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Muudatusettepanek 9
Kyriacos Triantaphyllides

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. väljendab heameelt, et on vastu võetud 
Euroopa majanduse taastamise kava, mis 
visandab liikmesriikide ja komisjoni 
koordineeritud meetmed võitluses 
majanduskriisi vastu; kava põhineb 
solidaarsuse ja sotsiaalse õigluse 
põhimõttel ning on kooskõlas Lissaboni 
strateegiaga; kavandatavad meetmed 
annavad panuse põhjalikumatesse ja 
pikaajalistesse struktuurireformidesse;

1. väljendab heameelt, et on vastu võetud 
Euroopa majanduse taastamise kava, mis 
visandab liikmesriikide ja komisjoni 
koordineeritud meetmed võitluses 
majanduskriisi vastu; kavandatavad 
meetmed annavad panuse põhjalikumatesse 
ja pikaajalistesse struktuurireformidesse;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Emanuel Jardim Fernandes

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. väljendab heameelt, et on vastu võetud 
Euroopa majanduse taastamise kava, mis 
visandab liikmesriikide ja komisjoni 
koordineeritud meetmed võitluses 
majanduskriisi vastu; kava põhineb 
solidaarsuse ja sotsiaalse õigluse 
põhimõttel ning on kooskõlas Lissaboni 
strateegiaga; kavandatavad meetmed 
annavad panuse põhjalikumatesse ja 
pikaajalistesse struktuurireformidesse;

1. väljendab heameelt, et on vastu võetud 
Euroopa majanduse taastamise kava, mis 
visandab liikmesriikide ja komisjoni 
koordineeritud meetmed võitluses 
majanduskriisi vastu; kava põhineb 
solidaarsuse ja sotsiaalse õigluse 
põhimõttel ning on kooskõlas Lissaboni 
strateegiaga; kavandatavad meetmed 
annavad panuse põhjalikumatesse ja 
pikaajalistesse struktuurireformidesse ning 
aitavad kaasa ELi piirkondade, 
sealhulgas alaliste ebasoodsate 
tingimustega piirkondade taastamisele;

Or. en
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Muudatusettepanek 11
Gerardo Galeote

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. nõuab, et komisjon kontrolliks 
hoolikalt liikmesriikide võetud 
majanduslikke meetmeid tagamaks, et 
need ei riku konkurentsi vabal turul, mis 
on olnud Euroopa integratsiooni ja 
majandusliku arengu keskne tugisammas 
ELi asutamisest alates;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Emmanouil Angelakas

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. on seisukohal, et ELi 
ühtekuuluvuspoliitika annab 
reaalmajanduse suurima investeeringute 
allikana olulise panuse Euroopa 
majanduse taastamise kavasse; tuletab 
meelde, et enam kui 65 % ajavahemikuks 
2007–2013 eraldatud kogusummast ehk 
230 miljardit eurot rahalises vääringus on 
juba kavandatud investeeringuteks 
Lissaboni strateegia majanduskasvu ja 
töökohtade nelja prioriteetse valdkonna 
jaoks, milleks on inimesed, ettevõtlus, 
energeetika ja infrastruktuur ning 
teadusuuringud ja innovatsioon; usub 
kindlalt, et nimetatud investeeringud on 
keskse tähtsusega, et reageerida tõhusalt 
käesolevale finantskriisile;

Or. en
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Muudatusettepanek 13
Kyriacos Triantaphyllides

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab asjaolu, et struktuurifondid on 
võimas vahend, mille eesmärk on aidata 
piirkondi majanduslikus ja sotsiaalses 
ümberstruktureerimises ning seega 
rakendada meetmeid kava neljas 
prioriteetses valdkonnas, et ergutada 
majandust, ning toetab nende kasutamist, 
selle asemel, et mõelda välja uusi 
majanduslikke vahendeid; märgib, et need 
meetmed täiendavad riiklikul tasandil 
võetavaid meetmeid;

2. rõhutab asjaolu, et struktuurifondid on 
võimas vahend, mille eesmärk on aidata 
piirkondi majanduslikus ja sotsiaalses 
ümberstruktureerimises; kava nelja 
prioriteetse valdkonna raames 
väljapakutud meetmed, mille eesmärk on 
ergutada majandust, ei vasta ühiskonnas 
praegu valitsevale olukorrale ega kujuta 
endast kohest ja tugeva mõjuga vahendit 
eurooplaste elustandardi langemise 
peatamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Emmanouil Angelakas

