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Muudatusettepanek 1
Iratxe García Pérez

Arvamuse projekt
Lõige -1 (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

-1. arvestades, et ELi 
ühtekuuluvuspoliitika on endiselt 
Euroopa integratsiooniprotsessi keskne 
sammas ning etendab aktiivset rolli 
ebavõrdsuse ja arengulise mahajäämuse 
vähendamisel;

Or. es

Muudatusettepanek 2
Bart Staes

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. on seisukohal, et ELi regionaalpoliitika 
on paljude aastate vältel Euroopa üldsusele 
oma ainulaadset Euroopa lisandväärtust 
näidanud, edendades tõhusalt 
majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust 
kogu ELis, aidates samal ajal kaasa 
Lissaboni strateegia kasvu ja töökohtade 
loomise eesmärkide saavutamisele; on 
seega vastu kõikidele selle ühenduse 
poliitika taasriigistamise katsetele; kinnitab 
oma ammust seisukohta, et 
ühtekuuluvuspoliitika peaks hõlmama kogu 
ELi territooriumi ning et suurem osa 
kättesaadavatest rahalistest vahenditest 
peaks olema suunatud vähemarenenud 
piirkondade vajadustele;

1. on seisukohal, et ELi regionaalpoliitika 
on paljude aastate vältel Euroopa üldsusele 
oma ainulaadset Euroopa lisandväärtust 
näidanud, edendades tõhusalt 
majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust 
kogu ELis, aidates samal ajal kaasa 
Lissaboni strateegia kasvu ja töökohtade 
loomise eesmärkide saavutamisele; on 
seega vastu kõikidele selle ühenduse 
poliitika taasriigistamise katsetele; kinnitab 
oma ammust seisukohta, et 
ühtekuuluvuspoliitika peaks hõlmama kogu 
ELi territooriumi ning et suurem osa 
kättesaadavatest rahalistest vahenditest 
peaks olema suunatud vähemarenenud 
piirkondade vajadustele; palub komisjonil 
hinnata, millises ulatuses saab 
struktuurifondide programmide abil 
aidata saavutada ühenduse õigusaktide 
konkreetseid eesmärke, näiteks neid, mis 
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on sätestatud ühenduse kliimamuutusi 
käsitlevates ja energiaalastes õigusaktides 
ning bioloogilise mitmekesisuse 
tegevuskavas; 

Or. en

Muudatusettepanek 3
Jean Marie Beaupuy

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. on seisukohal, et ELi regionaalpoliitika 
on paljude aastate vältel Euroopa üldsusele 
oma ainulaadset Euroopa lisandväärtust 
näidanud, edendades tõhusalt 
majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust 
kogu ELis, aidates samal ajal kaasa 
Lissaboni strateegia kasvu ja töökohtade 
loomise eesmärkide saavutamisele; on 
seega vastu kõikidele selle ühenduse 
poliitika taasriigistamise katsetele; kinnitab 
oma ammust seisukohta, et 
ühtekuuluvuspoliitika peaks hõlmama kogu 
ELi territooriumi ning et suurem osa 
kättesaadavatest rahalistest vahenditest 
peaks olema suunatud vähemarenenud 
piirkondade vajadustele;

1. on seisukohal, et ELi regionaalpoliitika 
on paljude aastate vältel Euroopa üldsusele 
oma ainulaadset Euroopa lisandväärtust 
näidanud, edendades tõhusalt 
majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust 
kogu ELis, aidates samal ajal kaasa 
Lissaboni strateegia kasvu ja töökohtade 
loomise eesmärkide ning Göteborgis 
kokku lepitud säästva arengu eesmärkide
saavutamisele; on seega vastu kõikidele 
selle ühenduse poliitika taasriigistamise 
katsetele; kinnitab oma ammust seisukohta, 
et ühtekuuluvuspoliitika peaks hõlmama 
kogu ELi territooriumi ning et suurem osa 
kättesaadavatest rahalistest vahenditest 
peaks olema suunatud vähemarenenud 
piirkondade vajadustele;

Or. fr

Muudatusettepanek 4
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. on seisukohal, et ELi regionaalpoliitika 1. on seisukohal, et ELi regionaalpoliitika 
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on paljude aastate vältel Euroopa üldsusele 
oma ainulaadset Euroopa lisandväärtust 
näidanud, edendades tõhusalt 
majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust 
kogu ELis, aidates samal ajal kaasa 
Lissaboni strateegia kasvu ja töökohtade 
loomise eesmärkide saavutamisele; on 
seega vastu kõikidele selle ühenduse 
poliitika taasriigistamise katsetele; kinnitab 
oma ammust seisukohta, et 
ühtekuuluvuspoliitika peaks hõlmama kogu 
ELi territooriumi ning et suurem osa 
kättesaadavatest rahalistest vahenditest 
peaks olema suunatud vähemarenenud
piirkondade vajadustele;

on paljude aastate vältel Euroopa üldsusele 
oma ainulaadset Euroopa lisandväärtust 
näidanud, edendades tõhusalt 
majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust 
kogu ELis, aidates samal ajal kaasa 
Lissaboni strateegia kasvu ja töökohtade 
loomise eesmärkide saavutamisele; on 
seega vastu kõikidele selle ühenduse 
poliitika taasriigistamise katsetele; kinnitab 
oma ammust seisukohta, et 
ühtekuuluvuspoliitika peaks hõlmama kogu 
ELi territooriumi ning et suurem osa 
kättesaadavatest rahalistest vahenditest 
peaks olema suunatud vaeseimate
piirkondade vajadustele;

