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Muudatusettepanek 1
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. on arvamusel, et piirkonnad on kõige 
sobivamad keskused Euroopa ideaali 
propageerimiseks ning kohalikud ja 
piirkondlikud ametiasutused kõige 
pädevamad organid dialoogi edendamiseks 
kodanikega, kuna nad näevad nende 
igapäevaelu lähedalt; väljendab rahulolu 
seoses sellega, et EL on võtnud meetmeid 
kommunikatsioonipoliitika 
detsentraliseerimiseks;

1. on arvamusel, et piirkonnad on kõige 
sobivamad keskused Euroopa ideaali 
propageerimiseks ning kohalikud ja 
piirkondlikud ametiasutused ja 
valitsusvälised organisatsioonid kõige 
pädevamad organid dialoogi edendamiseks 
kodanikega, kuna nad näevad nende 
igapäevaelu lähedalt; väljendab rahulolu 
seoses sellega, et EL on võtnud meetmeid 
kommunikatsioonipoliitika 
detsentraliseerimiseks;

Or. de

Muudatusettepanek 2
Jean Marie Beaupuy

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. rõhutab, et kohalike ja piirkondlike 
valitud esindajate otsustavus lepitamatute 
lepitamisel on ülioluline ning seepärast 
on teabe- ja koolitustegevust vaja edasi 
arendada; tervitab selles suhtes Erasmuse 
programmi loomist kohalike ja 
piirkondlike valitud esindajate jaoks;

Or. fr
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Muudatusettepanek 3
Maria Petre

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et ELi ühtekuuluvuspoliitika on 
Euroopa integratsiooni ja sotsiaalse 
solidaarsuse alustala; on seega seisukohal, 
et kodanikke tuleks rohkem teavitada 
nimetatud poliitika püüdlustest ja edust, 
rõhutades ELi panust;

2. rõhutab, et ELi ühtekuuluvuspoliitika on 
Euroopa integratsiooni ja sotsiaalse 
solidaarsuse alustala; on seega seisukohal, 
et kodanikke tuleks rohkem teavitada 
nimetatud poliitika püüdlustest ja 
konkreetsest mõjust nende igapäevaelule, 
rõhutades ELi panust;

Or. fr

Muudatusettepanek 4
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et ELi ühtekuuluvuspoliitika on 
Euroopa integratsiooni ja sotsiaalse 
solidaarsuse alustala; on seega seisukohal, 
et kodanikke tuleks rohkem teavitada 
nimetatud poliitika püüdlustest ja edust, 
rõhutades ELi panust;

2. rõhutab, et ELi ühtekuuluvuspoliitika on 
Euroopa integratsiooni ja sotsiaalse 
solidaarsuse alus; on seega seisukohal, et 
kodanikke tuleks rohkem teavitada 
nimetatud poliitika püüdlustest ja edust, 
rõhutades ELi panust ja ühisest Euroopa 
ülesehituse projektist tulenevaid eeliseid;

Or. bg

Muudatusettepanek 5
Marian Harkin

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. rõhutab, et tähtis on teha koostööd 
rohujuuretasandi organisatsioonidega, 
kellel on suurepärane võimalus märgata 
kodanikele kõige rohkem muret tekitavaid 
tegelikke probleeme vahetult; juhib 
komisjoni tähelepanu 
partnerluspõhimõttele, mis on kirjas nii 
ühenduse maaelu arengu strateegilistes 
suunistes kui ka ühenduse ühtekuuluvuse 
strateegilistes suunistes, kuid millega riigi 
tasandil endiselt ei arvestata; palub 
komisjonil seega võtta vajalikud haldus-
ja institutsioonilised meetmed, et tagada 
oma strateegiate, menetluste ja 
protokollide järgimine ja kohaldamine 
struktuurifondidega seotud 
konsulteerimistes, läbirääkimistes ja 
toimingutes;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. rõhutab, et struktuurifondide 
üldmääruse artikli 16 kohaselt aitab 
partnerite integreerumine suurel määral 
kaasa piirkondliku ja kohaliku 
ühtekuuluvuspoliitika tutvustamisele ja 
kodanikele lähemale toomisele; jagab 
komisjoni arvamust, mille kohaselt on 
suutlikkuse tugevdamine osutatud 
kaasavates menetlustes hädavajalik; 
nõuab tungivalt, et liikmesriigid ja 
piirkonnad kasutaksid ära 
rahastamisvõimalusi, mida pakutakse 
struktuurifondidest eri liiki partneritele 
koolitus- ja elukestva õppe programmide 
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rahastamiseks; 

