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Resolutsiooni ettepanek

Muudatusettepaneku esitaja(d): Iratxe García Pérez

Muudatusettepanek 1
Viies a volitus (uus)

– võttes arvesse oma 24. oktoobri 2001. aasta esimesel lugemisel vastu võetud 
seisukohta1 ja oma 8. aprilli 2003. aasta teisel lugemisel vastu võetud seisukohta2

seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse vastuvõtmisega, millega 
kehtestatakse ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus (NUTS), ning asjaomase 
komisjoni aruandeid kõnealuse teema kohta;

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gábor Harangozó

Muudatusettepanek 2
Põhjendus B

välja jäetud

                                               
1 EÜT C 112 E, 9.5.2002, lk 175.
2 ELT C 64 E, 12.3.2004, lk 72.
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Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Oldřich Vlasák

Muudatusettepanek 3
Põhjendus C

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rumiana Jeleva

Muudatusettepanek 4
Põhjendus C

C. arvestades, et Euroopa ruumi arendamise huvides on päevakorras kliimamuutuste, 
valglinnastumise ja maakasutuse, energiatarbimise, demograafiliste muutuste, linna-
ja maapiirkondade ebavõrdse arengu ning rikaste ja vaesemate piirkondade vahelise 
suureneva lõhe, samuti koostoimes struktuursete muutustega avalduvate 
globaliseerumise ebavõrdsete piirkondlike mõjude küsimuste lahendamine;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pierre Pribetich

Muudatusettepanek 5
Põhjendus C

C. arvestades, et Euroopa ruumi arendamise huvides on päevakorras kliimamuutuste, 
valglinnastumise ja maakasutuse, energiatarbimise, transpordiinfrastruktuuride, 
majanduslikule, sotsiaalsele ja territoriaalsele ühtekuuluvusele laienemise 
avaldatava mõju, demograafiliste muutuste, samuti koostoimes struktuursete 
muutustega avalduvate globaliseerumise ebavõrdsete piirkondlike mõjude küsimuste 
lahendamine;

Or. fr
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Iratxe García Pérez

Muudatusettepanek 6
Põhjendus C

C. arvestades, et Euroopa ruumi arendamise huvides on päevakorras kliimamuutuste, 
valglinnastumise ja maakasutuse, maapiirkondade ja teiste Euroopa Liidu 
piirkondade rahvastikukao, energiatarbimise, demograafiliste muutuste, samuti 
koostoimes struktuursete muutustega avalduvate globaliseerumise ebavõrdsete 
piirkondlike mõjude küsimuste lahendamine;

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pierre Pribetich

Muudatusettepanek 7
Põhjendus D

D. arvestades territoriaalse tegevuskavaga seatud jätkusuutliku ruumilise planeerimise 
eesmärke: tasakaalustatud ja polütsentrilise linnasüsteemi arendamine ning linna ja 
maapiirkondade vaheline uus partnerlus, piirkondlike innovatsiooniklastrite rajamine, 
ühesuguse juurdepääsu tagamine infrastruktuurile ja teadmistele, üleeuroopalise 
riskijuhtimise edendamine, säästev areng, looduse ja kultuuripärandi tulevikule 
suunatud korraldus ja kaitse;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Iratxe García Pérez

Muudatusettepanek 8
Põhjendus F a (uus)

F a. arvestades, et kuigi uut NUTSi 4. tasandit ei ole veel liidetud NUTSi määrusesse, 
töötab Eurostat juba selle nimel ning mitmes liikmesriigis on uus tasand juba 
olemas;

Or. es
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Oldřich Vlasák

Muudatusettepanek 9
Põhjendus G

G. arvestades, et ühtekuuluvuspoliitika (välja jäetud) kõrval on vaja teisi meetmeid, et 
täita territoriaalse tegevuskava ja Leipzigi harta eesmärke, eriti territoriaalse mõju 
hindamise, integreeritud lähenemisviisi ja ruumi jälgimise osas;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Oldřich Vlasák

Muudatusettepanek 10
Põhjendus H

H. arvestades, et ühtekuuluvuspoliitika kõrval avaldab ruumilisele arengule olulist mõju 
maaelu arengu poliitika; (välja jäetud)

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pierre Pribetich

Muudatusettepanek 11
Põhjendus H

H. arvestades, et ühtekuuluvuspoliitika kõrval avaldab ruumilisele arengule olulist mõju 
maaelu arengu poliitika, mis hõlmab kõnealuste piirkondade atraktiivsuse ja 
konkurentsivõime edendamist, et võidelda maapiirkondade rahvastikukao vastu; 
arvestades, et siiski on mõlema poliitika integreerimine veel puudulik;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gábor Harangozó

Muudatusettepanek 12
Põhjendus H

H. arvestades, et ühtekuuluvuspoliitika kõrval avaldab ruumilisele arengule olulist mõju 
maaelu arengu poliitika; arvestades, et siiski on mõlema poliitika integreerimine veel 
puudulik ja nende tõelise arengupotentsiaali esiletoomiseks on vaja paremat 
koosmõju;
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Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Oldřich Vlasák

