordinatsiooni parandamine;
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Or. fr

Justification

It will only be possible to implement the measures provided for in Article 4 with the 
participation and involvement of organisations which represent SMEs, micro enterprises and 
craft enterprises. The convergence objectives will be achieved by means of an active support 
policy for these organisations. Cooperation between organisations in the new and old 
Member States is essential.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij ja Markus Pieper

Muudatusettepanek 84
Artikli 4 punkt 1 a (uus)

1 a) Täielikult ELi eelarvest või riiklike 
uurimisinstituutide vahendistest rahastatud 
teadusuuringute tulemusi, mis ei ole veel 
patenteeritud, võib väikestele ja keskmise 
suurusega ettevõtetele pakkuda tasuta, 
eeldusel et nende teadusuuringute põhjal 
luuakse innovatiivseid tööstuskaupu. Et 
toetada oskusteabevahetust ilma uue 
kompetentsuse arendamise vajaduseta, 
peaks piirkondlik või riiklik “teadmisi 
tõendav dokument” olema üldise 
vahendina kättesaadav.

Or. en

Justification

In the EU and possibly in most Member States, there is no mechanism by which research 
undertaken by universities or research institutes would lead to an industrial application. This 
missing mechanism constitutes a hindrance to development and this amendment seeks to 
remedy it. It introduces a new mechanism of support for SMEs by applying already existing 
knowledge originating in research institutes and supports the use of knowledge vouchers for 
SMEs. Such research was rendered possible because of public sector financing.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eluned Morgan ja Catherine Stihler

Muudatusettepanek 85
Artikli 4 punkt 2

2) Infoühiskond, kaasa arvatud kohaliku 2) Infoühiskond, kaasa arvatud kohaliku 
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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.

osaluse ning kohalike teenuste ja rakenduste 
arendamine, avalike sidusteenuste 
arendamine ja neile juurdepääsu 
parandamine, abi ja teenused väikestele ja 
keskmise suurusega ettevõtetele ja eriti 
sotsiaalselt tõrjutud gruppidele, info- ja 
sidetehnoloogiate rakendamiseks ning 
tõhusaks kasutamiseks.

Or. en

Justification

The incorporation of socially excluded groups is central to the goals of the structural funds.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Howitt, Catherine Stihler, Iratxe García Pérez

Muudatusettepanek 86
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 inimeste ja 
muude sotsiaalselt tõrjutud gruppide 
juurdepääsu puhul, abi ja teenused 
väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele 
info- ja sidetehnoloogiate rakendamiseks 
ning tõhusaks kasutamiseks.

Or. en

Justification

Article 4 of the ERDF Regulation, 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 of achieving 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 to the need to promote and secure accessibility by 
disabled persons to the information society.



AM\562438ET.doc 35/154 PE 357.528v01-00
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepaneku esitaja(d): Miroslav Mikolášik

Muudatusettepanek 87
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 inimeste ja 
muude sotsiaalselt tõrjutud gruppide 
juurdepääsu puhul, abi ja teenused 
väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele 
info- ja sidetehnoloogiate 
kasutuselevõtmiseks ja tõhusaks 
kasutamiseks.

Or. en

Justification

Article 4 of the ERDF Regulation, 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 of achieving 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 to the 
need to promote and secure accessibility by disabled persons to the information society.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bairbre de Brún

Muudatusettepanek 88
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, sotsiaalselt tõrjutud gruppide 
toetamine info- ja sidetehnoloogiatele 
ebavõrdse juurdepääsu kõrvaldamiseks, 
avalike sidusteenuste arendamine ja neile
juurdepääsu parandamine, abi ja teenused 
väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele 
info- ja sidetehnoloogiate rakendamiseks 
ning tõhusaks kasutamiseks.

Or. en
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Justification

The need to ensure that this objective is socially inclusive.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gábor Harangozó

Muudatusettepanek 89
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, sotsiaalselt tõrjutud gruppide 
toetamine info- ja sidetehnoloogiatele 
ebavõrdse juurdepääsu vältimiseks, abi ja 
teenused väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtetele info- ja sidetehnoloogiate 
rakendamiseks ning tõhusaks kasutamiseks, 
info- ja sidetehnoloogiate infrastruktuuri, 
eriti püsiühenduste arendamine 
liikmesriikide vähemarenenud 
piirkondades;

Or. en

Justification

This amendment is aiming at addressing the significant differences between Member States as 
regards the use of ICT infrastructure (e.g. broadband), while these highly contribute to the 
convergence, competitiveness and are of key importance for every competent authority 
carrying out public services.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gábor Harangozó

Muudatusettepanek 90
Artikli 4 punkt 2 a (uus)

2 a) Avalike sidusteenuste arendamine ja 
neile juurdepääsu parandamine, sealhulgas 
info- ja sidetehnoloogiate infrastruktuuri, 
eriti püsiühenduste arendamine avalike 
teenuste (tervishoiu ja sotsiaalteenuste, 
hariduse, keskkonnakaitse jmt) 
valdkonnas;

Or. en
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Justification

See amendment 88.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Schroedter

Muudatusettepanek 91
Artikli 4 punkt 2 a (uus)

2 a) Soolise võrdõiguslikkuse edendamine, 
sealhulgas toetus firmade loomiseks, 
kindlad meetmed naisettevõtjatele uute 
ideede majandusliku kasu soodustamiseks, 
ülikoolidest ja olemasolevatest ettevõtetest 
väljakasvavate uute firmade toetamine, 
infrastruktuuride ja teenuste edendamine 
pere- ja tööelu paremaks ühendamiseks;

Or. de

Justification

See European Parliament resolution P5_TA(2003) 0093, and in particular paragraphs 1 and 
14 thereof.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Schroedter

Muudatusettepanek 92
Artikli 4 punkt 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 
selleks, et tasuvate 
keskkonnajuhtimissüsteemide 
kasutuselevõtmise ning saastamist vältivate 
tehnoloogiate juurutamise ja kasutamise abil 
soodustada säästvaid tootmisviise.

3) Keskkond, kaasa arvatud innovatiivne 
keskkonnatehnoloogia, investeeringud, mis 
on seotud jäätmekäitluse, veehalduse ja 
veekvaliteedi, sealhulgas puhta joogivee 
varustuse tagamisega ja asulareovee 
töötlemisega vastavalt vee raamdirektiivile, 
sealhulgas selle rakendamismeetmetele, ja 
parema õhukvaliteedi, saastuse kompleksse 
vältimise ja kontrollimise, saastunud 
prügilate kõrvaldamise, saastunud alade ja 
maa tervendamise, bioloogilise 
mitmekesisuse ja looduskaitse edendamise, 
NATURA 2000 ellurakendamiseks 
infrastruktuuri arendamise edendamisega,
abiga väikestele ja keskmise suurusega 
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ettevõtetele selleks, et tasuvate 
keskkonnajuhtimissüsteemide 
kasutuselevõtmise ning innovatiivsete
tehnoloogiate juurutamise ja kasutamise abil 
soodustada säästvaid tootmisviise, vältida 
reostust ja hoolikalt hallata loodusvarasid;

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gábor Harangozó

Muudatusettepanek 93
Artikli 4 punkt 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 
selleks, et tasuvate 
keskkonnajuhtimissüsteemide 
kasutuselevõtmise ning saastamist vältivate 
tehnoloogiate juurutamise ja kasutamise abil 
soodustada säästvaid tootmisviise.

3) Keskkond, kaasa arvatud investeeringud, 
mis on seotud jäätmekäitluse, veevarustuse, 
asulareovee töötlemise ja õhukvaliteedi, 
saastuse kompleksse vältimise ja 
kontrollimise, saastunud alade ja maa 
tervendamise, ühiskasutuses olevate 
halvenenud linnapiirkondade taastamise, 
linna roheliste piirkondade arendamise, 
müra vältimise, veekvaliteedi kaitse, 
veemajanduse, puhta linnatranspordi 
soodustamise, ohtude vältimise, 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.

Or. en

Justification

The aim is to include some of the aspects under the Convergence objective affecting 
significantly more regions that are currently only eligible under the Regional competitiveness 
and or the European territorial cooperation objectives. Furthermore, the environmental 
aspect of urban rehabilitation should also be taken into account.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Schroedter

Muudatusettepanek 94
Artikli 4 punkt 3 a (uus)
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3 a) Saastunud prügilate ümbertöötamine 
ja uurimine, eelnevalt sõjaväe kasutuses 
olnud alade taastamine ja nende tagasi 
andmine tsiviilkasutusse, loodusalaks 
jätmine või metsastamine, tõrjevahendite 
eemaldamine, barakkide ja majanduslike, 
sotsiaalsete ja kultuuriliste objektide, 
sealhulgas vastava valgala 
rekonstrueerimine ja moderniseerimine, 
sellega seoses toetus eriti väikestele ja 
keskmise suurusega ettevõtetele;

Or. de

Justification

Old military sites, as a legacy of the cold war, are a considerable rehabilitation burden, and 
an obstacle to development, for some regions, towns and cities with large barracks..

Muudatusettepaneku esitaja(d): Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez ja Francisca 
Pleguezuelos Aguilar

Muudatusettepanek 95
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, 
kultuuripärandi kaitse ja kasvatamine 
majandusliku arengu soodustamiseks, 
turismiteenuste parandamine uute suurema 
lisandväärtusega teenuste osutamise abil ja 
ülemineku soodustamine uutele 
säästlikuma turismi mudelitele .

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Muudatusettepanek 96
Artikli 4 punkt 5

5) Turism, kaasa arvatud säästva turismi 
arendamiseks vajalike loodus- ja 
kultuuriobjektide edendamine, 
kultuuripärandi kaitse ja kasvatamine 

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

kultuuri infrastruktuuri arendamine
majandusliku arengu soodustamiseks ja 
piirkondade atraktiivsuse tõstmiseks, 
turismi- ja kultuuriteenuste parandamine 
uute suurema lisandväärtusega teenuste 
osutamise abil;

Or. en

Justification

Investments in sport infrastructure and cultural services have a considerable influence on the 
social and economic situation in the region. They create new job prospects and tourist 
attractions as well as improve the quality of life of the local inhabitants. For this reason it is 
very important to include cultural issues in this article.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Schroedter

Muudatusettepanek 97
Artikli 4 punkt 5 a (uus)

5 a) Nende linnade ja linna äärealade 
majanduslik ja sotsiaalne taassünd, mida 
on tabanud kriis: selliste linnapiirkondade, 
keskustena toimivate keskmise suurusega 
ja väikeste linnade ning linna äärealade 
jätkusuutliku arengu üldkava, mida on 
tabanud kriis, linna/sisemaa suhte 
taaselustamine üldise majandusliku huviga 
teenuste osas;

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Schroedter

Muudatusettepanek 98
Artikli 4 punkt 5 b (uus)

5 b) Sotsiaalne majandus: kohalikule ja 
tööhõive arengule sobivate 
infrastruktuuride loomine, abi uusi 
töökohti loovatele kohalikele teenustele, 
välja arvatud Euroopa Sotsiaalfondist 
rahastatavad meetmed;
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Or. de

Justification

The social economy is important for the development of problematic urban areas, in 
particular. The wording corresponds to that in the current ERDF Regulation (EC) No 
1783/1999, Article 2(1)(c)(v) and (vi).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Schroedter

Muudatusettepanek 99
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 parandamisele, eriti piiratud 
liikumisvõimega isikutele, selleks et 
saavutada paremini tasakaalustatud 
veoliikide suhe, soodustada 
ühendveosüsteeme, vähendada 
keskkonnamõjusid, sealhulgas ümbritseva 
keskkonna müra ja sissehingatavat 
tolmureostust, ja võtta kasutusele 
alternatiivsed kütused;

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rolf Berend, Markus Pieper ja Manfred Weber

Muudatusettepanek 100
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, et võimaldada eriti 
kandidaatriikidel täielikumalt osaleda 
tööjaotuses Euroopas ja maailmas, 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 
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ühendveosüsteeme ja vähendada 
keskkonnamõjusid;

Or. de

Justification

According to Article 160 of the EC Treaty the European Regional Development Fund has the 
task of redressing the main regional imbalances in the Community. In particular, the new 
Länder in Germany and the 10 accession countries should be drawn in fully into the global 
division of labour.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gábor Harangozó

Muudatusettepanek 101
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
TEN-T kohaldamisalast välja jäävad 
üleeuroopalised võrgud ning tee-ehitused ja 
-parandused, võttes arvesse vajadust luua 
ühendus saarte, maapiirkondade, 
sisemaapiirkondade ning muude kaugete 
piirkondadega ja ühenduse kesksete 
regioonidega 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;

Or. en

Justification

The construction and upgrading of roads outside the TEN-T backbone should explicitly 
appear in the text of the regulation, especially given the Commission’s comments at the 1 
October SAWP meeting, where it argued that TEN-T is financed from the Cohesion Fund and 
the secondary systems from the ERDF in the case of roads as well. The second part of the 
amendment provides more focus on transport needs in peripheral regions.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Howitt, Catherine Stihler ja Iratxe García Pérez

Muudatusettepanek 102
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, eriti 
puuetega inimeste võrdsetele võimalustele 
ühistranspordile juurdepääsul, ja 
kaubateeninduse ning teenustele juurdepääsu 
parandamisele, selleks et saavutada paremini 
tasakaalustatud veoliikide suhe, soodustada 
ühendveosüsteeme ja vähendada 
keskkonnamõjusid;

Or. en

Justification

Article 4 of the ERDF Regulation, which concerns Objective 1 regions only, gives emphasis to 
transport. The ERDF is an essential tool for reducing and alleviating the 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 the 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.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Miroslav Mikolášik

Muudatusettepanek 103
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, eriti 
puuetega inimeste võrdsetele võimalustele 
ühistranspordile juurdepääsul, ja 
kaubateeninduse ning teenustele juurdepääsu 
parandamisele, selleks et saavutada paremini 
tasakaalustatud veoliikide suhe, soodustada 
ühendveosüsteeme ja vähendada 
keskkonnamõjusid;
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Or. en

Justification

Article 4 of the ERDF Regulation, which concerns Objective 1 regions only, gives emphasis to 
transport. The ERDF is an essential tool for reducing and alleviating the 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 the 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.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez ja Francisca 
Pleguezuelos Aguilar

Muudatusettepanek 104
Artikli 4 lõige 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, suuremad Euroopa 
tehnoloogilised ja logistilised projektid 
(näiteks Galileo) 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;

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja(d): Arlene McCarthy

Muudatusettepanek 105
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 

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

keskkonnamõjusid;

Or. en

Justification

Transport needs to be sustainable in the urban areas.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gábor Harangozó

Muudatusettepanek 106
Artikli 4 punkt 8

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

8) Investeeringud haridusse, mis aitavad 
kaasa piirkondade atraktiivsuse 
suurendamisele ja elukvaliteedi 
parandamisele, parandavad oskuste taset ja 
tagavad juurdepääsu haridusasutustele, 
sealhulgas püsiühendusele, info- ja 
sidetehnoloogiatele ja arvutitele ning 
põllumajandusest ja kalandusest 
sõltuvatele ja ebasoodsate looduslike 
tingimustega piirkondadele juurdepääsu 
teadus- ja arendustöö tulemustele;

Or. en

Justification

It is important to ensure that peripheral areas can obtain practical benefit from plans to 
expand ICT infrastructure and use.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 107
Artikli 4 punkt 8

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

8) Olulised investeeringud haridusse, mis 
aitavad kaasa piirkondade atraktiivsuse 
suurendamisele ja elukvaliteedi 
parandamisele ja tootmissüsteemide 
taastamisele;

Or. pt
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Justification

Consistent with the Lisbon strategy, charted at the March 2000 Lisbon European Council.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez ja Francisca 
Pleguezuelos Aguilar

Muudatusettepanek 108
Artikli 4 lõige 8

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

8) Investeeringud haridusse, mis aitavad 
kaasa piirkondade atraktiivsuse 
suurendamisele ja elukvaliteedi 
parandamisele uute tehnoloogiate 
kasutuselevõtmise abil (näiteks veebipõhise 
õppeinfosüsteemi) kaugõppe 
lihtsustamiseks;

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eluned Morgan ja Catherine Stihler

Muudatusettepanek 109
Artikli 4 punkt 8

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

8) Investeeringud haridusse, mis aitavad 
kaasa oskuste arendamise toetamisele ja 
elukestva õppe edendamisele;

Or. en

Justification

The enhancement of skills and the promotion of lifelong learning and the educational 
investments through which we increase the attractiveness and quality of life in regions.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bairbre de Brún

Muudatusettepanek 110
Artikli 4 punkt 9

9) Tervishoid, kaasa arvatud investeeringud 
tervishoiuteenuste arendamiseks ja 
parandamiseks, mis aitavad kaasa 

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

hõlbustamiseks, mis aitavad kaasa 
regionaalsele arengule ja elukvaliteedi 
parandamisele piirkondades, sealhulgas 
info- ja sidetehnoloogiate kasutamise abil;

Or. en

Justification

The need to ensure social inclusion in health investment.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Miroslav Mikolášik

Muudatusettepanek 111
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 ja sotsiaalselt ohustatud 
gruppide võrdse juurdepääsu arendamiseks 
ja parandamiseks, mis aitavad kaasa 
regionaalsele arengule ja elukvaliteedi 
parandamisele piirkondades.

Or. en

Justification

Article 4 of the ERDF Regulation, which concerns Objective 1 regions only, gives emphasis to 
health care investment. 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.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gábor Harangozó

Muudatusettepanek 112
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 info- ja sidetehnoloogiate 
kasutamise ja kaugravi kaudu, mis aitavad 
kaasa regionaalsele arengule ja elukvaliteedi 
parandamisele piirkondades.

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Bairbre de Brún

Muudatusettepanek 113
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 ja 
sotsiaal-majanduslikesse projektidesse, mis 
aitab kaasa töökohtade loomisele ja nende 
püsivuse tagamisele.

Or. en

Justification

The social economy is an important element in tackling social exclusion and supporting 
sustainable development and should be supported in addition to development of SMEs.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gábor Harangozó

Muudatusettepanek 114
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 ning 
suurtesse ettevõtetesse, mis aitab kaasa 
töökohtade loomisele ja nende püsivuse 
tagamisele.

Or. en

Justification

Large enterprises have significant importance in creating jobs; therefore the draftsman does 
not think it is justified to exclude them from direct aids.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giovanni Claudio Fava

Muudatusettepanek 115
Artikli 4 punkt 10 a (uus)

10 a) avalik julgeolek territoriaalsete 
majandustegevuste soodustamiseks, mis 
saavutatakse tehnoloogiatesse ja teabesse 
ning teadlikkuse tõstmise kampaaniatesse 
tehtud investeeringute kaudu, et hoida ära 
varimajanduse levimine ja soodustada 
seaduste järgimist.
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Or. it

Muudatusettepaneku esitaja(d): Arlene McCarthy

Muudatusettepanek 116
Artikli 4 punkt 11 (uus)

11) kohalike ja piirkondlike institutsioonide 
võimekuse arendamine lähenenud ja 
mittelähenenud piirkondade kogemuste 
vahetamise kaudu, et saavutada vahendite 
omaksvõtmise suurim kiirus

Or. en

Justification

The new Member States must urgently build their capacity to absorb structural funds.
Therefore the programme should focus, in particular in the initial years, on building 
institutional capacity in order for the funds to be spent efficiently and effectively. The 
Commission has focused resources to date on the central administrations to prepare for 
membership but this effort must now be concentrated at the local and regional levels which 
have largely been ignored.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gábor Harangozó

Muudatusettepanek 117
Artikli 4 punkt 10 a (uus)

10 a) Täisehitatud keskkonna 
elluäratamine, sealhulgas renoveerimine, 
lammutamine, hoonete ümbruse keskkonna 
parandamine, energiasäästlikkus ja 
taastuva energia projektid mahajäänud 
piirkondades.

Or. en

Justification

Revitalisation of the built environment should be included in the list of eligible measures since 
these are economic, environmental and social problems at once. Environmentally friendly 
and sustainable revitalisation of deteriorated areas are pan-European problems that have to 
be dealt with at the Community level through an integrated approach.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Jean Marie Beaupuy

Muudatusettepanek 118
Artikli 4 punkt 10 a (uus)

10 a) Struktureerimise, institutsionaalse 
võimekuse ja organisatsioonide esindatuse 
ning väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtete esinduskodade ja 
käsitööettevõtete tugevdamine.

Or. fr

Justification

SMEs need to continually adapt and improve their environment in order to remain 
competitive and thereby contribute to economic and social cohesion. They need help to fulfil 
that role.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gerardo Galeote Quecedo

Muudatusettepanek 119
Artikli 5 sissejuhatav osa

Regionaalse konkurentsivõime ja tööhõive 
eesmärgi alusel kontsentreerib ERF oma abi 
säästva regionaalarengu strateegiate 
kontekstis järgmistele esmatähtsatele 
tegevusvaldkondadele:

Regionaalse konkurentsivõime ja tööhõive 
eesmärgi alusel kontsentreerib ERF oma abi 
säästva regionaalarengu strateegiate 
kontekstis järgmistele esmatähtsatele 
tegevusvaldkondadele, säilitades samas 
mõningase paindlikkuse järk-järgult 
ühinevate piirkondade puhul.