Or. pl

Muudatusettepanek 5
Jean Marie Beaupuy

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. on seisukohal, et 
ühtekuuluvuspoliitikat on vaja veelgi 
tugevdada ning suuremat rõhku tuleks 
panna ühtekuuluvuspoliitika loodavale 
lisandväärtusele; nõuab seepärast 
ühtekuuluvuspoliitika jaoks piisavate 
rahaliste vahendite eraldamist ühenduse 
tasandil; 

Or. fr

Muudatusettepanek 6
Pedro Guerreiro

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. rõhutab, et vaatamata ELis 
lähenemises saavutatud edusammudele 
on absoluutne ebavõrdsus endiselt suur 
ning liikmesriikidevahelised erinevused 
heaolu taseme vahel on ikka veel tohutud, 
kaasa arvatud viimaste aastate püsiva 
kaugenemise juhtumid;

Or. pt

Muudatusettepanek 7
Pedro Guerreiro

Arvamuse projekt
Lõige 1 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 b. rõhutab, et struktuuripoliitika esmane 
eesmärk peab olema piirkondadevaheliste 
arenguerinevuste vähendamine, tõelise 
lähenemise edendamine ning 
majanduskasvu ja tööhõive 
stimuleerimine, ning et struktuuripoliitika 
peab liidu vähemsoodsas olukorras 
olevate liikmesriikide ja piirkondade jaoks 
olema ühtsest turust, majandus- ja 
rahaliidust ning rahvusvahelise 
kaubanduse liberaliseerimisest tulenevate 
suurenenud kulude ümberjaotamise ja 
hüvitamise vahend;

Or. pt

Muudatusettepanek 8
Pedro Guerreiro

Arvamuse projekt
Lõige 1 c (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 c. väljendab muret seoses asjaoluga, et 
mõnes piirkonnas ei ole ühendusepoolne 
rahastamine olnud piisav, et 
kompenseerida ühtse turu, majandus- ja 
rahaliidu ning rahvusvahelise 
kaubanduse liberaliseerimise kahjulikke 
mõjusid; palub seega komisjonil viia läbi 
põhjalik analüüs stabiilsuse ja kasvu 
pakti, euro kasutuselevõtu ning sise- ja 
rahvusvaheliste turgude liberaliseerimise 
mõju kohta ühtekuuluvuspoliitikale ja 
lähenemisele ELis;

Or. pt

Muudatusettepanek 9
Iratxe García Pérez

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on seisukohal, et piisavate rahaliste 
vahendite tagamine pärast 2013. aastat on 
asendamatu võimaldamaks 
ühtekuuluvuspoliitikal mitte ainult jätkata 
tavapäraste ülesannete edukat täitmist, vaid 
ühtlasi tegelda mitmete uute olulise 
piirkondliku mõjuga globaalsete 
väljakutsetega, näiteks kliimamuutused ja 
demograafilised muutused, energiatõhusus 
ja linnadesse koondumine, nagu on 
täpsustatud komisjoni neljandas aruandes 
majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse 
kohta (KOM(2007)0273); on seega 
seisukohal, et ELi SKTst 0,35 % 
eraldamine on selle poliitika rahastamiseks 
ebapiisav;

2. on seisukohal, et piisavate rahaliste 
vahendite tagamine pärast 2013. aastat on 
asendamatu võimaldamaks 
ühtekuuluvuspoliitikal mitte ainult jätkata 
tavapäraste ülesannete edukat täitmist, vaid 
ühtlasi tegelda mitmete uute olulise 
piirkondliku mõjuga globaalsete 
väljakutsetega, näiteks kliimamuutused ja 
demograafilised muutused, 
rahvastikukadu, globaliseerumisega 
kohanemine, maapiirkondade 
taaselustamine, energiatõhusus ja 
linnadesse koondumine, nagu on 
täpsustatud komisjoni neljandas aruandes 
majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse 
kohta (KOM(2007)0273); on seega 
seisukohal, et ELi SKTst 0,35 % 
eraldamine on selle poliitika rahastamiseks 
ebapiisav;
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Or. es

Muudatusettepanek 10
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on seisukohal, et piisavate rahaliste 
vahendite tagamine pärast 2013. aastat on 
asendamatu võimaldamaks 
ühtekuuluvuspoliitikal mitte ainult jätkata 
tavapäraste ülesannete edukat täitmist, vaid 
ühtlasi tegelda mitmete uute olulise 
piirkondliku mõjuga globaalsete 
väljakutsetega, näiteks kliimamuutused ja 
demograafilised muutused, energiatõhusus 
ja linnadesse koondumine, nagu on 
täpsustatud komisjoni neljandas aruandes 
majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse 
kohta (KOM(2007)0273); on seega 
seisukohal, et ELi SKTst 0,35 % 
eraldamine on selle poliitika rahastamiseks 
ebapiisav;

2. on seisukohal, et piisavate rahaliste 
vahendite tagamine uue mitmeaastase 
finantsraamistiku alusel pärast 2013. 
aastat on asendamatu võimaldamaks 
ühtekuuluvuspoliitikal mitte ainult jätkata 
tavapäraste ülesannete edukat täitmist, vaid 
ühtlasi tegelda mitmete uute olulise 
piirkondliku mõjuga globaalsete 
väljakutsetega, näiteks kliimamuutused ja 
demograafilised muutused, energiatõhusus 
ja linnadesse koondumine, nagu on 
täpsustatud komisjoni neljandas aruandes 
majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse 
kohta (KOM(2007)0273); on seega 
seisukohal, et ELi SKTst mitte rohkem kui
0,35 % eraldamine selle poliitika 
rahastamiseks ei ole kaugeltki piisav;