Muudatusettepanek 13
Põhjendus J

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jean Marie Beaupuy

Muudatusettepanek 14
Põhjendus K a (uus)

K a. arvestades, et integreeritud lähenemisviis eeldab, et arendatavad projektid peaksid 
moodustama ühtse pikaajalise tegevuskava, milles on ühendatud majanduslik, 
sotsiaalne ja keskkonnamõõde ning milles osalevad täielikult põhipartnerid 
linnaarengu programmide planeerimises, elluviimises ja hindamises; arvestades, et 
sellisel juhul on integreeritud lähenemisviis ennekõike linnaühiskonna üldine 
lähenemisviis kogu tema mitmekesisuses, kusjuures otsitakse võimalusi võimaldada 
kõikidel sidusrühmadel oma pädevusalal tõhusamalt tegutseda;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 15
Põhjendus K a (uus)

K a. arvestades, et integreeritud lähenemisviis ühtekuuluvuse territoriaalsele mõõtmele 
ei koosne üksnes maakorralduse ja linnaarengu meetmetest ning poliitikatest, sest 
lõppeesmärk on tagada tasakaal Euroopa kodanike vahel, vaatamata nende 
elukohale – eesmärk, mida ei saa saavutada ainuüksi maakorralduse abil;

Or. el
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Oldřich Vlasák

Muudatusettepanek 16
Lõige –1 (uus)

–1. rõhutab asjaolu, et territoriaalse ühtekuuluvuse kohta puudub ühiselt kokkulepitud 
määratlus;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 17
Lõige 1 a (uus)

1 a. rõhutab, et tõhusa tegevuse, millega kaasnevad tulemuslikud muudatused 
asjaomastes poliitikavaldkondades, tagab üksnes austus tõelise mitmetasandilise 
territoriaalse juhtimise vastu, mida teostavad kohalikud, piirkondlikud, riiklikud, 
piiriülesed ja ELi ametiasutused;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jean Marie Beaupuy

Muudatusettepanek 18
Lõige 2

2. teeb ettepaneku – pidades silmas ühtekuuluvuspoliitika vahehindamist ning arutelu 
ühtekuuluvuspoliitika tuleviku üle pärast 2013. aastat – pidada integreeritud 
lähenemisviisi põhimõtete järgimist siduvaks eelduseks struktuurifondide 
programmide planeerimisel ja projektide valikul; palub seetõttu otsuste tegijatel 
vabatahtlikult rakendada uusi koostöömeetodeid, nagu lepingud, kokkulepped, 
teenuste vahetamine ja muud paindlikud meetodid, mis on vähem piiravad kui 
kohustuslikud eeskirjad;

Or. fr
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Oldřich Vlasák

Muudatusettepanek 19
Lõige 2

2. teeb ettepaneku – pidades silmas ühtekuuluvuspoliitika vahehindamist ning arutelu 
ühtekuuluvuspoliitika tuleviku üle pärast 2013. aastat – analüüsida, mil määral võiks 
integreeritud lähenemisviisi põhimõtete järgimine olla siduvaks eelduseks 
struktuurifondide programmide planeerimisel ja projektide valikul;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jean Marie Beaupuy

Muudatusettepanek 20
Lõige 2 a (uus)

2 a. tervitab linnaarengu eest vastutavate Euroopa ministrite kohtumisel Leipzigis 24. 
mail 2007. aastal vastu võetud otsust moodustada Saksamaa eesistumisel 
valitsustevaheline töörühm, et kindlaks teha ja selgitada mitmesuguseid küsimusi 
seoses algatuse JESSICA rakendamisega; ootab huviga JESSICA rakendamist 
käsitleva uurimuse tulemusi, mis peaksid ilmuma 2008. aasta lõpus Prantsusmaa 
eesistumise ajal;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rumiana Jeleva

Muudatusettepanek 21
Lõige 4

4. palub ühtekuuluvuspoliitika tuleviku kujundamisel pärast 2013. aastat arvesse võtta 
eelkõige ruumilist eripära ja vajadusi ning nendel omadustel põhinevat piirkondade 
eristamist; soovitab kasutada rakendamisele suunatud ning teadusuuringutel ja 
pideval seirel põhinevaid planeerimisvahendeid, nagu on sätestatud Leipzigi hartas;

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Jan Olbrycht

Muudatusettepanek 22
Lõige 5

5. palub komisjonil ja nõukogul ühtekuuluvuspoliitika vahehindamise raames Maaelu 
Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) ette nähtud koosmõju kogu 
territooriumi arendamise huvides paremini ära kasutada; soovitab maapiirkondade
arengu edendamiseks tihedalt koordineerida struktuuri- ja põllumajanduspoliitikat, 
pidades silmas pärast 2013. aastat teostatava ühtekuuluvuspoliitika tuleviku kaalumist;