Or. es

Justification

Regions that are starting to join the new category of Regional competitiveness and 
employment, but have not yet completed their actual convergence process, should benefit 
from some flexibility in the setting of priorities, to allow them to increase the effectiveness of 
the measures in response to their real and specific needs at a given time, so as not to be 
outpaced by the other regions that have comparative development advantages in certain 
sectors.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Eluned Morgan

Muudatusettepanek 120
Artikli 5 sissejuhatav osa

Regionaalse konkurentsivõime ja tööhõive 
eesmärgi alusel kontsentreerib ERF oma abi 
säästva regionaalarengu strateegiate 
kontekstis järgmistele esmatähtsatele 
tegevusvaldkondadele:

Regionaalse konkurentsivõime ja tööhõive 
eesmärgi alusel kontsentreerib ERF oma abi 
säästva regionaalse majandusarengu 
strateegiate kontekstis ja 7. raamprogrammi 
eesmärke arvestades eriti järgmistele 
tegevusvaldkondadele:

Or. en

Justification

It is essential that better synergy exists between the Framework funding programme and the 
structural funding programme.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Arlene McCarthy

Muudatusettepanek 121
Artikli 5 sissejuhatav osa

ERF kontsentreerib oma abi säästva 
regionaalarengu strateegiate kontekstis 
järgmistele esmatähtsatele 
tegevusvaldkondadele;

ERF kontsentreerib oma abi regionaalse
majandus- ja säästva arengu strateegiate 
kontekstis järgmistele esmatähtsatele 
tegevusvaldkondadele;

Or. en

Justification

All regions have some form of existing regional economic strategy and the ERDF should seek 
to add value to these rather than provide duplication.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Catherine Stihler

Muudatusettepanek 122
Artikli 5 punkt 1

1) Innovatsioon ja teadmistepõhine 
majandus, regionaalse innovatsiooni 
strateegiate arendamine ja elluviimine, mis 
edendab efektiivseid regionaalse 

1) Innovatsioon ja teadmistepõhine 
majandus, regionaalse innovatsiooni 
strateegiate arendamine ja elluviimine, mis 
edendab efektiivseid regionaalse 
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innovatsiooni süsteeme; siia kuuluvad: innovatsiooni süsteeme; kohalikke vajadusi
arvestades kuuluvad siia:

Or. en

Justification

Local priorities need to be acknowledged in order to effectively implement regional 
competitiveness and employment strategies.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies

Muudatusettepanek 123
Artikli 5 punkti 1 sissejuhatav osa

1) Innovatsioon ja teadmistepõhine 
majandus, regionaalse innovatsiooni 
strateegiate arendamine ja elluviimine, mis 
edendab efektiivseid regionaalse 
innovatsiooni süsteeme; siia kuuluvad:

1) Innovatsioon ja teadmistepõhine 
majandus, regionaalse innovatsiooni 
strateegiate arendamine ja elluviimine, mis 
edendab efektiivseid regionaalse 
innovatsiooni süsteeme; sealhulgas: 

Or. en

Justification

Given the economic and social specificity of each territory and their different development 
potential and needs, more flexibility should be allowed to define the specific measures in the 
different regions and local areas in the context of the three priorities set for ERDF 
intervention.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez ja Francisca 
Pleguezuelos Aguilar

Muudatusettepanek 124
Artikli 5 lõige 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 arendamine ja elluviimine, mis 
edendab efektiivseid regionaalse 
innovatsiooni süsteeme, mille abil on 
võimalik tehnoloogialõhet vähendada; siia 
kuuluvad:

Or. es
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Miroslav Mikolášik

Muudatusettepanek 125
Artikli 5 punkt 1

1) Innovatsioon ja teadmistepõhine 
majandus, regionaalse innovatsiooni 
strateegiate arendamine ja elluviimine, mis 
edendab efektiivseid regionaalse
innovatsiooni süsteeme; siia kuuluvad:

1) Innovatsioon ja teadmistepõhine 
majandus, regionaalse innovatsiooni 
strateegiate arendamine ja elluviimine, mis 
edendab efektiivseid regionaalse
innovatsiooni süsteeme, mis peaksid arvesse 
võtma ka puuetega inimeste juurdepääsu, 
siia kuuluvad:

Or. en

Justification

The ERDF is an essential tool for reducing and alleviating the 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.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 126
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 arendamine ja elluviimine, mis 
edendab efektiivseid regionaalse 
innovatsiooni süsteeme; siia kuuluvad, 
arvestades kohalike vajadustega:

Or. pt

Justification

Consistent with the partnership principle, which enables regional and local priorities to be 
truly recognised and makes for efficient implementation of local competitiveness, growth, and 
employment strategies.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez ja Francisca 
Pleguezuelos Aguilar

Muudatusettepanek 127
Artikli 5 lõige 1 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 loomine ja 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;

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 128
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 eriti 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;

Or. de

Justification

As the most recent work by the OECD on regional development also urges, the concept of 
innovation should not be limited too unilaterally to research and development (= 
technological approach), but should give way to a broader concept of innovation.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper ja Maria Berger

Muudatusettepanek 129
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 selle abil, et 
edendatakse teadusuuringuid tööstuse 
vallas ja väikseid ja keskmise suurusega 
ettevõtteid ning tööstus- ja tehnospetsiifilisi 
kompetentsikeskusi ning tehnosiiret, 
arendatakse tehnoloogilist prognoosimist ja 
innovatsiooni edendamise poliitika 
rahvusvahelisi võrdlusuuringuid, toetatakse 
ettevõtetevahelist koostööd, teadusuuringuid 
ja tehnoloogiaarendust ning 
innovatsioonipoliitikat;

Or. de

Justification

This change will lead to a practical focus on support for SMEs, in particular, which is 
precisely where a great deal of innovation can be found (Lisbon process). There is a 
particular need to promote such ideas.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Christa Prets

Muudatusettepanek 130
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 eriti 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;

Or. de
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Justification

As the most recent work by the OECD on regional development also urges, the concept of 
innovation should not be limited too unilaterally to research and development (= 
technological approach), but should give way to a broader concept of innovation.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Brigitte Douay ja Bernadette Bourzai

Muudatusettepanek 131
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, 
soodustatakse puhta ja innovatiivse 
tehnoloogia integreerimist väikestesse ja 
keskmise suurusega ettevõtetesse;

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, 
soodustatakse puhta ja innovatiivse 
tehnoloogia integreerimist väikestesse ja 
keskmise suurusega ettevõtetesse ning 
kindlate meetmete ja tegevuskavade kaudu, 
mille eesmärk on ergutada innovatsiooni 
väga väikestes ettevõtetes;

Or. fr

Justification

Small and micro enterprises are very directly affected by the proposed measures. Support for 
innovation in these very small enterprises must include measures specifically targeted at 
them.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Elspeth Attwooll

Muudatusettepanek 132
Artikli 5 punkti 1 alapunkt 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 

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

laenudele, soodustatakse väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete juurdepääsu 
ajakohastatud äriedendusteenustele, 
soodustatakse puhta ja innovatiivse 
tehnoloogia integreerimist väikestesse ja 
keskmise suurusega ettevõtetesse;

Or. en

Justification

The reference in Article 2, 1) c) (iii) of the current ERDF Regulation to access for business to 
finance and loans should be retained.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alyn Smith

Muudatusettepanek 133
Artikli 5 punkti 1 alapunkt 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, 
soodustatakse puhta ja innovatiivse 
tehnoloogia integreerimist väikestesse ja 
keskmise suurusega ettevõtetesse;

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

Or. en

Justification

Innovative approaches could be developed not only within the university-enterprise 
framework or specialised business networks but also through new ways of inter-sectoral 
cooperation.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Konstantinos Hatzidakis

Muudatusettepanek 134
Artikli 5 lõike 1 punkt b

b) innovatsiooni ergutamine väikestes ja 
keskmise suurusega ettevõtetes selle abil, et 
edendatakse ülikoolide ja ettevõtete 

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

otseinvesteeringuid, edendatakse ülikoolide 
ja ettevõtete koostöövõrkusid, ärivõrkusid 
ning väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtete rühmitusi, soodustatakse väikeste 
ja keskmise suurusega ettevõtete 
juurdepääsu ajakohastatud 
äriedendusteenustele, soodustatakse puhta ja 
innovatiivse tehnoloogia integreerimist 
väikestesse ja keskmise suurusega 
ettevõtetesse;

Or. el

Justification

This amendment seeks to broaden the scope for strengthening SMEs through the reference to 
the need for modernisation, over and above stimulating innovation. In addition, there is a 
need to include an express reference to direct investment as a means of achieving those goals.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij ja Markus Pieper

Muudatusettepanek 135
Artikli 5 punkti 1 alapunkt 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, 
soodustatakse puhta ja innovatiivse 
tehnoloogia integreerimist väikestesse ja 
keskmise suurusega ettevõtetesse;

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

Or. en

Justification

Partnerships are new forms of cooperation seeking to promote innovation. The involvement of 
multi-level actors from the public and private sector should not be underestimated; therefore 
this amendment simply introduces the civil society-enterprise partnership.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Christa Prets

Muudatusettepanek 136
Artikli 5 punkti 1 alapunkt 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, 
soodustatakse puhta ja innovatiivse 
tehnoloogia integreerimist väikestesse ja 
keskmise suurusega ettevõtetesse;

b) innovatsiooni ergutamine eriti 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, 
soodustatakse puhta ja innovatiivse 
tehnoloogia integreerimist väikestesse ja 
keskmise suurusega ettevõtetesse;

Or. de

Justification

The focus on SMEs alone, as very restrictively defined in aid legislation, is inadequate; a 
successful regional policy necessitates the accommodation of specific regional characteristics 
and requirements by using adequate room for manoeuvre.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 137
Artikli 5 punkti 1 alapunkt 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, 
soodustatakse puhta ja innovatiivse 
tehnoloogia integreerimist väikestesse ja 
keskmise suurusega ettevõtetesse;

b) innovatsiooni ergutamine eriti 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, 
soodustatakse puhta ja innovatiivse 
tehnoloogia integreerimist väikestesse ja 
keskmise suurusega ettevõtetesse;

Or. de
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Justification

The focus on SMEs alone, as very restrictively defined in aid legislation, is inadequate; a 
successful regional policy necessitates the accommodation of specific regional characteristics 
and requirements by using adequate room for manoeuvre.

Muudatusettepaneku esitaja(d):Salvatore Tatarella

Muudatusettepanek 138
Artikli 5 punkt 1 b a (uus)

b a) teadmiste ja tööhõive vahel tihedama 
seose loomine, võimaldamaks noortel 
õppuritel saada kasu koolitusvõimalustest 
tööstusharus tegelikult pakutavate 
töövõimaluste kohta;

Or. it

Justification

Within the ‘competitiveness and employment’ objective, the ERDF should promote 
development that creates jobs, especially for young people, who could do most to bring about 
the knowledge-based society.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Margie Sudre

Muudatusettepanek 139
Artikli 5 punkti 1 alapunkt c

c) ettevõtluse edendamine selle abil, et 
soodustatakse uute ideede rakendamist 
majanduses ning uute ettevõtete loomist 
ülikoolide ja olemasolevate äriühingute 
poolt;

c) ettevõtluse edendamine selle abil, et 
soodustatakse uute ideede rakendamist 
majanduses, uute ettevõtete loomist 
ülikoolide ja olemasolevate äriühingute 
poolt ning kindlate tegevuskavade 
koostamist, mille eesmärk on ergutada väga 
väikeste ettevõtete ja käsitööettevõtete 
loomist, ülevõtmist, arengut ja 
moderniseerimist; 

Or. fr

Justification

Very small enterprises and craft enterprises, particularly in traditional sectors, are important 
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job ‘reservoirs’ whose considerable potential for innovation is under-exploited. It is essential 
that regions wishing to make a priority of that potential are not deprived of the possibility of 
supporting the development of these enterprises, as is the case at present.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Catherine Stihler, Eluned Morgan

Muudatusettepanek 140
Artikli 5 punkti 1 alapunkt c

c) ettevõtluse edendamine selle abil, et 
soodustatakse uute ideede rakendamist 
majanduses ning uute ettevõtete loomist 
ülikoolide ja olemasolevate äriühingute
poolt;

c) ettevõtluse edendamine selle abil, et 
soodustatakse uute ideede, sealhulgas 
uuenduslikke lähenemisi sotsiaalse 
majanduse ja kohaliku arengu 
stimuleerimiseks, rakendamist majanduses 
ning uute ettevõtete loomist ülikoolide ja 
olemasolevate äriühingute
poolt;

Or. en

Justification

The current text of the regulation makes no provision for the ERDF to support community 
economic development outside the areas designated under Article 8.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Brigitte Douay ja Bernadette Bourzai

Muudatusettepanek 141
Artikli 5 punkti 1 alapunkt c

c) ettevõtluse edendamine selle abil, et 
soodustatakse uute ideede rakendamist 
majanduses ning uute ettevõtete loomist 
ülikoolide ja olemasolevate äriühingute 
poolt;

c) ettevõtluse edendamine selle abil, et 
soodustatakse uute ideede rakendamist 
majanduses ning uute ettevõtete loomist 
ülikoolide ja olemasolevate äriühingute 
poolt, julgustades olemasolevate ettevõtete 
ja ülikoolide, tehniliste ja kutsekoolide ning 
täiendõppeasutuste vahelisi 
partnerlussuhteid;

Or. fr

Justification

It is important to stress the notion of ‘partnerships’ and also to mention here technical, 
vocational and apprenticeship institutions, which are closely linked to (very) small 
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enterprises and craft enterprises.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jean Marie Beaupuy

Muudatusettepanek 142
Artikli 5 punkti 1 alapunkt c

c) ettevõtluse edendamine selle abil, et 
soodustatakse uute ideede rakendamist 
majanduses ning uute ettevõtete loomist 
ülikoolide ja olemasolevate äriühingute 
poolt;

c) ettevõtluse edendamine selle abil, et 
soodustatakse uute ideede rakendamist 
majanduses ning uute ettevõtete loomist 
ülikoolide ja olemasolevate äriühingute 
poolt, julgustades olemasolevate ettevõtete 
ja ülikoolide, tehniliste ja kutsekoolide ning 
täiendõppeasutuste vahelisi 
partnerlussuhteid;

Or. fr

Justification

Eligibility should not be restricted to universities.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ambroise Guellec

Muudatusettepanek 143
Artikli 5 punkti 1 alapunkt c

c) ettevõtluse edendamine selle abil, et 
soodustatakse uute ideede rakendamist 
majanduses ning uute ettevõtete loomist 
ülikoolide ja olemasolevate äriühingute 
poolt;

c) ettevõtluse edendamine selle abil, et 
soodustatakse uute ideede rakendamist 
majanduses ning uute ettevõtete loomist 
ülikoolide ja olemasolevate äriühingute 
poolt, julgustades olemasolevate ettevõtete 
ja ülikoolide, tehniliste ning kutsekoolide ja 
täiendõppeasutuste vahelisi 
partnerlussuhteid;

Or. fr

Justification

The term ‘university’ is too narrow since other educational institutions also contribute to 
enterprise creation.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Ambroise Guellec ja Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 144
Artikli 5 punkt 1

c) ettevõtluse edendamine selle abil, et 
soodustatakse uute ideede rakendamist 
majanduses ning uute ettevõtete loomist 
ülikoolide ja olemasolevate äriühingute 
poolt;

c) ettevõtluse edendamine selle abil, et 
soodustatakse uute ideede, sealhulgas 
sotsiaalset majandust ja kohalikku arengut 
ergutavate innovatiivsete tegevuste
rakendamist majanduses ning uute ettevõtete 
loomist ülikoolide ja olemasolevate 
äriühingute poolt;

Or. pt

Justification

Consistent with the Lisbon strategy, charted at the March 2000 Lisbon European Council.
The amendment proposed fills a gap in the current text of the regulation, specifically in 
Article 8, which fails to mention other sectors with the potential to generate economic growth.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eluned Morgan ja Catherine Stihler

Muudatusettepanek 145
Artikli 5 punkti 1 alapunkt c

c) ettevõtluse edendamine selle abil, et 
soodustatakse uute ideede rakendamist 
majanduses ning uute ettevõtete loomist 
ülikoolide ja olemasolevate äriühingute 
poolt;

c) ettevõtluse edendamine selle abil, et 
soodustatakse uute ideede, sealhulgas 
uuenduslikke lähenemisi sotsiaalse 
majanduse ja kohaliku arengu 
stimuleerimiseks rakendamist majanduses 
ning uute ettevõtete loomist ülikoolide ja 
olemasolevate äriühingute poolt;

Or. en

Justification

The current text of the regulation makes no provision for the ERDF to support community 
economic development outside the areas designated under Article 8. 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij ja Markus Pieper

Muudatusettepanek 146
Artikli 5 punkti 1 alapunkt c a (uus)

c a) avaliku ja erasektori partnerluse 
edendamine tootmises ja teenuste 
osutamises;

Or. en

Justification

This is a clarifying amendment that adds the 'public/private partnership' to the armoury of 
instruments.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Schroedter

Muudatusettepanek 147
Artikli 5 punkti 1 alapunkt d

d) uute rahastamis- ja 
inkubatsioonivahendite loomine 
teadmisemahukate ettevõtete loomiseks või
laiendamiseks.

d) uute rahastamisvahendite, kohaliku 
infrastruktuuri tingimuste ja 
inkubatsioonivahendite loomine 
teadmisemahukate ettevõtete loomiseks või 
laiendamiseks.

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Schroedter

Muudatusettepanek 148
Artikli 5 punkti 1 alapunkt d a (uus)

d a) soolise võrdõiguslikkuse edendamine, 
sealhulgas toetus firmade loomiseks, 
kindlad meetmed naisettevõtjatele uute 
ideede majandusliku kasu soodustamiseks, 
ülikoolidest ja olemasolevatest ettevõtetest 
väljakasvavate uute firmade toetamine, 
infrastruktuuride ja teenuste edendamine 
pere- ja tööelu paremaks ühendamiseks.

Or. de
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Eluned Morgan, Catherine Stihler

Muudatusettepanek 149
Artikli 5 punkti 1 alapunkt d

d) uute rahastamis- ja 
inkubatsioonivahendite loomine 
teadmisemahukate ettevõtete loomiseks või 
laiendamiseks.

d) uute rahastamisvahendite loomine 
keskmiste ja väikse suurusega ettevõtete 
teadusuuringute ja tehnoloogilise arengu 
võimekuse tõstmiseks ja ettevõtluse 
edendamiseks ning uute ettevõtete 
loomiseks investeerimiskapitali ja 
ettevõtlusinkubaatorite abil. 

Or. en

Justification

It is essential that better synergy exists between the Framework funding programme and the 
structural funding programme.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Stavros Arnaoutakis

Muudatusettepanek 150
Artikli 5 lõike 1 punkt d

d) uute rahastamis- ja 
inkubatsioonivahendite loomine 
teadmisemahukate ettevõtete loomiseks või 
laiendamiseks.

d) uute rahastamis- ja 
inkubatsioonivahendite loomine 
teadmisemahukate ettevõtete ja võimalusel 
ka tehnoloogiate loomiseks või 
laiendamiseks.

Or. el

Justification

It is important to support the promotion of technology as a structural factor in development 
by every means available.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 151
Artikli 5 punkt 1 d

d) uute rahastamis- ja 
inkubatsioonivahendite loomine 

d) uute rahastamis- ja 
inkubatsioonivahendite loomine 
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teadmisemahukate ettevõtete loomiseks või 
laiendamiseks.

teadmisemahukate ettevõtete, eriti väikeste 
ja keskmise suurusega ettevõtete loomiseks 
või laiendamiseks.

Or. pt

Justification

Underlines the need for greater investment in small and medium-sized enterprises, which 
account for a significant contribution to Community GNP.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Howitt, Catherine Stihler, Zita Gurmai ja Eluned 
Morgan

Muudatusettepanek 152
Artikli 5 punkti 1 alapunkt d a (uus)

d a) linna- ja maapiirkondade kõige 
ebasoodsamas olukorras olevate 
inimgruppide aktiivse kaasatuse 
suurendamine oma kogukonna arengus ja
kohalikus majanduses; 

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Christa Prets

Muudatusettepanek 153
Artikli 5 punkti 1 alapunkt d a (uus)

d a) sisemise potentsiaali rakendamine 
piirkonna arengu hüvanguks kohalike ja 
piirkondlike nõuandvate, stardiabi 
pakkuvate ja koordineerivate asutuste 
loomise ja toetamise kaudu (piirkondlik 
võimekuse tõstmine).

Or. de

Justification

In some cases there is still a great need for regional capacity-building within the 'regional 
competitiveness and employment' objective.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez ja Francisca 
Pleguezuelos Aguilar

Muudatusettepanek 154
Artikli 5 lõike 1 punkt d a (uus)

da) tehnoloogiakeskuste ja teadusuuringute 
keskuste ehitamine ja varustamine.

Or. es

Justification

To achieve the objectives of the Lisbon and Göteborg strategy for research and innovation, 
there also needs to be support for the creation of high-quality research centres and 
technology centres.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eluned Morgan ja Catherine Stihler

Muudatusettepanek 155
Artikli 5 punkti 1 alapunkt e a (uus)

e a) kogukonnapõhise majanduse 
taasloomise edendamine;

Or. en

Justification

Many of the most successful ERDF applications have been through community-based groups.
This should be recognised and encouraged.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 156
Artikli 5 punkti 1 alapunkt d a (uus)

d a) sisemise potentsiaali rakendamine 
piirkonna arengu hüvanguks kohalike ja 
piirkondlike nõuandvate, stardiabi 
pakkuvate ja koordineerivate asutuste 
loomise ja toetamise kaudu (piirkondlik 
võimekuse tõstmine).

Or. de
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Justification

In some cases there is still a great need for regional capacity-building within the 'regional 
competitiveness and employment' objective.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Brigitte Douay ja Bernadette Bourzai

Muudatusettepanek 157
Artikli 5 punkti 1 alapunkt d a (uus)

d a) tegevuskavade koostamine väikeste ja 
mikroettevõtete ning käsitööettevõtete 
asutamise, ülevõtmise, arengu ja 
moderniseerimise ergutamiseks.

Or. fr

Justification

Regions which so wish will still be able to support the development of very small enterprises 
as is the case at present.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper, Maria Berger 
ja Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 158
Artikli 4 punkti 1 alapunkt d a (uus)

d a) otsetoetuste andmine töökohti 
loovateks ja säilitavateks investeeringuteks 
väikestesse ja keskmise suurusega 
ettevõtetesse.