Or. pl

Muudatusettepanek 11
Oldřich Vlasák

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on seisukohal, et piisavate rahaliste 
vahendite tagamine pärast 2013. aastat on 
asendamatu võimaldamaks 
ühtekuuluvuspoliitikal mitte ainult jätkata 
tavapäraste ülesannete edukat täitmist, vaid 
ühtlasi tegelda mitmete uute olulise 
piirkondliku mõjuga globaalsete 

2. on seisukohal, et piisavate rahaliste 
vahendite tagamine pärast 2013. aastat on 
asendamatu võimaldamaks 
ühtekuuluvuspoliitikal mitte ainult jätkata 
tavapäraste ülesannete edukat täitmist, vaid 
ühtlasi tegelda mitmete uute olulise 
piirkondliku mõjuga globaalsete 
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väljakutsetega, näiteks kliimamuutused ja 
demograafilised muutused, energiatõhusus 
ja linnadesse koondumine, nagu on 
täpsustatud komisjoni neljandas aruandes 
majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse 
kohta (KOM(2007)0273); on seega 
seisukohal, et ELi SKTst 0,35 % 
eraldamine on selle poliitika 
rahastamiseks ebapiisav;

väljakutsetega, näiteks kliimamuutused ja 
demograafilised muutused, energiatõhusus 
ja linnadesse koondumine, nagu on 
täpsustatud komisjoni neljandas aruandes 
majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse 
kohta (KOM(2007)0273);

Or. cs

Muudatusettepanek 12
Iratxe García Pérez

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. rõhutab traditsiooniliste 
rahastamismehhanismide säilitamise 
tähtsust etapiviisiliselt toetatavate
piirkondade / üleminekupiirkondade ning 
ühtekuuluvusfondist lahkuvate 
liikmesriikide jaoks, selleks et ühtlustada 
saavutatud lähenemistasemeid;

Or. es

Muudatusettepanek 13
Pedro Guerreiro

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. on seisukohal, et olemasolevad 
ühenduse ühtekuuluvuspoliitika rahalised 
vahendid ei ole piisavad toimetulekuks 
tegeliku lähenemise, piirkondlike 
erinevuste, tööpuuduse kõrge taseme, 
sissetulekute ebavõrdsuse ja vaesusega 
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seotud vajadustega ELis; kinnitab 
seepärast vajadust suurendada ühenduse 
eelarvet, mille keskne ja esmane eesmärk 
on edendada majanduslikku ja sotsiaalset 
ühtekuuluvust liidus;

Or. pt

Muudatusettepanek 14
Iratxe García Pérez

Arvamuse projekt
Lõige 2 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 b. rõhutab majandus-, sotsiaal- ja 
territoriaalpoliitika piisava rahastamise 
vajadust, et vähendada püsivat 
piirkondlikku ebavõrdsust seoses 
juurdepääsetavuse ning keskuse ja 
äärealade vahelise ühendusega, mis 
tuleneb geograafiliselt ja struktuuriliselt 
ebasoodsast asukohast, puudulikust 
investeerimisest 
transpordiinfrastruktuuridesse, võimalike 
transpordiühenduste mitmekesistamise 
ebaõnnestumisest, ebapiisavatest avalikest 
teenustest sellistes valdkondades nagu 
haridus ja tervishoid jms; rõhutab 
eelkõige juurdepääsetavuse seisukohast 
olulisi takistusi, mis on probleemiks 
mägipiirkondadele ja saartele, 
kaugematele ja äärepoolseimatele 
piirkondadele, isoleeritud piirilinnadele, 
hõredalt asustatud ning rahvastikukao all 
kannatavatele piirkondadele;

Or. es
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Muudatusettepanek 15
Pedro Guerreiro

Arvamuse projekt
Lõige 2 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 b. on veendunud, et kindel ja korralikult 
rahastatav Euroopa regionaalpoliitika on 
peamine tingimus järjestikuste 
laienemiste assimileerimiseks ning 
laienenud liidus sotsiaalse, majandusliku 
ja territoriaalse ühtekuuluvuse 
saavutamiseks; 

Or. pt

Muudatusettepanek 16
Iratxe García Pérez

Arvamuse projekt
Lõige 2 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 c. rõhutab piisavate vahendite vajadust, 
selleks et vähendada olulist tehnoloogilist 
lõhet arenenumate ja vähemsoodsate 
piirkondade vahel; 

Or. es

Muudatusettepanek 17
Pedro Guerreiro

Arvamuse projekt
Lõige 2 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 c. on seisukohal, et olemasolevad
ühenduse ühtekuuluvuspoliitika vahendid 
ei ole piisavad, et tulla toime tegeliku 
lähenemise vajadustega või tegelda 
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piirkondlike erinevuste, kõrge 
tööpuuduse, sissetulekute ebavõrdsuse ja 
vaesusega ELis; peab seepärast 
ülioluliseks suurendada ühendusepoolset 
rahastamist vähemalt 1,24 % võrra ELi 
kogurahvatulust, uurides samal ajal kõiki 
võimalusi, mida pakub Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 
institutsioonidevaheline kokkulepe 
eelarvedistsipliini ja usaldusväärse 
finantsjuhtimise kohta 1, ning tagades 
selle täieliku rakendamise, mille puhul 
esmatähtis eesmärk on majandusliku ja 
sotsiaalse ühtekuuluvuse edendamine;

Or. pt

Muudatusettepanek 18
Iratxe García Pérez

Arvamuse projekt
Lõige 2 d (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 d. kinnitab vajadust säilitada ELi 
ühtekuuluvuspoliitika, mida toetatakse 
eelarvelise finantseerimisega, selleks et 
kooskõlastada kogu liidus lähenemises 
tehtud edusamme, tuletades meelde, et 
liikmesriikidevaheline lähenemine varjab 
siiski suurenevaid piirkondadevahelisi ja 
piirkonnasiseseid erinevusi; märgib 
lisaks, et kõnealuseid piirkondlikke ja 
allpiirkondlikke erinevusi võib täheldada 
eri valdkondades, nagu tööhõive, 
tootlikkus, sissetulekud, haridustase, 
innovatsioonivõime; rõhutab 
territoriaalse koostöö rolli nende 
probleemidega tegelemisel ja nõuab 
seepärast, et eelarveeraldised oleksid 
kõnealuse eesmärgi saavutamiseks 
piisavad;

