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Muudatusettepanek 1
Ramona Nicole Mănescu

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tervitab piiriülese koostöö hõlmamist 
strateegilise vahendina Euroopa 
naabruspoliitikat ja partnerluse 
rahastamisvahendit käsitlevasse 
määrusesse, et arendada ühiseid projekte ja 
tugevdada suhteid Euroopa 
naabruspoliitika riikide ning liikmesriikide 
vahel; rõhutab siiski konkreetsete 
õigusaktide vajadust, et tagada mõlemal 
pool ELi piire korrapärane ja täpne
järelevalve ühiste tegevusprogrammide 
juhtimise ning elluviimise üle;

1. tervitab piiriülese koostöö hõlmamist 
strateegilise vahendina Euroopa 
naabruspoliitikat ja partnerluse 
rahastamisvahendit käsitlevasse 
määrusesse, et arendada ühiseid projekte ja 
tugevdada suhteid Euroopa 
naabruspoliitika riikide ning liikmesriikide 
vahel; rõhutab siiski konkreetsete 
õigusaktide loomise vajadust, selleks et 
tagada mõlemal pool ELi piire korrapärane 
järelevalve ühiste tegevusprogrammide 
juhtimise ning elluviimise protsessi üle;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Iratxe García Pérez

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. juhib tähelepanu, et piiriülene 
koostöö peaks aitama kaasa naabruses 
asuvate piirialade integreeritud ja 
säästvale piirkondlikule arengule ning 
harmoonilisele territoriaalsele 
integratsioonile ühenduse ja 
naaberriikide vahel; märgib, et parim viis 
selle eesmärgi saavutamiseks on 
ühendada välispoliitilised eesmärgid 
majandus-, sotsiaal- ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse poliitika eesmärkide ning 
meetmetega;

Or. es
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Muudatusettepanek 3
Iratxe García Pérez

Arvamuse projekt
Lõige 1 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 b. rõhutab vajadust parandada 
territoriaalse koostöö koordineerimist 
majandus-, sotsiaal- ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse poliitika raames koos 
piiriülese koostöö välistegevuse 
komponendiga, eelkõige kandidaatriikide, 
Euroopa naabruspoliitika riikide, 
Venemaa Föderatsiooni ja 
äärepoolseimate piirkondade 
naaberriikidega;

Or. es

Muudatusettepanek 4
Ramona Nicole Mănescu

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. kutsub komisjoni üles koostama 
aastateks 2007–2013 heakskiidetud kõikide 
ühiste tegevusprogrammide üksikasjalikku 
ülevaadet koos hinnanguga selle kohta, 
millises ulatuses on projektide elluviimisel 
järgitud läbipaistvuse, tõhususe ja 
partnerluse põhimõtteid; julgustab 
komisjoni määratlema kõige sagedasemaid 
probleeme, millega korraldusasutused nii 
ELi piirialadel kui ka Euroopa 
naabruspoliitika riikides kokku puutuvad, 
et järgmisel kavandamisperioodil leida 
asjakohasemaid lahendusi;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en
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Muudatusettepanek 5
Gisela Kallenbach

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. avaldab kahetsust subsidiaarsuse 
põhimõtte ebapiisava kohaldamise üle, 
mida on märgitud programmi elluviimist 
käsitlevates esimestes raportites; kutsub 
seetõttu komisjoni üles edendama 
piirkondlike ja kohalike omavalitsuste 
suuremat kaasatust nii programmide 
juhtimises kui ka projektide elluviimises 
kasutades detsentraliseeritumat 
lähenemisviisi;

3. avaldab kahetsust subsidiaarsuse 
põhimõtte ebapiisava kohaldamise üle, 
mida on märgitud programmi elluviimist 
käsitlevates esimestes raportites; kutsub 
seetõttu komisjoni üles edendama 
piirkondlike ja kohalike omavalitsuste 
suuremat kaasatust nii programmide 
juhtimises kui ka projektide elluviimises,
kasutades detsentraliseeritumat 
lähenemisviisi; märgib, et toimivate 
detsentraliseeritud struktuuride loomine 
on oluline eeldus Euroopa 
naabruspoliitika projektide eduka 
rakendamise jaoks;