Or. de

Muudatusettepanek 7
Brigitte Douay

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. soovib, et kohalikud omavalitsused 
täidaksid paremini oma kohustusi 
Euroopa Liidust saadud abist 
teavitamisel;

Or. fr

Muudatusettepanek 8
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. toetab Regioonide Komitee püüdlusi
korraldada rohkem konsultatsioone 
piirkondlikul tasandil ning kaasata sellesse 
protsessi piirkondlikud võrgustikud ja 
põhilised kohalikud ja piirkondlikud 
osalejad, et toetada debatti rohujuure 
tasandil;

3. võtab teadmiseks Regioonide Komitee 
püüdlused korraldada rohkem 
konsultatsioone piirkondlikul tasandil ning 
kaasata sellesse protsessi piirkondlikud 
võrgustikud ja põhilised kohalikud ja 
piirkondlikud osalejad, et toetada debatti 
rohujuure tasandil;

Or. de

Muudatusettepanek 9
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Arvamuse projekt
Lõige 3
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. toetab Regioonide Komitee püüdlusi 
korraldada rohkem konsultatsioone 
piirkondlikul tasandil ning kaasata sellesse 
protsessi piirkondlikud võrgustikud ja 
põhilised kohalikud ja piirkondlikud 
osalejad, et toetada debatti rohujuure 
tasandil;

3. toetab Regioonide Komitee püüdlusi 
korraldada rohkem konsultatsioone 
piirkondlikul tasandil ning kaasata sellesse 
protsessi piirkondlikud võrgustikud ja 
põhilised kohalikud ja piirkondlikud 
osalejad, et toetada võimalikult 
kodanikulähedast debatti eesmärgiga 
õppida tundma nende seisukohti ja 
muresid; nõuab tulemuslikumate suhete 
loomist Regioonide Komitee ja komisjoni 
vahel, et piirkondade mured leiaksid 
ühenduse poliitika väljatöötamisel 
kajastamist ja neid võetaks arvesse;

Or. bg

Muudatusettepanek 10
Brigitte Douay

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. teeb ettepaneku luua kõrgema ja 
madalama tasandi vahel kahesuunaline
kommunikatsioonisüsteem, mille raames 
korraldaks EL tihti väikesemõõtmelisi
olemuselt kohalikke ja piirkondlikke 
kampaaniaid ning mida toetaksid 
piirkondlikud meediakanalid ja milles 
osaleksid aktiivselt kodanikuühiskond, 
valitsusvälised organisatsioonid, 
kaubanduskojad, ametiühingud ja 
kutseorganisatsioonid;

4. teeb ettepaneku luua Euroopa Liidu 
institutsioonide ja kodanike vahel alaline 
interaktiivne kommunikatsioonisüsteem, 
mille raames korraldaks EL tihti olemuselt 
kohalikke ja piirkondlikke kampaaniaid 
ning mida toetaksid piirkondlikud 
meediakanalid ja milles osaleksid aktiivselt 
kodanikuühiskond, valitsusvälised 
organisatsioonid, kaubanduskojad, 
ametiühingud ja kutseorganisatsioonid;

Or. fr

Muudatusettepanek 11
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Arvamuse projekt
Lõige 4
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. teeb ettepaneku luua kõrgema ja 
madalama tasandi vahel kahesuunaline 
kommunikatsioonisüsteem, mille raames 
korraldaks EL tihti väikesemõõtmelisi 
olemuselt kohalikke ja piirkondlikke 
kampaaniaid ning mida toetaksid 
piirkondlikud meediakanalid ja milles 
osaleksid aktiivselt kodanikuühiskond, 
valitsusvälised organisatsioonid,
kaubanduskojad, ametiühingud ja 
kutseorganisatsioonid;

4. teeb ettepaneku luua kõrgema ja 
madalama tasandi vahel kahesuunaline 
kommunikatsioonisüsteem, mille raames 
korraldaks EL tihti väikesemõõtmelisi 
olemuselt kohalikke ja piirkondlikke 
kampaaniaid ning mida toetaksid 
piirkondlikud meediakanalid ja milles 
osaleksid aktiivselt kodanikuühiskond, 
kaubanduskojad, ametiühingud ja 
kutseorganisatsioonid;