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab asjaolu, et struktuurifondid on 
võimas vahend, mille eesmärk on aidata 
piirkondi majanduslikus ja sotsiaalses 
ümberstruktureerimises ning seega 
rakendada meetmeid kava neljas 
prioriteetses valdkonnas, et ergutada 
majandust, ning toetab nende kasutamist, 
selle asemel, et mõelda välja uusi 
majanduslikke vahendeid; märgib, et need 
meetmed täiendavad riiklikul tasandil
võetavaid meetmeid;

2. rõhutab asjaolu, et struktuurifondid on 
võimas vahend, mille eesmärk on aidata 
piirkondi majanduslikus ja sotsiaalses 
ümberstruktureerimises ning seega 
rakendada meetmeid kava neljas 
prioriteetses valdkonnas, et ergutada 
majandust, ning toetab nende kasutamist, 
selle asemel, et mõelda välja uusi 
majanduslikke vahendeid; märgib, et need 
meetmed täiendavad riiklikul tasandil 
võetavaid meetmeid; usub, et olulise surve 
tõttu riikide eelarvele tuleks ELi 
ühtekuuluvuspoliitika rahalisi vahendeid 
suurendada ja sekkumist kiirendada, et 
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toetada õigel ajal majandust ja pakkuda 
eelkõige kriisi läbi kannatanud inimestele 
abi;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Emmanouil Angelakas

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. tervitab komisjoni õigusaktide 
ettepanekuid, mis ühtivad ja täiendavad 
Euroopa majanduse taastamise kava, 
muutmaks kolme kehtivat 
struktuurifondide määrust ajavahemikul 
2007–2013; märgib, et nimetatud 
õigusaktide muutmise eesmärk on 
suurendada rahavoogu ja liikmesriikide 
likviidsust, hõlbustada 
finantskorraldusvahendite kasutamist, 
lihtsustada ja laiendada ühtsete määrade 
ning ühekordsete maksete kasutamist 
kulude osas ning suurendada võimalusi 
toetamaks investeeringuid 
energiatõhususe ja taastuvate 
energiaallikate valdkonnas eluasemete 
puhul; toetab kõnealuseid ettepanekuid 
täielikult ja usub, et nende rakendamine 
võib omada kohest positiivset mõju 
kohapeal;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Jan Olbrycht

Arvamuse projekt
Lõige 3



AM\764401ET.doc 7/17 PE418.386v01-00

ET

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. toetab rakenduseeskirjade kavandatavaid 
muudatusi, mille eesmärk on suurendada 
struktuurifondide paindlikkust ning 
kohandada neid erakorralise 
majandusolukorra vajadustega; sellest 
hoolimata kutsub komisjoni üles kaaluma 
võimalust lihtsustada olemasolevaid 
vahendeid;

3. toetab rakenduseeskirjade kavandatavaid 
muudatusi, mille eesmärk on suurendada 
struktuurifondide paindlikkust ning 
kohandada neid erakorralise 
majandusolukorra vajadustega; 

Or. en

Muudatusettepanek 17
Kyriacos Triantaphyllides

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. toetab rakenduseeskirjade kavandatavaid 
muudatusi, mille eesmärk on suurendada 
struktuurifondide paindlikkust ning 
kohandada neid erakorralise 
majandusolukorra vajadustega; sellest 
hoolimata kutsub komisjoni üles kaaluma 
võimalust lihtsustada olemasolevaid 
vahendeid;

3. toetab rakenduseeskirjade kavandatavaid 
muudatusi, mille eesmärk on suurendada 
struktuurifondide paindlikkust ning 
kohandada neid erakorralise 
majandusolukorra vajadustega pikas 
perspektiivis; sellest hoolimata kutsub 
komisjoni üles kaaluma võimalust 
lihtsustada olemasolevaid vahendeid;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Gerardo Galeote

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. toetab rakenduseeskirjade kavandatavaid 
muudatusi, mille eesmärk on suurendada 
struktuurifondide paindlikkust ning 

3. toetab rakenduseeskirjade kavandatavaid 
muudatusi, mille eesmärk on suurendada 
struktuurifondide paindlikkust ning 
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kohandada neid erakorralise 
majandusolukorra vajadustega; sellest 
hoolimata kutsub komisjoni üles kaaluma
võimalust lihtsustada olemasolevaid 
vahendeid;

kohandada neid erakorralise 
majandusolukorra vajadustega; kutsub 
komisjoni üles lihtsustama olemasolevaid 
vahendeid;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Gerardo Galeote