Or. pl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Oldřich Vlasák

Muudatusettepanek 23
Lõige 5

5. palub komisjonil ja nõukogul ühtekuuluvuspoliitika vahehindamise raames Maaelu 
Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) ette nähtud koosmõju kogu 
territooriumi arendamise huvides paremini ära kasutada; maapiirkondade 
elukvaliteedi parandamise võimaluste edendamiseks peaks maaelu areng olema 
tihedalt seotud ühtekuuluvuspoliitikaga;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rumiana Jeleva

Muudatusettepanek 24
Lõige 6 a (uus)

6 a. rõhutab linnade keskset rolli Lissaboni strateegia eesmärkide elluviimisel ning 
nõuab seepärast tervikliku ja hästi koordineeritud linnaarengu strateegia loomist, 
mida toetaksid kõik valitsemis- ja erasektori tasandid;

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Muudatusettepanek 25
Lõige 6 a (uus)

6 a. rõhutab linna- ja maapiirkondade vahelise partnerluse ning ülesannete jagamise 
olulisust piirkonna kui terviku tasakaalustatud ja säästva arengu jaoks; nõuab 
sellega seoses tungivalt, et linnapiirkonnad ei võtaks maapiirkondade suhtes 
domineerivat positsiooni;

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jan Olbrycht

Muudatusettepanek 26
Lõige 7

7. palub komisjoni ja nõukogu ELi eelarve läbivaatamise raames arvestada territoriaalse 
tegevuskava ja Leipzigi hartaga ning teha kvalitatiivseid kohandusi, mis võimaldaksid 
territoriaalse ühtekuuluvuse eesmärkide tulemuslikumat arvestamist ELi poliitikas; 
ootab selle saavutamiseks õigusloomega seotud meetmete võtmist paari järgmise 
aasta jooksul;

Or. pl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rumiana Jeleva

Muudatusettepanek 27
Lõige 7 a (uus)

7 a. rõhutab piirkondade ja linnade vahelist vastastikust sõltuvust ning tervitab selles 
suhtes ettepanekuid linna- ja maapiirkondade vahelise koordineerituma partnerluse 
kohta; kutsub linna- ja maapiirkondi üles tihedamale koostööle ja palub kindlaks 
teha nende ühised väärtused ning esitada ühiseid piirkondlikke ja allpiirkondlikke 
arengustrateegiaid;

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Jan Olbrycht

Muudatusettepanek 28
Lõige 8 a (uus)

8 a. nõuab tungivalt, et liikmesriigid võtaksid kiiresti meetmeid territoriaalse 
tegevuskava eesmärkide saavutamiseks ja Leipzigi harta rakendamiseks;

Or. pl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rumiana Jeleva

Muudatusettepanek 29
Lõige 8 a (uus)

8 a. tuletab meelde, et tõhus linna- ja maapiirkondade arengupoliitika on ELi säästva 
arengu poliitika elluviimise peamine eeltingimus, ning kutsub seepärast avaliku ja 
erasektori sidusrühmi üles ühisele koostööle kõnealuse ELi võtmepoliitika 
elluviimiseks;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rumiana Jeleva

Muudatusettepanek 30
Lõige 8 b (uus)

8 b. tervitab piirkondlike innovatsiooniklastrite rajamise ettepanekuid, eriti 
piirkondades, kus endiselt nähakse vaeva oma täieliku arengupotentsiaali 
teostamisega, näiteks Musta mere piirkond, ning palub kõnealuseid klastreid 
rakendada nii ELi piires kui ka väljaspool ELi piire;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jean Marie Beaupuy

Muudatusettepanek 31
Lõige 9

9. palub nõukogu ja liikmesriike täielikult kaasata subsidiaarsuse põhimõtte alusel 
kohalikke ja piirkondlikke tasandeid ning partnerluse põhimõtte alusel majandus- ja 
sotsiaalpartnereid, samuti asjaomaseid valitsusväliseid organisatsioone nii 
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territoriaalse tegevuskava tegevusprogrammi kui ka Leipzigi harta elluviimisesse ja 
toetab selliseid püüdlusi aktiivselt; rõhutab, et kõnealuses koostöö tegemise 
vajaduses ei tohiks näha sundust, sest kogemused näitavad, et tõhusus nõuab 
ühtsust ning et ühtsus ei ole võimalik ilma koostööta; 

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Oldřich Vlasák

Muudatusettepanek 32
Lõige 9

9. palub nõukogu ja liikmesriike kaasata subsidiaarsuse põhimõtte alusel kohalikke ja 
piirkondlikke tasandeid ning partnerluse põhimõtte alusel majandus- ja 
sotsiaalpartnereid, samuti asjaomaseid valitsusväliseid organisatsioone ja erasektori 
sidusrühmi nii territoriaalse tegevuskava tegevusprogrammi kui ka Leipzigi harta 
elluviimisesse ja toetab selliseid püüdlusi aktiivselt;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rumiana Jeleva

Muudatusettepanek 33
Lõige 9 a (uus)

9 a. tuletab meelde võtmerolli, mida info- ja sidetehnoloogiatele juurdepääs mängib 
piirkondade tulevaste arenguvõimaluste jaoks, ning soovitab seepärast – nagu on 
sätestatud territoriaalses tegevuskavas – ühendada infrastruktuur (näiteks 
lairibakaablid uutes transpordivahendites) ja teabevahetusprogrammid;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jean Marie Beaupuy

