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Muudatusettepanek 1
Vladimír Železný

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tervitab asjaolu, et Euroopa Parlament 
asetatakse Lissaboni lepinguga 
majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse osas samale tasemele 
nõukoguga, asendades praegu 
struktuurifondide rakendamise suhtes 
kohaldatava nõusolekumenetluse nn 
tavalise õigusloomemenetlusega –
kaasotsustamismenetlusega –, mis 
suurendab oluliselt parlamendi 
õigusloomega seotud volitusi ja 
regionaalarengukomisjoni pädevust ning 
edendab seega läbipaistvust ja suurendab 
parlamendi vastutust kodanike ees;

1. tervitab asjaolu, et Euroopa Parlament 
asetatakse Lissaboni lepinguga 
majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse osas samale tasemele 
nõukoguga, asendades praegu 
struktuurifondide rakendamise suhtes 
kohaldatava nõusolekumenetluse nn 
tavalise õigusloomemenetlusega –
kaasotsustamismenetlusega –, mis 
suurendab oluliselt parlamendi 
õigusloomega seotud volitusi ja 
regionaalarengukomisjoni pädevust ning 
edendab seega läbipaistvust ja suurendab 
parlamendi vastutust kodanike ees; kuid on 
vastu Euroopa Parlamendi uue rolli 
enneaegsele arutamisele seoses Lissaboni 
lepinguga, mida ei ole veel ratifitseeritud. 

Or. cs

Muudatusettepanek 2
Lambert van Nistelrooij

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tervitab asjaolu, et Euroopa Parlament 
asetatakse Lissaboni lepinguga 
majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse osas samale tasemele 
nõukoguga, asendades praegu 
struktuurifondide rakendamise suhtes
kohaldatava nõusolekumenetluse nn 
tavalise õigusloomemenetlusega –
kaasotsustamismenetlusega –, mis 

1. tervitab asjaolu, et Euroopa Parlament 
asetatakse Lissaboni lepinguga 
majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse osas samale tasemele 
nõukoguga, asendades eelkõige
struktuurifondide üldsätete vastuvõtmise
suhtes kehtinud nõusolekumenetluse nn 
tavalise õigusloomemenetlusega –
kaasotsustamismenetlusega –, mis 
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suurendab oluliselt parlamendi 
õigusloomega seotud volitusi ja 
regionaalarengukomisjoni pädevust ning 
edendab seega läbipaistvust ja suurendab 
parlamendi vastutust kodanike ees;

suurendab oluliselt parlamendi 
õigusloomega seotud volitusi ja 
regionaalarengukomisjoni pädevust, 
muudatus, mis on eriti oluline 
struktuurifondide jaoks pärast aastat 
2013, ning edendab seega läbipaistvust ja 
suurendab parlamendi vastutust kodanike 
ees;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Lambert van Nistelrooij

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on arvamusel, et territoriaalse 
ühtekuuluvuse lisamine liidu eesmärkide 
hulka täiendab majandusliku ja sotsiaalse 
ühtekuuluvuse eesmärke ning suurendab 
parlamendi regionaalarengukomisjoni 
pädevust ELi peamiste 
poliitikavaldkondade territoriaalse mõju 
hindamisel; rõhutab ELi ja liikmesriikide 
ühise pädevuse juurutamise tähtsust 
territoriaalse ühtekuuluvuse valdkonnas 
ning soovitab regionaalarengukomisjonil 
kiire edu saavutamiseks selle eesmärgi 
täitmisel jälgida tähelepanelikult uusi 
algatusi selles valdkonnas;

2. on arvamusel, et territoriaalse 
ühtekuuluvuse lisamine liidu eesmärkide 
hulka täiendab majandusliku ja sotsiaalse 
ühtekuuluvuse eesmärke ning suurendab 
parlamendi regionaalarengukomisjoni 
pädevust ELi peamiste 
poliitikavaldkondade territoriaalse mõju 
hindamisel; rõhutab ELi ja liikmesriikide 
ühise pädevuse juurutamise tähtsust 
territoriaalse ühtekuuluvuse valdkonnas 
ning soovitab regionaalarengukomisjonil 
kiire edu saavutamiseks selle eesmärgi 
täitmisel võtta täiel määral osa kõigist 
asjakohastest tegevustest selles 
valdkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Gisela Kallenbach

Arvamuse projekt
Lõige 3
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. palub nõukogul ja komisjonil määratleda 
koos parlamendiga täpsemalt territoriaalse 
ühtekuuluvuse eesmärk ning sellest 
määratlusest lähtudes rohkem arvestada
kõigi tugeva territoriaalse mõõtmega ELi 
poliitikavaldkondade territoriaalse 
mõjuga; märgib olulist rolli, mida selle 
eesmärgi määratlemisel etendab 
regionaalarengukomisjon;