Or. de

Justification

In problem regions support for the existing economic structure is often the best help. Direct 
assistance for investment is particularly important here, alongside support for innovation, 
and should be made possible.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Bairbre de Brún

Muudatusettepanek 159
Artikli 5 punkti 1 alapunkt e a (uus)

e a) toetus sotsiaalselt tõrjutud gruppide 
ebavõrdse info- ja 
kommunikatsioonivõrkudele juurdepääsu 
lõpetamisele;

Or. en

Justification

To ensure that all social groups benefit equally from ICT access.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bairbre de Brún

Muudatusettepanek 160
Artikli 5 punkti 1 alapunkt f a (uus)

f a) ebasoodsas olukorras kogukondade 
sotsiaalsete vajaduste kindlaksmääramine 
ja säästva sotsiaalse majanduse ettevõtete 
arendamine nende lahendamiseks;

Or. en

Justification

The social economy needs to be clearly identified and supported within the measure on an 
equal footing with SMEs and entrepreneurship.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies

Muudatusettepanek 161
Artikli 5 punkt 2

2) Keskkond ja ohtude vältimine; siia 
kuuluvad:

2) Keskkond ja ohtude vältimine; 
sealhulgas:

Or. en
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Justification

Given the economic and social specificity of each territory and their different development 
potential and needs, more flexibility should be allowed to define the specific measures in the 
different regions and local areas in the context of the three priorities set for ERDF 
intervention.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eluned Morgan

Muudatusettepanek 162
Artikli 5 punkti 2 alapunkt a a (uus)

a a) turism, sealhulgas loodus- ja 
kultuuriväärtuste edendamine 
loodusturismi arendamiseks, 
kultuuripärandi kaitse ja laiendamine 
majandusarengu toetuseks, abi 
turismiteenuste osutamise täiustamiseks 
uute, lisandväärtusega teenuste abil, kui on 
selgelt tõendatud, et see aitab kaasa 
asjaomase piirkonna RKT tõstmisele;

Or. en

Justification

Tourism and promotion of natural and cultural assets play an important part in building 
regional competitiveness and employment. This premise has been accepted under the present 
round of structural funds and has been successfully used to achieve targets.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Elspeth Attwooll

Muudatusettepanek 163
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, 
reostunud või hooletusse jäetud alade ja 
maa tervendamiseks ning keskkonnaalaste 
õigusaktide ellurakendamise, bioloogilise 
mitmekesisuse ja programmi Natura 2000 
haldamisega seotud infrastruktuuride 
arendamise soodustamine, mis aitavad kaasa 
säästvale arengule ja maapiirkondade 
mitmekesistamisele;
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Or. en

Justification

The scope of eligible activities covered should be augmented to include derelict and 
brownfield sites and land. Brownfield land can be defined as any land or premises which have 
previously been used or developed and are not currently fully in use, although they may be 
partially occupied or utilised. The land or premises may also be vacant, derelict or 
contaminated.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gábor Harangozó

Muudatusettepanek 164
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 ja linna 
roheliste alade arendamiseks ning 
bioloogilise mitmekesisusega ja 
programmiga Natura 2000 seotud 
infrastruktuuride arendamise soodustamine, 
mis aitavad kaasa säästvale 
majandusarengule ja maapiirkondade 
mitmekesistamisele;

Or. en

Justification

The environmental aspect of urban rehabilitation should also be taken into account.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Catherine Stihler

Muudatusettepanek 165
Artikli 5 punkti 2 alapunkt a a (uus)

a a) turism, sealhulgas loodus- ja 
kultuuriväärtuste edendamine 
loodusturismi arendamiseks, 
kultuuripärandi kaitse ja laiendamine 
majandusarengu toetuseks, abi 
turismiteenuste osutamise täiustamiseks 
uute, lisandväärtusega teenuste abil;

Or. en
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Justification

Tourism and promotion of natural and cultural assets play an important part in building 
regional competitiveness and employment. This premise has been accepted under the present 
round of structural funds and has been successfully used to achieve targets.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Konstantinos Hatzidakis

Muudatusettepanek 166
Artikli 5 lõike 2 punkt 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 tahkete ja 
vedelate jäätmete käitluseks, saastunud 
alade ja maa tervendamiseks ning 
bioloogilise mitmekesisusega ja 
programmiga Natura 2000 seotud 
infrastruktuuride arendamise soodustamine, 
mis aitavad kaasa säästvale 
majandusarengule ja maapiirkondade 
mitmekesistamisele;

Or. el

Justification

Given the magnitude of the problem, it is important to make express reference to the 
management of solid and liquid waste among the priorities for ERDF support in the 
environmental sector.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Schroedter

Muudatusettepanek 167
Artikli 5 punkti 2 alapunkt a a (uus)

a a) saastunud prügilate ümbertöötamine 
ja uurimine, eelnevalt sõjaväe kasutuses 
olnud alade taastamine ja nende tagasi 
andmine tsiviilkasutusse, loodusalaks 
jätmine või metsastamine, tõrjevahendite 
eemaldamine, barakkide ja majanduslike, 
sotsiaalsete ja kultuuriliste objektide, 
sealhulgas vastava valgala, 
rekonstrueerimine ja moderniseerimine, 
sellega seoses toetus eriti väikesele ja 
keskmise suurusega ettevõtetele;
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Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Schroedter

Muudatusettepanek 168
Artikli 5 punkti 2 alapunkt b

b) energeetilise efektiivsuse ja taastuva 
energia tootmise stimuleerimine;

b) energeetilise efektiivsuse ja taastuva 
energia tootmise stimuleerimine, tõhusate 
energiahaldussüsteemide arendamine ning 
CO2 ja muu kahjuliku saaste vähendamine;

Or. de

Justification

Reflects URBAN II (2000/C 141 04), point 12, fifth indent.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Elspeth Attwooll

Muudatusettepanek 169
Artikli 5 punkti 2 alapunkt b

b) energeetilise efektiivsuse ja taastuva 
energia tootmise stimuleerimine;

b) energeetilise efektiivsuse, taastuva 
energia tootmise, säästva tehnoloogia 
arendamise, jäätmekäitluse ja taaskasutuse
stimuleerimine;

Or. en

Justification

In the context of promoting the environmental aspects of sustainable development within the 
‘Regional competitiveness and employment’ objective, the stimulation of sustainable 
technological development, waste management and recycling should also be viewed as 
crucial.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Schroedter

Muudatusettepanek 170
Artikli 5 punkti 2 alapunkt c

c) keskkonnasõbraliku ühistranspordi c) keskkonnasõbraliku ühistranspordi 
edendamine linnades integreeritud avaliku 
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edendamine linnades; transpordi süsteemide, ratta- ja kõnniteede 
ehitamise, arukate sidesüsteemide 
pakkumise kaudu, mis vähendaksid 
eramootorsõidukitega tehtavate sõitude 
arvu;

Or. de

Justification

Wording taken from URBAN II (2000/C 141 04), point 12, fourth indent.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Miroslav Mikolášik

Muudatusettepanek 171
Artikli 5 punkti 2 alapunkt c

c) keskkonnasõbraliku ühistranspordi 
edendamine linnades;

c) keskkonnasõbraliku ja kõigile, ka 
puuetega inimestele kättesaadava
ühistranspordi edendamine linnades;

Or. en

Justification

The ERDF is an essential tool for reducing and alleviating the 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.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Howitt ja Catherine Stihler

Muudatusettepanek 172
Artikli 5 punkti 2 alapunkt d

d) kavade ja meetmete väljatöötamine 
looduslike ja tehnoloogiliste ohtude 
vältimiseks ning nendega toimetulekuks;

d) kavade ja meetmete väljatöötamine 
looduslike ja tehnoloogiliste ohtude 
vältimiseks ning nendega toimetulekuks 
ning äri- ja majapidamistegevuste 
keskkonnamõjude leevendamiseks;

Or. en



AM\562438ET.doc 75/154 PE 357.528v01-00
Freelance-tõlge

ET

Justification

Many regions face a number of sustainable development challenges, particularly in the 
context of the anticipated levels of economic and physical growth and the predicted impacts 
of climate change. Equally, the sustainability appraisals of both the regional economic 
strategy and the regional spatial strategy have identified the potential impacts of the 
predicted levels of growth upon the region’s environment, particularly highlighting issues 
such as sustainable supplies of water and energy and managing the predicted increases in 
waste and transport across the region.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Schroedter
Muudatusettepanek 173

Artikli 5 punkti 2 alapunkt d a (uus)

d a) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. 
oktoobri 2000 direktiivi 2000/60/EÜ 
(millega kehtestatakse ühenduse 
veepoliitika alane tegevusraamistik1)
ellurakendamine;
––––––––––––––
1 EÜT L 327, 22.12.2000, lk 1.

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez ja Francisca 
Pleguezuelos Aguilar

Muudatusettepanek 174
Artikli 5 lõike 2 punkt d a (uus)

d a) jäätmekäitluse, veevarustuse ja 
reoveepuhastuse infrastruktuuri ehitamine.

Or. es

Justification

To achieve the objectives of the Lisbon and Göteborg strategy for research and innovation, 
there also needs to be support for the creation of high-quality research centres and 
technology centres.



PE 357.528v01-00 76/154 AM\562438ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepaneku esitaja(d): Margie Sudre

Muudatusettepanek 175
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, siia 
kuuluvad:

a) teiseste võrkude tugevdamine selle abil, et 
tõhustatakse ühendusi TEN-
transpordivõrkudega, regionaalsete 
raudteesõlmedega, lennujaamade ja 
sadamatega või multimodaalsete 
terminalidega, luuakse radiaalühendused 
peamiste raudteeliinidega ja edendatakse 
regionaalseid ja kohalikke siseveeteid;

a) teiseste võrkude tugevdamine selle abil, et 
tõhustatakse ühendusi Euroopa põhiliste 
telgedega, regionaalsete raudteesõlmedega, 
lennujaamade ja sadamatega või 
multimodaalsete terminalidega, luuakse 
radiaalühendused peamiste raudteeliinidega 
ja edendatakse regionaalseid ja kohalikke 
siseveeteid, kabotaaži, mereühendusi 
väiksemate saartega ja lennuühendusi 
esimese ja teise klassi lennujaamade vahel;

b) väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 
juurdepääsu soodustamine info- ning 
kommunikatsioonitehnoloogiatele ja nende 
tõhusale kasutamisele selle abil, et 
edendatakse juurdepääsu võrkudele, 
rajatakse avalikke internetipunkte, tagatakse 
seadmestamine ning teenuste arendamine ja 
rakendused.

b) väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 
juurdepääsu soodustamine info- ning 
kommunikatsioonitehnoloogiatele ja nende 
tõhusale kasutamisele selle abil, et 
edendatakse juurdepääsu võrkudele, 
rajatakse avalikke internetipunkte, tagatakse 
seadmestamine ning teenuste arendamine ja 
rakendused.

Or. fr

Justification

Problems of access, particularly that of SMEs to ICTs, also exist in the major urban centres, 
especially in deprived areas.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Arlene McCarthy

Muudatusettepanek 176
Artikli 5 punkti 3 sissejuhatav osa

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

3) Juurdepääs üldist majanduslikku huvi 
pakkuvatele veo- ja 
telekommunikatsiooniteenustele, 
sealhulgas:

Or. en
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Justification

Given the economic and social specificity of each territory and their different development 
potential and needs, more flexibility should be allowed to define the specific measures in the 
different regions and urban local areas in the context of the three priorities set for ERDF 
intervention.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Miroslav Mikolášik

Muudatusettepanek 177
Artikli 5 punkti 3 sissejuhatav osa

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

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

Or. en

Justification

The ERDF is an essential tool for reducing and alleviating the 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.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bastiaan Belder

Muudatusettepanek 178
Artikli 5 lõike 3 sissejuhatav osa

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

3) Juurdepääs üldist majanduslikku huvi 
pakkuvatele veo- ja 
telekommunikatsiooniteenustele, siia 
kuuluvad:

Or. nl

Justification

Even in urban centres ICT initiatives – for instance – can contribute to sustainable 
development. In view of increasing urbanisation it is undesirable to exclude this option in 
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such areas. Besides, the term ‘major urban centre’ does not deliver sufficient clarity on areas 
eligible for subsidy.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gerardo Galeote Quecedo

Muudatusettepanek 179
Artikli 5 lõike 3 punkt a

a) teiseste võrkude tugevdamine selle abil, et 
tõhustatakse ühendusi TEN-
transpordivõrkudega, regionaalsete 
raudteesõlmedega, lennujaamade ja 
sadamatega või multimodaalsete 
terminalidega, luuakse radiaalühendused 
peamiste raudteeliinidega ja edendatakse 
regionaalseid ja kohalikke siseveeteid;

a) teiseste võrkude tugevdamine selle abil, et 
tõhustatakse ühendusi TEN-
transpordivõrkudega, regionaalsete 
raudteesõlmedega, lennujaamade ja 
sadamatega või multimodaalsete 
terminalidega, luuakse radiaalühendused 
peamiste raudteeliinidega ning 
lennuühendused esimese ja teise klassi 
lennujaamade vahel ja edendatakse 
regionaalseid ja kohalikke siseveeteid ning 
saarte, eriti väikesaarte vahelisi mereteid;

Or. es

Justification

It is important for the development of these regions to be able to establish and improve 
internal communications and to facilitate interchange between areas that are rather distant 
from the main centres of development.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Howitt

Muudatusettepanek 180
Artikli 5 punkti 3 alapunkt a a (uus)

a a) tööhõive stabiilse ja jätkusuutliku 
kasvu tagamine piirkondades, kus toimub 
kiire üldine ja tööhõive infrastruktuuri 
areng, et täita majanduskasvu suurenenud 
nõudmisi sihtpiirkondades ärivõrkude ja -
rühmituste arendamise, väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete loomise 
keskuste ning teenuste loomise ja 
laiendamise ning ettevõtluse ja 
innovatsiooni rahastamise abil;

Or. en
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Justification

There is an additional burden on regions in terms of providing employment infrastructure to 
accommodate Lisbon-associated growth because regions have to support baseline projected 
regional jobs growth. The regulations make little reference to the Lisbon Strategy. What 
reference there is points to the need to focus on supporting the most deprived economies. The 
Sustainable Communities Plan sets ambitious targets for regions. Failure to align structural 
funds reform to the Plan would represent a missed opportunity.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Brigitte Douay ja Bernadette Bourzai

Muudatusettepanek 181
Artikli 5 punkti 3 alapunkt b

b) väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 
juurdepääsu soodustamine info- ning 
kommunikatsioonitehnoloogiatele ja nende 
tõhusale kasutamisele selle abil, et 
edendatakse juurdepääsu võrkudele, 
rajatakse avalikke internetipunkte, tagatakse 
seadmestamine ning teenuste arendamine ja 
rakendused.

b) väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 
juurdepääsu soodustamine info- ning 
kommunikatsioonitehnoloogiatele ja nende 
tõhusale kasutamisele selle abil, et 
edendatakse juurdepääsu võrkudele, 
rajatakse avalikke internetipunkte, tagatakse 
seadmestamine ning teenuste arendamine ja 
rakendused, eriti tegevuskavade koostamine 
väga väikestele ettevõtetele ja 
käsitööettevõtetele.

Or. fr

Justification

Access to information and communication technologies is essential for all enterprises.
Specific measures intended for very small enterprises and craft enterprises would be useful in 
encouraging such access.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Stavros Arnaoutakis

Muudatusettepanek 182
Artikli 5 lõike 3 punkt b

b) väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 
juurdepääsu soodustamine info- ning 
kommunikatsioonitehnoloogiatele ja nende 
tõhusale kasutamisele selle abil, et 
edendatakse juurdepääsu võrkudele, 

b) väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 
juurdepääsu soodustamine info- ning 
kommunikatsioonitehnoloogiatele ja nende 
tõhusale kasutamisele selle abil, et kõige 
kaugemates piirkondades luuakse 
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rajatakse avalikke internetipunkte, tagatakse 
seadmestamine ning teenuste arendamine ja 
rakendused.

infrastruktuur, edendatakse juurdepääsu 
võrkudele, rajatakse avalikke 
internetipunkte, tagatakse seadmestamine 
ning teenuste arendamine ja rakendused.

Or. el

Justification

The existence of infrastructure in the most remote regions does not exclude these regions from 
the development of other forms of working such as teleworking

Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Schroedter

Muudatusettepanek 183
Artikli 5 punkti 3 alapunkt b a (uus)

b a) selliste linnapiirkondade, keskustena 
toimivate keskmise suurusega ja väikeste 
linnade ning linna äärealade jätkusuutliku 
arengu üldkava ja linna/sisemaa suhte 
taaselustamine, mida on tabanud kriis:
i) erinevate valdkondade meetmete 
kombineerimine: majandus, tööhõive, 
sotsiaalasjad, ülikool ja haridus, kultuur, 
linnaplaneerimine ja jäätmaa taaskasutus, 
keskkonnakaitse, transpordi- ja muu 
tehniline infrastruktuur; 
ii) linna/sisemaa suhetes üldist 
majanduslikku huvi pakkuvad teenused;
iii) kohalikule ja tööhõive arengule 
sobivate infrastruktuuride loomine, abi 
uusi töökohti loovatele kohalikele 
teenustele, välja arvatud Euroopa 
Sotsiaalfondist rahastatavad meetmed;
iv) kohalike ja piirkondlike partnerluste 
tugevdamine ja foorumite arendamine 
otsese avaliku osalemise tagamiseks;
v) innovatiivsete ja eksperimentaalsete 
linna säästva arengu piloot- ja 
näidisprojektide elluviimine.

Or. de
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Justification

Corresponds to the urban development referred to in Article 8 and requires special measures, 
so ERDF involvement must be broadened and spelled out in detail.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 184
Artikli 5 punkti 3 alapunkt b a (uus)

b a) otsetoetuste andmine töökohti 
loovateks ja säilitavateks investeeringuteks 
väikestesse ja keskmise suurusega 
ettevõtetesse.

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez ja Francisca 
Pleguezuelos Aguilar

Muudatusettepanek 185
Artikli 5 lõige 3 a (uus)

3 a. linnapiirkondade elustamine:
a) avalikus kasutuses olevate sotsiaalsete 
objektide loomine ja parendamine;
b) säästva linnaarengu ergutamine, eriti 
energiatõhususe parandamise, vee 
säästmise, jäätmete taaskasutamise ning 
roheliste alade laiendamise ja 
olemasolevate parendamise osas; 
c) linnaarendus ja infrastruktuuri loomine 
majanduslike tegevuste edendamiseks ja 
infoühiskonna uutele tehnoloogiatele 
juurdepääsuks;
d) juurdepääsu parandamine, avaliku 
transpordi ergutamine ja arhitektuuriliste 
tõkete eemaldamine. 

Or. es

Justification

To achieve the objectives of the Lisbon and Göteborg strategy for research and innovation, 
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there also needs to be support for the creation of high-quality research centres and 
technology centres.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez ja Francisca 
Pleguezuelos Aguilar

Muudatusettepanek 186
Artikli 5 lõige 3 b (uus)

3 b. Abi teatud raskuste või ebasoodsate 
looduslike tingimustega piirkondadele:
a) transpordi ja telekommunikatsiooni 
infrastruktuuri parandamine nende 
piirkondade juurdepääsu probleemi 
lahendamiseks;
b) piirkonna kohalikku potentsiaali 
kasutavate majandustegevuste ergutamine 
(turismi infrastruktuuri, käsitöötoodete jmt 
täiendamine);
c) looduslikku keskkonda parandavad 
tegevused.

Or. es

Justification

To achieve the objectives of the Lisbon and Göteborg strategy for research and innovation, 
there also needs to be support for the creation of high-quality research centres and 
technology centres.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij ja Markus Pieper

Muudatusettepanek 187
Artikli 6 lõiked -1 ja -1 a (uus)

Piiriüleseks koostööks sobivad sisemiste 
maismaapiiride ääres asuvad piirkonnad ja 
mõned väliste maismaapiiride, aga ka 
naabruses teatud merepiiride ääres asuvad 
piirkonnad. Eesmärk on edendada naabrite 
ühistele probleemidele ühiste lahenduste 
leidmist, näiteks linna-, maapiirkonna- ja 
rannikualade arendus ning väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete 
majandussuhete ja võrgustike arendamine.
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Mis puutub riikidevahelise koostöö 
edendamise laiematesse tegevustesse, siis 
kutsutakse laienemise valguses liikmesriike 
ja piirkondi üles hindama 13 praeguse 
riikidevahelise koostöötsooni (määratletud 
programmis INTERREG IIIB) kasulikkust 
ja tõhusust. Eesmärk on otsustada koos 
komisjoniga, kui palju peaks riikidevahelisi 
koostöötsoone olema, et need oleks piisavalt 
ühtsed, ja millised oleksid ühised 
arenemishuvid ja -võimalused. Selline 
koostöö peaks pöörama tähelepanu 
riikidevahelistele strateegilistele 
prioriteetidele, nagu teadusuuringutele, 
keskkonnale, ohtude vältimisele ja 
integreeritud veehaldusele.

Or. de

Justification

The Hatzidakis interim report and the Fava working document (Amendment 24 relating to 
Article 6) stress the need to repeat European priorities and general rules explicitly. This text 
from the general provisions needs to be repeated in order to prevent differing national 
interpretations jeopardising European priorities and objectives. The general provisions are in 
the form of a Council regulation. The ERDF Regulation is a joint European Parliament and 
Council regulation.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eluned Morgan ja Catherine Stihler

Muudatusettepanek 188
Artikkel 6

Eesmärgi “Euroopa territoriaalne koostöö” 
alusel kontsentreerib ERF oma abi 
järgmistele prioriteetidele.

Eesmärgi “Euroopa territoriaalne koostöö” 
alusel kontsentreerib ERF oma abi
integreeritud säästva territoriaalse arengu 
järgmistele prioriteetidele:

Or. en

Justification

Sustainable development should be at the heart of the ERDF
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Schroedter

Muudatusettepanek 189
Artikli 6 punkt 1

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

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

a) ettevõtluse ergutamine, eeskätt väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete, turismi, 
kultuuri ja piiriülese kaubanduse
edendamine;

a) piiriüleste kaubandus- ja 
majandusstruktuuride ning ettevõtluse 
ergutamine, eeskätt väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete, turismi, kultuuri ja
kõrghariduse ning uurimistöö 
infrastruktuuri ja tegevuste edendamine;

b) keskkonnakaitse ja selle ühise haldamise 
ergutamine;

b) keskkonnakaitse ja selle ühise haldamise 
ning ühise ohtude ärahoidmise ergutamine;

ba) maapiirkondade säästva arengu 
ergutamine;

c) eraldatuse vähendamine juurdepääsu 
parandamise abil transpordile, info- ja 
kommunikatsioonivõrkudele ning -
teenustele ja piiriülestele vee-, 
jäätmekäitlus- ning energiasüsteemidele; ja

d) eraldatuse vähendamine juurdepääsu 
parandamise abil transpordile, info- ja 
kommunikatsioonivõrkudele ning -
teenustele ja piiriülestele vee-, 
jäätmekäitlus- ning energiasüsteemidele;

d) koostöövõimaluste ja infrastruktuuride 
ühiskasutuse arendamine, eriti sellistes 
sektorites nagu tervishoid, kultuur ja 
haridus.

e) koostöövõimaluste ja infrastruktuuride 
ühiskasutuse arendamine, eriti sellistes 
sektorites nagu tervishoid, kultuur ja 
haridus;

ea) “sõsarlinnade” (ainult piiriga eraldatud 
linnade) säästva linnaarengu üldkavade 
koostamine ja nende linna/sisemaa suhte 
parandamine.