                                               
1 ELT C 331, 7.12.1993, lk 1.
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Or. es

Muudatusettepanek 19
Jean Marie Beaupuy

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab struktuurifondide rakendamise 
menetluste lihtsustamise vajadust eriti 
juhtimise ja kontrollisüsteemide puhul; 
märgib, et süsteemi keerukus on teatud 
määral süüdi liikmesriikide poolses 
olemasolevate vahendite kehvas 
ärakasutamises; palub komisjonil edasise 
viivituseta esitada konkreetsed ettepanekud 
asjakohaste menetluste lihtsustamiseks, 
mis tuleks kohe rakendada; 

3. rõhutab struktuurifondide rakendamise 
menetluste lihtsustamise vajadust eriti 
juhtimise ja kontrollisüsteemide puhul, 
võttes samal ajal meetmeid pettuste ja 
eeskirjade eiramise vastu; märgib, et 
süsteemi keerukus on teatud määral süüdi 
liikmesriikide poolses olemasolevate 
vahendite kehvas ärakasutamises; tervitab 
komisjoni hiljutisi ettepanekuid liidu 
ühtekuuluvuspoliitika varase 
läbivaatamise kohta, et lisada konkreetsed 
ettepanekud asjakohaste menetluste 
lihtsustamiseks, mis tuleks kohe 
rakendada; 

Or. fr

Muudatusettepanek 20
Bart Staes

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab struktuurifondide rakendamise 
menetluste lihtsustamise vajadust eriti 
juhtimise ja kontrollisüsteemide puhul; 
märgib, et süsteemi keerukus on teatud 
määral süüdi liikmesriikide poolses 
olemasolevate vahendite kehvas 
ärakasutamises; palub komisjonil edasise 
viivituseta esitada konkreetsed ettepanekud 
asjakohaste menetluste lihtsustamiseks, 

3. rõhutab struktuurifondide rakendamise 
menetluste lihtsustamise vajadust eriti 
juhtimise ja kontrollisüsteemide puhul, 
tagades samal ajal 
finantskontrollimehhanismide 
nõuetekohasuse ja tegevuskava 
elluviimise, selleks et tugevdada 
struktuurimeetmete puhul järelevalvet 
liikmesriikidega koostöös toimuva halduse 
alusel; märgib, et süsteemi keerukus on 
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mis tuleks kohe rakendada; teatud määral süüdi liikmesriikide poolses 
olemasolevate vahendite kehvas 
ärakasutamises; palub komisjonil edasise 
viivituseta esitada konkreetsed ettepanekud 
asjakohaste menetluste lihtsustamiseks, 
mis tuleks kohe rakendada;

Or. en

Muudatusettepanek 21
Iratxe García Pérez

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab struktuurifondide rakendamise 
menetluste lihtsustamise vajadust eriti 
juhtimise ja kontrollisüsteemide puhul; 
märgib, et süsteemi keerukus on teatud 
määral süüdi liikmesriikide poolses 
olemasolevate vahendite kehvas 
ärakasutamises; palub komisjonil edasise 
viivituseta esitada konkreetsed ettepanekud 
asjakohaste menetluste lihtsustamiseks, 
mis tuleks kohe rakendada; 

3. rõhutab struktuurifondide rakendamise 
menetluste lihtsustamise vajadust eriti 
juhtimise ja kontrollisüsteemide puhul; 
märgib, et süsteemi keerukus on teatud 
määral süüdi liikmesriikide poolses 
olemasolevate vahendite kehvas 
ärakasutamises; palub komisjonil edasise 
viivituseta esitada konkreetsed ettepanekud 
asjakohaste menetluste lihtsustamiseks, 
mis tuleks kohe rakendada, ning 
kohustuste ja pädevuste selge jaotuse 
tagamiseks ELi, liikmesriikide ning 
piirkondlike ja kohalike ametiasutuste 
vahel;

Or. es

Muudatusettepanek 22
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab struktuurifondide rakendamise 
menetluste lihtsustamise vajadust eriti 

3. rõhutab struktuurifondide rakendamise 
menetluste lihtsustamise vajadust eriti 
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juhtimise ja kontrollisüsteemide puhul; 
märgib, et süsteemi keerukus on teatud 
määral süüdi liikmesriikide poolses 
olemasolevate vahendite kehvas 
ärakasutamises; palub komisjonil edasise 
viivituseta esitada konkreetsed ettepanekud 
asjakohaste menetluste lihtsustamiseks, 
mis tuleks kohe rakendada;

juhtimise ja kontrollisüsteemide puhul, 
kaasa arvatud riiklikul ja piirkondlikul 
tasandil; märgib, et süsteemi keerukus on 
teatud määral süüdi liikmesriikide poolses 
olemasolevate vahendite kehvas 
ärakasutamises; palub komisjonil edasise 
viivituseta esitada konkreetsed ettepanekud 
asjakohaste menetluste lihtsustamiseks, 
mis tuleks kohe rakendada;

