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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

19.10.2016 A8-0287/1 

Muudatusettepanek  1 

Marco Zanni, Marco Valli 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0287/2016 

Jens Geier 

Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve – kõik jaod 

2016/2047(BUD) 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 18 – alapunkt 1 (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 märgib, et Euroopa Strateegiliste 

Investeeringute Fondi (EFSI) jaoks 

valitud projektid ei kujuta endast uusi 

investeeringuid reaalmajandusse, vaid 

nendega rahastatakse uuesti 

olemasolevaid projekte, mille 

majanduslik, sotsiaalne ja 

keskkonnaalane jätkusuutlikkus on 

küsitav; kinnitab oma veendumust, et 

EFSI ei ole majanduskasvu ja -arengu 

tagamiseks õige vahend; on seepärast 

veendunud, et EFSI tagatisfondile ette 

nähtud assigneeringuid võiks paremini 

kasutada muudele hädaolukordadele ja 

prioriteetidele reageerimiseks; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

19.10.2016 A8-0287/2 

Muudatusettepanek  2 

Marco Valli, Daniela Aiuto, Marco Zanni 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0287/2016 

Jens Geier 

Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve – kõik jaod 

2016/2047(BUD) 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 19 – alapunkt 1 (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 rõhutab, et üleeuroopalise 

transpordivõrgu programmide puhul ei 

tohiks assigneeringuid kasutada ilma 

tegeliku lisaväärtuseta projektide 

rahastamiseks ning asjaomaste 

piirkondade kohalike kogukondade soovi 

vastaselt; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

19.10.2016 A8-0287/3 

Muudatusettepanek  3 

Marco Zanni, Marco Valli, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela 

Aiuto, David Borrelli, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa 

D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario 

Tamburrano, Marco Zullo, Rolandas Paksas 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0287/2016 

Jens Geier 

Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve – kõik jaod 

2016/2047(BUD) 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 33 – alapunkt 1 (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 kinnitab, et ÜPP assigneeringuid ei tohiks 

kasutada surmavas härjavõitluses 

kasutatavate pullide tõuaretuse või 

kasvatuse toetamiseks; nõuab tungivalt, et 

komisjon esitaks viivitamata vajalikud 

seadusandlikud muudatusettepanekud 

selle nõudmise täitmiseks, mis juba 

sedastati Euroopa Liidu 2016. aasta 

üldeelarves; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

19.10.2016 A8-0287/4 

Muudatusettepanek  4 

Marco Zanni, Marco Valli 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport 1.9.2016 

Jens Geier 

Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve – kõik jaod 

2016/2047(BUD) 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 77 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

77. kordab, et ei nõustu komisjoni ja 

nõukogu seisukohtadega ametite 

personalipoliitika osas, ning teeb seetõttu 

paljudes ametikohtade loeteludes 

muudatusi; rõhutab veel kord, et vastavalt 

institutsioonidevahelises kokkuleppes 

sätestatule tuleks igas ametis ametikohti 

viie aasta jooksul 5 % vähendada, kuid 

uutest poliitikasuundumustest tingitud 

täiendavate ülesannete täitmiseks on vaja 

luua uusi ametikohti ja alates 2013. 

aastast vastu võetud uute õigusaktidega 

peavad kaasnema täiendavad vahendid 

ning seda ei saa institutsioonidevahelises 

kokkuleppes sätestatud töötajate 

vähendamise alase eesmärgi sisse 

arvestada; toonitab seetõttu uuesti, et on 

vastu ametitevahelise 

ümberpaigutamisreservi mõttele, kuid 

kinnitab, et on nõus ametikohtade 

vabastamisega, kui seda tehakse suurema 
ametitevahelise koostöö või vajaduse 

korral isegi ametite liitmise tulemusel 

suureneva tulemuslikkuse ja teatavate 

funktsioonide ühiskasutuse (komisjoni või 

mõne ametiga) kaudu; 

77. avaldab toetust ametitevahelise 

ümberpaigutamisreservi mõttele ja 

julgustab seda võimaluse korral alati 

kasutama; rõhutab veel kord, et vastavalt 

institutsioonidevahelises kokkuleppes 

sätestatule tuleks igas ametis ametikohti 

viie aasta jooksul 5 % vähendada; kinnitab, 

et on nõus ametikohtade vähendamisega 

tihedamast haldusalasest koostööst 

tuleneva ametitevahelise tulemuslikkuse 

suurendamise kaudu või koguni 

analüüsima ametite liitmise võimalusi 

seal, kus see on võimalik, ning teatavate 

funktsioonide ühiskasutuse (komisjoni või 

mõne ametiga) kaudu; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

19.10.2016 A8-0287/5 

Muudatusettepanek  5 

Marco Zanni, Marco Valli 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0287/2016 