Muudatusettepanek 34
Lõige 9 a (uus)

9 a. rõhutab, et integreeritud lähenemisviisi raames ühtekuuluvuspoliitikale on oluline 
võtta arvesse kõikide kõnealuste piirkondade heaks tegutsevate sidusrühmade 
vajadusi ja panust; nõuab seepärast VKEsid esindavate organisatsioonide ning 
kõikide majandus- ja sotsiaalpartnerite tugevat kaasamist territoriaalse 
ühtekuuluvuspoliitika väljatöötamisse ning elluviimisesse kõikidel 
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otsustamistasanditel; palub eriti komisjonil tagada, et integreeritud lähenemisviisi 
eest vastutav talitustevaheline rühm teeks kõnealuste organisatsioonidega tihedat 
koostööd;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jean Marie Beaupuy

Muudatusettepanek 35
Lõige 10

10. palub komisjonil läbi viia ELi sektoripõhiste poliitikate süstemaatiline analüüs, et 
välja selgitada nende territoriaalne mõju ja kavandatavate õigusaktide hilisem 
ruumiline mõju; tuletab siinkohal meelde ESPONi poolt välja töötatud 
hindamismeetodite potentsiaali; palub selleks liikmesriikidel ja komisjonil 
keskenduda rohkem territoriaalse tegevuskava 2. meetme elluviimisele, et mõjutada 
ELi poliitika põhiküsimusi, ning võtta arvesse ühenduse sektoripõhiste poliitikate 
territoriaalset mõju ja mõju linnadele;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Oldřich Vlasák

Muudatusettepanek 36
Lõige 10

10. palub komisjonil läbi viia ELi peamiste asjaomaste dokumentide, poliitikate ja 
õigusaktide süstemaatiline analüüs, et välja selgitada nende territoriaalne mõju (välja 
jäetud); tuletab siinkohal meelde ESPONi poolt välja töötatud hindamismeetodite 
potentsiaali tugeva teadmiste platvormi arendamisel territoriaalse ühtekuuluvuse 
kohta;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rumiana Jeleva

Muudatusettepanek 37
Lõige 10 a (uus)

10 a. tunnistab, et kvaliteetne koolieelne ja kooliharidus, elukestev õpe, ülikoolid ja muud 
uurimisinstituudid on linnade ja piirkondade tulevase arengu jaoks üliolulised;
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Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Muudatusettepanek 38
Lõige 10 a (uus)

10 a. tuletab meelde, et Natura 2000 on Euroopa ruumilise arengu oluline vahend; nõuab 
Natura 2000 nõuete täielikku rakendamist ning kaitsealasid ühendavate koridoride 
ja avatud alade võrgustike loomist, et võimaldada populatsioonide vahetumist ning 
kaitsta seega bioloogilist mitmekesisust;

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Oldřich Vlasák

Muudatusettepanek 39
Lõige 11

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jan Olbrycht

Muudatusettepanek 40
Lõige 11

11. nõuab loomingupoliitika sidumist ruumi- ja linnaarenguga, et luua kättesaadavate 
vahenditega (ühtekuuluvuspoliitika, ruumi- ja linnaplaneerimine) raamtingimused 
loova ja uuendusliku tegevuse soodustamiseks; rõhutab, et osana kõnealusest 
protsessist tuleb arvesse võtta ka ruumi kvaliteeti; 

Or. pl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rumiana Jeleva

Muudatusettepanek 41
Lõige 11 a (uus)

11 a. rõhutab hästi toimiva transpordiinfrastruktuuri tähtsust ning nõuab paremini 
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koordineeritud transpordivõrgustiku arengustrateegia väljatöötamist, eriti 
vähemarenenud piirkondades;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rumiana Jeleva

Muudatusettepanek 42
Lõige 11 b (uus)

11 b. juhib tähelepanu mõne liikmesriigi, eriti uute liikmesriikide raskustele linna- ja 
maaelu arengu poliitika elluviimisel ning nõuab seepärast nende liikmesriikide 
jaoks paremate integratsiooni- ja tugimeetmete väljatöötamist, et tagada kõikidele 
Euroopa Liidu kodanikele paremad elutingimused ja elukvaliteet;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 43
Lõige 12

12. rõhutab, et demograafilisi arengusuundumusi ja elanikkonna vananemist võib 
vaadelda võimalusena luua uusi töökohti üha suureneval turul, kuhu ilmuvad uued, 
eakamate inimeste elukvaliteeti parandavad tooted ja teenused, suurendada 
majanduskasvu ja parandada Euroopa konkurentsivõimet; rõhutab, et nn hõbedase 
majanduse arendamine on tähtis nii kohalikul kui ka piirkondlikul tasandil;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jean Marie Beaupuy

Muudatusettepanek 44
Lõige 12

12. peab demograafilist arengut arvesse võttes vajalikuks tõsta linnade ja piirkondade 
kohanemisvõimet, asetades sealjuures raskuspunkti tööjõuturule, sotsiaal- ja 
tervishoiuteenuste kättesaadavusele, elamumajandusele ja planeerimisele 
üldisemalt;