Or. pl

Muudatusettepanek 23
Bart Staes

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. märgib, et komisjon on esmakordselt 
asunud süstemaatiliselt hindama 2000.–
2006. aasta tegevuskavade tõhusust; ootab 
suure huviga selle hindamise tulemusi, mis 
on tõsiseks katseks mõõta 
ühtekuuluvuspoliitika meetmete tõhusust; 
märgib siiski, et positiivsete mõjude, mida 
ühtekuuluvuspoliitika tegelikkuses on 
toonud, täielik hindamine on äärmiselt 
keeruline, kuna neid ei saa mõõta 
ainuüksi majanduslike näitajatega;

4. märgib, et komisjon on esmakordselt 
asunud süstemaatiliselt hindama 2000.–
2006. aasta tegevuskavade tõhusust; ootab 
suure huviga selle hindamise tulemusi, mis 
on tõsiseks katseks mõõta 
ühtekuuluvuspoliitika meetmete tõhusust; 
nõuab tungivalt, et komisjon muudaks 
2007.–2013. aasta finantsraamistikust
ELi-poolse rahastamise sõltuvaks 
ühenduse õigusaktide konkreetsete 
eesmärkide, näiteks ühenduse 
kliimamuutusi käsitlevates ja 
energiaalastes õigusaktides ja bioloogilise 
mitmekesisuse tegevuskavas sätestatu 
saavutamisest ning tagaks ühenduse 
keskkonnaõiguse rikkumise korral ELi-
poolse rahastamise peatamise;

Or. en
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Muudatusettepanek 24
Jan Olbrycht

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. märgib, et komisjon on esmakordselt 
asunud süstemaatiliselt hindama 2000.–
2006. aasta tegevuskavade tõhusust; ootab 
suure huviga selle hindamise tulemusi, mis 
on tõsiseks katseks mõõta 
ühtekuuluvuspoliitika meetmete tõhusust; 
märgib siiski, et positiivsete mõjude, mida 
ühtekuuluvuspoliitika tegelikkuses on 
toonud, täielik hindamine on äärmiselt 
keeruline, kuna neid ei saa mõõta ainuüksi 
majanduslike näitajatega;

4. märgib, et komisjon on esmakordselt 
asunud süstemaatiliselt hindama 2000.–
2006. aasta tegevuskavade tõhusust; ootab 
suure huviga selle hindamise tulemusi, mis 
on tõsiseks katseks mõõta 
ühtekuuluvuspoliitika meetmete tõhusust; 
märgib siiski, et positiivsete mõjude, mida 
ühtekuuluvuspoliitika tegelikkuses on 
toonud, täielik hindamine käesolevas 
etapis on äärmiselt keeruline, kuna võetud 
meetmete täielik mõju on tajutav alles 
hiljem ja seda ei saa mõõta ainuüksi 
majanduslike näitajatega;

Or. pl

Muudatusettepanek 25
Pedro Guerreiro

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. on veendunud, et 
ühtekuuluvuspoliitika ja sellega seotud 
rahalised vahendid peavad olema 
suunatud majandus-, sotsiaal- ja 
territoriaalarengu edendamisele ega tohi 
seega olla allutatud konkurentsile ja 
Lissaboni strateegia piirangute 
vähendamise kriteeriumidele; on 
seisukohal, et nendes liikmesriikides ja 
piirkondades, kus sotsiaal- ja 
majandusareng jääb endiselt maha, ei 
tohi lähenemist kui eesmärki lubada 
asendada konkurentsivõimega; 
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Or. pt

Muudatusettepanek 26
Pedro Guerreiro

Arvamuse projekt
Lõige 4 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 b. rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitikas ei 
tohi näha üksnes teiste valdkondlike 
poliitikate eesmärkide saavutamise 
vahendit, sest see on ühenduse 
täieõiguslik poliitika, mis pakub olulist 
lisandväärtust;

Or. pt

Muudatusettepanek 27
Emmanouil Angelakas, Lambert van Nistelrooij

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. tunnistab, et praegune finantskriis on 
oluliselt muutnud majanduslikku ja rahalist 
olukorda paljudes liikmesriikides; märgib, 
et selle kriisi tagajärjel on riikide 
investeerimisprioriteedid muutunud ja 
seetõttu võidakse mitmeid tegevuskavasid 
kohandada; rõhutab tõsiasja, et 
liikmesriigid võivad ühtlasi silmitsi seista 
likviidsusprobleemidega, mis ei lase neil 
tagada riigi osamaksete tasumist 
struktuurimeetmete ja kavade 
rakendamiseks; nõuab tungivalt, et 
komisjon teeks tihedat koostööd 
liikmesriikidega ühises pingutuses Euroopa 
majanduse taaskäivitamiseks; ühtlasi palub 
komisjonil esitada ettepanekud vajalike
muudatuste tegemiseks olemasolevas
2007.–2013. aasta struktuurifondide 

5. tunnistab, et praegune finantskriis on 
oluliselt muutnud majanduslikku ja rahalist 
olukorda paljudes liikmesriikides; märgib, 
et selle kriisi tagajärjel on riikide 
investeerimisprioriteedid muutunud ja 
seetõttu võidakse mitmeid tegevuskavasid 
kohandada; rõhutab tõsiasja, et 
liikmesriigid võivad ühtlasi silmitsi seista 
likviidsusprobleemidega, mis ei lase neil 
tagada riigi osamaksete tasumist 
struktuurimeetmete ja kavade 
rakendamiseks; nõuab tungivalt, et 
komisjon teeks tihedat koostööd 
liikmesriikidega ühises pingutuses Euroopa 
majanduse taaskäivitamiseks; ühtlasi 
tervitab komisjoni ettepanekuid muuta 
olemasolevat 2007.–2013. aasta 
struktuurifondide õiguslikku raamistikku 
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õiguslikus raamistikus; eesmärgiga lihtsustada süsteemi ning 
kiirendada ja hõlbustada liikmesriikidele 
tehtavaid makseid; peab ettepanekuid 
esimeseks oluliseks sammuks 
liikmesriikide abistamise suunas, selleks 
et võidelda praeguse majanduskriisi 
negatiivsete mõjude vastu;