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. nõuab tungivalt, et komisjon ja 
liikmesriigid tagaksid, et struktuuri- ja 
ühtekuuluvusfondide rakendamise 
kiirendamise, lihtsustamise ja 
paindlikumaks muutmise eesmärgil vastu 
võetud meetmed ei kahanda fondide 
vastutust nende rakendamise 
kontrollimisel;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Marian Harkin

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. rõhutab kohaliku tasandi 
organisatsioonide olulist rolli sotsiaalse 
ühtekuuluvuse ja kaasamise edendamisel 
eriti majanduskriisi ajal; kutsub 
komisjoni üles tagama, et 
struktuurifondide mis tahes lihtsustamine 
sisaldab meetmeid niisuguste 
organisatsioonide halduskoormuse 
vähendamiseks;
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Or. en

Muudatusettepanek 21
Jan Olbrycht

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. tervitab ekspertrühma (lihtsustamist 
käsitlev töörühm) asutamist komisjoni 
poolt, mis tegeleb struktuurifondide 
rakendamise menetluste edasise 
võimaliku lihtsustamisega; ootab pingsalt 
komisjoni ettepanekuid edasise 
lihtsustamise kohta, mis on kavandatud 
2009. aasta alguseks;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Gerardo Galeote

Arvamuse projekt
Lõige 3 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 b. on eriti mures kriisi ebaühtlase 
territoriaalse mõju pärast Euroopa 
territooriumil ning nõuab tungivalt, et 
komisjon ja liikmesriigid võtaksid 
majanduskriisi vastu võitlemise 
erimeetmete kavandamisel ja 
rakendamisel asjakohaselt arvesse 
territoriaalse ühtekuuluvuse eesmärki; 
palub eelkõige, et komisjon tagaks 
nõukogu taotletud infrastruktuuri ja 
energiatõhususe investeeringute 
tugevdamiseks mõeldud konkreetsete 
projektide nimekirja esitamisel sobiva 
geograafilise tasakaalu;
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Or. en

Muudatusettepanek 23
Iratxe García Pérez

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. on seisukohal, et sellised meetmed nagu 
maksete kiirendamine ning ühekordsete 
maksete ja ühtsete määrade kasutamine 
kiirendavad projektide elluviimist, eelkõige 
infrastruktuuri osas ning energeetika- ja 
keskkonnasektoris;

4. on seisukohal, et sellised meetmed nagu 
maksete kiirendamine ning ühekordsete 
maksete ja ühtsete määrade kasutamine 
kiirendavad projektide elluviimist, eelkõige 
infrastruktuuri osas, energeetika- ja 
keskkonnasektoris; avaldab sellest 
hoolimata kahetsust, et ei ole võetud muid 
olulisi meetmeid, nagu näiteks võimalus 
ainult 2009. aastal teha osamakseid juhul, 
kui liikmesriikide esitatud arvamus ei 
sisalda reservatsioone, isegi kui komisjon 
on teinud märkusi (kulutused, mis hiljem 
osutuvad haldus- ja kontrollisüsteemidega 
vastuolus olevaks, lahutataks kõige 
esimesest järgnevast maksetaotlusest);

Or. en

Muudatusettepanek 24
Ramona Nicole Mănescu

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. on seisukohal, et sellised meetmed nagu 
maksete kiirendamine ning ühekordsete 
maksete ja ühtsete määrade kasutamine 
kiirendavad projektide elluviimist, eelkõige 
infrastruktuuri osas ning energeetika- ja 
keskkonnasektoris;

4. on seisukohal, et sellised meetmed nagu 
paindlikkus ja maksete kiirendamine ning 
ühekordsete maksete ja ühtsete määrade 
kasutamine kiirendavad projektide 
elluviimist, eelkõige infrastruktuuri osas, 
energeetika- ja keskkonnasektoris; 
komisjon peaks seoses sellega edastama 
liikmesriikidele selged suunised eelkõige 
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ühtse määraga hüvitussüsteemide kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 25
Jan Olbrycht

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. on seisukohal, et sellised meetmed nagu 
maksete kiirendamine ning ühekordsete 
maksete ja ühtsete määrade kasutamine 
kiirendavad projektide elluviimist, eelkõige 
infrastruktuuri osas ning energeetika- ja 
keskkonnasektoris;

4. on seisukohal, et sellised meetmed nagu 
maksete kiirendamine ning ühekordsete 
maksete ja ühtsete määrade kasutamine 
kiirendavad ja ergutavad projektide 
elluviimist, eelkõige infrastruktuuri osas 
ning energeetika- ja keskkonnasektoris
ning Euroopa Sotsiaalfondi soodsate 
tingimustega projektide osas;