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Oldřich Vlasák

Muudatusettepanek 45
Lõige 12

(Käesoleva muudatusettepanekuga korrigeeritakse raporti projekti tšehhikeelset versiooni; ei 
puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. cs

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rumiana Jeleva

Muudatusettepanek 46
Lõige 12 a (uus)

12 a. tervitab rõhu asetamist transpordiliikide vastastikusele sidumisele Leipzigi hartas 
ning rõhutab sellega seoses rolli, mida jalgratturitele ja jalakäijatele mõeldud 
parandatud infrastruktuur võib etendada eelkõige suuremate linnade ja suurlinnade 
jaoks, kus toimub pidev võitlus tõhusa transpordi ja liikluskorralduse nimel; palub 
komisjonil uurida tõhusamaid mehhanisme, et aidata kohalikke asutusi, kes ei ole 
sageli suutelised selliste programmide suurt finants- ja halduskoormust ise kandma;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Iratxe García Pérez

Muudatusettepanek 47
Lõige 12 a (uus)

12 a. rõhutab rahvastikukao probleemi tõsidust paljudes Euroopa Liidu piirkondades, 
millega kaasneb elanikkonna vananemine, inimkapitali kadu, kapitali väljavool, 
teenuste kallinemine jne;

Or. es
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Iratxe García Pérez

Muudatusettepanek 48
Lõige 13

13. kutsub liikmesriike üles kogu oma territooriumil põhimõtteliselt tagama 
üldhuviteenuste (näiteks tervishoiu-, haridus-, digitaalside- ja postiteenused) 
osutamise, juurdepääsu ja kättesaadavuse, tagama ligipääsetavuse (näiteks 
ühistranspordi, transpordiinfrastruktuuri ja telekommunikatsioonivõrkude kaudu) 
ning kaitsma majandustegevuses osalemist ja sellealaseid oskusi (näiteks elukestva 
õppe ja uutesse tehnoloogiatesse investeerimise abil), et võimaldada eri piirkondade 
elanikel oma piirkonna eri võimalusi ja potentsiaali ära kasutada; nõuab tungivalt, et 
ebasoodsas olukorras olevate inimrühmade, nagu puuetega inimesed, naised, 
sisserändajad, etnilised vähemused, pikaajalised töötud ja vähekvalifitseeritud 
töötajad, vajadusi võetaks eriti arvesse; kutsub komisjoni üles andma oma juhistes 
raamistiku kohaldamise kohta üldhuviteenuste ja riigihangete korraldamisel kohalikele 
asutustele rohkem võimalusi kohalike vajaduste ja kohalike osalejate arvestamiseks
ning muuta need paindlikumaks;

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja(d): Oldřich Vlasák

Muudatusettepanek 49
Lõige 15

15. juhib tähelepanu asjaolule, et pärast Lissaboni reformilepingu jõustumist tuleb 
territoriaalse tegevuskava esimese tegevusprogrammi elluviimise käigus tugevdada 
koostööd ja koordineerimist nõukogu, komisjoni ja Euroopa Parlamendi vahel; seda 
tuleb teha mitmetasandilise juhtimissüsteemi raames, mis austab Euroopa Liidu, 
tema liikmesriikide, piirkondade ja valdade territoriaalset mitmekesisust;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 50
Lõige 16

16. väljendab heakskiitu selle üle, et reformilepinguga kuulutatakse territoriaalne 
ühtekuuluvus lepingu eesmärgiks ja kõnealuses valdkonnas nähakse ette ELi ja 
liikmesriikide vahel jagatud õigusloomepädevus; juhib tähelepanu sellele, et 
Lissaboni lepinguga tunnistatakse asjaolu, et saari, mägi- ja piirialasid ning 
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kõrvaliste ja hõredalt asustatud piirkondi mõjutavate territoriaalsete erinevustega 
tuleb tegelda, kuna nad mõjutavad negatiivselt Euroopa majanduse üldist 
konkurentsivõimet; kutsub komisjoni üles täiendama territoriaalse tegevuskava 
tegevusprogrammi konkreetsete ettepanekutega ühenduse meetmete ja algatuste kohta;

Or. el

Muudatusettepaneku esitaja(d): Oldřich Vlasák

Muudatusettepanek 51
Lõige 16

16. väljendab heakskiitu selle üle, et reformilepinguga kuulutatakse territoriaalne 
ühtekuuluvus majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse kõrval lepingu eesmärgiks ja 
kõnealuses valdkonnas nähakse ette ELi ja liikmesriikide vahel jagatud 
õigusloomepädevus; kutsub komisjoni üles täiendama territoriaalse tegevuskava 
tegevusprogrammi konkreetsete ettepanekutega ühenduse meetmete ja algatuste kohta;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Muudatusettepanek 52
Lõige 16 a (uus)