Or. en

Muudatusettepanek 28
Bart Staes

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. tunnistab, et praegune finantskriis on 
oluliselt muutnud majanduslikku ja rahalist 
olukorda paljudes liikmesriikides; märgib, 
et selle kriisi tagajärjel on riikide 
investeerimisprioriteedid muutunud ja 
seetõttu võidakse mitmeid tegevuskavasid 
kohandada; rõhutab tõsiasja, et 
liikmesriigid võivad ühtlasi silmitsi seista 
likviidsusprobleemidega, mis ei lase neil 
tagada riigi osamaksete tasumist 
struktuurimeetmete ja kavade 
rakendamiseks; nõuab tungivalt, et 
komisjon teeks tihedat koostööd 
liikmesriikidega ühises pingutuses Euroopa 
majanduse taaskäivitamiseks; ühtlasi palub 
komisjonil esitada ettepanekud vajalike 
muudatuste tegemiseks olemasolevas 
2007.–2013. aasta struktuurifondide 
õiguslikus raamistikus;

5. tunnistab, et praegune finantskriis on 
oluliselt muutnud majanduslikku ja rahalist 
olukorda paljudes liikmesriikides; märgib, 
et selle kriisi tagajärjel on riikide 
investeerimisprioriteedid muutunud ja 
seetõttu võidakse mitmeid tegevuskavasid 
kohandada; soovitab kõnealuste 
kohanduste puhul keskenduda uutele 
väljakutsetele seoses kliimamuutuste ja 
demograafiliste muutustega, 
energiatõhususe ja taastuvate 
energiaallikatega ning säästvate ja 
inklusiivsete linnadega; rõhutab tõsiasja, 
et liikmesriigid võivad ühtlasi silmitsi 
seista likviidsusprobleemidega, mis ei lase 
neil tagada riigi osamaksete tasumist 
struktuurimeetmete ja kavade 
rakendamiseks; nõuab tungivalt, et 
komisjon teeks tihedat koostööd 
liikmesriikidega ühises pingutuses Euroopa 
majanduse taaskäivitamiseks; ühtlasi palub 
komisjonil esitada ettepanekud vajalike 
muudatuste tegemiseks olemasolevas 
2007.–2013. aasta struktuurifondide 
õiguslikus raamistikus;

Or. en
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Muudatusettepanek 29
Jan Olbrycht

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. tunnistab, et praegune finantskriis on 
oluliselt muutnud majanduslikku ja rahalist 
olukorda paljudes liikmesriikides; märgib, 
et selle kriisi tagajärjel on riikide 
investeerimisprioriteedid muutunud ja 
seetõttu võidakse mitmeid tegevuskavasid 
kohandada; rõhutab tõsiasja, et 
liikmesriigid võivad ühtlasi silmitsi seista 
likviidsusprobleemidega, mis ei lase neil 
tagada riigi osamaksete tasumist 
struktuurimeetmete ja kavade 
rakendamiseks; nõuab tungivalt, et 
komisjon teeks tihedat koostööd 
liikmesriikidega ühises pingutuses Euroopa 
majanduse taaskäivitamiseks; ühtlasi 
palub komisjonil esitada ettepanekud 
vajalike muudatuste tegemiseks 
olemasolevas 2007.–2013. aasta 
struktuurifondide õiguslikus raamistikus;

5. tunnistab, et praegune finantskriis on 
oluliselt muutnud majanduslikku ja rahalist 
olukorda paljudes liikmesriikides; märgib, 
et selle kriisi tagajärjel on riikide
investeerimisprioriteedid muutunud ja 
seetõttu võidakse mitmeid tegevuskavasid 
kohandada; rõhutab tõsiasja, et 
liikmesriigid võivad ühtlasi silmitsi seista 
likviidsusprobleemidega, mis ei lase neil 
tagada riigi osamaksete tasumist 
struktuurimeetmete ja kavade 
rakendamiseks; sellest tulenevalt tervitab 
komisjoni kavandatavaid muudatusi 
olemasolevas 2007.–2013. aasta 
struktuurifondide õiguslikus raamistikus 
ja komisjoni valmisolekut pikendada 
programmiperioodil 2000–2006 
struktuurifondidest kaasrahastatud 
programmide tasaarvelduse tähtaega; 
nõuab tungivalt, et komisjon teeks tihedat 
koostööd liikmesriikidega ühises 
pingutuses Euroopa majanduse 
taaskäivitamiseks;

Or. pl

Muudatusettepanek 30
Rumiana Jeleva

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. rõhutab asjaolu, et ELi-poolse 
rahastamise ülim eesmärk on parandada 
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liidu kodanike elukvaliteeti ja kutsub 
seega liikmesriike üles tagama ELi 
rahaliste vahendite optimaalse haldamise; 
eelöeldut silmas pidades tuletab meelde 
vajadust hea valitsemistava järele ning 
tähtsust võidelda pettuste, korruptsiooni ja 
organiseeritud kuritegevuse vastu, mis 
otseselt rikuvad ELi eelarve aluseks 
olevaid põhimõtteid; tervitab seepärast 
OLAFi sellealaseid jõupingutusi; 

Or. en

Muudatusettepanek 31
Jan Olbrycht

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. soovitab territoriaalse ühtekuuluvuse 
kontekstis Euroopa piirkondliku koostöö 
eesmärgi olulist tugevdamist nii poliitika 
kui rahaliste vahendite osas ning soovitab 
järgmiseks programmiperioodiks tagada
lisarahastamine; tervitab komisjoni hiljutisi 
pingutusi piirkondliku koostöö 
tugevdamisel riikidevaheliste 
koostööstruktuuride loomise kaudu nende 
riikide jaoks, kes seisavad silmitsi 
samalaadsete probleemidega; võtab suure 
huviga teadmiseks Läänemere strateegia, 
mis näitab, et samalaadseid strateegiaid 
võib tulevikus kaaluda ka muude 
piirkondade jaoks;