Jens Geier 

Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve – kõik jaod 

2016/2047(BUD) 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 88 – alapunkt 1 (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 peab kahetsusväärseks ettepanekut muuta 

autojuhiteenus parlamendisiseseks 

teenuseks, mis toob endaga kaasa 

täiendavad lisakulud; usub, et kulude 

vähendamiseks tuleks transporditeenust 

lõpuks osutada ainult lennujaama või 

raudteejaama ja töökoha vahelisteks 

sõitudeks ning eelisjärjekorras tuleks 

kasutada väikebusse ja busse, mis 

liiguvad kindlaksmääratud kellaaegadel; 

rõhutab suurt majanduslikku, sotsiaalset 

ja keskkonnaeelist, mida pakub uus 

rongiühendus Brüsseli lennujaama ja 

Brüsseli Luxembourgi rongijaama vahel; 

on seisukohal, et kõik muud sõidud 

peaksid parlamendiliikmed eraviisiliselt 

korraldama; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

19.10.2016 A8-0287/6 

Muudatusettepanek  6 

Marco Zanni, Marco Valli 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0287/2016 

Jens Geier 

Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve – kõik jaod 

2016/2047(BUD) 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 89 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

89. kiidab heaks muudatused 

parlamendi ametikohtade loetelus ja 

nendele vastavad eelarveassigneeringud, 

et täita fraktsioonide täiendavaid 

vajadusi; kompenseerib täielikult nende 

assigneeringute suurendamise 

ettenägematute kulude reservi ja ruumide 

sisustamise eelarverea assigneeringute 

vähendamise kaudu; 

89. taunib parlamendiliikmete 

assistentidega seotud kulude suurenemist 
ja fraktsioonide täiendavaid taotlusi; 

usub, et parlamendiliikmetele 

parlamendis tehtava töö tegemiseks antav 

toetus juba on piisav; taotleb ühtlasi 

Euroopa Parlamendi liikmete palkade, 

hüvitiste ja reisikulude vähendamist; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

19.10.2016 A8-0287/7 

Muudatusettepanek  7 

Marco Zanni, Marco Valli 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0287/2016 

Jens Geier 

Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve – kõik jaod 

2016/2047(BUD) 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 90 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

90. tuletab meelde oma poliitilist 

otsust jätta fraktsioonid töötajate arvu 5 % 

vähendamise eesmärgist välja, nagu 

parlament on toonitanud 2014., 2015. ja 

2016. aasta eelarvet käsitlevates 

resolutsioonides14; 

90. usub, et ka fraktsioonide töötajate 

suhtes tuleks kohaldada viieprotsendilist 

töötajate arvu vähendamist; 

_________________  

14 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0376.  

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

19.10.2016 A8-0287/8 

Muudatusettepanek  8 

Marco Zanni, Marco Valli 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0287/2016 

Jens Geier 

Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve – kõik jaod 

2016/2047(BUD) 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 92 – alapunkt 1 (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 taunib rahastamise suurendamist avaliku 

sektori vahenditest Euroopa tasandi 

erakondadele (10 339 866 eurolt 2008. 

aastal 31 905 000 eurole 2017. aastal) ja 

Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutustele 

(4 268 630 eurolt 2008. aastal 19 000 000 

eurole 2017. aastal); 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

19.10.2016 A8-0287/9 

Muudatusettepanek  9 

Marco Zanni, Marco Valli 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0287/2016 

Jens Geier 

Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve – kõik jaod 

2016/2047(BUD) 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 94 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

94. säilitab oma 2017. aasta 

ametikohtade loetelus 35 uut ametikohta, 

nagu seda nõuti paranduseelarve 

projektis nr 3/2016 institutsioonide 

turvalisuse suurendamiseks; jätab need 

ametikohad töötajate arvu 5 % 

vähendamise eesmärgist välja, sest need 

on seotud parlamendi uute tegevustega; 

välja jäetud 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

19.10.2016 A8-0287/10 

Muudatusettepanek  10 

Marco Zanni, Marco Valli 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0287/2016 

Jens Geier 

Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve – kõik jaod 

2016/2047(BUD) 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 108 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

108. taastab 12 ametikohta ja nendega 

seotud assigneeringud, mille komisjon 

eespool mainitud koostöölepingu kohaselt 

eelarveprojektis kaotas, kajastades seega 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteest 

parlamenti ümberpaigutatud 

ametikohtade tegelikku arvu; 

108. taotleb Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomitee ülesannete põhjalikku 

läbivaatamist ja seejärel komitee 

assigneeringute vähendamist; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

19.10.2016 A8-0287/11 

Muudatusettepanek  11 

Marco Zanni, Marco Valli 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0287/2016 

Jens Geier 

Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve – kõik jaod 

2016/2047(BUD) 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 110 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

110. taastab 8 ametikohta ja nendega 

seotud assigneeringud, mille komisjon 

eespool mainitud koostöölepingu kohaselt 

eelarveprojektis kaotas, kajastades seega 

Regioonide Komiteest parlamenti 

ümberpaigutatud ametikohtade tegelikku 

arvu; 

110. taotleb Regioonide Komitee 

ülesannete põhjalikku läbivaatamist ja 

seejärel komitee assigneeringute 

vähendamist; 

Or. en 

 