Lisaks sellele võib ERF kaasa aidata 
piiriüleste tööturgude integratsiooni, 
kohaliku tööhõivealgatuse, võrdsete 
võimaluste, koolituse ja sotsiaalse hõlvamise 
edendamisele ning inimressursside ja 
teadusuuringute ning tehnoloogiaarenduse 
vahendite jagamisele.

Lisaks sellele võib ERF kaasa aidata 
piiriüleste tööturgude integratsiooni, 
kohaliku tööhõivealgatuse, võrdsete 
võimaluste, koolituse ja sotsiaalse hõlvamise 
edendamisele ning inimressursside ja 
teadusuuringute ning tehnoloogiaarenduse 
vahendite jagamisele.

Piiriülese tegevusprogrammi raames võib 
vastavalt lõikele 1 kasutada piiratud osa 
vahenditest väikesemahuliste tegevuste 
fondi loomiseks, millesse oleksid kaasatud 
kohalikud tegevisikud ja mida jaotataks 
üldiste toetustena. Väikesemahulised 
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tegevused on tegevused, mille maksumus 
on kuni 300 000 eurot. 

Or. de

Justification

Concerning the final paragraph: there is such a fund in INTERREG III A in the current 
programming period. It is making a substantial contribution to building links between 
neighbouring regions, which is a key precondition for the successful implementation of a 
cross-border operational programme.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies

Muudatusettepanek 190
Artikli 6 punkt 1

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

1) Piiriülese majandus- ja sotsiaaltegevuse, 
sealhulgas saareriikide piiriüleste tegevuste
edendamine säästva territoriaalse arengu 
ühisstrateegiate abil; siia kuuluvad eelkõige: 

Or. en

Justification

Island states have particular difficulties creating and developing cooperation activities with 
neighbouring Member States due to natural geographical handicaps. Exclusion from a whole 
area of territorial cooperation activity is unacceptable.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gerardo Galeote Quecedo

Muudatusettepanek 191
Artikli 6 lõike 2 sissejuhatav osa

2) Rahvusvahelise koostöö, kaasa arvatud 
meresõidupiirkondade kahepoolse koostöö 
rajamine ja arendamine selle abil, et 
finantseeritakse võrkusid ja tegevusi, mis 
soodustavad järgmiste prioriteetide 
integreeritud territoriaalset arengut:

2) Rahvusvahelise koostöö, kaasa arvatud 
meresõidupiirkondade kahepoolse või 
mitmepoolse koostöö rajamine ja 
arendamine selle abil, et finantseeritakse 
võrkusid ja tegevusi, mis soodustavad 
järgmiste prioriteetide integreeritud 
territoriaalset arengut:

Or. es



PE 357.528v01-00 86/154 AM\562438ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Justification

Cooperation between maritime regions could also be multilateral.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Christa Prets

Muudatusettepanek 192
Artikli 6 punkti 1 alapunkt a

a) ettevõtluse ergutamine, eeskätt väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete, turismi, 
kultuuri ja piiriülese kaubanduse 
edendamine;

a) ettevõtluse ergutamine, eeskätt väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete, turismi, 
kultuuri, sporditegevuste ja piiriülese 
kaubanduse edendamine;

Or. de

Justification

Sport also has a major contribution to make to European territorial cooperation.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rolf Berend, Markus Pieper, Manfred Weber

Muudatusettepanek 193
Artikli 6 punkti 1 alapunkt b

b) keskkonnakaitse ja selle ühise haldamise 
ergutamine;

b) keskkonnakaitse ja selle ühise haldamise 
ning ohtude vältimisega seotud 
kriisijuhtimise ergutamine;

Or. de

Justification

Disaster management has a clear cross-border dimension and should be covered by ERDF 
measures.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Elspeth Attwooll

Muudatusettepanek 194
Artikli 6 punkti 1 alapunkt c

c) eraldatuse vähendamine juurdepääsu 
parandamise abil transpordile, info- ja 
kommunikatsioonivõrkudele ning -

c) eraldatuse vähendamine juurdepääsu 
parandamise abil transpordile, info- ja 
kommunikatsioonivõrkudele ning -
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teenustele ja piiriülestele vee-, 
jäätmekäitlus- ning energiasüsteemidele; ja

teenustele ja piiriülestele vee-, 
jäätmekäitlus- ning energiasüsteemidele ja 
mereäärsete piirkondade paremale 
piiriülesele ühendusele;

Or. en

Justification

It is important to prioritise ‘cross-border’ cooperation between maritime regions as well as 
‘transnational’ cooperation (Article 6, point (2)) 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eluned Morgan ja Catherine Stihler

Muudatusettepanek 195
Artikli 6 lõike 1 kokkuvõte

Lisaks sellele võib ERF kaasa aidata 
piiriüleste tööturgude integratsiooni, 
kohaliku tööhõivealgatuse, võrdsete 
võimaluste, koolituse ja sotsiaalse hõlvamise 
edendamisele ning inimressursside ja 
teadusuuringute ning tehnoloogiaarenduse 
vahendite jagamisele.

Lisaks sellele võib ERF kaasa aidata 
jätkusuutlike kogukondade, piiriüleste 
tööturgude integratsiooni, kohaliku 
tööhõivealgatuse, võrdsete võimaluste, 
koolituse ja sotsiaalse hõlvamise 
edendamisele ning inimressursside ja 
teadusuuringute ning tehnoloogiaarenduse 
vahendite jagamisele.

Or. en

Justification

The concept of sustainable communities should be embedded in cross border activity.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Christa Prets

Muudatusettepanek 196
Artikli 6 punkti 1 alapunkt d

d) koostöövõimaluste ja infrastruktuuride 
ühiskasutuse arendamine, eriti sellistes 
sektorites nagu tervishoid, kultuur ja 
haridus.

d) koostöövõimaluste ja infrastruktuuride 
ühiskasutuse arendamine, eriti sellistes 
sektorites nagu tervishoid, kultuur, sport ja 
haridus.

Or. de
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Justification

Sport also has a major contribution to make to European territorial cooperation.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Konstantinos Hatzidakis

Muudatusettepanek 197
Artikli 6 lõike 1 punkt d a (uus)

d a) võitlus kuritegevusega ja piiride kaitse.

Or. el

Justification

It is absolutely necessary to include combating crime and protecting borders among ERDF 
priorities for achieving 'European territorial cooperation', since they are directly linked with 
the EU's objectives in the field of justice and home affairs. Moreover, the existence of these 
phenomena undermines regional development and the investment climate.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij ja Markus Pieper

Muudatusettepanek 198
Artikli 6 punkti 1 alapunkt d a (uus)

d a) edendades INTERREGi 
detsentraliseeritud haldusmudelit.

Or. en

Justification

This amendment clarifies the logic of Recital (12), which lays down specific provisions, one of 
which is management. The decentralised INTERREG model has proved its worth and 
therefore should be considered useful for the purpose of territorial cooperation.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 199
Artikli 6 punkt 2

2) Rahvusvahelise koostöö, kaasa arvatud 
meresõidupiirkondade kahepoolse koostöö 
rajamine ja arendamine selle abil, et 

2) Rahvusvahelise koostöö, kaasa arvatud 
meresõidupiirkondade kahepoolse koostöö 
rajamine ja arendamine kooskõlas “laiema 
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finantseeritakse võrkusid ja tegevusi, mis 
soodustavad järgmiste prioriteetide 
integreeritud territoriaalset arengut:

naabruse” tegevuskavaga selle abil, et 
finantseeritakse võrkusid ja tegevusi, mis 
soodustavad järgmiste prioriteetide 
integreeritud territoriaalset arengut:

Or. pt

Justification

Consistent with the ‘Commission Communication – Third progress report on economic and 
social cohesion’ (COM(2004)0107).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jan Březina

Muudatusettepanek 200
Artikli 6 punkti 2 sissejuhatav osa

2) Rahvusvahelise koostöö, kaasa arvatud 
meresõidupiirkondade kahepoolse koostöö 
rajamine ja arendamine selle abil, et 
finantseeritakse võrkusid ja tegevusi, mis 
soodustavad järgmiste prioriteetide 
integreeritud territoriaalset arengut:

2) Liikmesriikide rahvusvahelise koostöö, 
kaasa arvatud meresõidupiirkondade 
kahepoolse koostöö rajamine ja arendamine 
selle abil, et finantseeritakse võrkusid ja 
tegevusi, mis soodustavad järgmiste 
prioriteetide integreeritud territoriaalset 
arengut:

Or. en

Justification

It has to be made clear that transnational cooperation applies only to Member States.
Otherwise this article could be interpreted as making it possible for third countries to 
participate in transnational cooperation co-financed by ERDF. That would be contradictory 
to the objective of the cohesion policy, which is to assist Member States.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gerardo Galeote Quecedo

Muudatusettepanek 201
Artikli 6 lõige 2

2) Rahvusvahelise koostöö, kaasa arvatud 
meresõidupiirkondade kahepoolse koostöö 
rajamine ja arendamine selle abil, et 
finantseeritakse võrkusid ja tegevusi, mis 
soodustavad järgmiste prioriteetide 
integreeritud territoriaalset arengut:

2) Rahvusvahelise koostöö, kaasa arvatud 
meresõidupiirkondade kahe- või 
mitmepoolse koostöö rajamine ja 
arendamine selle abil, et finantseeritakse 
võrkusid ja tegevusi, mis soodustavad 
järgmiste prioriteetide integreeritud 
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territoriaalset arengut:

Or. es

Justification

Cooperation between maritime regions could also be multilateral.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Christa Prets

Muudatusettepanek 202
Artikli 6 punkti 2 sissejuhatav fraas

2) Rahvusvahelise koostöö, kaasa arvatud 
meresõidupiirkondade kahepoolse koostöö 
rajamine ja arendamine selle abil, et 
finantseeritakse võrkusid ja tegevusi, mis 
soodustavad järgmiste prioriteetide 
integreeritud territoriaalset arengut:

2) Rahvusvahelise koostöö, kaasa arvatud 
meresõidupiirkondade kahepoolse koostöö 
rajamine ja arendamine selle abil, et 
finantseeritakse võrkusid ja tegevusi, mis 
soodustavad eriti järgmistel prioriteetidel
põhinevat integreeritud territoriaalset 
arengut:

Or. de

Justification

The priorities proposed by the Commission are defined too narrowly and do not take 
sufficient account of the widely differing geographical conditions, regional requirements and 
practical opportunities for action in the various parts of Europe.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 203
Artikli 6 punkt 2

2. Rahvusvahelise koostöö, kaasa arvatud 
meresõidupiirkondade kahepoolse koostöö 
rajamine ja arendamine selle abil, et 
finantseeritakse võrkusid ja tegevusi, mis 
soodustavad järgmiste prioriteetide 
integreeritud territoriaalset arengut:

2. Rahvusvahelise koostöö, kaasa arvatud 
meresõidupiirkondade kahepoolse koostöö 
rajamine ja arendamine selle abil, et 
finantseeritakse võrkusid ja tegevusi, mis 
soodustavad eriti järgmistel prioriteetidel 
põhinevat integreeritud territoriaalset 
arengut:

Or. de
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Justification

The priorities proposed by the Commission are defined too narrowly and do not take 
sufficient account of the widely differing geographical conditions, regional requirements and 
practical opportunities for action in the various parts of Europe.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez ja Francisca 
Pleguezuelos Aguilar

Muudatusettepanek 204
Artikli 6 lõike 2 punkt b

b) juurdepääsetavuse parandamine, kaasa 
arvatud investeerimine üleeuroopaliste 
võrkude piiriülestesse osadesse, siseriiklike 
ja rahvusvaheliste võrkude ja platvormide 
kättesaadavuse parandamine, siseriiklike ja 
regionaalsete süsteemide koostalitusvõime 
suurendamine, täiustatud kommunikatsiooni 
ja infotehnoloogia edendamine;

b) juurdepääsetavuse parandamine, kaasa 
arvatud investeerimine üleeuroopaliste 
võrkude piiriülestesse osadesse, riiklike ja 
rahvusvaheliste võrkude ja platvormide 
kättesaadavuse parandamine, siseriiklike ja 
regionaalsete süsteemide koostalitusvõime 
suurendamine, täiustatud logistika, 
kommunikatsiooni ja infotehnoloogia 
edendamine;

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies

Muudatusettepanek 205
Artikli 6 punkti 2 alapunkt b

b) juurdepääsetavuse parandamine, kaasa 
arvatud investeerimine üleeuroopaliste 
võrkude piiriülestesse osadesse, siseriiklike 
ja rahvusvaheliste võrkude ja platvormide 
kättesaadavuse parandamine, siseriiklike ja 
regionaalsete süsteemide koostalitusvõime 
suurendamine, täiustatud kommunikatsiooni 
ja infotehnoloogia edendamine;

b) juurdepääsetavuse parandamine, kaasa 
arvatud investeerimine üleeuroopaliste 
võrkude osadesse, riiklike ja rahvusvaheliste 
võrkude ja platvormide kättesaadavuse 
parandamine, siseriiklike ja regionaalsete 
süsteemide koostalitusvõime suurendamine, 
täiustatud kommunikatsiooni ja 
infotehnoloogia edendamine;

Or. en

Justification

The TENs are by definition transnational and all parts of a network are crucial, not only the 
cross-border elements.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Howitt, Catherine Stihler, Eluned Morgan

Muudatusettepanek 206
Artikli 6 punkti 2 alapunkt c

c) ohtude vältimine, kaasa arvatud 
meresõiduohutus ja kaitse vee sissevoolu 
eest laevadesse, mere ja siseveekogude 
saastumise vältimine, kaitse erosiooni, 
maavärinate ja laviinide eest. 
Programmidesse võivad kuuluda varustuse 
soetamine ja infrastruktuuri arendamine, 
rahvusvaheliste abikavade koostamine ja 
elluviimine, ühised riski kaardistamise 
süsteemid, ühiste vahendite väljatöötamine 
looduslike ja tehnoloogiliste ohtude 
uurimiseks, vältimiseks, seireks ja 
kontrollimiseks;

c) ohtude vältimine ja kliimamuutus, kaasa 
arvatud meresõiduohutus ja kaitse vee 
sissevoolu eest laevadesse, mere ja 
siseveekogude saastumise vältimine, kaitse 
erosiooni, maavärinate ja laviinide eest, aga 
ka bioloogiline mitmekesisus, keskkonna 
haldamine ja säästev energiatootmine. 
Programmidesse võivad kuuluda varustuse 
soetamine ja infrastruktuuri arendamine, 
rahvusvaheliste abikavade koostamine ja 
elluviimine, ühised riski kaardistamise 
süsteemid, ühiste vahendite väljatöötamine 
looduslike ja tehnoloogiliste ohtude 
uurimiseks, vältimiseks, seireks ja 
kontrollimiseks;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Margie Sudre

Muudatusettepanek 207
Artikli 6 punkti 2 alapunkt c

c) ohtude vältimine, kaasa arvatud 
meresõiduohutus ja kaitse vee sissevoolu 
eest laevadesse, mere ja siseveekogude 
saastumise vältimine, kaitse erosiooni, 
maavärinate ja laviinide eest. 
Programmidesse võivad kuuluda varustuse 
soetamine ja infrastruktuuri arendamine, 
rahvusvaheliste abikavade koostamine ja 
elluviimine, ühised riski kaardistamise 
süsteemid, ühiste vahendite väljatöötamine 
looduslike ja tehnoloogiliste ohtude 
uurimiseks, vältimiseks, seireks ja 
kontrollimiseks;

c) ohtude vältimine, kaasa arvatud 
meresõiduohutus ja kaitse vee sissevoolu 
eest laevadesse, kliimamuutuste, mere ja 
siseveekogude saastumise vältimine, kaitse 
erosiooni, maavärinate, troopiliste 
tsüklonite, vulkaanipursete, laviinide, 
metsatulekahjude ja kõrbestumise eest. 
Programmidesse võivad kuuluda varustuse 
soetamine ja infrastruktuuri arendamine, 
rahvusvaheliste abikavade koostamine ja 
elluviimine, ühised riski kaardistamise 
süsteemid, ühiste vahendite väljatöötamine 
looduslike ja tehnoloogiliste ohtude 
uurimiseks, vältimiseks, seireks ja 
kontrollimiseks;
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Or. fr

Justification

Tropical cyclones are also a source of major risk for some of the European Union’s 
outermost regions.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar ja Inés 
Ayala Sender

Muudatusettepanek 208
Artikli 6 lõike 2 punkt c

c) ohtude vältimine, kaasa arvatud 
meresõiduohutus ja kaitse vee sissevoolu 
eest laevadesse, mere ja siseveekogude 
saastumise vältimine, kaitse erosiooni, 
maavärinate ja laviinide eest. 
Programmidesse võivad kuuluda varustuse 
soetamine ja infrastruktuuri arendamine, 
rahvusvaheliste abikavade koostamine ja
elluviimine, ühised riski kaardistamise 
süsteemid, ühiste vahendite väljatöötamine 
looduslike ja tehnoloogiliste ohtude 
uurimiseks, vältimiseks, seireks ja 
kontrollimiseks.

c) ohtude vältimine, kaasa arvatud 
meresõiduohutus ja kaitse vee sissevoolu 
eest laevadesse, põua, kliimamuutuste ning 
mere ja siseveekogude saastumise vältimine, 
kaitse erosiooni, maavärinate, 
vulkaanipursete, laviinide, 
metsatulekahjude ja kõrbestumise eest. 
Programmidesse võivad kuuluda varustuse 
soetamine ja infrastruktuuri arendamine, 
rahvusvaheliste abikavade koostamine ja 
elluviimine, ühised riski kaardistamise 
süsteemid, ühiste vahendite väljatöötamine 
looduslike ja tehnoloogiliste ohtude 
uurimiseks, vältimiseks, seireks ja 
kontrollimiseks.

Or. es

Justification

We should try to ensure that the list of risk factors is as exhaustive as possible so that all risks 
are covered.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Stavros Arnaoutakis

Muudatusettepanek 209
Artikli 6 lõike 2 punkt c

c) ohtude vältimine, kaasa arvatud 
meresõiduohutus ja kaitse vee sissevoolu 
eest laevadesse, mere ja siseveekogude 
saastumise vältimine, kaitse erosiooni, 

c) ohtude vältimine, kaasa arvatud 
meresõiduohutus ja kaitse vee sissevoolu 
eest laevadesse, kliimamuutuste, mere ja 
siseveekogude saastumise vältimine, kaitse 
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maavärinate ja laviinide eest. 
Programmidesse võivad kuuluda varustuse 
soetamine ja infrastruktuuri arendamine, 
rahvusvaheliste abikavade koostamine ja 
elluviimine, ühised riski kaardistamise 
süsteemid, ühiste vahendite väljatöötamine 
looduslike ja tehnoloogiliste ohtude 
uurimiseks, vältimiseks, seireks ja 
kontrollimiseks.

erosiooni, maavärinate, vulkaanipursete, 
taifuunide, laviinide, metsatulekahjude ja 
kõrbestumise eest. Programmidesse võivad 
kuuluda varustuse soetamine ja 
infrastruktuuri arendamine, rahvusvaheliste 
abikavade koostamine ja elluviimine, ühised 
riski kaardistamise süsteemid, ühiste 
vahendite väljatöötamine looduslike ja 
tehnoloogiliste ohtude ja teadustegevusest 
tulenevate ohtude uurimiseks, vältimiseks, 
seireks ja kontrollimiseks.

Or. el

Justification

In keeping with the reasoning for your rapporteur's proposals, typhoons are also likely to 
cause vast damage. Unfortunately, there have been cases where, owing to carelessness or 
failure to carry out checks, scientific research has created environmental problems.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alfonso Andria

Muudatusettepanek 210
Artikli 6 punkt 2 c

c) ohtude vältimine, kaasa arvatud 
meresõiduohutus ja kaitse vee sissevoolu 
eest laevadesse, mere ja siseveekogude 
saastumise vältimine, kaitse erosiooni, 
maavärinate ja laviinide eest. 
Programmidesse võivad kuuluda varustuse 
soetamine ja infrastruktuuri arendamine, 
rahvusvaheliste abikavade koostamine ja 
elluviimine, ühised riski kaardistamise 
süsteemid, ühiste vahendite väljatöötamine 
looduslike ja tehnoloogiliste ohtude 
uurimiseks, vältimiseks, seireks ja 
kontrollimiseks;

c) ohtude vältimine, kaasa arvatud 
meresõiduohutus ja kaitse vee sissevoolu 
eest laevadesse, kliimamuutuste, mere ja 
siseveekogude saastumise vältimine ja kaitse 
erosiooni (mitte ainult rannajoone puhul), 
veeõnnetuste, maavärinate, 
vulkaanipursete, laviinide, 
metsatulekahjude ja kõrbestumise eest. 
Programmidesse võivad kuuluda varustuse 
soetamine ja infrastruktuuri arendamine, 
rahvusvaheliste abikavade koostamine ja 
elluviimine, ühised riski kaardistamise 
süsteemid, ühiste vahendite väljatöötamine 
looduslike ja tehnoloogiliste ohtude 
uurimiseks, vältimiseks, seireks ja 
kontrollimiseks;

Or. it
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Justification

The purpose of this amendment is to mention phenomena of several other types that are of 
great concern to many Member States and should consequently be added to the initial list so 
as to be included among the priorities for European territorial cooperation.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Elspeth Attwooll

Muudatusettepanek 211
Artikli 6 punkti 2 alapunkt c

c) ohtude vältimine, kaasa arvatud 
meresõiduohutus ja kaitse vee sissevoolu 
eest laevadesse, mere ja siseveekogude 
saastumise vältimine, kaitse erosiooni, 
maavärinate ja laviinide eest. 
Programmidesse võivad kuuluda varustuse 
soetamine ja infrastruktuuri arendamine, 
rahvusvaheliste abikavade koostamine ja
elluviimine, ühised riski kaardistamise 
süsteemid, ühiste vahendite väljatöötamine 
looduslike ja tehnoloogiliste ohtude 
uurimiseks, vältimiseks, seireks ja 
kontrollimiseks;

c) ohtude vältimine ja kliimamuutus, kaasa 
arvatud meresõiduohutus ja kaitse vee 
sissevoolu eest laevadesse, mere ja 
siseveekogude saastumise vältimine, kaitse 
erosiooni, maavärinate ja laviinide eest. 
Programmidesse võivad kuuluda varustuse 
soetamine ja infrastruktuuri arendamine, 
rahvusvaheliste abikavade koostamine ja 
elluviimine, ühised riski kaardistamise 
süsteemid, ühiste vahendite väljatöötamine 
looduslike ja tehnoloogiliste ohtude 
uurimiseks, vältimiseks, seireks ja 
kontrollimiseks ning keskkonna haldamise 
ja säästva energiatootmise vahendite 
arendamine;

Or. en

Justification

Combating climate change is a key focus of the Union's environment policy and, as such, 
should also be central to the Union's Cohesion Policy. The development of instruments to 
improve environmental management and sustainable energy production can contribute 
towards this goal.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 212
Artikli 6 punkt 2 d

d) uurimis- ja tehnovõrkude loomine seoses 
rahvusvaheliste alade tasakaalustatud arengu 
küsimustega, kaasa arvatud 
ülikoolidevaheliste võrkude rajamine ning 

d) uurimis- ja tehnovõrkude loomine seoses 
rahvusvaheliste alade tasakaalustatud arengu 
küsimustega, kaasa arvatud 
ülikoolidevaheliste võrkude rajamine, 
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teadusuuringu ja tehnoloogiaarenduse 
üksuste ja rahvusvaheliste teadusuuringu ja 
tehnoloogiaarenduse keskuste vaheliste 
sidemete loomine juurdepääsuks 
teaduslikele andmetele ja tehnosiirdele, 
rahvusvaheliste konsortsiumide arendamine 
teadusuuringu ja tehnoloogiaarenduse 
ressursside jagamiseks, tehnosiirdeasutuste 
sidustamine ja ühendatud 
rahastamisvahendite arendamine 
teadusuuringute ning tehnoloogiaarenduse 
soodustamiseks väikestes ja keskmise 
suurusega ettevõtetes.

integreerides need seeläbi tõhusalt Euroopa 
teadusruumi, ning teadusuuringu- ja 
tehnoloogiaarenduse üksuste ja 
rahvusvaheliste teadusuuringu- ja 
tehnoloogiaarenduse keskuste vaheliste 
sidemete loomine juurdepääsuks 
teaduslikele andmetele ja tehnosiirdele, 
rahvusvaheliste konsortsiumide arendamine 
teadusuuringu ja tehnoloogiaarenduse 
ressursside jagamiseks, tehnosiirdeasutuste 
sidustamine ja ühendatud 
rahastamisvahendite arendamine 
teadusuuringute ning tehnoloogiaarenduse 
soodustamiseks väikestes ja keskmise 
suurusega ettevõtetes.