16 a. ootab, et komisjon esitaks oma rohelises raamatus territoriaalse ühtekuuluvuse 
kohta mitte üksnes ruumilise arengu selge määratluse, vaid ka selle eesmärkide 
loetelu; loodab, et eriline tähtsus omistatakse eesmärgile tagada, et kõikidele 
kodanikele, sõltumata nende elukohast, pakutakse võrdseid arengu- ja 
juurdepääsuvõimalusi;

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Iratxe García Pérez

Muudatusettepanek 53
Lõige 17 a (uus)

17 a. palub komisjonil esitada teatis uue NUTSi 4. tasandi loomise soovitatavuse kohta;

Or. es
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Rumiana Jeleva

Muudatusettepanek 54
Lõige 18

18. peab oluliseks teostada territoriaalse tegevuskava elluviimise edusammude (välja 
jäetud) hindamist vähemalt kaks korda aastas; kutsub nõukogu, komisjoni ja kõiki 
teisi osalejaid üles hindama nii edusamme tegevuskava üksikute meetmete 
rakendamisel kui ka nende meetmete mõju ja osatähtsust Euroopa jätkusuutlikus 
ruumilises arengus;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Oldřich Vlasák

Muudatusettepanek 55
Lõige 19

19. kutsub nõukogu üles nii kiiresti kui võimalik avaldama lihtsad kvantifitseeritavad 
näitajad ELi ruumilise arengu seireks; (välja jäetud)

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rumiana Jeleva

Muudatusettepanek 56
Lõige 20

20. juhib tähelepanu asjaolule, et kõnealuseid näitajaid on võimalik kasutada 
sihteesmärkidena ruumilise arengu juhtimiseks; teeb ettepaneku, et nõukogu ja 
komisjon kasutavad kõnealuseid näitajaid tulemuste võrdlemiseks liikmesriikide vahel 
ning andmebaasi loomiseks, et töötada välja heade tavade poliitikad;

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Jean Marie Beaupuy

Muudatusettepanek 57
Lõige 21 a (uus)

21 a. palub tulevastel eesistujariikidel korraldada territoriaalse planeerimise ja 
linnaarengu eest vastutavate ministrite mitteametlikke kohtumisi, et saavutada 
ühtne tegevus, mis vastab territoriaalse ühtekuuluvuse uue kontseptsiooni 
tähtsusele, ning luua sel viisil linna ja maa vaheline side;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jean Marie Beaupuy

Muudatusettepanek 58
Lõige 22

22. rõhutab territoriaalse tegevuskava ja Leipzigi harta parema koordineerimise 
olulisust; avaldab seoses sellega kahetsust, et nõukogu pole veel vastu võtnud 
Leipzigi harta tegevuskava, ja palub seda teha järgmisel eesistujariigil, et sel viisil 
saavutada Leipzigi harta raames järjepidev jätkutegevus;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 59
Lõige 23 a (uus)

23 a. viitab komisjoni neljandast aruandest, mis käsitleb majanduslikku ja sotsiaalset 
ühtekuuluvust, tulenevatele järeldustele, milles linnu ja maapiirkondi nähakse 
elanikkonna, majandusliku tugevuse ja innovatsiooni keskustena, tunnistatakse 
pealinna mõju ning soovitatakse keskenduda teisestele linnade kasvukeskustele; 
soovitab seepärast liita struktuurilised sekkumised tihedalt majanduskasvu ja 
tööhõive eesmärkidega; on samuti seisukohal, et linnapiirkonnad võivad olla edu 
tagavad klastrid, ning teeb ettepaneku seada sihte ja julgustada tippkeskusi, nt 
territoriaalse innovatsiooniprogrammi abil;

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Oldřich Vlasák

Muudatusettepanek 60
Lõige 25

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pierre Pribetich

Muudatusettepanek 61
Lõige 25

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jan Olbrycht, Jean Marie Beaupuy

Muudatusettepanek 62
Lõige 26

26. soovitab liikmesriikidel rõhutada linnade sisearengu eelistamist välisarengu ees, st 
olemasoleva hoonestuse tähtsustamist uus- või ümberehitistena uute maa-alade 
hõlvamise ees, seda eelkõige jätkusuutliku maakorralduse abil;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pierre Pribetich

Muudatusettepanek 63
Lõige 26 a (uus)

26 a. on seisukohal, et erilist tähelepanu tuleb osutada polütsentrilise Euroopa liikuvuse 
vajadustele ning et mitmeliigiliste transpordisüsteemide integreeritud ja jätkusuutlik 
arendamine on oluline;

Or. fr



AM\701875ET.doc 21/27 PE400.284v01-00
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pierre Pribetich

Muudatusettepanek 64
Lõige 26 b (uus)

26 b. peab oluliseks – pidades silmas kõrgete elukvaliteedi standardite rahuldamist, mille 
poole kodanikud püüdlevad – parandada asjakohaselt ühisrajatisi, eriti veevärki ja 
kanalisatsiooni ning samalaadseid teenuseid;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gábor Harangozó