Or. en

Muudatusettepanek 26
Iratxe García Pérez

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab tööhõivet ja ettevõtlust toetavate 
meetmete tähtsust majanduse edukas 
taastamises; palub liikmesriikidel 
struktuurifonde laialdaselt kasutada 
töökohtade loomise, väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete (VKEde) ning 
ettevõtluse edendamiseks;

5. rõhutab tööhõivet ja ettevõtlust toetavate 
meetmete tähtsust majanduse edukas 
taastamises; nõuab otsustavat tegutsemist 
toetamaks majanduse nõudluse poolt ning 
ühtlasi meetmeid väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete ning kohalike ja 
piirkondlike asutuste abistamiseks, et 
säilitada ühtekuuluvus ja kindlustada 
peamised investeeringud ning 
infrastruktuuri projektid; palub 
liikmesriikidel struktuurifonde laialdaselt 
kasutada töökohtade loomise, väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete (VKEde) 
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ning ettevõtluse edendamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 27
Kyriacos Triantaphyllides

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab tööhõivet ja ettevõtlust toetavate 
meetmete tähtsust majanduse edukas 
taastamises; palub liikmesriikidel 
struktuurifonde laialdaselt kasutada 
töökohtade loomise, väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete (VKEde) ning
ettevõtluse edendamiseks;

5. rõhutab ettevõtlust toetavate meetmete, 
eelkõige tööhõive alaste meetmete tähtsust 
majanduse edukas taastamises; palub 
liikmesriikidel struktuurifonde laialdaselt 
kasutada töökohtade loomise, väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete (VKEde) 
edendamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 28
Ramona Nicole Mănescu

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab tööhõivet ja ettevõtlust toetavate 
meetmete tähtsust majanduse edukas 
taastamises; palub liikmesriikidel 
struktuurifonde laialdaselt kasutada 
töökohtade loomise, väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete (VKEde) ning 
ettevõtluse edendamiseks;

5. rõhutab tööhõivet ja ettevõtlust toetavate 
meetmete tähtsust majanduse edukas 
taastamises; palub liikmesriikidel 
struktuurifonde laialdaselt kasutada 
ametialase koolituse, töökohtade loomise, 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 
(VKEde) ning ettevõtluse edendamiseks;

Or. en
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Muudatusettepanek 29
Gerardo Galeote

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab tööhõivet ja ettevõtlust toetavate 
meetmete tähtsust majanduse edukas 
taastamises; palub liikmesriikidel 
struktuurifonde laialdaselt kasutada 
töökohtade loomise, väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete (VKEde) ning
ettevõtluse edendamiseks;

5. rõhutab tööhõivet ja ettevõtlust toetavate 
meetmete tähtsust majanduse edukas 
taastamises; palub liikmesriikidel 
struktuurifonde laialdaselt kasutada 
töökohtade loomise kindlustamiseks ning
VKEde ja ettevõtluse edendamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 30
Marian Harkin

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. rõhutab selliste 
sotsiaalmajandusettevõtete nagu koostööd 
tegevate finantsasutuste tähtsust 
jätkusuutlikele majandusmudelitele 
kaasaaitamisel ja finantsalase kaasamise 
soodustamisel; kutsub komisjoni üles 
toetama kõnealuseid ettevõtteid, 
vähendades bürokraatlikke takistusi 
ühenduse rahaliste vahendite saamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 31
Gerardo Galeote

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. nõuab tungivalt, et pangad ja 
finantsasutused kasutaksid täiel määral 
ära neile antud vahendeid, et säilitada ja 
toetada majandusele laenude andmist 
ning langetada laenusaajate jaoks 
peamisi intressimäärasid;

Or. en

Muudatusettepanek 32
Gerardo Galeote

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. ergutab liikmesriike sagedamini 
kasutama Euroopa Investeerimispanga 
pakutavaid võimalusi ning eelkõige 
rahastamisvahendeid JESSICA ja 
JEREMIE; rõhutab JASPERSi tähtsust 
projektide ettevalmistamiseks;

6. ergutab liikmesriike sagedamini 
kasutama Euroopa Investeerimispanga 
ning Euroopa Rekonstruktsiooni- ja 
Arengupanga pakutavaid võimalusi ning 
eelkõige rahastamisvahendeid JESSICA ja 
JEREMIE ning ühtlasi hiljutist algatust 
JASMINE mikrofinantseerimisasutuste 
arendamiseks Euroopas majanduskasvu 
ja tööhõive toetamise eesmärgil; rõhutab 
ühtlasi JASPERSi tähtsust projektide 
ettevalmistamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 33
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. ergutab liikmesriike sagedamini 
kasutama Euroopa Investeerimispanga 