3. palub nõukogul ja komisjonil määratleda 
koos parlamendiga täpsemalt territoriaalse 
ühtekuuluvuse eesmärk ning pidada seda 
määratlust silmas, kui arutatakse 
Euroopa ruumilist planeerimist, 
polütsentrilise ja tasakaalustatud 
linnasüsteemi loomist, linna ja 
maapiirkondade vahelise uue partnerluse 
rajamist ning kõigi tugeva territoriaalse 
mõõtmega ELi poliitikavaldkondade 
territoriaalset mõju; märgib olulist rolli, 
mida selle eesmärgi määratlemisel etendab 
regionaalarengukomisjon;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Victor Boştinaru

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. palub nõukogul ja komisjonil määratleda 
koos parlamendiga täpsemalt territoriaalse 
ühtekuuluvuse eesmärk ning sellest 
määratlusest lähtudes rohkem arvestada 
kõigi tugeva territoriaalse mõõtmega ELi 
poliitikavaldkondade territoriaalse mõjuga; 
märgib olulist rolli, mida selle eesmärgi 
määratlemisel etendab 
regionaalarengukomisjon;

3. palub nõukogul ja komisjonil määratleda 
koos parlamendiga täpsemalt territoriaalse 
ühtekuuluvuse eesmärk ning indikaatorid, 
metoodika, mõju eelarvele ja selle 
poliitika raames rahastamise saajad, ning
territoriaalse ühtekuuluvuse eesmärgist 
lähtudes rohkem arvestada kõigi tugeva 
territoriaalse mõõtmega ELi 
poliitikavaldkondade territoriaalse mõjuga; 
märgib olulist rolli, mida selle eesmärgi 
määratlemisel etendab 
regionaalarengukomisjon; 

Or. en
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Muudatusettepanek 6
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. palub nõukogul ja komisjonil määratleda 
koos parlamendiga täpsemalt territoriaalse 
ühtekuuluvuse eesmärk ning sellest 
määratlusest lähtudes rohkem arvestada 
kõigi tugeva territoriaalse mõõtmega ELi 
poliitikavaldkondade territoriaalse mõjuga; 
märgib olulist rolli, mida selle eesmärgi 
määratlemisel etendab 
regionaalarengukomisjon;

3. palub nõukogul ja komisjonil määratleda 
koos parlamendiga täpsemalt territoriaalse 
ühtekuuluvuse eesmärk ning sellest 
määratlusest lähtudes rohkem arvestada 
kõigi tugeva territoriaalse mõõtmega ELi 
poliitikavaldkondade territoriaalse mõjuga; 
märgib olulist rolli, mida selle eesmärgi 
määratlemisel ja tõhusa koostoime 
loomisel territoriaalse ühtekuuluvuse 
ning peamiste rahastamisprogrammide 
vahel etendab regionaalarengukomisjon;

Or. bg

Muudatusettepanek 7
Lambert van Nistelrooij

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. palub nõukogul ja komisjonil määratleda 
koos parlamendiga täpsemalt territoriaalse 
ühtekuuluvuse eesmärk ning sellest 
määratlusest lähtudes rohkem arvestada 
kõigi tugeva territoriaalse mõõtmega ELi 
poliitikavaldkondade territoriaalse mõjuga; 
märgib olulist rolli, mida selle eesmärgi 
määratlemisel etendab 
regionaalarengukomisjon;

3. palub nõukogul ja komisjonil määratleda 
koos parlamendiga täpsemalt territoriaalse 
ühtekuuluvuse eesmärk ning sellest 
määratlusest lähtudes edasiste viivitusteta
rohkem arvestada kõigi tugeva 
territoriaalse mõõtmega ELi 
poliitikavaldkondade territoriaalse mõjuga; 
märgib olulist rolli, mida selle eesmärgi 
määratlemisel etendab 
regionaalarengukomisjon;

Or. en
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Muudatusettepanek 8
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. palub nõukogul ja komisjonil määratleda 
koos parlamendiga täpsemalt territoriaalse 
ühtekuuluvuse eesmärk ning sellest 
määratlusest lähtudes rohkem arvestada 
kõigi tugeva territoriaalse mõõtmega ELi 
poliitikavaldkondade territoriaalse mõjuga; 
märgib olulist rolli, mida selle eesmärgi 
määratlemisel etendab 
regionaalarengukomisjon;