Or. de

Muudatusettepanek 6
Ramona Nicole Mănescu

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. avaldab kahetsust subsidiaarsuse 
põhimõtte ebapiisava kohaldamise üle, 
mida on märgitud programmi elluviimist 
käsitlevates esimestes raportites; kutsub 
seetõttu komisjoni üles edendama 
piirkondlike ja kohalike omavalitsuste 
suuremat kaasatust nii programmide 
juhtimises kui ka projektide elluviimises 
kasutades detsentraliseeritumat 
lähenemisviisi;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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Muudatusettepanek 7
Ramona Nicole Mănescu

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. kahetseb teadaolevat koordineerimise 
puudulikkust Euroopa naabruspoliitika ja 
partnerluse rahastamisvahendi ning 
Euroopa regionaalarengu fondi
rahastamises ja nõuab olemasolevate 
õigusaktide rangemat kohaldamist, et 
ühtlustada eeskirju, lihtsustada menetlusi
ning vältida kattumist; ootab seoses sellega 
komisjonilt teavet topeltrahastamise 
vältimiseks võetud kontrollimeetmete 
kohta;

4. kahetseb teadaolevat koordineerimise 
puudulikkust Euroopa naabruspoliitika ja 
partnerluse rahastamisvahendi ning 
Euroopa Regionaalarengu Fondi
rahastamises ja nõuab menetluste 
lihtsustamist ja eeskirjade ühtlustamist, et 
saavutada olemasolevate õigusaktide 
parem rakendamine ning vältida 
kattumist; ootab seoses sellega komisjonilt 
teavet topeltrahastamise vältimiseks võetud 
kontrollimeetmete kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Gisela Kallenbach

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. on seisukohal, et tuleks kohaldada 
integreeritud lähenemisviisi, mis tagab 
hädavajaliku koordineerimise tasandite 
(alates kohalikust kuni Euroopa 
tasandini), valdkondlike poliitikate ja 
toetusprogrammide vahel;

Or. de
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Muudatusettepanek 9
Jan Olbrycht

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. julgustab komisjoni lihtsustama 
kogemuste ja parimate tavade vahetamist 
piiriüleses koostöös Euroopa 
naabruspoliitika programmide ning 
Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi 
raames välja töötatud projektide ja võetud 
meetmete vahel; usub eriti, et ametnikele 
mõeldud koolitus- ja partnerlusalgatusi 
tuleks soodustada; soovitab seoses sellega 
regulaarselt analüüsida suutlikkuse ja 
institutsioonilise arengu edusamme 
mõlemal pool EL piire;

5. julgustab komisjoni lihtsustama 
kogemuste ja parimate tavade vahetamist 
piiriüleses koostöös Euroopa 
naabruspoliitika programmide ning 
Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi ja 
juba lõpule viidud Euroopa Ühenduse 
algatuse Interreg III raames välja töötatud 
projektide ja võetud meetmete vahel; usub 
eriti, et ametnikele mõeldud koolitus- ja 
partnerlusalgatusi tuleks soodustada; 
soovitab seoses sellega regulaarselt 
analüüsida suutlikkuse ja institutsioonilise 
arengu edusamme mõlemal pool ELi piire;

Or. pl

Muudatusettepanek 10
Grażyna Staniszewska

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. julgustab komisjoni lihtsustama 
kogemuste ja parimate tavade vahetamist 
piiriüleses koostöös Euroopa 
naabruspoliitika programmide ning 
Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi 
raames välja töötatud projektide ja võetud 
meetmete vahel; usub eriti, et ametnikele 
mõeldud koolitus- ja partnerlusalgatusi 
tuleks soodustada; soovitab seoses sellega 
regulaarselt analüüsida suutlikkuse ja 
institutsioonilise arengu edusamme 
mõlemal pool EL piire;

5. julgustab komisjoni lihtsustama 
kogemuste ja parimate tavade vahetamist 
piiriüleses koostöös Euroopa 
naabruspoliitika programmide ning 
Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi 
raames välja töötatud projektide ja võetud 
meetmete vahel; usub eriti, et ametnikele 
mõeldud koolitus- ja partnerlusalgatusi 
(sealhulgas programmid naaberriikide 
keelte õppimiseks) tuleks soodustada; 
soovitab seoses sellega regulaarselt 
analüüsida suutlikkuse ja institutsioonilise 
arengu edusamme mõlemal pool ELi piire;
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Muudatusettepanek 11
Gisela Kallenbach