Or. pt

Justification

Consistent with Commission communication COM(2002)0565 of 16 October 2002.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez ja Francisca 
Pleguezuelos Aguilar

Muudatusettepanek 213
Artikli 6 lõike 2 punkt d

d) uurimis- ja tehnovõrkude loomine seoses 
rahvusvaheliste alade tasakaalustatud arengu 
küsimustega, kaasa arvatud 
ülikoolidevaheliste võrkude rajamine ning 
teadusuuringu ja tehnoloogiaarenduse 
üksuste ja rahvusvaheliste teadusuuringu ja 
tehnoloogiaarenduse keskuste vaheliste 
sidemete loomine juurdepääsuks 
teaduslikele andmetele ja tehnosiirdele, 
rahvusvaheliste konsortsiumide arendamine 
teadusuuringu ja tehnoloogiaarenduse 
ressursside jagamiseks, tehnosiirdeasutuste 
sidustamine ja ühendatud 
rahastamisvahendite arendamine 
teadusuuringute ning tehnoloogiaarenduse 
soodustamiseks väikestes ja keskmise 
suurusega ettevõtetes.

d) uurimis- ja tehnovõrkude loomine seoses 
rahvusvaheliste alade tasakaalustatud arengu 
ja tehnoloogialõhe vähendamise 
küsimustega, kaasa arvatud 
ülikoolidevaheliste võrkude rajamine ning 
teadusuuringu- ja tehnoloogiaarenduse 
üksuste ja rahvusvaheliste teadusuuringu- ja 
tehnoloogiaarenduse keskuste vaheliste 
sidemete loomine juurdepääsuks 
teaduslikele andmetele ja tehnosiirdele, 
rahvusvaheliste konsortsiumide arendamine 
teadusuuringu ja tehnoloogiaarenduse 
ressursside jagamiseks, tehnosiirdeasutuste 
sidustamine ja ühendatud 
rahastamisvahendite arendamine 
teadusuuringute ning tehnoloogiaarenduse 
soodustamiseks väikestes ja keskmise 
suurusega ettevõtetes.
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Or. es

Muudatusettepaneku esitaja(d): Arlene McCarthy

Muudatusettepanek 214
Artikli 6 punkti 2 alapunkt d a (uus)

d a) tasakaalustatud ruumiline areng, 
tihedam koostöö ning rohkem ühistegevusi 
säästva arengu ja parem arusaam
territoriaalsetest struktuuridest, 
arengusuundumustest ning regioonide 
tulevase rolli ruumilisest mõjust Euroopa 
ja maailma majandusele, mida toetab 
täiendavate linnade, maapiirkondade, 
rannikuäärsete alade ja ääremaade ühtne 
ja polütsentriline võrgustik.

Or. en

Justification

Building on the success of the current Interreg IIIB programme, the European territorial 
cooperation objective of the ERDF should look at broader themes than those currently 
proposed. Therefore, these amendments propose additional areas for cooperation between 
European partners.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Arlene McCarthy

Muudatusettepanek 215
Artikli 6 punkti 2 alapunkt d b (uus)

d b) loodusvarade ja kultuuripärandi 
kaitse, regioonide loomuliku keskkonna 
kaitse ja parandamine, loodusvarade 
säilitamine ja arendamine ning täisehitatud 
keskkonna ja kultuuripärandi kaitse ja 
parandamine, tõhusate, integreeritud, 
pikaajaliste säästva arengu strateegiate 
arendamine ning parema pildi saamine 
loodusvaradest, kultuuripärandist ja nende 
eduka integreerimise moodustest 
riikidevahelistesse strateegiatesse.

Or. en
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Justification

Building on the success of the current Interreg IIIB programme, the European territorial 
cooperation objective of the ERDF should look at broader themes than those currently 
proposed. Therefore, these amendments propose additional areas for cooperation between 
European partners.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Arlene McCarthy

Muudatusettepanek 216
Artikli 6 punkti 2 alapunkt d c (uus)

d c) merenduskoostöö, sealhulgas 
sadamavõrgustiku arendamine, 
laevandusteenused, sadamatevahelised 
majanduslikud sidemed ja sidemed 
sadamate ja nende sisemaade vahel.

Or. en

Justification

Building on the success of the current Interreg IIIB programme, the European territorial 
cooperation objective of the ERDF should look at broader themes than those currently 
proposed. Therefore, these amendments propose additional areas for cooperation between 
European partners.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bernadette Bourzai ja Bernard Poignant

Muudatusettepanek 217
Artikli 6 punkti 2 teine lõik

Komisjon tagab, et “Euroopa territoriaalse 
koostöö” eesmärgi põhjal rahastatavate 
riikidevaheliste tsoonide määratlemisel ja 
piiritlemisel kasutatakse integreeritud 
territoriaalset lähenemist, et luua 
sidusamad ja tõelisi territoriaalse arengu 
programme soodustavad koostöö 
piirkonnad.

Or. fr
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Justification

The definition and delimitation of transnational cooperation zones must go beyond the 
administrative boundaries of each Member State and create cohesive territorial areas that 
will have a strong and common interest in cooperating.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eluned Morgan ja Catherine Stihler

Muudatusettepanek 218
Artikli 6 punkti 2 alapunkt d a (uus)

d a) osalemine ettevõtluses ning väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete arenduses, 
sealhulgas turismi-, haridus- ja 
tervishoiusektoris ning säästvate 
kogukondade toetamises.

Or. en

Justification

This will help to attain the Lisbon Goals.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eluned Morgan

Muudatusettepanek 219
Artikli 6 punkti 2 alapunkt d b (uus)

d b) linna- ja maapiirkondade planeerimise 
küsimused selge riikidevahelise mõõtmega, 
nagu määratletud Euroopa ruumilise 
arengu perspektiivis.

Or. en

Justification

These issues are a fundamental part of the European Spatial Development Perspective and a 
priority theme where significant progress has been made under current programmes.

Muudatusettepaneku esitaja(d):Thijs Berman

Muudatusettepanek 220
Artikli 6 lõige 3
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3) Regionaalpoliitika efektiivsuse 
suurendamine selle abil, et edendatakse 
võrgustumist ja kogemustevahetust 
regionaalsete ja kohalike asutuste vahel, 
kusjuures keskendutakse artikli 5 lõigetes 1 
ja 2 ning artiklis 8 osutatud teemadele, kaasa 
arvatud kogu ühendust hõlmavad 
koostöövõrkude programmid ning ühenduse 
arengusuundi käsitlevate uurimiste, andmete 
kogumise, vaatluste ning analüüsiga seotud 
tegevused.

3) Regionaalpoliitika efektiivsuse 
suurendamine selle abil, et edendatakse 
võrgustumist ja kogemustevahetust 
regionaalsete ja kohalike asutuste vahel ja et 
arendatakse ühe või mitme 
poliitikavaldkonna ühiseid projekte, 
kusjuures keskendutakse artikli 5 lõigetes 1 
ja 2 ning artiklis 8 osutatud teemadele, kaasa 
arvatud kogu ühendust hõlmavad 
koostöövõrkude programmid ning ühenduse 
arengusuundi käsitlevate uurimiste, andmete 
kogumise, vaatluste ning analüüsiga seotud 
tegevused.

Or. nl

Justification

We need to step up cooperation and a good way of doing so is to boost the development of 
joint projects in various policy areas, and not to stop at the exchange of experience and 
creation of networks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bastiaan Belder

Muudatusettepanek 221
Artikli 6 lõige 3

3) Regionaalpoliitika efektiivsuse 
suurendamine selle abil, et edendatakse 
võrgustumist ja kogemustevahetust 
regionaalsete ja kohalike asutuste vahel, 
kusjuures keskendutakse artikli 5 lõigetes 1 
ja 2 ning artiklis 8 osutatud teemadele, kaasa 
arvatud kogu ühendust hõlmavad 
koostöövõrkude programmid ning ühenduse 
arengusuundi käsitlevate uurimiste, andmete 
kogumise, vaatluste ning analüüsiga seotud 
tegevused.

3) Regionaalpoliitika efektiivsuse 
suurendamine selle abil, et edendatakse 
võrgustumist ja kogemustevahetust 
regionaalsete ja kohalike asutuste vahel ja et 
erinevad regioonid arendavad ning 
rakendavad projekte ühiselt, kusjuures 
keskendutakse artikli 5 lõigetes 1 ja 2 ning 
artiklis 8 osutatud teemadele, kaasa arvatud 
kogu ühendust hõlmavad koostöövõrkude 
programmid ning ühenduse arengusuundi 
käsitlevate uurimiste, andmete kogumise, 
vaatluste ning analüüsiga seotud tegevused.

Or. nl

Justification

As well as mutual consultation, to step up cooperation the joint approach to setting up and 
implementing projects will help to improve the outcome of interregional cooperation. So 



AM\562438ET.doc 101/154 PE 357.528v01-00
Freelance-tõlge

ET

action of this kind must not be left out. See also Amendment 7 by the rapporteur.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Margie Sudre

Muudatusettepanek 222
Artikli 6 lõige 3

3) Regionaalpoliitika efektiivsuse 
suurendamine selle abil, et edendatakse 
võrgustumist ja kogemustevahetust 
regionaalsete ja kohalike asutuste vahel, 
kusjuures keskendutakse artikli 5 lõigetes 1 
ja 2 ning artiklis 8 osutatud teemadele, 
kaasa arvatud kogu ühendust hõlmavad 
koostöövõrkude programmid ning ühenduse 
arengusuundi käsitlevate uurimiste, andmete 
kogumise, vaatluste ning analüüsiga seotud 
tegevused.

3) Piirkondadevahelise koostöö 
arendamine ja regionaalpoliitika 
efektiivsuse suurendamine selle abil, et 
edendatakse võrgustumist ja 
kogemustevahetust regionaalsete ja kohalike 
asutuste vahel, kusjuures keskendutakse 
artikli 5 lõigetes 1 ja 2 ning artiklites 8, 9, 
10 ja 11 osutatud teemadele, kaasa arvatud 
kogu ühendust hõlmavad koostöövõrkude 
programmid ning ühenduse arengusuundi 
käsitlevate uurimiste, andmete kogumise, 
vaatluste ning analüüsiga seotud tegevused.

Or. fr

Justification

Interregional cooperation should be included under the ‘European territorial cooperation’ 
objective.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bernadette Bourzai ja Bernard Poignant

Muudatusettepanek 223
Artikli 6 lõige 3

3) Regionaalpoliitika efektiivsuse 
suurendamine selle abil, et edendatakse 
võrgustumist ja kogemustevahetust 
regionaalsete ja kohalike asutuste vahel, 
kusjuures keskendutakse artikli 5 lõigetes 1 
ja 2 ning artiklis 8 osutatud teemadele, 
kaasa arvatud kogu ühendust hõlmavad 
koostöövõrkude programmid ning ühenduse 
arengusuundi käsitlevate uurimiste, andmete 
kogumise, vaatluste ning analüüsiga seotud 
tegevused.

3) Piirkondadevahelise koostöö 
arendamine ja regionaalpoliitika 
efektiivsuse suurendamine selle abil, et 
edendatakse võrgustumist ja 
kogemustevahetust regionaalsete ja kohalike 
asutuste vahel, kusjuures keskendutakse 
artikli 5 lõigetes 1 ja 2 ning artiklites 8, 9, 
10 ja 11 osutatud teemadele, kaasa arvatud 
kogu ühendust hõlmavad koostöövõrkude 
programmid ning ühenduse arengusuundi 
käsitlevate uurimiste, andmete kogumise, 
vaatluste ning analüüsiga seotud tegevused.
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Or. fr

Justification

Interregional cooperation must be possible under the ‘European territorial cooperation’ 
objective because if it is decided solely by the joint management of programmes under the 
‘Convergence’ and ‘Regional cooperation and employment’ objectives, regions that are not 
eligible under these objectives will not be able to engage in interregional cooperation.
Moreover, such interregional cooperation must also be possible for rural areas, fisheries-
dependent areas, areas with natural handicaps and the outermost regions.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Catherine Stihler

Muudatusettepanek 224
Artikli 6 lõige 3

3) Regionaalpoliitika efektiivsuse 
suurendamine selle abil, et edendatakse 
võrgustumist ja kogemustevahetust 
regionaalsete ja kohalike asutuste vahel, 
kusjuures keskendutakse artikli 5 lõigetes 1 
ja 2 ning artiklis 8 osutatud teemadele, kaasa 
arvatud kogu ühendust hõlmavad 
koostöövõrkude programmid ning ühenduse 
arengusuundi käsitlevate uurimiste, andmete 
kogumise, vaatluste ning analüüsiga seotud 
tegevused.

3) Regionaalpoliitika efektiivsuse 
suurendamine selle abil, et edendatakse 
võrgustumist ja kogemustevahetust 
regionaalsete ja kohalike ja riigiasutuste 
vahel, kusjuures keskendutakse artikli 4 
lõigetes 4 ja 5, artikli 5 lõigetes 1 ja 2 ning 
artiklis 8 osutatud teemadele, kaasa arvatud 
kogu ühendust hõlmavad koostöövõrkude 
programmid ning ühenduse arengusuundi 
käsitlevate uurimiste, andmete kogumise, 
vaatluste ning analüüsiga seotud tegevused.

Or. en

Justification

The current wording is too restrictive.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Schroedter

Muudatusettepanek 225
Artikli 6 lõige 3

3. Regionaalpoliitika efektiivsuse 
suurendamine selle abil, et edendatakse 
võrgustumist ja kogemustevahetust 
regionaalsete ja kohalike asutuste vahel, 
kusjuures keskendutakse artikli 5 lõigetes 1 
ja 2 ning artiklis 8 osutatud teemadele, kaasa 

3. Regionaalpoliitika efektiivsuse 
suurendamine selle abil, et edendatakse 
võrgustumist ja kogemustevahetust 
regionaalsete ja kohalike asutuste ning 
määruse (EÜ) nr 1260/99 artiklis 10 
viidatud partnerite vahel, kusjuures 
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arvatud kogu ühendust hõlmavad 
koostöövõrkude programmid ning ühenduse 
arengusuundi käsitlevate uurimiste, andmete 
kogumise, vaatluste ning analüüsiga seotud 
tegevused.

keskendutakse artikli 5 lõigetes 1 ja 2 ning 
käesoleva määruse artiklis 8 osutatud 
teemadele, kaasa arvatud kogu ühendust 
hõlmavad koostöövõrkude programmid ning 
ühenduse arengusuundi käsitlevate 
uurimiste, andmete kogumise, vaatluste ning 
analüüsiga seotud tegevused.

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij ja Markus Pieper

Muudatusettepanek 226
Artikli 6 lõige 3

3) Regionaalpoliitika efektiivsuse 
suurendamine selle abil, et edendatakse 
võrgustumist ja kogemustevahetust 
regionaalsete ja kohalike asutuste vahel, 
kusjuures keskendutakse artikli 5 lõigetes 1 
ja 2 ning artiklis 8 osutatud teemadele, kaasa 
arvatud kogu ühendust hõlmavad 
koostöövõrkude programmid ning ühenduse 
arengusuundi käsitlevate uurimiste, andmete 
kogumise, vaatluste ning analüüsiga seotud 
tegevused.

3) Regionaalpoliitika efektiivsuse 
suurendamine selle abil, et edendatakse 
võrgustumist, kogemustevahetust ja 
projektiarendust regionaalsete ja kohalike 
asutuste vahel, kusjuures keskendutakse 
artikli 5 lõigetes 1 ja 2 ning artiklites 8, 9, 
10 ja 11 osutatud teemadele, kaasa arvatud 
kogu ühendust hõlmavad koostöövõrkude 
programmid, ning ühenduse arengusuundi 
käsitlevate uurimiste, andmete kogumise, 
vaatluste ning analüüsiga seotud tegevused.

Or. en

Justification

The amendment serves to clarify the article and underlines the importance of project 
development for territorial cooperation.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jean Marie Beaupuy

Muudatusettepanek 227
Artikli 6 punkt 3

3) Regionaalpoliitika efektiivsuse 
suurendamine selle abil, et edendatakse 
võrgustumist ja kogemustevahetust 
regionaalsete ja kohalike asutuste vahel, 
kusjuures keskendutakse artikli 5 lõigetes 1 
ja 2 ning artiklis 8 osutatud teemadele, 

3) Piirkondadevahelise koostöö 
arendamine ja regionaalpoliitika 
efektiivsuse suurendamine selle abil, et 
edendatakse võrgustumist ja 
kogemustevahetust regionaalsete ja kohalike 
asutuste vahel, kusjuures keskendutakse 
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kaasa arvatud kogu ühendust hõlmavad 
koostöövõrkude programmid ning ühenduse 
arengusuundi käsitlevate uurimiste, andmete 
kogumise, vaatluste ning analüüsiga seotud 
tegevused.

artikli 5 lõigetes 1 ja 2 ning artiklites 8, 9, 
10 ja 11 osutatud teemadele, kaasa arvatud 
kogu ühendust hõlmavad koostöövõrkude 
programmid ning ühenduse arengusuundi 
käsitlevate uurimiste, andmete kogumise, 
vaatluste ning analüüsiga seotud tegevused.

Or. fr

Justification

It is important to include interregional cooperation under the ‘territorial cooperation’ 
objective.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eluned Morgan

Muudatusettepanek 228
Artikli 7 alapunktid a ja b

a) käibemaks; a) kustutatud
b) võlaintress; b) võlaintress ja muud laenuga seotud 

kulud, välja arvatud juhul, kui võlg tuleneb 
komisjonipoolsest maksete peatamisest 
tulenevast viivitusest, mis on seotud reeglite 
selgitamisega, ja kui komisjoni mure 
osutub alusetuks;

Or. en

Justification

There are cases where the Commission has suspended payments and driven projects started 
in good faith into debt. If the Commission's concerns prove to be groundless, the participants 
of the project should not be forced to bear the burden of the debt they incurred through no 
fault of their own.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Mieczysław Edmund Janowski ja Adam Jerzy Bielan

Muudatusettepanek 229
Artikkel 7

ERFi antava abi puhul ei ole abikõlblikud 
järgmised kulutused:

ERFi antava abi puhul ei ole abikõlblikud 
järgmised kulutused:

a) käibemaks; a) tagastatav käibemaks;
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b) võlaintress; b) võlaintress;
c) maa ostusumma, mis moodustab üle 10% 
asjaomase tehingu kõigist abikõlblikest 
kulutustest;

c) maa ostusumma, mis moodustab üle 10% 
asjaomase tehingu kõigist abikõlblikest 
kulutustest;

d) kulutused eluasemele; d) kulutused eluasemele, välja arvatud 
sotsiaalelamud ja elumajade 
munitsipaalinfrastruktuuri kulutused;

e) tuumajõujaamade tegevuse lõpetamine. e) tuumajõujaamade tegevuse lõpetamine.

Or. pl

Muudatusettepaneku esitaja(d):Alain Hutchinson

Muudatusettepanek 230
Artikli 7 punkt d

d) kulutused eluasemele; d) kulutused eluasemele, välja arvatud 
sotsiaalelamute renoveerimisega seotud 
kulutused;

Or. fr

Justification

According to the regulations, sustainable development and reduction in energy costs are 
among the principal objectives which the Commission intends to pursue in this reform of the 
Structural Funds.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Muudatusettepanek 231
Artikkel 7

ERFi antava abi puhul ei ole abikõlblikud 
järgmised kulutused:
a) käibemaks;

b) võlaintress,

c) maa ostusumma, mis moodustab üle 10% 
asjaomase tehingu kõigist abikõlblikest 
kulutustest;

d) kulutused eluasemele;

ERFi antava abi puhul ei ole abikõlblikud 
järgmised kulutused:
a) tagastatav käibemaks;

b) võlaintress,

c) maa ostusumma, mis moodustab üle 10% 
asjaomase tehingu kõigist abikõlblikest 
kulutustest;

d) uute elamute ehitamine;
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e) tuumajõujaamade tegevuse lõpetamine. e) tuumajõujaamade tegevuse lõpetamine.

Or. en

Justification

1. Non-eligibility of VAT increases the real costs of projects launched in the context of 
structural aid. The growing costs can be a real obstacle to the realisation of projects, 
diminishing the ability to absorb structural funds (especially the case of new EU Member 
States).