6. soovitab territoriaalse ühtekuuluvuse 
kontekstis Euroopa piirkondliku koostöö 
eesmärgi olulist tugevdamist nii poliitika 
kui rahaliste vahendite osas ning soovitab 
järgmiseks programmiperioodiks tagada 
lisarahastamine; tervitab komisjoni hiljutisi 
pingutusi piirkondliku koostöö 
tugevdamisel riikidevaheliste 
koostööstruktuuride loomise kaudu nende 
riikide jaoks, kes seisavad silmitsi 
samalaadsete probleemidega; võtab suure 
huviga teadmiseks Läänemere strateegia, 
mis näitab, et samalaadseid strateegiaid 
võib tulevikus kaaluda ka muud liiki 
territoriaalüksuste jaoks;

Or. pl

Muudatusettepanek 32
Emmanouil Angelakas, Lambert van Nistelrooij

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. nõuab tungivalt, et komisjon teeks 
piirkondade jaoks, kus SKT ületab 75 % 
künnise, ettepaneku kõikehõlmava 
üleminekuabi süsteemi kohta 
ajavahemikuks pärast 2013. aastat; peab 
kõnealuste üleminekupiirkondadega 
eraldi tegelemist äärmiselt tähtsaks, kuna 
need piirkonnad on sel hetkel oma 
arengus endiselt üleminekuetapis ning 
peaksid seega saama kasu selgemini 
määratletud staatusest, läbipaistvatest 
eeskirjadest ja suuremast kindlusest 
seoses järgmisel programmiperioodil 
struktuurifondidest üleminekutoetuse 
saamisega;

Or. en

Muudatusettepanek 33
Pedro Guerreiro

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. rõhutab, et territoriaalset mõõdet ei 
tohi vastandada regionaalpoliitika 
põhieesmärgile, milleks on majandusliku 
ja sotsiaalse ühtekuuluvuse edendamine, 
s.t piirkondadevaheliste arenguerinevuste 
vähendamine ja stagnatsiooni 
leevendamine kõige ebasoodsamas 
olukorras olevates piirkondades, ega 
lubada seda mõõdet nõrgendada; 

Or. pt
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Muudatusettepanek 34
Emmanouil Angelakas, Lambert van Nistelrooij

Arvamuse projekt
Lõige 6 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 b. võtab huviga teadmiseks arutelu 
seoses järgmise finantsraamistiku 
kavandamisega praeguse seitsme aasta 
asemel viie aasta peale, nii et see langeks 
kokku Euroopa Komisjoni ja Euroopa 
Parlamendi volitustega; on siiski teadlik 
suurtest raskustest rakendada 
mitmeaastaseid struktuurifondide 
programme sellise lühikese 
programmiperioodi jooksul; teeb seega 
ettepaneku kavandada 
ühtekuuluvuspoliitika kümne aasta peale 
koos õigus- ja tegevusraamistiku olulise 
läbivaatamisega pärast esimese viie aasta 
möödumist;

Or. en

Muudatusettepanek 35
Lambert van Nistelrooij

Arvamuse projekt
Lõige 6 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 c. rõhutab Euroopa Investeerimispanga 
ja teiste institutsioonide rahastatud uute 
algatuste Jessica, Jaspers ja Jeremie 
positiivset mõju ning nõuab nende 
algatuste pikendamist järgmises 
finantsraamistikus; 

Or. en
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Muudatusettepanek 36
Rumiana Jeleva

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. soovitab territoriaalse ühtekuuluvuse 
kontekstis Euroopa piirkondliku koostöö 
eesmärgi olulist tugevdamist nii poliitika 
kui rahaliste vahendite osas ning soovitab 
järgmiseks programmiperioodiks tagada 
lisarahastamine; tervitab komisjoni hiljutisi 
pingutusi piirkondliku koostöö 
tugevdamisel riikidevaheliste 
koostööstruktuuride loomise kaudu nende 
riikide jaoks, kes seisavad silmitsi 
samalaadsete probleemidega; võtab suure 
huviga teadmiseks Läänemere strateegia, 
mis näitab, et samalaadseid strateegiaid 
võib tulevikus kaaluda ka muude 
piirkondade jaoks;

6. soovitab territoriaalse ühtekuuluvuse 
kontekstis Euroopa piirkondliku koostöö 
eesmärgi olulist tugevdamist nii poliitika 
kui rahaliste vahendite osas ning soovitab 
järgmiseks programmiperioodiks tagada 
lisarahastamine; tervitab komisjoni hiljutisi 
pingutusi piirkondliku koostöö 
tugevdamisel riikidevaheliste 
koostööstruktuuride loomise kaudu nende 
riikide jaoks, kes seisavad silmitsi 
samalaadsete probleemidega; võtab suure 
huviga teadmiseks Läänemere strateegia, 
mis näitab, et samalaadseid strateegiaid 
võib tulevikus kaaluda ka muude 
piirkondade, nagu Musta mere piirkonna
jaoks; 

Or. en

Muudatusettepanek 37
Jean Marie Beaupuy

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. tuletab meelde, et läbirääkimistel 2007.–
2013. aasta struktuurifondide määruste üle 
esitas parlament mitteametliku 
kolmepoolse kõneluse kontekstis 
ettepaneku kasutamata vahendite, mis 
lähevad N+2 / N+3 reegli tõttu kaotsi, 
ümberjaotamise kohta ühenduse 
ühtekuuluvuspoliitika eelarvele 
(eelarverida 1b) ja muudele 
tegevuskavadele, mille vahendid suuremas 
osas ära kasutatakse; kahetseb sügavalt, et 