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. on seisukohal, et lihtsamad kontaktid 
inimeste vahel ja isiklikud kogemused 
seoses demokraatia ja õigusriigi 
põhimõtetega on eeldus Euroopa 
naabruspoliitika projektide optimaalse 
rakendamise jaoks; kutsub seetõttu ELi 
liikmesriike ja Euroopa naabruspoliitika 
riike üles viima ellu viisalihtsustuse 
projekte nii ELi ja Euroopa 
naabruspoliitika partnerriikide vahel kui 
ka üksikute naaberriikide vahel;

Or. de

Muudatusettepanek 12
Iratxe García Pérez

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. nõuab tungivalt, et komisjon ning 
riiklikud, piirkondlikud ja kohalikud 
omavalitsused edendaksid 
partnerlusprogramme linnade ja 
piirkondade vahel ning pakuksid selleks 
vastavat abi, et luua haldussuutlikkust 
naaberriikide kohalikul ja piirkondlikul 
tasandil ning edendada 
kodanikuühiskonna vahetusprogramme, 
samuti mikroprojekte;

Or. es
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Muudatusettepanek 13
Grażyna Staniszewska

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. kutsub komisjoni üles aktiivselt 
edendama piiriüleseid majanduslikke, 
sotsiaalseid ja institutsioonidevahelisi 
sidemeid, arvestades antud kontekstis 
vastasmõju madalat taset piirialade vahel, 
kelle asukoht takistab olulisel määral 
nende arengut;

Or. pl

Muudatusettepanek 14
Iratxe García Pérez

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. rõhutab sooküsimuste, võrdsete 
võimaluste ning puuetega inimeste ja 
eakate erivajaduste süvalaiendamise 
tähtsust Euroopa naabruspoliitika ja 
partnerluse rahastamisvahendi kaudu 
rahastatud projektides;

Or. es

Muudatusettepanek 15
Gisela Kallenbach

Arvamuse projekt
Lõige 7
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. on seisukohal, et Euroopa 
naabruspoliitikaga seonduvate peamiste 
programmdokumentide eesmärkide 
saavutamiseks peaks Euroopa 
naabruspoliitika ja partnerluse 
rahastamisvahend keskenduma 
tasakaalustatud strateegiale Ida ja Lõuna 
vahel, omades konkreetset lähenemisviisi 
mõlemas piirkonnas, aidates sellega teatud 
piirkondadel ühiseid eesmärke kasutades 
saavutada uuenduslikke 
arengukontseptsioone.

7. on seisukohal, et Euroopa 
naabruspoliitikaga seonduvate peamiste 
programmdokumentide eesmärkide 
saavutamiseks peaks Euroopa 
naabruspoliitika ja partnerluse 
rahastamisvahend keskenduma 
tasakaalustatud strateegiale Ida ja Lõuna 
vahel, omades konkreetset lähenemisviisi 
mõlemas piirkonnas, aidates sellega teatud 
piirkondadel ühiseid eesmärke kasutades 
võtta vastu uuenduslikke 
arengukontseptsioone.

Or. de

Muudatusettepanek 16
Iratxe García Pérez

Arvamuse projekt
Lõige 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. juhib tähelepanu, et Euroopa 
naabruspoliitika annab esmaklassilise 
raamistiku piirkondlikule koostööle 
keskkonna, energiavarustuse kindluse, 
kultuuri, transpordi, piirihalduse ja 
rändega seotud küsimustes; toetab 
võimaluse korral läbirääkimisi õiguslikult 
siduvate valdkondlike kokkulepete üle, 
mis lihtsustavad ühispoliitika 
integreerimist; rõhutab eelkõige vajadust 
investeerida üleeuroopaliste transpordi- ja 
energiavõrkude pikendamisse Euroopa 
naabruspoliitika riikidesse.

Or. es
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Muudatusettepanek 17
Gisela Kallenbach

Arvamuse projekt
Lõige 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. rõhutab, et kliimamuutuste vastu 
võitlemine ja energiatõhususe 
edendamine on ELi ja kõigi Euroopa 
naabruspoliitika partnerriikide vahelise 
tõhustatud koostöö põhivaldkonnad; on 
seisukohal, et toetada tuleks üksnes 
projekte, mis vastavad säästva arengu 
põhimõtetele.

Or. de

Muudatusettepanek 18
Markus Pieper

Arvamuse projekt
Lõige 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. julgustab komisjoni esitama 
ettepaneku tõhustatud naabruspoliitika 
kohta, mis võimaldab naaberriikidel, kelle 
ühinemisläbirääkimistel on praegu vähe 
väljavaateid edule, luua sellele vaatamata 
püsivaid sidemeid ELiga.

Or. de
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