Muudatusettepanek 65
Lõige 27

27. täheldab kahetsusega, et majanduskasvu, jõukuse, tööhõive, elukvaliteedi ja 
sissetulekute erinevused Euroopa suurlinnapiirkondades, linnades ja maapiirkondades 
suurenevad jätkuvalt, ja kutsub liikmesriike üles selle probleemiga jõulisemalt 
tegelema ning seda struktuurifondide vahendite jaotamise programmide koostamisel 
rohkem arvestama;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jan Olbrycht, Jean Marie Beaupuy

Muudatusettepanek 66
Lõige 27

27. täheldab kahetsusega, et sotsiaalsed ja majanduslikud erinevused Euroopa 
suurlinnapiirkondades ja linnades suurenevad jätkuvalt, ja kutsub liikmesriike üles 
selle probleemiga jõulisemalt tegelema ning seda struktuurifondide vahendite 
jaotamise programmide koostamisel rohkem arvestama;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Oldřich Vlasák

Muudatusettepanek 67
Lõige 27

27. täheldab kahetsusega, et (välja jäetud) erinevused SKT tasemes elaniku kohta
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Euroopa suurlinnapiirkondades ja linnades suurenevad jätkuvalt, ja kutsub 
liikmesriike üles selle probleemiga jõulisemalt tegelema ning seda struktuurifondide 
vahendite jaotamise programmide koostamisel rohkem arvestama;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Oldřich Vlasák

Muudatusettepanek 68
Lõige 28

28. on seisukohal, et linnad kannavad erilist vastutust ühenduse kliimakaitse eesmärkide 
täitmise eest; (välja jäetud)

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jan Olbrycht, Jean Marie Beaupuy

Muudatusettepanek 69
Lõige 28

28. on seisukohal, et linnad kannavad erilist vastutust ühenduse kliimakaitse eesmärkide 
täitmise eest, kuna vaid nemad saavad pakkuda võimalikke lahendusi; nõuab 
tungivalt, et liikmesriigid seoksid kliimakaitse kui üldeesmärgi linnaarenguga;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Muudatusettepanek 70
Lõige 28

28. on seisukohal, et linnad kannavad erilist vastutust ühenduse kliimakaitse eesmärkide 
täitmise eest ja peaksid andma suure panuse tagamaks, et kasvuhoonegaaside heite 
ülemaailmne vähendamine 50 % võrra saavutatakse 2050. aastaks; tuletab 
liikmesriikidele meelde, et kliimakaitse kui üldeesmärk on vaja siduda linnaarenguga;

Or. de



AM\701875ET.doc 23/27 PE400.284v01-00
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rumiana Jeleva

Muudatusettepanek 71
Lõige 28

28. on seisukohal, et linnad kannavad erilist vastutust ühenduse kliimakaitse eesmärkide 
täitmise eest; tuletab liikmesriikidele meelde, et kliimakaitse kui üldeesmärk on vaja 
siduda linnaarenguga, ning rõhutab asjaolu, et investeerimine 
keskkonnasõbralikesse tehnoloogiatesse, nagu uuenduslikud ennetus-, leevendus- ja 
kohandusmeetmed, pakub pikas perspektiivis olulisi ettevõtlusvõimalusi;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Muudatusettepanek 72
Lõige 28 a (uus)

28 a. märgib, et kui värske õhu koridoride puudumine põhjustab edasist kliima 
soojenemist ja saasteainete sisalduse suurenemist, hakkavad linnapiirkonnad 
kliimamuutuste mõju all veelgi tõsisemalt kannatama;

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pierre Pribetich

Muudatusettepanek 73
Lõige 29

29. seisab selle eest, et suurendada jõupingutusi integratsiooni ja sotsiaalse ning 
territoriaalse ühtekuuluvuse edendamiseks, eelkõige linnaehituse puuduste ületamise 
ja keskkonnatingimuste parandamise abil, püüeldes samal ajal tasakaalustatud 
linnapiirkondade arengupoliitika suunas, näiteks probleemsete linnaosade 
stabiliseerimise ja atraktiivsete elamis-, töötamis- ja vaba aja veetmise võimaluste 
pakkumise kaudu;

Or. fr
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Gábor Harangozó

Muudatusettepanek 74
Lõige 29

29. seisab selle eest, et suurendada jõupingutusi integratsiooni ja sotsiaalse ühtekuuluvuse 
edendamiseks, eelkõige linnaehituse puuduste ületamise – tehes kõikidele 
kättesaadavaks korraliku ning taskukohase eluaseme – ja keskkonnatingimuste 
parandamise, probleemsete linnaosade stabiliseerimise ja atraktiivsete elamis-, 
töötamis- ja vaba aja veetmise võimaluste pakkumise kaudu;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rumiana Jeleva

Muudatusettepanek 75
Lõige 29 a (uus)

29 a. nõuab ebasoodsa olukorraga linnajagude paremat integreerimist ning tervitab 
seepärast sotsiaalse integratsiooni poliitika ettepanekuid, et vähendada ebavõrdsust 
ja ennetada sotsiaalset tõrjutust;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pierre Pribetich

Muudatusettepanek 76
Lõige 29 a (uus)