Or. bg

Muudatusettepanek 12
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. teeb ettepaneku luua kõrgema ja 
madalama tasandi vahel kahesuunaline 
kommunikatsioonisüsteem, mille raames 
korraldaks EL tihti väikesemõõtmelisi 
olemuselt kohalikke ja piirkondlikke 
kampaaniaid ning mida toetaksid 
piirkondlikud meediakanalid ja milles 
osaleksid aktiivselt kodanikuühiskond, 
valitsusvälised organisatsioonid, 
kaubanduskojad, ametiühingud ja 
kutseorganisatsioonid;

4. teeb ettepaneku luua kõrgema ja 
madalama tasandi vahel kahesuunaline 
kommunikatsioonisüsteem, mille raames 
korraldaks EL tihti väikesemõõtmelisi 
olemuselt kohalikke ja piirkondlikke 
kampaaniaid ning mida toetaksid 
piirkondlikud organid ja meediakanalid, 
sealhulgas need, mis kasutavad 
piirkondlikke ja vähemuskeeli, ja milles 
osaleksid aktiivselt kodanikuühiskond, 
valitsusvälised organisatsioonid, 
majanduslikud ja sotsiaalsed osalejad 
ning keskkonnakaitseorganisatsioonid; 

Or. de
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Muudatusettepanek 13
Grażyna Staniszewska

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab seoses tulevaste Euroopa 
Parlamendi valimistega, et noortel 
kodanikel, eelkõige nendel, kes esimest 
korda valima lähevad, on vaja teavet 
kohalikul ja piirkondlikul tasandil; 
üldisemast seisukohast lähtudes rõhutab, 
kui oluline on Euroopa Parlamendi 
liikmete osalemine 
konsultatsiooniprotsessis kodanikega 
nende piirkonnas, kuna EP liikmed 
esindavad neid ELis;

5. rõhutab seoses tulevaste Euroopa 
Parlamendi valimistega, et noortel 
kodanikel, eelkõige nendel, kes esimest 
korda valima lähevad, on vaja teavet 
kohalikul ja piirkondlikul tasandil; 
üldisemast seisukohast lähtudes rõhutab, et 
kohalikul tasandil kodanikega dialoogi 
astumiseks on hädavajalik, et Euroopa 
Parlamendi liikmed koos parlamendi 
teenistustega osaleksid aktiivsemalt 
Euroopa Liidu kodanikega suhtlemises ja 
parlamendi töökorralduse muutmises;

Or. pl

Muudatusettepanek 14
Maria Petre

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab seoses tulevaste Euroopa 
Parlamendi valimistega, et noortel 
kodanikel, eelkõige nendel, kes esimest 
korda valima lähevad, on vaja teavet 
kohalikul ja piirkondlikul tasandil; 
üldisemast seisukohast lähtudes rõhutab, 
kui oluline on Euroopa Parlamendi 
liikmete osalemine 
konsultatsiooniprotsessis kodanikega 
nende piirkonnas, kuna EP liikmed 
esindavad neid ELis;

5. rõhutab seoses tulevaste Euroopa 
Parlamendi valimistega, et noortel 
kodanikel, eelkõige nendel, kes esimest 
korda valima lähevad, on vaja teavet 
kohalikul ja piirkondlikul tasandil; 
üldisemast seisukohast lähtudes rõhutab, 
kui oluline on Euroopa Parlamendi 
liikmete osalemine koos kohalike ja 
piirkondlike valitud esindajatega 
konsultatsiooniprotsessis kodanikega 
nende piirkonnas, kuna EP liikmed 
esindavad neid ELis;

Or. fr
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Muudatusettepanek 15
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab seoses tulevaste Euroopa 
Parlamendi valimistega, et noortel
kodanikel, eelkõige nendel, kes esimest 
korda valima lähevad, on vaja teavet 
kohalikul ja piirkondlikul tasandil; 
üldisemast seisukohast lähtudes rõhutab, 
kui oluline on Euroopa Parlamendi 
liikmete osalemine 
konsultatsiooniprotsessis kodanikega 
nende piirkonnas, kuna EP liikmed 
esindavad neid ELis;

5. rõhutab seoses tulevaste Euroopa 
Parlamendi valimistega, et kodanikel, eriti 
noortel ja eelkõige nendel, kes esimest 
korda valima lähevad, on vaja teavet 
kohalikul ja piirkondlikul tasandil; 
üldisemast seisukohast lähtudes rõhutab, 
kui oluline on Euroopa Parlamendi 
liikmete osalemine 
konsultatsiooniprotsessis kodanikega 
nende piirkonnas, kuna EP liikmed 
esindavad neid ELis;