7. tuletab meelde, et läbirääkimistel 2007.–
2013. aasta struktuurifondide määruste üle 
esitas parlament mitteametliku 
kolmepoolse kõneluse kontekstis 
ettepaneku kasutamata vahendite, mis 
lähevad N+2 / N+3 reegli tõttu kaotsi, 
ümberjaotamise kohta ühenduse 
ühtekuuluvuspoliitika eelarvele 
(eelarverida 1b) ja muudele 
tegevuskavadele, mille vahendid suuremas 
osas ära kasutatakse, ning ühenduse 
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nõukogu tookord seda ettepanekut ei 
kaalunud; palub komisjonil oma eelseisvas 
vahekokkuvõttes parlamendi ettepanekule 
vastata ning esitada konkreetsed 
ettepanekud nimetatud vahendite 
ümberjaotamise kohta. 

kvaliteedi- ja tulemusreservi kui 
edusammude tunnustamise mehhanismi 
loomise kohta; kahetseb sügavalt, et 
nõukogu tookord neid ettepanekuid ei 
kaalunud; palub komisjonil oma eelseisvas 
vahekokkuvõttes parlamendi ettepanekule 
vastata ning esitada konkreetsed 
ettepanekud nimetatud vahendite 
ümberjaotamise kohta. 

Or. fr

Muudatusettepanek 38
Oldřich Vlasák

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. tuletab meelde, et läbirääkimistel 2007.–
2013. aasta struktuurifondide määruste üle 
esitas parlament mitteametliku 
kolmepoolse kõneluse kontekstis 
ettepaneku kasutamata vahendite, mis 
lähevad N+2 / N+3 reegli tõttu kaotsi, 
ümberjaotamise kohta ühenduse 
ühtekuuluvuspoliitika eelarvele 
(eelarverida 1b) ja muudele 
tegevuskavadele, mille vahendid suuremas 
osas ära kasutatakse; kahetseb sügavalt, et 
nõukogu tookord seda ettepanekut ei 
kaalunud; palub komisjonil oma 
eelseisvas vahekokkuvõttes parlamendi 
ettepanekule vastata ning esitada 
konkreetsed ettepanekud nimetatud 
vahendite ümberjaotamise kohta.

7. tuletab meelde, et läbirääkimistel 2007.–
2013. aasta struktuurifondide määruste üle 
esitas parlament mitteametliku 
kolmepoolse kõneluse kontekstis 
ettepaneku kasutamata vahendite, mis 
lähevad N+2 / N+3 reegli tõttu kaotsi, 
ümberjaotamise kohta ühenduse 
ühtekuuluvuspoliitika eelarvele 
(eelarverida 1b) ja muudele 
tegevuskavadele, mille vahendid suuremas 
osas ära kasutatakse; palub komisjonil viia 
läbi analüüs kõnealuse vahendi praktikas 
kohaldamise mõju kohta.

Or. cs
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Muudatusettepanek 39
Pedro Guerreiro

Arvamuse projekt
Lõige 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. soovitab konkreetsete meetmete abil 
kohandada liidu ühtekuuluvuspoliitikat 
tema eri tahkudes vastavalt EÜ 
asutamislepingu artikli 299 lõikele 2 
äärepoolseimatele piirkondadele; palub 
komisjonil esitada püsiva ja paindliku 
iseloomuga ning piisavalt rahastatud 
poliitikaid ja meetmeid, mida saab 
korrigeerida vastavalt kõigi 
äärepoolseimate piirkondade vajadustele 
ja mille abil saab aidata neil tegelda 
arengut takistavate loomupäraste 
piirangutega, mille all nad kannatavad.

Or. pt

Muudatusettepanek 40
Pedro Guerreiro

Arvamuse projekt
Lõige 7 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 b. juhib tähelepanu nende piirkondade 
olukorrale, mis hoolimata kuulumisest 
kõige ebasoodsamate piirkondade hulka 
15 liikmesriigiga liidus on nüüd 27 
liikmesriigiga liidus sellest rühmast 
puhtstatistilistel põhjustel välja arvatud; 
soovitab pöörata tähelepanu kõnealuste 
piirkondade kitsikusele, tuletades meelde, 
et nad kannatavad praeguses 
finantsraamistikus tehtud eelarvekärbete 
tõttu; on veendunud, et kõnealune 
raamistik tuleb läbi vaadata, taastamaks 
statistilisest efektist mõjutatud 
piirkondade jaoks samad toetustasemed, 
mis neil oleksid EL 15 
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abikõlblikkuskriteeriumide alusel.

Or. pt

Muudatusettepanek 41
Pedro Guerreiro

Arvamuse projekt
Lõige 7 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 c. rõhutab, et struktuurifondidest antav 
riigiabi peab sõltuma ettevõtetega 
sõlmitud pikaajaliste lepingute 
olemasolust koos sätetega kestuse ja 
tööhõive kohta, tagamaks, et ei julgustata 
ümberasumist.

Or. pt

Muudatusettepanek 42
Pedro Guerreiro

Arvamuse projekt
Lõige 7 d (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 d. on veendunud, et on vaja tõsta 
ühenduse kaasrahastamise määrasid 
lähenemispiirkondade ja eriti 
ühtekuuluvusfondi liikmesriikide kõige 
ebasoodsamas olukorras olevate 
piirkondade ning geograafiliselt või 
looduslikult püsivalt ebasoodsa 
asukohaga piirkondade jaoks, nagu 
äärepoolseimad piirkonnad.

Or. pt
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