2. The mobilisation of the ERDF to support housing-related expenses in order to rehabilitate 
deprived areas is very important for the new EU Member States because it makes it possible 
to achieve development objectives within the context of cities revitalisation programmes.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Catherine Stihler

Muudatusettepanek 232
Artikli 7 punkt a

a) käibemaks; a) tagastatav käibemaks;

Or. en

Justification

To be consistent with current practice and the proposed treatment of VAT in the draft 
European Social Fund Regulation. This would ensure that genuine VAT costs can be included 
as eligible expenditure.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij ja Markus Pieper

Muudatusettepanek 233
Artikli 7 punkt a

a) käibemaks; a) tagastatav käibemaks;

Or. de

Justification

To ensure consistency among the draft regulations, the wording in Article 7 of the ERDF 
regulation must correspond to that in the draft regulation on the European Social Fund.
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Muudatusettepaneku esitaja: Jan Březina

Muudatusettepanek 234
Artikli 7 punkt a

a) käibemaks; a) tagastatav käibemaks;

Or. en

Justification

I oppose a general exclusion of VAT as eligible expenditure. Under current rules only 
reimbursable VAT is excluded. Subjects submitting projects who are not VAT payers such as 
local and regional municipalities would be strongly harmed as VAT forms an indispensable 
part of project costs. Moreover, it would be reasonable to harmonise this eligibility rule with 
the ESF Regulation proposal that excludes from eligibility only reimbursable VAT.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gábor Harangozó

Muudatusettepanek 235
Artikli 7 punkt a

a) käibemaks; a) tagastatav käibemaks;

Or. en

Justification

This would ensure that the rule endorses previous and ongoing practice for ERDF 
programmes. It would also comply with the provisions of the ESF regulation and so avoid 
incomprehensible discrepancies within the European cohesion policy.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rolf Berend ja Markus Pieper

Muudatusettepanek 236
Artikli 7 punkt a

a) käibemaks; a) tagastatav käibemaks;

Or. de

Justification

To ensure consistency among the draft regulations, the wording in Article 7 of the ERDF 
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regulation must correspond to that in the draft regulation on the European Social Fund.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 237
Artikli 7 punkt a

a) käibemaks; kustutatud

Or. pt

Justification

That VAT should be considered eligible expenditure has not only been shown to be necessary 
in the light of practical experience, but is also required in order to ensure consistency with 
the proposals for the future regulation on the European Social Fund.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jan Březina

Muudatusettepanek 238
Artikli 7 punkt c

c) maa ostusumma, mis moodustab üle 10%
asjaomase tehingu kõigist abikõlblikest 
kulutustest;

c) maa ostusumma, mis moodustab üle 20%
asjaomase tehingu kõigist abikõlblikest 
kulutustest;

Or. en

Justification

It would be preferable to preserve the current rate of 20% with regard to the need for 
flexibility.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alfonso Andria

Muudatusettepanek 239
Artikli 7 punkt c

c) maa ostusumma, mis moodustab üle 10%
asjaomase tehingu kõigist abikõlblikest 
kulutustest;

c) maa ostusumma, mis moodustab üle 15%
asjaomase tehingu kõigist abikõlblikest 
kulutustest;

Or. it
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Justification

If the expenditure incurred in the purchase of land is limited to 10%, projects will, in some 
cases, be impossible to carry out. Subject to stringent checks, greater latitude should 
therefore be allowed regarding the figure to be put on eligible expenditure, which should total 
not more than 15% of the amount earmarked for a project.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gábor Harangozó

Muudatusettepanek 240
Artikli 7 punkt d

d) kulutused eluasemele; d) kulutused eluasemele, välja arvatud 
teatud sotsiaalse iseloomuga tegevused, 
nagu näiteks halvenenud piirkonnas 
alaliselt avalikus kasutuses olevate elamute 
renoveerimine, lammutamine ja 
asendamine (tagades riikliku omandivormi 
jätkumise veel vähemalt 10 aastaks);

Or. en

Justification

The eligibility of expenditure for constructing or restructuring residential buildings for 
specific socially vulnerable categories is consistent with the social objectives of European 
Cohesion. The basic argument for this is that housing-related problems, if they are 
mishandled, would lead to serious economic, environmental and social problems.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jan Březina

Muudatusettepanek 241
Artikli 7 punkt d

d) kulutused eluasemele; d) kulutused eluasemele, välja arvatud linna 
suurtes paneelmajadega elamurajoonides 
energiasäästlikkusele suunatud meetmed, 
kui summa ei ületa 10% kõigist vastava 
tegevusprogrammi abikõlblikest 
kulutustest;

Or. en
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Justification

Environmental problems of urban areas are closely linked to the poor energy efficiency of 
panel houses in deteriorated urban neighbourhoods. To tackle this problem it would be useful 
if there was the possibility of co-financing from the ERDF.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jan Březina

Muudatusettepanek 242
Artikli 7 punkt d

d) kulutused eluasemele; d) kulutused eluasemele, välja arvatud linna 
suurtes paneelmajadega elamurajoonides 
elamu säästvale taastamisele suunatud 
meetmed, kui summa ei ületa 10% kõigist 
vastava tegevusprogrammi abikõlblikest 
kulutustest;

Or. en

Justification

Large-panel prefabricated housing represents a very serious problem which is not confined to 
individual Member States. EU assistance is necessary to resolve it and thus avoid ongoing 
negligence resulting in the concentration of social and environmental problems in these 
specific urban neighbourhoods. Deterioration of panel housing is clearly a European 
problem that requires a European solution. It is impossible for states and municipalities to 
tackle this problem on their own. Allowing co-financing from the ERDF would be very useful 
in this context.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Oldřich Vlasák

Muudatusettepanek 243
Artikli 7 punkt d

d) kulutused eluasemele; d) kulutused eluasemele, välja arvatud 
paneelelamute taaselustamine;

Or. en

Justification

Revitalisation of panel-housing estates is the main urban challenge for many cities across the 
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European Union. Not only do these deteriorating estates suffer from high crime rates and 
pose a risk of social exclusion, but they are also highly energy demanding and thus create 
environmental problems and inefficiencies. These challenges should have been responded to 
on a European multi-level governance basis.

Muudatusettepaneku esitaja(d):Salvatore Tatarella

Muudatusettepanek 244
Artikli 7 punkt d a (uus)

da) uuselamute ehitus;

Or. it

Justification

The above clarification is necessary because when it is not intended to increase the housing 
stock, as would be the case in, for example, urban renewal works, house-building could be 
covered by expenditure eligible for ERDF financing.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eluned Morgan

Muudatusettepanek 245
Artikkel 8

Linnadimensioon

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.

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.

kustutatud
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2. Erandina määruse (EÜ) nr … artikli 33 
lõikest 2 suurendatakse Euroopa 
Sotsiaalfondi käsitleva määruse (EÜ) nr … 
reguleerimisalasse kuuluvate meetmete 
ERFi poolset finantseerimist regionaalse 
konkurentsivõime ja tööhõive eesmärgi 
raames 10%ni asjaomasest prioriteetsest 
tegevusvaldkonnast.

Or. en

Justification

The General Regulation already provides that the Structural Funds should promote 
competitiveness in urban (and rural) areas. Each region is different and it should be left up to 
the regions to decide what is applicable to them.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Schroedter

Muudatusettepanek 246
Artikli 8 lõige 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 ning käesoleva 
määruse artiklites 4 ja 5 osutatud linnade 
säästva arenguga seotud tegevuste puhul 
toetab ERF laia osalusega integreeritud 
strateegiaid asulakogumites ning keskmise 
suurusega ja väikeste keskustena toimivates 
linnades kuhjuvate majanduslike, 
keskkonna- ja sotsiaalprobleemide 
lahendamiseks.

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- ja 
kultuuripärandi konserveerimise ja 
arendamise ühendada meetmetega, mis on 
ette nähtud ettevõtluse, kohaliku tööhõive ja 
kogukonna edendamiseks, samuti 
elanikkonnale pakutavate teenuste ja muude 
käesoleva määruse artiklites 4 ja 5 viidatud 
ja integreeritud kaval põhinevate meetmete 
edendamiseks, võttes arvesse muutusi 
demograafilistes struktuurides.
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Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Margie Sudre

Muudatusettepanek 247
Artikli 8 lõige 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 
säästva arenguga seotud tegevuste puhul 
toetab ERF laia osalusega integreeritud 
strateegiaid säästva arengu tugevdamiseks 
ning asulakogumites kuhjuvate 
majanduslike, keskkonna- ja 
sotsiaalprobleemide lahendamiseks.

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- ja 
kultuuripärandi konserveerimise ja 
arendamise ühendada meetmetega, mis on 
ette nähtud innovatsiooni ja teadmuspõhise 
majanduse, ettevõtluse, kohaliku tööhõive ja 
kogukonna edendamiseks, samuti 
elanikkonnale pakutavate teenuste 
edendamiseks, võttes arvesse muutusi 
demograafilistes struktuurides.

Or. fr

Justification

Linguistic amendment: it concerns the knowledge economy.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Howitt, Catherine Stihler ja Iratxe García Pérez

Muudatusettepanek 248
Artikli 8 lõige 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 

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 
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sotsiaalprobleemide lahendamiseks. puuetega inimesi takistavate tõkete 
eemaldamist linnakeskkonnast ja nõuab 
ERFi rahastatavates 
linnaarenguprojektides juurdepääsu 
kriteeriumi järgimist.

Or. en

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.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Miroslav Mikolášik

Muudatusettepanek 249
Artikli 8 lõike 1 punkt 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;

– puuetega inimesi takistavate tõkete 
eemaldamist linnakeskkonnast ja nõuab 
ERFi rahastatavates 
linnaarenguprojektides juurdepääsu 
kriteeriumi järgimist.

Or. en

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.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Jan Březina

Muudatusettepanek 250
Artikli 8 lõike 1 punkt 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, 
linna suurtes paneelmajadega 
elamurajoonides energiasäästlikkuse 
tõstmise, varasema tööstustegevuse käigus 
saastatud maade taasarendamise, 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.

Or. en

Justification

See justification to Article 7, point (d). Given the importance of increasing energy efficiency 
for the environmental aspect of urban challenges, an explicit reference to such measures is 
required.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jan Březina

Muudatusettepanek 251
Artikli 8 lõike 1 punkt 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, 
linna suurtes paneelmajadega 
elamurajoonides elamu säästva taastamise,
varasema tööstustegevuse käigus saastatud 
maade taasarendamise, ajaloo- ja 
kultuuripärandi konserveerimise ja 
arendamise meetmed ühendada meetmetega, 
mis on ette nähtud ettevõtluse, kohaliku 
tööhõive ja kogukonna edendamiseks, 
samuti elanikkonnale pakutavate teenuste 
edendamiseks, võttes arvesse muutusi 
demograafilistes struktuurides.

Or. en
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Justification

See justification to Article 7, point (d).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adriana Poli Bortone

Muudatusettepanek 252
Artikli 8 lõike 1 punkt 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- ja 
kultuuripärandi konserveerimise ja 
arendamise ja halvenenud linnapiirkondade 
taaselustamise ühendada meetmetega, mis 
on ette nähtud ettevõtluse, kohaliku 
tööhõive, keskkonna ja kogukonna 
edendamiseks, samuti elanikkonnale 
pakutavate teenuste edendamiseks, võttes 
arvesse muutusi demograafilistes 
struktuurides. 

Or. it

Justification

The regeneration of decayed urban areas and protection of the environment deserve to be 
taken specifically into account within the urban dimension, in keeping with the Lisbon and 
Göteborg strategies.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Muudatusettepanek 253
Artikli 8 lõige 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 
säästva arenguga seotud tegevuste puhul 
toetab ERF laia osalusega integreeritud 
strateegiaid jätkusuutliku kasvu 
tugevdamiseks ja asulakogumites kuhjuvate 
majanduslike, keskkonna- ja 
sotsiaalprobleemide lahendamiseks.

Seejuures võib keskkonna tervendamise, 
varasema tööstustegevuse käigus saastatud 

Seejuures võib keskkonna tervendamise, 
varasema tööstustegevuse käigus saastatud 
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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.

maade taasarendamise ning ajaloo- ja 
kultuuripärandi konserveerimise ja 
arendamise, aga ka kultuuri infrastruktuuri 
ja kultuuriteenuste arendamise ühendada 
meetmetega, mis on ette nähtud 
innovatsiooni ja teadmuspõhise majanduse, 
ettevõtluse, kohaliku tööhõive ja kogukonna 
edendamiseks, samuti elanikkonnale 
pakutavate teenuste edendamiseks, võttes 
arvesse muutusi demograafilistes 
struktuurides.

Or. en

Justification

Investments in sport infrastructure and cultural services have a considerable influence on the 
social and economic situation in the region. They create new job prospects and tourist 
attractions and improve the quality of life of the local inhabitants. That is why it is very 
important to include cultural issues in this article.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Arlene McCarthy

Muudatusettepanek 254
Artikli 8 lõike 1 punkt 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 
säästva linnaarenguga seotud tegevuste 
puhul toetab ERF laia osalusega 
integreeritud strateegiaid jätkusuutliku 
kasvu tugevdamiseks ja asulakogumites 
kuhjuvate majanduslike, keskkonna- ja 
sotsiaalprobleemide lahendamiseks.

Or. en

Justification

Given the crucial role of urban areas for regional development, it is important for the 
effectiveness of cohesion policy and their contribution to the Lisbon and Gothenburg 
objectives that structural funding is more explicitly related to urban needs and potential in the 
regions. This can be achieved by introducing sustainable urban development actions, which 
should include, but at the same time go beyond, ‘urban regeneration’ measures.



PE 357.528v01-00 118/154 AM\562438ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepaneku esitaja(d): Stavros Arnaoutakis

Muudatusettepanek 255
Artikli 8 lõige 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 
säästva arenguga seotud tegevuste puhul 
toetab ERF laia osalusega integreeritud 
strateegiaid säästva arengu tugevdamiseks 
ja asulakogumites kuhjuvate majanduslike, 
keskkonna- ja sotsiaalprobleemide 
lahendamiseks.

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

Or. el

Justification

Often, the housing environment, which could have been developed in a highly beneficial 
manner, has been left to decay as part of a complex of problems facing certain areas. It is 
important to revive those areas where regeneration would mean that there is no need for new 
infrastructure projects or where the character of the area would be restored.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Catherine Stihler ja Eluned Morgan, 

Muudatusettepanek 256
Artikli 8 lõike 1 punkt 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

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 linnapiirkondades kuhjuvate 
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majanduslike, keskkonna- ja 
sotsiaalprobleemide lahendamiseks.

majanduslike, keskkonna- ja 
sotsiaalprobleemide lahendamiseks.

Or. en

Justification

Economic, environmental and social problems need to be addressed in all urban areas, not 
just in urban agglomerations.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gábor Harangozó

Muudatusettepanek 257
Artikli 8 lõike 1 punkt 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, 
täisehitatud keskkonna taaselustamise, 
sealhulgas alalises avalikus kasutuses 
olevate elamute renoveerimise, 
lammutamise ja asendamise (tagades 
riikliku omandivormi jätkumise veel 
vähemalt 10 aastaks), elamuid ümbritseva 
keskkonna parandamise, halvenenud 
linnapiirkondade tõhusa energiakasutuse 
ja taastuvenergia projektide, varasema 
tööstustegevuse käigus saastatud maade 
taasarendamise ning ajaloo- ja 
kultuuripärandi konserveerimise ja 
arendamise ühendada meetmetega, mis on 
ette nähtud innovatsiooni ja teadmuspõhise 
ühiskonna, ettevõtluse, kohaliku tööhõive ja 
kogukonna edendamiseks, samuti 
elanikkonnale pakutavate teenuste 
edendamiseks, võttes arvesse muutusi 
demograafilistes struktuurides.

Or. en

Justification

The housing sector is more important to urban rehabilitation in the new Member States, 
where the demolition, replacement and renovation of the substandard housing stock is a key 
issue, than in the older Member States. Rehabilitation will not succeed without a serious 
restructuring of the housing stock. The second part of the amendment aims at promoting the 
goals set by the Lisbon agenda.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez ja Francisca 
Pleguezuelos Aguilar

Muudatusettepanek 258
Artikli 8 lõike 1 punkt 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- 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 ja säästvat 
liikuvust.

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alfonso Andria

Muudatusettepanek 259
Artikli 8 lõige 1 a (uus)

1 a. ERF aitab muuhulgas kõrvaldada 
hoone projektist tulenevaid tõkkeid, et
võimaldada puuetega inimestele 
juurdepääs ja võimalus külastada 
kunstimuuseume ja näituseruume. 

Or. it

Justification

Removing design-related barriers, and a general accessibility requirement to help people 
with disabilities, applying also to leisure areas, should be listed among the specific aims of 
the ERDF, since this is entirely in keeping with the principles and values informing the 
Union.

Muudatusettepaneku esitaja(d):Salvatore Tatarella

Muudatusettepanek 260
Artikli 8 lõike 1 punkt 2
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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.

See on kavandatud linnakeskkonna 
parandamiseks varasema tööstustegevuse 
käigus saastatud maade taasarendamise ning 
ajaloo- ja kultuuripärandi kaitse ja 
arendamise abil, sätestades sobivad
meetmed, mis on ette nähtud ettevõtluse, 
kohaliku tööhõive ja kohalike elutavade
edendamiseks, samuti kodanikele teenuste 
pakkumiseks, võttes arvesse muutusi 
demograafilistes struktuurides.

Or. it

Justification

The second part of Article 8(1) has been reworded in order to make the point that the 
strategies referred to in the first part may encompass a range of problems and are intended to 
improve the environment in general.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Arlene McCarthy

Muudatusettepanek 261
Artikli 8 lõige 2

2. Erandina määruse (EÜ) nr … artikli 33 
lõikest 2 suurendatakse Euroopa 
Sotsiaalfondi käsitleva määruse (EÜ) nr … 
reguleerimisalasse kuuluvate meetmete 
ERFi poolset finantseerimist regionaalse 
konkurentsivõime ja tööhõive eesmärgi 
raames 10%ni asjaomasest prioriteetsest 
tegevusvaldkonnast.

2. Erandina määruse (EÜ) nr … artikli 33 
lõikest 2 suurendatakse Euroopa 
Sotsiaalfondi käsitleva määruse (EÜ) nr … 
reguleerimisalasse kuuluvate meetmete 
ERFi poolset finantseerimist regionaalse 
konkurentsivõime ja tööhõive eesmärgi 
raames kõige rohkem 20%ni asjaomasest 
prioriteetsest tegevusvaldkonnast

Or. en

Justification

Building on the positive experience of the URBAN Community Initiative, the ERDF should be 
allowed to fund ESF-type measures in urban areas up to 20%, in order to allow urban areas 
to define in a more flexible way the appropriate measures to tackle local challenges.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jan Březina

Muudatusettepanek 262
Artikli 8 lõige 2
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2. Erandina määruse (EÜ) nr … artikli 33 
lõikest 2 suurendatakse Euroopa 
Sotsiaalfondi käsitleva määruse (EÜ) nr … 
reguleerimisalasse kuuluvate meetmete 
ERFi poolset finantseerimist regionaalse 
konkurentsivõime ja tööhõive eesmärgi 
raames 10%ni asjaomasest prioriteetsest 
tegevusvaldkonnast.

2. Erandina määruse (EÜ) nr … artikli 33 
lõikest 2 suurendatakse Euroopa 
Sotsiaalfondi käsitleva määruse (EÜ) nr … 
reguleerimisalasse kuuluvate meetmete 
ERFi poolset finantseerimist 
lähenemiseesmärgi ja regionaalse 
konkurentsivõime ja tööhõive eesmärgi 
raames 20%ni asjaomasest prioriteetsest 
tegevusvaldkonnast. 

Or. en

Justification

The objective is to make it possible to provide increased financial assistance from the ERDF 
where necessary for the satisfactory implementation of a project falling within the operational 
programme of the ESF. Moreover, there is no relevant reason to limit this rule to the 
‘Regional competitiveness and employment’ objective since many operations co-financed 
from the European Social Fund fall within the ‘Convergence’ objective. That is why I propose 
to extend it to include also the ‘Convergence’ objective.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eluned Morgan

Muudatusettepanek 263
Artikkel 9

Maapiirkonnad ja kalandusest sõltuvad 
piirkonnad

Liikmesriigid ja piirkonnad tagavad ühelt 
poolt määruse (EÜ) nr … kohaselt 
Euroopa Põllumajanduse 
Maaeluarendusfondi kaasfinantseeritavate 
meetmete ja määruse (EÜ) nr … kohaselt 
Euroopa Kalandusfondi 
kaasfinantseeritavate meetmete ning teiselt 
poolt ERFi kaasfinantseeritavate 
programmide vastastikuse täiendavuse ja 
järjepidevuse.

ERFi sekkumine maapiirkondades ja 
kalandusest sõltuvates piirkondades 
keskendatakse nende piirkondade 
majanduslikule mitmekesistamisele, 
sealhulgas järgmistele tegevussuundadele:
1) juurdepääsetavuse hõlbustamiseks 

kustutatud
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vajaliku infrastruktuuri arendamine;
2) telekommunikatsioonivõrkude ja -
teenuste kasutuselevõtmise kiirendamine 
maapiirkondades;
3) uute põllumajandus- ja 
kalandussektorite väliste majandustegevuse 
valdkondade arendamine;
4) linna- ja maapiirkondade sidemete 
tugevdamine;
5) turismi ja ühiskommunikatsioonide 
arendamine maapiirkondades.

Liikmesriigid ja piirkonnad tagavad ühelt 
poolt Euroopa Põllumajanduse 
Maaeluarendusfondi ja Euroopa 
Kalandusfondi kaasfinantseeritavate 
meetmete ning teiselt poolt ERFi 
kaasfinantseeritavate meetmete 
vastastikuse täiendavuse ja seostatuse. 
Selleks määravad liikmesriigid 
tegevusprogrammide koostamisel punktide 
1, 3 ja 5 kohaste meetmete jaoks selged 
kriteeriumid selliste meetmete eristamiseks, 
mida peaks finantseerima ERF käesoleva 
artikli alusel või mida maapiirkondade 
puhul peaks finantseerima Euroopa 
Põllumajanduse Maaeluarendusfond 
määruse (EÜ) nr … artikli 49 lõike 1 
punktide a, b ja i alusel või mida 
kalandusest sõltuvate piirkondade puhul 
peaks finantseerima Euroopa 
Kalandusfond määruse (EÜ) nr … artikli 
… alusel.

