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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus 
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine) 
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus 
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine) 
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine) 
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine) 
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Antud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud 
muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile
paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele 
osakondadele abiks lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti 
osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks 
(nt ilmselged vead või puudused antud tõlkeversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul tuleb saada vastavate osakondade nõusolek.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

nõukogu ühise seisukoha kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
Euroopa Regionaalarengu Fondi kohta
(00000/2006 – C6-0000/0000 – 2004/0167(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu ühist seisukohta (00000/2006 – C6-0000/0000);

– võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta1 Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
esitatud komisjoni ettepaneku (KOM(2004)0495)2 kohta;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 67;

– võttes arvesse regionaalarengukomisjoni soovitust teisele lugemisele (A6-0000/2006),

1. kiidab ühise seisukoha heaks;

2. märgib, et õigusakt võetakse vastu kooskõlas ühise seisukohaga;

3. teeb presidendile ülesandeks koos nõukogu eesistujaga allkirjastada õigusakt vastavalt EÜ 
asutamislepingu artikli 254 lõikele 1;

4. teeb peasekretärile ülesandeks allkirjastada õigusakt pärast kontrollimist, et kõik 
menetlused viidi läbi nõuetekohaselt, ja korraldada nõukogu peasekretäri nõusolekul selle 
avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

5. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

  
1 6.7.2005 vastuvõetud tekstid, P6_TA(2005)0279.
2 ELTs seni avaldamata.
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SELETUSKIRI

Esimesel lugemisel võttis Euroopa Parlament vastu mitmeid tähtsaid muudatusettepanekuid 
komisjoni esialgse ettepaneku kohta, mille eesmärk oli kohandada struktuurifonde ja eelkõige 
Euroopa Regionaalarengu Fondi reguleerivaid õigusakte Euroopa Liidu vajadustega tunduvalt 
muutunud.
Viimase programmiperioodi jooksul ja nüüd laienenud Euroopa Liidus oleme aru saanud, et 
üha tähtsam on kaitsta keskkonda tagades majanduskasvu, parandades puuetega inimeste 
juurdepääsu riiklikult rahastatavatele rajatistele, tagades võrdse kohtlemise ja kõrvaldades 
igasuguse diskrimineerimise. Säästev areng on elujõuline kontseptsioon ainult siis, kui see 
tugineb kindlalt nende aluspõhimõtete austamisele.

Kui on tõsi, et järgmisel programmiperioodil tuleb teha konkreetne jõupingutus, 
võimaldamaks enamatel ebasoodsas olukorras olevatel ja vähearenenud piirkondadel pidada 
sammu rohkem arenenutega, on raportöör püüdnud innukalt võimaluse piires vältida üht või 
teist liikmesriikide rühma eelistavaid diskrimineerivaid meetmeid. See oli ja jääb keskseks 
punktiks, mida Euroopa Parlament on oma nõukoguga peetavatel läbirääkimistel kaitsnud 
ning parlamendikomisjon võib mõningase rahuldustundega märkida, et ühine seisukoht on 
rahuldaval moel vastu võetud.

Ilmselt oleks raportöörist vastuoluline teeselda täielikku rahulolu. Olenemata laienemise 
maksumusest, vähemarenenud piirkondade arvu suurenemisest ning meie struktuuripoliitika 
eduks vajalikest täiendavatest jõupingutustest on meil olemas vahendid, mida on 0,04% 
vähem kui Euroopa Komisjon Euroopa Parlamendi toetusel välja pakkus. Läbirääkimised 
finantsperspektiivi ja institutsioonidevahelise kokkuleppe üle olid keerulised ja kui neid 
pikendataks – viidates võimalikele viivitustele järgmise programmiperioodi ettevalmistamisel 
–, tuleks rõhutada, et see ei olnud Euroopa Parlamendi süü. Oleme olnud järjekindlad oma 
nõudmistes ja koostööaltid läbirääkimistes nii eesistujariigi kui ka Euroopa Komisjoniga. See 
koostöövaim aitas kaasa edule, mille oleme saavutanud. Territoriaalsele ühtekuuluvusele –
eesmärgile, mis omandab oma täieliku tähtsuse laienemise taustal – pühendatud vahendite 
olulise suurendamise saavutamine ei olnud nende saavutuste seas just kõige väiksem.

Nagu on raportöör mitmel puhul eelarve ranguse kohta öelnud, on oluline oma energiat mitte 
hajutada, vaid keskenduda püsivalt käesolevale ülesandele. Seepärast on raportöör toetanud 
Euroopa Komisjoni seisukohta, et regionaalse konkurentsivõime ja tööhõive eesmärgi 
saavutamiseks tehtavad jõupingutused tuleks suunata kolmele komisjoni ettepanekus loetletud 
eesmärgile. Raportöör võib mõningase kindlustundega öelda, et tänu meie sekkumistele on 
jäänud see eesmärk regionaalpoliitika keskseks elemendiks ning et suur hulk olemasolevaid 
vahendeid koondatakse nendele prioriteetidele vastavalt Euroopa Parlamendi soovidele.

Euroopa Parlamendil ei ole veel õnnestunud saavutada keskkonnakaitse ja muude eespool 
mainitud küsimustega seoses vajalikke muudatusi. Euroopa Parlamendi häält on võetud 
kuulda partnerluse valdkonnas, kus nähakse üldmäärusega ette kodanikuühiskonna ja 
valitsusväliste organisatsioonide suurem kaasatus. Ohutuse ja turvalisuse küsimust, mis on 
organiseeritud kuritegevuse sisseimbumise ja ELi vahendite kuritarvitamise vältimisel 
esmatähtis, käsitletakse komisjoni deklaratsioonis.
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Pidades silmas eespool lühidalt kirjeldatud tulemuslikke läbirääkimisi, ei kõhkle raportöör 
soovitamast nõukogu ühine seisukoht muudatusi tegemata heaks kiita.