3. palub nõukogul ja komisjonil määratleda 
koos parlamendiga territoriaalse 
ühtekuuluvuse kontseptsioon ja eesmärk 
ning sellest määratlusest lähtudes rohkem 
arvestada kõigi tugeva territoriaalse 
mõõtmega ELi poliitikavaldkondade 
territoriaalse mõjuga; märgib olulist rolli, 
mida selle eesmärgi määratlemisel etendab 
regionaalarengukomisjon;

Or. pl

Muudatusettepanek 9
Gisela Kallenbach

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. nõuab tungivalt, et liikmesriigid 
näitaksid üles vajalikku poliitilist tahet, et 
lisada territoriaalse ühtekuuluvuse mõiste 
siseriiklikku õigusesse;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Victor Boştinaru

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. rõhutab, et pingutused territoriaalse 
ühtekuuluvuse eesmärgi saavutamiseks ei 
tohiks kaasa tuua ELi teiste eesmärkide 
saavutamiseks antava toetuse 
suurendamist; rõhutab, et 
ühtekuuluvuspoliitika on eraldi eesmärk 
ja suundumus selle laiendamisele tema 
horisontaalse olemuse tõttu mitte ei 
tugevda, vaid nõrgendab kontseptsiooni 
ning ELi suutlikkust eesmärk saavutada;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Victor Boştinaru

Arvamuse projekt
Lõige 3 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 b. kordab, et jätkuvalt on 
ühtekuuluvuspoliitika eesmärk jõukamate 
ja vähimarenenud piirkondade vaheliste 
erinevuste vähendamine; rõhutab, et 
territoriaalse ühtekuuluvuse eesmärgi 
lisamine täiendab seda põhieesmärki;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Lambert van Nistelrooij

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. märgib rahuldustundega, et Lissaboni 
lepinguga antakse regioonidele täpsem ja 
põhjalikum määratlus, millele ühendus 

4. märgib rahuldustundega, et Lissaboni 
lepinguga antakse regioonidele täpsem ja 
põhjalikum määratlus, nagu regioonid 
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peaks oma ühtekuuluvuspoliitika 
elluviimisel pöörama erilist tähelepanu;

maapiirkondades, demograafiliste 
probleemidega regioonid, äärealade ja 
piiriülesed regioonid, millele ühendus 
peaks oma ühtekuuluvuspoliitika 
elluviimisel pöörama erilist tähelepanu;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Emanuel Jardim Fernandes

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. märgib rahuldustundega, et riigi abi 
käsitlevate erisätetega kinnitatakse 
äärepoolseimate piirkondade eristaatus;

5. märgib rahuldustundega, et artikliga 349 
ja riigi abi käsitlevate erisätetega 
kinnitatakse äärepoolseimate piirkondade 
eristaatus;

Or. pt

Muudatusettepanek 14
Margie Sudre

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. märgib rahuldustundega, et riigi abi 
käsitlevate erisätetega kinnitatakse 
äärepoolseimate piirkondade eristaatus;

5. märgib rahuldustundega, et 
äärepoolseimate piirkondade eristaatus on 
kinnitatud ja sellele viidatakse nüüd riigi 
abi käsitlevates erisätetes;

Or. fr
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Muudatusettepanek 15
Catherine Stihler

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. usub kindlalt, et eelarvemenetluse
muudatuste tõttu, milleks on 
lepituskomitee kokkukutsumine juhul, kui 
parlament võtab muudatused vastu 
esimesel lugemisel, on vaja tugevdada 
regionaalarengukomisjoni ja 
eelarvekomisjoni vahelisi suhteid;

6. usub kindlalt, et eelarvemenetluse 
muudatuste tõttu, milleks on 
lepituskomitee kokkukutsumine juhul, kui 
parlament võtab muudatused vastu 
esimesel lugemisel, on vaja tugevdada 
regionaalarengukomisjoni ja 
eelarvekomisjoni vahelist koostööd;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Emanuel Jardim Fernandes

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. tervitab subsidiaarsuse põhimõtte 
laiendamist, eriti seoses kohalike ja 
piirkondlike asutustega, ning varajase 
hoiatuse mehhanismi juurutamist, mis 
peaks võimaldama liikmesriikide 
parlamentidel paremini hinnata 
ühenduse õigusloomega seotud 
ettepanekute vastavust subsidiaarsuse 
ja proportsionaalsuse põhimõtetele; 
juhib sellega seoses tähelepanu 
vajadusele tugevdada 
regionaalarengukomisjoni ja 
liikmesriikide parlamentide vahelisi 
suhteid; on sellega seoses arvamusel, et 
kohalike ja piirkondlike asutuste ja 
parlamentide kaasamine seoses 
subsidiaarsusega võiks olla oluline, 
ning tuletab meelde, et selline 
kaasamine sõltub siseriiklikest 