Or. en

Justification

Each region is different and it should be left up to the regions to decide what priorities are 
applicable to them.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alyn Smith

Muudatusettepanek 264
Artikli 9 lõige 1

Liikmesriigid ja piirkonnad tagavad ühelt Liikmesriigid ja piirkondlikud ja kohalikud 
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poolt määruse (EÜ) nr … kohaselt Euroopa 
Põllumajanduse Maaeluarendusfondi 
kaasfinantseeritavate meetmete ja määruse 
(EÜ) nr … kohaselt Euroopa Kalandusfondi 
kaasfinantseeritavate meetmete ning teiselt 
poolt ERFi kaasfinantseeritavate 
programmide vastastikuse täiendavuse ja 
järjepidevuse.

omavalitsused tagavad ühelt poolt määruse 
(EÜ) nr … kohaselt Euroopa 
Põllumajanduse Maaeluarendusfondi 
kaasfinantseeritavate meetmete ja määruse 
(EÜ) nr … kohaselt Euroopa Kalandusfondi 
kaasfinantseeritavate meetmete ning teiselt 
poolt ERFi kaasfinantseeritavate 
programmide vastastikuse täiendavuse ja 
järjepidevuse.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Howitt ja Catherine Stihler

Muudatusettepanek 265
Artikli 9 lõige 2

ERFi sekkumine maapiirkondades ja 
kalandusest sõltuvates piirkondades 
keskendatakse nende piirkondade
majanduslikule mitmekesistamisele, 
sealhulgas järgmistele tegevussuundadele:

ERFi sekkumine maapiirkondades ja 
kalandusest sõltuvates piirkondades 
keskendatakse neid piirkondi mõjutavate 
majanduslike, keskkonnaalaste ja 
sotsiaalsete probleemidega tegelemisele 
ning majandusliku mitmekesistamise 
vajadusele, sealhulgas:

1) juurdepääsetavuse hõlbustamiseks 
vajaliku infrastruktuuri arendamine;

1) juurdepääsetavuse hõlbustamiseks 
vajaliku infrastruktuuri arendamine;

2) telekommunikatsioonivõrkude ja -
teenuste kasutuselevõtmise kiirendamine 
maapiirkondades;

2) telekommunikatsioonivõrkude ja -
teenuste kasutuselevõtmise kiirendamine 
maapiirkondades;

3) uute põllumajandus- ja kalandussektorite 
väliste majandustegevuse valdkondade 
arendamine;

3) uute põllumajandus- ja kalandussektorite 
väliste majandustegevuse valdkondade 
arendamine;

4) linna- ja maapiirkondade sidemete 
tugevdamine;

4) linna- ja maapiirkondade sidemete 
tugevdamine;

5) turismi ja ühiskommunikatsioonide 
arendamine maapiirkondades.

5) turismi ja ühiskommunikatsioonide 
arendamine maapiirkondades.
6) ettevõtluse arendamine ja kohaliku 
tööhõive stimuleerimise meetmed;
7) kogukonna arendamine.

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Schroedter

Muudatusettepanek 266
Artikli 9 lõike 2 punktid 1 kuni 5 ja lõige 3

1) juurdepääsetavuse hõlbustamiseks 
vajaliku infrastruktuuri arendamine;

1) juurdepääsetavuse hõlbustamiseks 
vajaliku infrastruktuuri arendamine ja 
piirkonna atraktiivsemaks muutmine;

2) telekommunikatsioonivõrkude ja -
teenuste kasutuselevõtmise kiirendamine 
maapiirkondades;

2) telekommunikatsioonivõrkude ja -
teenuste kasutuselevõtmise kiirendamine 
maapiirkondades ja kvaliteetsete töökohtade 
loomine väljaspool põllumajandus- ja 
kalandussektorit;

3) uute põllumajandus- ja kalandussektorite 
väliste majandustegevuse valdkondade 
arendamine;

3) uute põllumajandus- ja kalandussektorite 
väliste majandustegevuse valdkondade 
arendamine, eriti väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete, käsitööettevõtete ja 
firmade asutamise edendamine;

3a) haridus- ja uurimisasutuste 
arendamine maapiirkondades, välja 
arvatud Euroopa Sotsiaalfondist (ESF) 
rahastatavad meetmed; 

4) linna- ja maapiirkondade sidemete 
tugevdamine;

4) linna- ja maapiirkondade sidemete 
tugevdamine;

4a) kultuuriasutuste ja kultuurielu 
kvaliteedi parandamine;

5) turismi ja ühiskommunikatsioonide 
arendamine maapiirkondades.

5) turismi ja ühiskommunikatsioonide 
arendamine maapiirkondades.

Liikmesriigid ja piirkonnad tagavad ühelt 
poolt Euroopa Põllumajanduse 
Maaeluarendusfondi ja Euroopa 
Kalandusfondi kaasfinantseeritavate 
meetmete ning teiselt poolt ERFi 
kaasfinantseeritavate meetmete vastastikuse 
täiendavuse ja seostatuse. Selleks määravad 
liikmesriigid tegevusprogrammide 
koostamisel punktide 1, 3 ja 5 kohaste 
meetmete jaoks selged kriteeriumid selliste 
meetmete eristamiseks, mida peaks 
finantseerima ERF käesoleva artikli alusel 
või mida maapiirkondade puhul peaks 
finantseerima Euroopa Põllumajanduse 
Maaeluarendusfond määruse (EÜ) nr … 
artikli 49 lõike 1 punktide a, b ja i alusel või 
mida kalandusest sõltuvate piirkondade 

Liikmesriigid ja piirkonnad tagavad ühelt 
poolt Euroopa Põllumajanduse 
Maaeluarendusfondi ja Euroopa 
Kalandusfondi kaasfinantseeritavate 
meetmete ning teiselt poolt ERFi 
kaasfinantseeritavate meetmete vastastikuse 
täiendavuse ja seostatuse riikliku 
strateegilise raamistiku alusel. Selleks 
määravad liikmesriigid tegevusprogrammide 
koostamisel punktide 1, 3 ja 5 kohaste 
meetmete jaoks selged kriteeriumid selliste 
meetmete eristamiseks, mida peaks 
finantseerima ERF käesoleva artikli alusel 
või mida maapiirkondade puhul peaks 
finantseerima Euroopa Põllumajanduse 
Maaeluarendusfond määruse (EÜ) nr … 
artikli 49 lõike 1 punktide a, b ja i alusel või 
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puhul peaks finantseerima Euroopa 
Kalandusfond määruse (EÜ) nr … artikli … 
alusel.

mida kalandusest sõltuvate piirkondade 
puhul peaks finantseerima Euroopa 
Kalandusfond määruse (EÜ) nr … artikli … 
alusel. See piiritlus on iseloomult tehniline 
ega pruugi ühist integreeritud arengut 
takistada.

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 267
Artikli 9 lõige 2

ERFi sekkumine maapiirkondades ja 
kalandusest sõltuvates piirkondades 
keskendatakse nende piirkondade 
majanduslikule mitmekesistamisele, 
sealhulgas järgmistele tegevussuundadele:

ERFi sekkumine maapiirkondades ja 
kalandusest sõltuvates piirkondades 
keskendatakse, ilma et see kahjustaks 
säästvuse põhimõtet, nende piirkondade 
majanduslikule mitmekesistamisele, 
sealhulgas järgmistele tegevussuundadele:

Or. pt

Justification

Consistent with the conclusions issued following the Göteborg European Council of 15 and 
16 June 2001. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 268
Artikli 9 lõike 2 punkt 5

5) turismi ja ühiskommunikatsioonide 
arendamine maapiirkondades.

5) turismi ja ühiskommunikatsioonide 
säästev arendamine maapiirkondades.

Or. pt

Justification

Consistent with the conclusions issued following the Göteborg European Council of 15 and 
16 June 2001. 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Alyn Smith

Muudatusettepanek 269
Artikli 9 lõige 3

Liikmesriigid ja piirkonnad tagavad ühelt 
poolt Euroopa Põllumajanduse 
Maaeluarendusfondi ja Euroopa 
Kalandusfondi kaasfinantseeritavate 
meetmete ning teiselt poolt ERFi 
kaasfinantseeritavate meetmete vastastikuse 
täiendavuse ja seostatuse. Selleks määravad 
liikmesriigid tegevusprogrammide 
koostamisel punktide 1, 3 ja 5 kohaste 
meetmete jaoks selged kriteeriumid selliste 
meetmete eristamiseks, mida peaks 
finantseerima ERF käesoleva artikli alusel 
või mida maapiirkondade puhul peaks 
finantseerima Euroopa Põllumajanduse 
Maaeluarendusfond määruse (EÜ) nr … 
artikli 49 lõike 1 punktide a, b ja i alusel või 
mida kalandusest sõltuvate piirkondade 
puhul peaks finantseerima Euroopa 
Kalandusfond määruse (EÜ) nr … artikli … 
alusel.

Liikmesriigid ja piirkondlikud ja kohalikud 
omavalitsused tagavad ühelt poolt Euroopa 
Põllumajanduse Maaeluarendusfondi ja 
Euroopa Kalandusfondi 
kaasfinantseeritavate meetmete ning teiselt 
poolt ERFi kaasfinantseeritavate meetmete 
vastastikuse täiendavuse ja seostatuse. 
Selleks määravad liikmesriigid 
tegevusprogrammide koostamisel punktide 
1, 3 ja 5 kohaste meetmete jaoks selged 
kriteeriumid selliste meetmete eristamiseks, 
mida peaks finantseerima ERF käesoleva 
artikli alusel või mida maapiirkondade puhul 
peaks finantseerima Euroopa 
Põllumajanduse Maaeluarendusfond 
määruse (EÜ) nr … artikli 49 lõike 1 
punktide a, b ja i alusel või mida kalandusest 
sõltuvate piirkondade puhul peaks 
finantseerima Euroopa Kalandusfond 
määruse (EÜ) nr … artikli … alusel.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Brigitte Douay ja Bernadette Bourzai

Muudatusettepanek 270
Artikli 9 lõike 2 punkt (3)

3) uute põllumajandus- ja kalandussektorite 
väliste majandustegevuse valdkondade 
arendamine;

3) uute põllumajandus- ja kalandussektorite 
väliste majandustegevuse valdkondade 
arendamine, sealhulgas väikeste, mikro- ja 
käsitööettevõtete loomine, ülevõtmine ja 
arendamine;

Or. fr

Justification

Support for these enterprises is an important rural development measure. Very small 
enterprises play an important role in job creation.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Alyn Smith

Muudatusettepanek 271
Artikli 9 lõike 2 punkt 5

5) turismi ja ühiskommunikatsioonide 
arendamine maapiirkondades.

5) turismi ja ühiskommunikatsioonide 
säästvate viiside arendamine 
maapiirkondades.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Catherine Stihler

Muudatusettepanek 272
Artikli 9 lõike 2 punkt 5

5) turismi ja ühiskommunikatsioonide 
arendamine maapiirkondades.

5) säästva turismi ja 
ühiskommunikatsioonide arendamine 
maapiirkondades.

Or. en

Justification

Complies with previous references to tourism and the Gothenburg agenda.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gábor Harangozó

Muudatusettepanek 273
Artikli 9 lõike 2 punkt 5 a (uus)

5 a) biokütuste ja/või taastuvenergia 
kasutamine.

Or. en

Justification

Rural areas should contribute to the European Union’s ambitious target of producing 12% of 
its gross energy consumption from renewable energy sources.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Muudatusettepanek 274
Artikli 9 lõike 2 punkt 5 a (uus)

5 a) kultuuripärandi kaitse, kultuuri 
infrastruktuuri ja rahvakultuuri 
arendamine.

Or. en

Justification

Investments in cultural infrastructure have an important influence on the social and economic 
situation in the region. They are a source of new jobs and contribute to the improvement of 
the quality of life of the local inhabitants.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gábor Harangozó

Muudatusettepanek 275
Artikli 9 lõike 2 punkt 5 b (uus)

5 b) investeeringud energiasäästlikkusesse 
(infrastruktuuri, tehnilisse toesse ja 
lõppkasutaja teavitamisse).

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bernadette Bourzai

Muudatusettepanek 276
Artikli 9 viimane lõige

Liikmesriigid ja piirkonnad tagavad ühelt 
poolt Euroopa Põllumajanduse 
Maaeluarendusfondi ja Euroopa 
Kalandusfondi kaasfinantseeritavate 
meetmete ning teiselt poolt ERFi 
kaasfinantseeritavate meetmete vastastikuse 
täiendavuse ja seostatuse. Selleks määravad 
liikmesriigid tegevusprogrammide 
koostamisel punktide 1, 3 ja 5 kohaste 
meetmete jaoks selged kriteeriumid selliste 
meetmete eristamiseks, mida peaks 
finantseerima ERF käesoleva artikli alusel 

Liikmesriigid ja piirkonnad tagavad ühelt 
poolt Euroopa Põllumajanduse
Maaeluarendusfondi ja Euroopa 
Kalandusfondi kaasfinantseeritavate 
meetmete ning teiselt poolt ERFi 
kaasfinantseeritavate meetmete vastastikuse 
täiendavuse ja seostatuse. Selleks määravad 
liikmesriigid ja asjassepuutuvad partnerid 
tegevusprogrammide koostamisel punktide 
1, 3 ja 5 kohaste meetmete jaoks selged 
kriteeriumid selliste meetmete eristamiseks, 
mida peaks finantseerima ERF käesoleva 
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või mida maapiirkondade puhul peaks 
finantseerima Euroopa Põllumajanduse 
Maaeluarendusfond määruse (EÜ) nr … 
artikli 49 lõike 1 punktide a, b ja i alusel või 
mida kalandusest sõltuvate piirkondade 
puhul peaks finantseerima Euroopa 
Kalandusfond määruse (EÜ) nr … artikli … 
alusel.

artikli alusel või mida maapiirkondade puhul 
peaks finantseerima Euroopa 
Põllumajanduse Maaeluarendusfond 
määruse (EÜ) nr … artikli 49 lõike 1 
punktide a, b ja i alusel või mida kalandusest 
sõltuvate piirkondade puhul peaks 
finantseerima Euroopa Kalandusfond 
määruse (EÜ) nr … artikli … alusel. Nad 
tagavad ka sobiva tasakaalu 
(põllumajanduse või kalanduse) sektori 
mõõtme ja territoriaalse mõõtme vahel 
ühtekuuluvuspoliitikast Euroopa 
Põllumajanduse Maaeluarendusfondi ja 
Euroopa Kalandusfondi suunatud rahaliste 
vahendite kasutamisel.

Or. fr

Justification

Financial resources transferred from the cohesion policy to these new instruments must not 
be used solely to support traditional agricultural and fishing activities when the integrated 
territorial development of these areas requires economic diversification.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies

Muudatusettepanek 277
Artikli 9 lõige 3

Liikmesriigid ja piirkonnad tagavad ühelt 
poolt Euroopa Põllumajanduse 
Maaeluarendusfondi ja Euroopa 
Kalandusfondi kaasfinantseeritavate 
meetmete ning teiselt poolt ERFi 
kaasfinantseeritavate meetmete vastastikuse 
täiendavuse ja seostatuse. Selleks määravad 
liikmesriigid tegevusprogrammide 
koostamisel punktide 1, 3 ja 5 kohaste 
meetmete jaoks selged kriteeriumid selliste 
meetmete eristamiseks, mida peaks 
finantseerima ERF käesoleva artikli alusel 
või mida maapiirkondade puhul peaks 
finantseerima Euroopa Põllumajanduse 
Maaeluarendusfond määruse (EÜ) nr … 
artikli 49 lõike 1 punktide a, b ja i alusel või 
mida kalandusest sõltuvate piirkondade 

Liikmesriigid ja piirkonnad tagavad ühelt 
poolt Euroopa Põllumajanduse 
Maaeluarendusfondi ja Euroopa 
Kalandusfondi kaasfinantseeritavate 
meetmete ning teiselt poolt ERFi 
kaasfinantseeritavate meetmete vastastikuse 
täiendavuse ja seostatuse. Selleks määravad 
liikmesriigid, nende piirkondlikud ja 
kohalikud omavalitsused
tegevusprogrammide koostamisel punktide 
1, 3 ja 5 kohaste meetmete jaoks selged 
kriteeriumid selliste meetmete eristamiseks, 
mida peaks finantseerima ERF käesoleva 
artikli alusel või mida maapiirkondade puhul 
peaks finantseerima Euroopa 
Põllumajanduse Maaeluarendusfond 
määruse (EÜ) nr … artikli 49 lõike 1 
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puhul peaks finantseerima Euroopa 
Kalandusfond määruse (EÜ) nr … artikli … 
alusel.

punktide a, b ja i alusel või mida kalandusest 
sõltuvate piirkondade puhul peaks 
finantseerima Euroopa Kalandusfond 
määruse (EÜ) nr … artikli … alusel. 

Or. en

Justification

Actions affecting sub-national areas should be decided in consultation with the regions and 
local authorities concerned, especially when criteria are being set.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eluned Morgan

Muudatusettepanek 278
Artikkel 10

Ebasoodsate looduslike tingimustega 
piirkonnad

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.

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.

kustutatud

Or. en

Justification

Each region is different and it should be left up to the regions to decide what priorities are 
applicable to them.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Konstantinos Hatzidakis

Muudatusettepanek 279
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.

Erandina käesoleva määruse artikli 3 
lõikest 2 kaasrahastatakse ERFist selliste 
valdkondade tegevuskulusid, mis on 
määruse (EÜ) nr ... artikli 52 lõike 3 punkti 
b kohaselt kahekordselt ebasoodsas 
olukorras, et hüvitada nende piirkondade 
iseloomust tulenevad lisakulud, välja 
arvatud asutamislepingu I lisas nimetatud 
tooted:
a) veoteenuste edendamine ja tegevuse 
alustamise abi veoteenuste puhul;
b) toetus kohaliku tööjõuturuga seotud 
probleemidele.

Or. el

Justification

This amendment relates to the islands affected by the additional transport costs resulting from 
the disadvantages they face owing to their geographical position which require special 
attention in the context of territorial, economic and social cohesion (as recognised in Article 
III-220 of the Treaty on the Constitution).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Michl Ebner

Muudatusettepanek 280
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, 

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

kultuuripärandiga seotud majandustegevuse 
edendamine ja arendamine, majandusliku ja 
sotsiaalse integratsiooni edendamine, eriti 
multikultuursetel ja mitmekeelsetel aladel, 
loodusvarade säästva kasutuse edendamine 
ja turismisektori ergutamine.

Or. de

Justification

The use of ERDF funding in multicultural areas, in particular, should be referred to explicitly 
in this article. Multicultural and multilingual areas are usually in the vanguard when it comes 
to using the ERDF funding to promote different cultures and languages.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gerardo Galeote Quecedo

Muudatusettepanek 281
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
rahvastiku lahkumist ennetavale ja 
piirkondade arengut ergutavale 
majandustegevusele, tagades samas nende
kultuuripärandi edendamise ja arendamise, 
loodusvarade säästva kasutuse edendamine 
ja turismisektori ergutamine.

Or. es

Justification

The development difficulties facing areas with permanent natural disadvantages lead to 
depopulation as there are very great difficulties with access to employment.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez ja Francisca 
Pleguezuelos Aguilar

Muudatusettepanek 282
Artikli 10 lõige 2

Ilma et see piiraks artiklite 3 ja 4 Ilma et see piiraks artiklite 3 ja 4 
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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.

kohaldamist, aitab ERF eriti kaasa selliste 
investeeringute finantseerimisele, mille 
eesmärk on juurdepääsu soodustamine, mitte 
ainult kultuuripärandiga seotud, vaid kogu
majandustegevuse, sealhulgas 
innovatsiooni ja piirkonna omapärale eriti 
sobilike uute tehnoloogiatega seotud 
majandustegevuse (maapiirkondade 
telekeskuste jms) edendamine ja 
arendamine, loodusvarade säästva kasutuse 
edendamine ja turismisektori ergutamine.

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja(d): Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 283
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 kõikidel tasemetel juurdepääsu 
soodustamine, kultuuripärandiga seotud 
säästva majandustegevuse edendamine,
mitmekesistamine ja arendamine, 
loodusvarade säästva kasutuse edendamine 
ja turismisektori ergutamine.

Or. pt

Justification

Consistent with points 3 and 4 of the conclusions issued following the Göteborg European 
Council of 15 and 16 June 2001. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 284
Artikli 11 lõige 1

Määruse (EÜ) nr (…) artikli 16 lõike 1 
punktis d märgitud täiendava eraldamise 
kohaselt ja erandina käesoleva määruse 
artikli 3 lõikest 2 aitab ERF finantseerida 

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

artikli 299 lõikele 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:

Or. pt

Justification

The need to apply existing Treaty provisions, not least Article 299(2), should be made clear.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Sérgio Marques

Muudatusettepanek 285
Artikli 11 lõige1

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

(See muudatus ei mõjuta ingliskeelset 
versiooni.)

Or. pt

Justification

(Does not affect English version.)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gerardo Galeote Quecedo ja Fernando Fernández Martín

Muudatusettepanek 286
Artikli 11 lõige 1

Määruse (EÜ) nr (…) artikli 16 lõike 1 
punktis d märgitud täiendava eraldamise 
kohaselt ja erandina käesoleva määruse 
artikli 3 lõikest 2 aitab ERF finantseerida 

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

tegevusabi äärepoolseimates piirkondades 
selleks, et vältida olukorda, kus lisakulud 
artiklis 4 nimetatud tegevusvaldkondades ja 
järgmistes täiendavates valdkondades, välja 
arvatud asutamislepingu I lisaga hõlmatud 
tooted, takistavad ühisturu 
väljakujundamist:

Or. es

Justification

The particular remoteness of these areas, and the difficulties involved in the transport of 
goods and scarcity of products that their markets provide, result in a significant restriction of 
these regions’ full integration in the market.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Schroedter

Muudatusettepanek 287
Artikli 12 punkt 3 a (uus)

3 a) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2000/42/EÜ (teatavate kavade ja 
programmide keskkonnamõju hindamise 
kohta) alusel tehtud strateegilise 
keskkonnamõju hindamise tulemused;

––––––––––––––
1 EÜT L 197, 21.07.2001, lk 30.