Or. bg

Muudatusettepanek 16
Marian Harkin

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. rõhutab, kui tähtis ja väärtuslik on 
konsulteerimisprotsess, mis kujutab 
endast tõhusat vahendit kodanike 
kaasamisel, võimaldades neil anda otsene 
panus Euroopa Liidu tasandi 
poliitikaprotsessi; kutsub komisjoni üles 
võtma uusi meetmeid, et suurendada 
kodanike teadlikkust liidu tulevastest 
konsultatsioonidest meediakanalite ning 
muude asjakohaste riigi, piirkondliku ja 
kohaliku tasandi foorumite kaudu;

Or. en
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Muudatusettepanek 17
Brigitte Douay

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. soovib, et paralleelselt fraktsioonide 
kampaaniatega osaleksid 
parlamendiliikmed Euroopa Liidu 
kampaaniates otse kohalikul tasandil;

Or. fr

Muudatusettepanek 18
Jan Olbrycht

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab, et eriti oluline on luua ELi ja 
eritunnustega piirkondade vahel ning ELi 
ja teatavate sotsiaalsete rühmade vahel 
sidusad eesmärgipärased 
kommunikatsiooniühendused;

6. rõhutab, et eriti oluline on luua ELi ja eri
piirkondade vahel ning ELi ja eri
sotsiaalsete rühmade vahel sidusad 
eesmärgipärased 
kommunikatsiooniühendused;

Or. pl

Muudatusettepanek 19
Marian Harkin

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. märgib, et Euroopa vabatahtliku 
tegevuse aasta oleks Euroopa 
institutsioonide jaoks suurepärane 
võimalus kodanikega suhelda; rõhutab, et 
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Euroopa Liidus on üle 100 miljoni 
vabatahtliku; kutsub komisjoni üles 
tegema ettevalmistusi, et kuulutada 2011. 
aasta Euroopa vabatahtliku tegevuse 
aastaks, esitades nii kiiresti kui võimalik 
vastavasisulise õigusakti ettepaneku;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Marian Harkin

Arvamuse projekt
Lõige 6 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 b. märgib struktuurifondide keskset rolli 
piiriülese koostöö edendamisel ühenduse 
projektide ja programmide kaudu; 
rõhutab, et struktuurifondid aitavad kaasa 
aktiivse kodanikuühiskonna ja 
osalusdemokraatia arenemisele 
piirialadel; kutsub komisjoni üles toetama 
selliseid projekte ja programme ning 
andma oma panust;

Or. en

Muudatusettepanek 21
Brigitte Douay

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. toetab mõtet luua Euroopa avatud 
ülikool tingimusel, et see on tihedalt seotud 
liikmesriikide piirkondadega, eesmärgiga 
lihtsustada teabe levikut, 
kommunikatsiooni, interaktiivsust ja 
ühendusi erinevates piirkondades elavate 
noorte inimeste vahel.

7. toetab mõtet luua Euroopa avatud 
ülikool tingimusel, et see on tihedalt seotud 
liikmesriikide piirkondadega, eesmärgiga 
lihtsustada teabe levikut, 
kommunikatsiooni, interaktiivsust ja 
ühendusi kõigi seda soovivate erinevates 
piirkondades elavate kodanike, ja eriti
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noorte inimeste vahel.

Or. fr

Muudatusettepanek 22
Maria Petre

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. toetab mõtet luua Euroopa avatud 
ülikool tingimusel, et see on tihedalt seotud 
liikmesriikide piirkondadega, eesmärgiga 
lihtsustada teabe levikut, 
kommunikatsiooni, interaktiivsust ja 
ühendusi erinevates piirkondades elavate 
noorte inimeste vahel.

7. toetab mõtet luua Euroopa avatud 
ülikool tingimusel, et see on tihedalt seotud 
liikmesriikide piirkondadega, eesmärgiga 
lihtsustada eneseharimisvõimalusi, teabe 
levikut, kommunikatsiooni, interaktiivsust 
ja ühendusi erinevates piirkondades elavate 
noorte inimeste vahel.

Or. fr

Muudatusettepanek 23
Jean Marie Beaupuy

Arvamuse projekt
Lõige 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. rõhutab, et Euroopa Parlamendi 
fraktsioonidevahelised ühendused 
täidavad täielikult oma vahendaja rolli 
tõeliste ühenduslülidena poliitikute ja 
kodanikuühiskonna vahel.

Or. fr
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