7. ;tervitab subsidiaarsuse põhimõtte 
laiendamist, eriti seoses kohalike ja 
piirkondlike asutustega, ning varajase 
hoiatuse mehhanismi juurutamist, mis 
peaks võimaldama liikmesriikide 
parlamentidel paremini hinnata 
ühenduse õigusloomega seotud 
ettepanekute vastavust subsidiaarsuse 
ja proportsionaalsuse põhimõtetele; 
juhib sellega seoses tähelepanu 
vajadusele tugevdada 
regionaalarengukomisjoni ja 
liikmesriikide parlamentide vahelisi 
suhteid, kasutades selleks teatavate 
sidekanalite arendamist või 
ühendamist; on sellega seoses 
arvamusel, et kohalike ja piirkondlike 
asutuste ja parlamentide kaasamine 
seoses subsidiaarsusega võiks olla 
oluline, ning tuletab meelde, et selline 
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normidest; kaasamine sõltub siseriiklikest 
normidest;

Or. pt

Muudatusettepanek 17
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. tervitab subsidiaarsuse põhimõtte 
laiendamist, eriti seoses kohalike ja 
piirkondlike asutustega, ning varajase 
hoiatuse mehhanismi juurutamist, mis 
peaks võimaldama liikmesriikide 
parlamentidel paremini hinnata ühenduse 
õigusloomega seotud ettepanekute 
vastavust subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtetele; juhib 
sellega seoses tähelepanu vajadusele 
tugevdada regionaalarengukomisjoni ja
liikmesriikide parlamentide vahelisi 
suhteid; on sellega seoses arvamusel, et 
kohalike ja piirkondlike asutuste ja 
parlamentide kaasamine seoses 
subsidiaarsusega võiks olla oluline, ning 
tuletab meelde, et selline kaasamine sõltub 
siseriiklikest normidest;

7. tervitab subsidiaarsuse põhimõtte 
laiendamist, eriti seoses kohalike ja 
piirkondlike asutustega, ning varajase 
hoiatuse mehhanismi juurutamist, mis 
peaks võimaldama liikmesriikide 
parlamentidel paremini hinnata ühenduse 
õigusloomega seotud ettepanekute 
vastavust subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtetele; juhib 
sellega seoses tähelepanu vajadusele 
tugevdada regionaalarengukomisjoni,
liikmesriikide parlamentide, kohalike ja 
piirkondlike ametivõimude vahelisi 
suhteid; on sellega seoses arvamusel, et 
kohalike ja piirkondlike asutuste ja 
parlamentide kaasamine seoses 
subsidiaarsusega võiks olla oluline, ning 
tuletab meelde, et selline kaasamine sõltub 
siseriiklikest normidest;

Or. bg

Muudatusettepanek 18
Gisela Kallenbach

Arvamuse projekt
Lõige 7 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. kiidab heaks, et liidu jagatud 
väärtused üldist majandushuvi pakkuvate 
teenuste osas, mis on sätestatud 
protokollis üldhuviteenuste kohta, on 
eelkõige järgmised:

– riiklike, piirkondlike ja kohalike 
asutuste oluline roll ja laiaulatuslik 
diskretsiooniõigus üldist majandushuvi 
pakkuvate teenuste osutamisel, tellimisel 
ja korraldamisel nii palju kui võimalik 
vastavalt kasutajate vajadustele;
– erinevate üldist majandushuvi 
pakkuvate teenuste mitmekesisus ning 
kasutajate vajaduste ja eelistuste 
erinevused, mis võivad tuleneda 
erinevatest geograafilistest, sotsiaalsetest 
või kultuurilistest olukordadest;
– kõrge kvaliteet, ohutus ja taskukohane 
hind, võrdne kohtlemine ning üldise 
juurdepääsu ja kasutajate õiguste 
edendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Arvamuse projekt
Lõige 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. toob välja, et uue põhiõiguste harta 
väljakuulutamisega pannakse rõhku 
piirkondlikele ametivõimudele ja Euroopa 
regioonide tasakaalustatud, stabiilsele 
arengule; on sellega seoses seisukohal, et 
regionaalarengukomisjon on vajalik, 
kuna ta püüab oma tegevuses olla 
kooskõlas harta sätetega ning asetada 
keskmesse mehed ja naised;
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Or. bg

Muudatusettepanek 20
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Arvamuse projekt
Lõige 9 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9 a. et võimaldada kohalikel ja 
regionaalsetel üksustel paremini mõista 
Lissaboni lepinguga kaasnevaid muutusi, 
nõuab Euroopa Liidu lepingu ja Euroopa 
Liidu toimimise lepingu konsolideeritud 
versioonide avaldamist esimesel 
võimalusel koos muudatustega.

Or. pl
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