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jan Březina

Muudatusettepanek 288
Artikli 12 punkti 5 alapunkt b

b) tabel, milles on kogu programmitöö 
perioodiks ja iga esmatähtsa 
tegevusvaldkonna kohta ära toodud kogu 
ühendusepoolne rahaeraldiste summa, vastav 
siseriiklik avaliku sektori finantseering ja 
ERFi antav toetus;

b) tabel, milles on kogu programmitöö 
perioodiks ja iga esmatähtsa 
tegevusvaldkonna kohta ära toodud kogu 
ühendusepoolne rahaeraldiste summa, vastav 
riiklik kogufinantseering ja ERFi antav 
toetus;
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Or. en

Justification

It would be desirable to calculate the contribution from the Funds in relation not to the 
national public expenditure but to the national total expenditure. The main objective is to 
make it possible to include private expenditure among eligible costs and thus more effectively 
mobilise private financing.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Muudatusettepanek 289
Artikli 12 punkti 4 alapunkt b a (uus)

b a) ühise abikõlblikkuse ja kriteeriumide 
üksikasjad;

Or. de

Justification

The ERDF provides for eligibility according to national provisions. However, where cross-
border and transnational cooperation is concerned it is essential to determine jointly eligible 
expenditure and work out common criteria. Otherwise, genuinely joint projects will become 
much more difficult or even impossible.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Schroedter

Muudatusettepanek 290
Artikli 12 punkti 6 alapunkt b

b) järelevalve- ja hindamissüsteemide 
kirjeldus ning järelevalvekomitee koosseis;

b) ühtsete valikukriteeriumide ning 
järelevalve- ja hindamissüsteemide kirjeldus 
ning järelevalvekomitee koosseis;

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bairbre de Brún

Muudatusettepanek 291
Artikli 12 punkti 6 alapunkt e a (uus)

e a) selle korra kirjeldus, mille vastavalt 
nõukogu määruse (EÜ) nr (...) artiklile 10 
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sätestab iga ühiselt tegevusprogrammi 
esitanud liikmesriik, kaasamaks 
piirkondlikke ja kohalikke võime ning 
asjaomaseid piiriülese koostöö rühmi 
programmi ettevalmistusse ja järgmistesse 
etappidesse;

Or. en

Justification

It is important that, for the purposes of the 'territorial cooperation' objective, Member States 
apply the rules of partnership. The Commission should therefore stipulate that the 
admissibility of operational programme proposals will be subject to a requirement for 
Member States to specify how they intend to apply those rules and how they intend to 
cooperate with local and regional authorities and groupings of cross-border cooperation.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eluned Morgan ja Catherine Stihler

Muudatusettepanek 292
Artikli 12 punkt 7

7) programmitöö perioodi jooksul 
esitamiseks kavandatud peamiste projektide 
näidisnimekiri määruse (EÜ) nr … artikli 
38 tähenduses.

kustutatud

Or. en

Justification

To include a list of major projects before the start of the programme might be unduly limiting 
or raise false expectations and assumptions.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez ja Francisca 
Pleguezuelos Aguilar

Muudatusettepanek 293
Artikli 12 lõige 7 a ja lõige 7 b (uus)

7 a) Liikmesriigid tagavad, et piirkondlikud 
võimud osaleksid piiriülese ja 
riikidevahelise koostöö kavandamises ja 
jätkutegevustes.
7 b) Piiriülese koostöö programmide 



AM\562438ET.doc 139/154 PE 357.528v01-00
Freelance-tõlge

ET

raames on võimalik luua piirkondliku 
koostöö allprogramme. Korraldusasutus 
tagab, et pädevad piirkondlikud võimud 
osaleksid sertifitseerimisprotsessis, ja võib 
selliste allprogrammide haldamise 
delegeerida piirkondlikele asutustele.

Or. es

Justification

There is a need to ensure the participation of the regional authorities in the transfrontier and 
transnational cooperation programmes, together with the option to establish regional 
cooperation subprogrammes to improve the application of such programmes.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Schroedter

Muudatusettepanek 294
Artikli 12 punkt 7 a (uus)

7 a) partnerite soovitused 
tegevusprogrammi kohta.

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bernadette Bourzai ja Bernard Poignant

Muudatusettepanek 295
Artikli 12 alapunkt 2 (uus)

Piirkonnad, mis on “regionaalse 
konkurentsivõime ja tööhõive” eesmärgi 
kohaselt abikõlblikud ja mis asuvad 
määruse (EÜ) nr (...) artiklis 52 
määratletud geograafiliselt ebasoodsas 
asukohas, saavad lisaks kuni 5% 
kaasrahastamist. Kui nendes piirkondades 
on rohkem kui üks ebasoodne asjaolu, siis 
suurendatakse rahastamist ebasoodsate 
asjaolude kombinatsiooniga arvestamiseks 
10% võrra.

Or. fr
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Justification

The increase of 5% in the ceiling of public expenditure co-financed by the Funds is 
interesting but it is too limited in scope to be able to overcome natural and demographic 
handicaps, often in combination, which are accelerating the process of depopulation in 
mountain and island areas.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jan Březina

Muudatusettepanek 296
Artikkel 13

Abikõlblikkuse eeskirjad

Ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr … 
artikli 55 kohaldamist, võib komisjon 
teatavate kulukategooriate puhul teha 
abikõlblikkuse eeskirju käsitlevaid 
ettepanekuid siseriiklike eeskirjade 
asendamiseks, juhul kui liikmesriik on seda 
eelnevalt taotlenud. Need kulude 
abikõlblikkust käsitlevad ühenduse 
eeskirjad on vastu võetud komisjoni 
määrusega vastavalt määruse (EÜ) nr … 
artikli 104 lõike 3 sätetele.

kustutatud

Or. en

Justification

This article can be considered redundant. Other non-eligible expenditures at EU level are 
mentioned in Article 7.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eluned Morgan

Muudatusettepanek 297
Artikli 14 lõike 1 teine lõik

Liikmesriigid asutavad ühise tehnilise 
sekretariaadi, mis asub korraldavas asutuses. 
Tehniline sekretariaat abistab korraldavat 
asutust ja järelevalvekomiteed nende 
kohustuste täitmisel.

Liikmesriigid asutavad ühise tehnilise 
sekretariaadi, mille tegevuskoht asub 
korraldavas asutuses. Tehniline sekretariaat 
abistab korraldavat asutust ja 
järelevalvekomiteed nende kohustuste 
täitmisel.
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Or. en

Justification

The Joint Technical Secretariat for a cooperation programme should not necessarily have to 
be physically located within the Managing Authority.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Schroedter

Muudatusettepanek 298
Artikli 14 lõike 1 punkt 2

Liikmesriigid asutavad ühise tehnilise 
sekretariaadi, mis asub korraldavas asutuses. 
Tehniline sekretariaat abistab korraldavat 
asutust ja järelevalvekomiteed nende 
kohustuste täitmisel.

Liikmesriigid asutavad ühise tehnilise 
sekretariaadi, mis ei pea tingimata asuma
korraldavas asutuses. Tehniline sekretariaat 
abistab korraldavat asutust ja 
järelevalvekomiteed nende kohustuste 
täitmisel ning koolitab partnereid, et need 
saaksid partnerluses oma ülesanded täita.

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Christa Prets

Muudatusettepanek 299
Artikli 14 lõike 1 punkt 2

Liikmesriigid asutavad ühise tehnilise 
sekretariaadi, mis asub korraldavas 
asutuses. Tehniline sekretariaat abistab 
korraldavat asutust ja järelevalvekomiteed 
nende kohustuste täitmisel.

kustutatud

Or. de

Justification

In operational terms the managing authority is in a better position than the community of 
Member States concerned to set up a technical secretariat and enter into the relevant 
contractual relationships (see amendment relating to Article 14(2)).
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Christa Prets

Muudatusettepanek 300
Artikli 14 lõike 1 punkt 2

Liikmesriigid asutavad ühise tehnilise 
sekretariaadi, mis asub korraldavas asutuses. 
Tehniline sekretariaat abistab korraldavat 
asutust ja järelevalvekomiteed nende 
kohustuste täitmisel.

Pärast järelevalvekomiteega 
konsulteerimist asutab korraldav asutus 
ühise tehnilise sekretariaadi, mis asub 
korraldavas asutuses. Tehniline sekretariaat 
abistab korraldavat asutust, 
järelevalvekomiteed ja lõikes 2 viidatud 
audiitorite rühma nende kohustuste 
täitmisel. Suuri piirkondi katva koostöö 
ellurakendamise hõlbustamiseks võivad 
liikmesriigid määrata kontaktpunktid.

Or. de

Justification

In operational terms the managing authority is in a better position than the community of 
Member States concerned to set up a technical secretariat and enter into the relevant 
contractual relationships. The group of auditors also needs technical support from the 
secretariat for its work. With regard to transnational cooperation programmes covering large 
areas (at least), national contact points, in addition to the technical secretariats referred to 
above, have also proved their worth in the past, and should therefore also be explicitly 
mentioned as support structures eligible for co-financing.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bairbre de Brún

Muudatusettepanek 301
Artikli 14 lõige 3

3. Iga tegevusprogrammis osalev liikmesriik 
määrab oma esindaja määruse (EÜ) nr … 
artiklis 64 märgitud järelevalvekomiteesse.

3. Iga tegevusprogrammis osalev liikmesriik 
määrab oma esindaja määruse (EÜ) nr … 
artiklis 64 märgitud järelevalvekomiteesse ja 
püüab määrata vastavate piirkondlike või 
kohalike omavalitsuste ja ka vastavate 
piiriülese koostöö rühmituste kohased 
esindajad.

Or. en

Justification

In keeping with the partnership and subsidiarity principles, Member States should allow local 
or regional authorities and groupings of cross-border cooperation to be properly represented 
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on monitoring committees.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies

Muudatusettepanek 302
Artikli 14 lõige 3

3. Iga tegevusprogrammis osalev liikmesriik 
määrab oma esindaja määruse (EÜ) nr … 
artiklis 64 märgitud järelevalvekomiteesse.

3. Iga tegevusprogrammis osalev liikmesriik 
määrab oma esindaja määruse (EÜ) nr … 
artiklis 64 märgitud järelevalvekomiteesse,
tagades, et osalevad piirkondlikud ja 
kohalikud omavalitsused oleksid 
institutsionaalses raamistikus kohaselt 
esindatud.

Or. en

Justification

In view of the successful role played by regional and local bodies during INTERREG III A, B 
and C, Member States would be in compliance with the principles of partnership and 
subsidiarity if they included representatives of regional and local authorities amongst their 
delegates to the monitoring committee of the operational programme. Representatives would 
be selected from the appropriate public body, on a case by-case-basis.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adriana Poli Bortone

Muudatusettepanek 303
Artikli 14 lõige 3

3. Iga tegevusprogrammis osalev liikmesriik 
määrab oma esindaja määruse (EÜ) nr … 
artiklis 64 märgitud järelevalvekomiteesse.

3. Iga tegevusprogrammis osalev liikmesriik 
määrab oma esindaja määruse (EÜ) nr … 
artiklis 64 märgitud järelevalvekomiteesse ja 
püüab tagada asjaomaste piirkondlike ja 
kohalike võimude sobiva esindatuse, 
olenevalt nende institutsionaalsest ja 
põhiseaduslikust süsteemist.

Or. it

Justification

The involvement of regional and local government representatives – as proposed by the 
Committee of the Regions – will help to empower them in the management of the Structural 
Funds, as well as conforming to the general subsidiarity principle.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Alyn Smith

Muudatusettepanek 304
Artikli 14 lõige 3

3. Iga tegevusprogrammis osalev liikmesriik 
määrab oma esindaja määruse (EÜ) nr … 
artiklis 64 märgitud järelevalvekomiteesse.

3. Iga tegevusprogrammis osalev liikmesriik 
määrab oma esindaja määruse (EÜ) nr … 
artiklis 64 märgitud järelevalvekomiteesse 
ning tagab piirkondlike ja kohalike 
omavalitsuste kohase esindatuse.

Or. en

Justification

The rapporteur’s proposal is very good. This is a modification of it by deleting ‘seek to’ 
between ‘and shall’ and ‘provide for...’. Member States must be able to guarantee
appropriate representation of local or regional authorities in monitoring committees.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bairbre de Brún

Muudatusettepanek 305
Artikli 14 lõige 3 a (uus)

3 a. Liikmesriigid täidavad need ülesanded 
komisjoniga kokkulepitud aja jooksul, et 
vältida tarbetuid viivitusi 
tegevusprogrammi rakendamisel.

Or. en

Justification

Some Member States and government departments have unnecessarily delayed the setting-up 
of the various mechanisms required for the implementation of funding programmes. This has 
created significant strain on the ability of the managing authority to meet spending targets.
Member States and their government departments need to comply with an agreed timetable 
for setting up the programme to prevent this happening in the future.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eluned Morgan ja Catherine Stihler

Muudatusettepanek 306
Artikkel 15
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Korraldav asutus täidab määruse (EÜ) nr … 
artiklis 59 sätestatud kohustusi, välja arvatud 
kohustused, mis on seotud tegevuse ja 
kulutuste siseriiklikele ja ühenduse 
õigusaktidele vastavuse tagamisega. Seoses 
sellega piirduvad korraldava asutuse 
kohustused selle kontrollimisega, et iga 
tegevuses osaleva toetusesaaja poolt tehtud 
kulud oleksid valideeritud tunnustatud
audiitori poolt.

Korraldav asutus täidab määruse (EÜ) nr … 
artiklis 59 sätestatud kohustusi, välja arvatud 
kohustused, mis on seotud tegevuse ja 
kulutuste siseriiklikele ja ühenduse 
õigusaktidele vastavuse tagamisega. Seoses 
sellega piirduvad korraldava asutuse 
kohustused selle kontrollimisega, et iga 
tegevuses osaleva toetusesaaja tehtud kulud 
oleks valideerinud kvalifitseeritud audiitor.

Or. en

Justification

It is essential that we streamline the auditing process of the structural funds. Approved 
auditors would require the Commission to have assessed the auditor in question, which would 
be very bureaucratic. A qualified auditor is sufficient.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eluned Morgan ja Catherine Stihler

Muudatusettepanek 307
Artikli 16 lõige 2

Liikmesriigid tagavad, et iga asjakohane 
kulutus valideeritakse tunnustatud
audiitorite poolt kahe kuu jooksul.

Liikmesriigid tagavad, et kvalifitseeritud
audiitorid valideeriksid iga asjakohase 
kulutuse kahe kuu jooksul.

Or. en

Justification

It is essential that we streamline the auditing process of the structural funds. Approved 
auditors would require the Commission to have assessed the auditor in question, which would 
be very bureaucratic. A qualified auditor is sufficient.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Margie Sudre

Muudatusettepanek 308
Artikli 19 lõige 2

2. Artikli 6 lõikes 3 märgitud 
koostöövõrkusid ja kogemustevahetust 
hõlmavatesse tegevusprogrammidesse 
valitud tegevustes peab osalema vähemalt

2. Artikli 6 lõikes 3 märgitud 
piirkondadevahelist koostööd ning 
koostöövõrkusid ja kogemustevahetust 
hõlmavatesse tegevusprogrammidesse 
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kolm toetusesaajat vähemalt kahe 
liikmesriigi vähemalt kolmest piirkonnast 
ning iga tegevuse puhul peavad esinema 
järgmised koostöövormid: ühine 
arendustegevus, ühine rakendustegevus, 
ühine personalitöö ja ühine finantseerimine.

valitud tegevustes peab osalema vähemalt 
kolm toetusesaajat vähemalt kahe 
liikmesriigi vähemalt kolmest piirkonnast 
ning iga tegevuse puhul peavad esinema 
järgmised koostöövormid: ühine 
arendustegevus, ühine rakendustegevus, 
ühine personalitöö ja ühine finantseerimine.

Or. fr

Justification

Interregional cooperation should be included under the ‘European territorial cooperation’ 
objective.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jean Marie Beaupuy

Muudatusettepanek 309
Artikli 19 lõige 2

2. Artikli 6 lõikes 3 märgitud 
koostöövõrkusid ja kogemustevahetust 
hõlmavatesse tegevusprogrammidesse 
valitud tegevustes peab osalema vähemalt 
kolm toetusesaajat vähemalt kahe 
liikmesriigi vähemalt kolmest piirkonnast 
ning iga tegevuse puhul peavad esinema 
järgmised koostöövormid: ühine 
arendustegevus, ühine rakendustegevus, 
ühine personalitöö ja ühine finantseerimine.

2. Artikli 6 lõikes 3 märgitud 
piirkondadevahelist koostööd ning 
koostöövõrkusid ja kogemustevahetust 
hõlmavatesse tegevusprogrammidesse 
valitud tegevustes peab osalema vähemalt 
kolm toetusesaajat vähemalt kahe 
liikmesriigi vähemalt kolmest piirkonnast 
ning iga tegevuse puhul peavad esinema 
järgmised koostöövormid: ühine 
arendustegevus, ühine rakendustegevus, 
ühine personalitöö ja ühine finantseerimine.

Or. fr

Justification

It is important to make interregional cooperation part of the ‘European territorial 
cooperation’ objective.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bernadette Bourzai

Muudatusettepanek 310
Artikli 19 lõige 2

2. Artikli 6 lõikes 3 märgitud 2. Artikli 6 lõikes 3 märgitud 
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koostöövõrkusid ja kogemustevahetust 
hõlmavatesse tegevusprogrammidesse 
valitud tegevustes peab osalema vähemalt 
kolm toetusesaajat vähemalt kahe 
liikmesriigi vähemalt kolmest piirkonnast 
ning iga tegevuse puhul peavad esinema 
järgmised koostöövormid: ühine 
arendustegevus, ühine rakendustegevus, 
ühine personalitöö ja ühine finantseerimine.

piirkondadevahelist koostööd ning 
koostöövõrkusid ja kogemustevahetust 
hõlmavatesse tegevusprogrammidesse 
valitud tegevustes peab osalema vähemalt 
kolm toetusesaajat vähemalt kahe 
liikmesriigi vähemalt kolmest piirkonnast 
ning iga tegevuse puhul peavad esinema 
järgmised koostöövormid: ühine 
arendustegevus, ühine rakendustegevus, 
ühine personalitöö ja ühine finantseerimine.

Or. fr

Justification

Article 19 should be brought into line with Article 6, as amended (cf. amendment 6), by 
including interregional cooperation in the ‘European territorial cooperation’ objective.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eluned Morgan ja Catherine Stihler

Muudatusettepanek 311
Artikli 20 lõike 1 punkt b

b) vastutab kogu tegevuse elluviimise eest; b) vastutab kogu tegevuse elluviimise või 
elluviimise järelevalve eest;

Or. en

Justification

The partner body might, in some cases, oversee the delivery of a project, rather than 
implement it themselves

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eluned Morgan ja Catherine Stihler

Muudatusettepanek 312
Artikli 20 lõike 1 punkt d

d) kontrollib, et tegevuses osalevate 
toetusesaajate kulud oleksid valideeritud 
artikli 14 lõikes 2 märgitud audiitorite poolt;

d) kontrollib, et tegevuses osalevate 
toetusesaajate kulusid valideeriksid artikli 14 
lõikes 2 märgitud audiitorid (laiendamata 
seda kontrolli nõuete uuesti 
auditeerimisele);
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Or. en

Justification

Checking a re-audit of claims would be a duplication of effort.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eluned Morgan ja Catherine Stihler

Muudatusettepanek 313
Artikkel 21

Iga toetusesaaja poolt deklareeritud kulude 
õiguspärasust ja korrale vastavust 
sertifitseerivad artikli 14 lõikes 2 märgitud 
tunnustatud audiitorid. Iga tegevuses osalev 
toetusesaaja kannab vastutust deklareeritud 
kuluga seotud eeskirjade eiramise puhul.

Iga toetusesaaja deklareeritud kulude 
õiguspärasust ja korrale vastavust 
sertifitseerivad artikli 14 lõikes 2 märgitud 
sõltumatud ja kvalifitseeritud audiitorid. Iga 
tegevuses osalev toetusesaaja kannab 
vastutust deklareeritud kuluga seotud 
eeskirjade eiramise puhul.

Or. en

Justification

Functionally external, qualified and independent auditors should be sufficient for the 
certification of expenditure.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Christa Prets

Muudatusettepanek 314
Artikli 22 lõige 1

1. Piiriülese koostöö kontekstis 
nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel võib 
finantseerida kuni 20% asjakohase 
tegevusprogrammi eelarvest NUTS III 
tasandi piirkondades, mis külgnevad 
määruse (EÜ) nr … artikli 7 lõikes 1 
osutatud piirkondadega.

1. Piiriülese koostöö kontekstis 
nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel võib 
finantseerida kuni 20% asjakohase 
tegevusprogrammi eelarvest väljaspool 
koostööpiirkonda, eriti NUTS III tasandi 
piirkondades, mis külgnevad määruse (EÜ) 
nr … artikli 7 lõikes 1 osutatud 
piirkondadega.

Or. de

Justification

A slightly more flexible version of the 'opening-up' clause already included in the Commission 
proposal is appropriate.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 315
Artikli 22 lõige 1

1. Piiriülese koostöö kontekstis 
nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel võib 
finantseerida kuni 20% asjakohase 
tegevusprogrammi eelarvest NUTS III 
tasandi piirkondades, mis külgnevad 
määruse (EÜ) nr … artikli 7 lõikes 1 
osutatud piirkondadega.

1. Piiriülese koostöö kontekstis 
nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel võib 
finantseerida kuni 20% asjakohase 
tegevusprogrammi eelarvest väljaspool 
koostööpiirkonda, eriti NUTS III tasandi 
piirkondades, mis külgnevad määruse (EÜ) 
nr … artikli 7 lõikes 1 osutatud 
piirkondadega.

Or. de

Justification

A slightly more flexible version of the 'opening-up' clause already included in the Commission 
proposal is appropriate.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jan Březina

Muudatusettepanek 316
Artikli 22 lõike 3 punkt 1

3. Piiriülese ja rahvusvahelise koostöö 
kontekstis võib ERF kuni 10% ulatuses tema 
poolt asjakohasele tegevusprogrammile 
antavast toetusest finantseerida kulusid, mis 
on seotud väljaspool Euroopa Ühendust 
asuvate riikide territooriumidel läbiviidavate 
tegevuse või tegevuse etappidega, juhul kui 
see tegevus või need tegevuse etapid 
edendavad ühenduse piirkondi.

3. Piiriülese koostöö kontekstis võib ERF 
kuni 5% ulatuses tema poolt asjakohasele 
tegevusprogrammile antavast toetusest 
finantseerida kulusid, mis on seotud 
väljaspool Euroopa Ühendust asuvate riikide 
territooriumidel läbiviidavate tegevuse või 
tegevuse etappidega, juhul kui see tegevus 
või need tegevuse etapid edendavad 
ühenduse piirkondi.

Or. en

Justification

The ERDF should not finance the development of non-Member States in the context of 
transnational cooperation. As far as cross-border cooperation is concerned, the limit for 
expenditure implemented on the territory outside the EU should be lowered to 5%. The 
proposed limit of 10% seems to be too generous towards non-Member States.
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