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7. rõhutab, et Euroopa Strateegiliste 

Investeeringute Fondil (EFSI) on oluline 

roll ja potentsiaal Euroopas ikka veel 

esineva investeerimislõhe vähendamisel, ja 

tunnustab seni saavutatud positiivseid 

tulemusi; tunnustab ka komisjoni 

ettepanekut pikendada EFSI kestust kuni 

2020. aastani, mille eesmärk peaks olema 

veelgi parandada fondi toimimist, sh 

täiendavuse põhimõtte ja geograafilise 

tasakaalu kohaldamist, mille nimel on vaja 

veel tööd teha; rõhutab, et EFSI kaudu 

rahastatavate projektide valimine peaks 

põhinema kvaliteedil ja nõudlusel; 

väljendab heameelt komisjoni kavatsuse 

üle tugevdada Euroopa 

investeerimisnõustamise keskuse rolli 

täpsemalt suunatud kohaliku tehnilise abi 

pakkumisel kogu ELis ning ühtlasi 

geograafilise tasakaalu parandamiseks; 

kutsub komisjoni ühtlasi üles analüüsima 

fondi mõju hindamise kaudu korrapäraselt 

fondi pakutavat lisandväärtust; 

7. rõhutab Euroopa Strateegiliste 

Investeeringute Fondi (EFSI) potentsiaali 

Euroopas investeerimislõhe vähendamisel 

ja võtab teadmiseks seni saavutatud 

erinevad tulemused; võtab teadmiseks 

komisjoni ettepaneku pikendada EFSI 

kestust kuni 2020. aastani, mille eesmärk 

peaks olema veelgi parandada fondi 

toimimist, sh täiendavuse põhimõtte ja 

geograafilise tasakaalu kohaldamist, ning 

suuremad investeeringud sotsiaalsesse 

taristusse ja energiatõhususse, välistades 

samas igasugused investeeringud, mis on 

vastuolus Pariisi kliimakokkuleppe vaimu 

ja sätetega; rõhutab, et EFSI kaudu 

rahastatavate projektide valimine peaks 

põhinema kvaliteedil ja kestlikkusel ning 

olema tingitud nõudlusest, kasutades täiel 

määral tulemustabelit; väljendab heameelt 

komisjoni kavatsuse üle tugevdada 

Euroopa investeerimisnõustamise keskuse 

rolli täpsemalt suunatud kohaliku tehnilise 

abi pakkumisel kogu ELis ning ühtlasi 

geograafilise tasakaalu parandamiseks; 

kutsub komisjoni ühtlasi üles analüüsima 

fondi mõju hindamise kaudu korrapäraselt 

fondi pakutavat lisandväärtust; 

Or. en 



 

AM\1119799ET.docx  PE598.533v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

10.3.2017 A8-0060/8 

Muudatusettepanek  8 

Monika Vana 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

2018. aasta eelarvemenetluse suunised – III jagu 

2016/2323(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 17 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

17. toetab kindlalt kaitseuuringute 

valdkonna algatusi, mille eesmärk on 

parandada liikmesriikide koostööd ja 

saavutada koosmõju kaitsevaldkonnas; 

rõhutab siiski, et sellisele tegevusele 

tuleks eraldada uusi vahendeid, sest see 

on uus poliitiline algatus, mis avaldab ELi 

eelarvele märkimisväärset mõju; nõuab 

ühtlasi kõigi võimaluste analüüsimist 

kaitsealase uurimisprogrammi 

rahastamiseks sihtotstarbelisest eelarvest 

järgmises mitmeaastases 

finantsraamistikus; tuletab meelde, et 

kuigi aluslepingute sätteid tuleb järgida, 

on vaja teha tugevamat koostööd 

kaitsevaldkonnas, et seista vastu ELi ette 

kerkinud julgeolekuprobleemidele, mis on 

tingitud pikaajalisest ebastabiilsusest liidu 

naaberriikides ning ebakindlusest 

teatavate ELi partnerite pühendumise 

osas NATO eesmärkide täitmisse; rõhutab 

lisaks vajadust parandada 

konkurentsivõimet ja innovatsiooni 

Euroopa kaitsetööstuses, mis võib aidata 

ergutada majanduskasvu ja töökohtade 

loomist; palub liikmesriikidel tagada 

piisavad eelarvevahendid, et tegeleda 

välisprobleemidega ühtsemalt; võtab 

teadmiseks teadusuuringute ja 

kaitsevõime vahenditega Euroopa 

Kaitsefondi loomise; 

välja jäetud 
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19. kinnitab veel kord veendumust, et 

praeguse rände- ja pagulaskriisi ning 

sellega seotud humanitaarprobleemide 

algpõhjustega tegelemiseks peab EL võtma 

endale suurema rolli, milleks tuleb teha 

investeeringuid rändevoogude 

lähteriikidesse; kutsub seetõttu komisjoni 

üles koostama tõelise tegevuskava, et 

tegeleda rändekriisiga tulemuslikult; 