29 a. peab tõhusa linnaarengu poliitika huvides oluliseks tagada, et meetmed, mis aitavad 
konkreetsetes piirkondades hoiatavaid taandarengu märke tuvastada, liidetaks 
säästva arengu poliitikasse niipea kui võimalik;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jean Marie Beaupuy

Muudatusettepanek 77
Lõige 29 a (uus)

29 a. avaldab siiski kahetsust, et Leipzigi hartas piirdutakse kohaliku majanduse 
edendamise küsimuses vaid ebasoodsate linnapiirkondadega; rõhutab VKEde, eriti 



AM\701875ET.doc 25/27 PE400.284v01-00
Freelance-tõlge

ET

väikeste tootmisettevõtete ja kohalikke teenuseid osutavate ettevõtete panust 
elukvaliteedi parandamisse kõikides linnapiirkondades; rõhutab, et kõnealuseid 
ettevõtteid – võttes arvesse nende suutlikkust edendada asjaomaste piirkondade 
konkurentsivõimet – tuleb nende tegevuses ja selle arendamisel aidata, eriti 
linnaplaneerimise vahendite abil ning kõnealuseid ettevõtteid esindavate 
organisatsioonide kaasamise ja nende toetamise kaudu;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pierre Pribetich

Muudatusettepanek 78
Lõige 29 b (uus)

29 b. nõuab – pidades silmas Euroopa linnade loomupäraseid erinevusi ja sotsiaalset 
ebavõrdsust, mis põhjustab linnade ebastabiilsust – jõupingutuste tegemist, et 
kehtestada tõhus sotsiaalse integratsiooni poliitika, mis on ebavõrdsuse ja sotsiaalse 
tõrjutuse vastu võitlemiseks ülioluline;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rumiana Jeleva

Muudatusettepanek 79
Lõige 30

30. kutsub komisjoni seitsmenda teadus- ja arendustegevuse raamprogrammi raames üles 
tugevamalt toetama projekte, mis edendavad kogemuste arendamist ja vahetamist 
jätkusuutliku linnahalduse, energiatõhusate tavade ja tehnoloogiate edendamise,
linnade keskkonnaprobleemide lahendamise ja samuti linnade kliimamuutuste 
vastasesse võitlusse panustamise teemal;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jan Olbrycht, Jean Marie Beaupuy

Muudatusettepanek 80
Lõige 30

30. kutsub komisjoni tulevaste rahastamisprogrammide, sealhulgas seitsmenda teadus-
ja arendustegevuse raamprogrammi raames üles tugevamalt toetama projekte, mis 
edendavad kogemuste arendamist ja vahetamist jätkusuutliku linnahalduse, linnade 
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keskkonnaprobleemide lahendamise ja samuti linnade kliimamuutuste vastasesse 
võitlusse panustamise teemal;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Oldřich Vlasák

Muudatusettepanek 81
Lõige 31

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jean Marie Beaupuy

Muudatusettepanek 82
Lõige 31

31. on seisukohal, et linnade identiteedi ja kodanike aktiivse osaluse tugevdamine võib 
kaasa aidata Leipzigi harta eesmärkide edukale elluviimisele; palub komisjonil ja 
liikmesriikidel teatada territoriaalse dialoogi käivitamisest, et edendada üldsuse 
osalemist planeerimises eesmärgiga anda linnapiirkondadele uut elujõudu ja neid 
arendada; 

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gisela Kallenbach

Muudatusettepanek 83
Lõige 32

32. kutsub liikmesriike, piirkondi ja linnu jätkusuutliku linnaarengu huvides üles 
pöörama edaspidi suuremat tähelepanu ehituskultuurile kui otsustavale tegurile linna 
elukvaliteedi kujundamisel, pöörates samal ajal erilist tähelepanu üldkasutatavate 
alade kvaliteedile, eriti arhitektuuriprojektide kvaliteedi seisukohalt, kui vahendile 
tagada Euroopa kodanikele suurem heaolu;

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Gábor Harangozó

Muudatusettepanek 84
Lõige 32

32. kutsub liikmesriike jätkusuutliku linnaarengu huvides üles pöörama edaspidi suuremat 
tähelepanu ehituskultuuri kvaliteedile ning korraliku ja taskukohase eluaseme 
kättesaadavusele kui otsustavatele teguritele sotsiaalse kaasatuse tagamisel ning
linna elukvaliteedi kujundamisel;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 85
Lõige 32 a (uus)

32 a. palub nõukogul ning eriti eesistujariikidel Sloveenial ja Prantsusmaal tugineda 
Saksamaa ja Portugali eesistumise ajal territoriaalse ühtekuuluvuse alal tehtud 
edusammudele ning jätkata selles suhtes ettepanekute vastuvõtmist; on seisukohal, 
et kuna senini on rõhuasetus olnud linnadel, linna ja maa vahelistel suhetel ning 
maa planeerimisel, peaks tulevastes algatustes rohkem arvesse võtma ebasoodsa 
asukohaga piirkondade, nagu saared, mägi- ja piirialad ning kõrvalised ja hõredalt 
asustatud piirkonnad, vajadusi; 

Or. el
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