6. ergutab liikmesriike sagedamini 
kasutama Euroopa Investeerimispanga 
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pakutavaid võimalusi ning eelkõige 
rahastamisvahendeid JESSICA ja 
JEREMIE; rõhutab JASPERSi tähtsust 
projektide ettevalmistamiseks;

pakutavaid võimalusi ning eelkõige 
rahastamisvahendeid JESSICA ja 
JEREMIE; kutsub komisjoni üles 
kaaluma kahest viimati nimetatud 
vahendist raha eraldamise tingimuste 
lihtsustamist; rõhutab JASPERSi tähtsust 
projektide ettevalmistamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 34
Lambert van Nistelrooij

Arvamuse projekt
Lõige 7 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. ergutab komisjoni suurendama 
liikmesriikidele pakutavat tehnilist abi, et 
tõsta projektide kvaliteeti ja suurendada 
projektide elluviimise tõhusust;

7. ergutab komisjoni suurendama 
liikmesriikidele pakutavat tehnilist abi, et 
tõsta projektide kvaliteeti ja suurendada 
projektide elluviimise tõhusust; rõhutab 
kohest vajadust jagada kõnealuses 
küsimuses kohalikele ja piirkondlikele 
asutustele teavet strateegiliste ja 
tegevuskavade muutmise kohta 
ametiasutuste poolt;

Or. en

Muudatusettepanek 35
Emanuel Jardim Fernandes

Arvamuse projekt
Lõige 7 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. ergutab komisjoni suurendama 
liikmesriikidele pakutavat tehnilist abi, et 
tõsta projektide kvaliteeti ja suurendada 
projektide elluviimise tõhusust;

7. ergutab komisjoni suurendama 
liikmesriikidele pakutavat tehnilist abi, et 
tõsta projektide kvaliteeti ja suurendada 
projektide elluviimise tõhusust ning teeb 
ettepaneku luua Euroopa-ülene 
hädaabifond, mille eesmärgiks on aidata 
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liikmesriikidel edaspidiseid käesoleva 
kriisiga sarnaseid kriise ületada;

Or. en

Muudatusettepanek 36
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Arvamuse projekt
Lõige 7 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. ergutab komisjoni suurendama 
liikmesriikidele pakutavat tehnilist abi, et 
tõsta projektide kvaliteeti ja suurendada 
projektide elluviimise tõhusust;

7. ergutab komisjoni suurendama 
liikmesriikidele pakutavat tehnilist abi ja 
ergutada piirkondadevahelist heade 
tavade vahetamist, et tõsta projektide 
kvaliteeti ja suurendada projektide 
elluviimise tõhusust;

Or. en

Muudatusettepanek 37
Gerardo Galeote

Arvamuse projekt
Lõige 7 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. nõuab asjakohaste üksikasjalike 
kriteeriumide ja nõuete väljatöötamist, et 
hoolikalt jälgida ja pidevalt ümber 
hinnata taastamiskavade tõhusust riikide 
ja piirkondade tasandil, pidades meeles, et 
kriisi kogu ulatust ei saa veel täielikult 
hinnata;

Or. en
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Muudatusettepanek 38
Jean Marie Beaupuy

Arvamuse projekt
Lõige 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. palub komisjonil jälgida 
struktuurifondide rakendamise muutuste 
mõjusid ning võtta oma tähelepanekuid 
arvesse ühenduse ühtekuuluvuspoliitika 
strateegiliste suuniste vahekokkuvõttes.

8. palub komisjonil jälgida 
struktuurifondide rakendamise muutuste 
mõjusid ning hinnata 2010. aastal eespool 
mainitud menetluste alusel läbi viidud 
reformide tõhusust.

Or. en

Muudatusettepanek 39
Emmanouil Angelakas

Arvamuse projekt
Lõige 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. palub komisjonil jälgida 
struktuurifondide rakendamise muutuste 
mõjusid ning võtta oma tähelepanekuid 
arvesse ühenduse ühtekuuluvuspoliitika 
strateegiliste suuniste vahekokkuvõttes.

8. palub komisjonil jälgida 
struktuurifondide rakendamise muutuste 
mõjusid ning võtta oma tähelepanekuid 
arvesse oma ettepanekutes järgmise 
põlvkonna struktuurifondide kavade 
vahekokkuvõttes.

Or. en
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