rõhutab, et kõiki arengupoliitika 

instrumente tuleb rohkem strateegiliselt 

korrigeerida, et tagada stabiilne 

majanduslik ja sotsiaalne areng, 

kahjustamata samas olemasoleva 

välispoliitika elluviimist; märgib, et 

investeeringud infrastruktuuri, 

elamumajandusse, haridusse ja 

meditsiiniteenustesse ning VKEde 

toetamine, erilise rõhuasetusega 

töökohtade loomisele, sotsiaalkaitsele ja 

sotsiaalsele kaasatusele, on osa 

lahendusest, mis aitaks kõrvaldada rände 

algpõhjuseid; tunneb seetõttu nende 

probleemide lahendamise raames 

heameelt välisinvesteeringute kava kui 

ühtse ja koordineeritud raamistiku üle, 

millega soodustatakse investeeringute 

tegemist Aafrikasse ja Euroopa naabruses 

asuvatesse riikidesse, pidades meeles, et 

see peab olema täielikus kooskõlas kestliku 

arengu eesmärkidega ja aitama nende 

19. kinnitab veel kord veendumust, et 

praeguse rände- ja pagulaskriisi ning 

sellega seotud humanitaarprobleemide 

algpõhjustega tegelemiseks peab EL võtma 

endale suurema rolli, milleks tuleb teha 

investeeringuid rändevoogude 

lähteriikidesse; kutsub seetõttu komisjoni 

üles koostama tõelise tegevuskava, et 

tegeleda rändekriisiga tulemuslikult; 

rõhutab, et kõiki arengupoliitika 

instrumente tuleb rohkem strateegiliselt 

korrigeerida, et tagada stabiilne 

majanduslik ja sotsiaalne areng, 

kahjustamata samas olemasoleva 

välispoliitika elluviimist; märgib, et 

investeeringud infrastruktuuri, 

elamumajandusse, haridusse ja 

meditsiiniteenustesse ning VKEde 

toetamine, erilise rõhuasetusega 

töökohtade loomisele, sotsiaalkaitsele ja 

sotsiaalsele kaasatusele, on osa 

lahendusest, mis aitaks kõrvaldada rände 

algpõhjuseid; võtab teadmiseks 

välisinvesteeringute kava ettepanekud; 

rõhutab, et välisinvesteeringute kava peab 

olema täielikus kooskõlas kestliku arengu 

eesmärkidega ja aitama nende 

saavutamisele kaasa; loodab, et 

investeerimiskavaga soodustatakse 

kestlikku arengut, kahjustamata inimõigusi, 

kliimamuutuste leevendamist või head 
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saavutamisele kaasa; loodab, et 

investeerimiskavaga soodustatakse 

kestlikku arengut, kahjustamata inimõigusi, 

kliimamuutuste leevendamist või head 

valitsemistava, ning et tagatakse Euroopa 

Kestliku Arengu Fondi ja selle projektide 

läbipaistev juhtimine; 

valitsemistava, ning et tagatakse Euroopa 

Kestliku Arengu Fondi ja selle projektide 

läbipaistev juhtimine; 
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26. toonitab, et mitmeaastase 

finantsraamistiku määruse kohaselt esitab 

komisjon 2017. aasta lõpuks oma 

ettepanekud 2020. aasta järgse 

mitmeaastase finantsraamistiku kohta, 

milles tuleks arvestada Ühendkuningriigi 

otsust EList lahkuda, mis mõjutab 2020. 

aasta järgset mitmeaastast 

finantsraamistikku; rõhutab, et see otsus 

teeb võimatuks tavaviisil jätkamise; peab 

uue finantsraamistiku ning reformitud ja 

tõhusama ELi eelarve väljatöötamisele 

eelnevat protsessi äärmiselt oluliseks ning 

loodab, et see on vastavuses ELi ees 

seisvate probleemidega ja juba võetud 

kohustustega; nõuab mitmeaastase 

finantsraamistiku praegu käimasoleva 

läbivaatamise kiiret ja positiivset 

lõpuleviimist, mis võib tagada nii 

praeguse finantsraamistiku vajaliku 

korrigeerimise kui ka kindlustada ELi 

eelarve mõningase täiendava 

paindlikkuse, mis on Euroopa Liidu 

eesmärkide saavutamiseks hädavajalik; 

26. toonitab, et mitmeaastase 

finantsraamistiku määruse kohaselt esitab 

komisjon 2017. aasta lõpuks oma 

ettepanekud 2020. aasta järgse 

mitmeaastase finantsraamistiku kohta, 

milles tuleks arvestada Ühendkuningriigi 

otsust EList lahkuda, mis mõjutab 2020. 

aasta järgset mitmeaastast 

finantsraamistikku; rõhutab, et see otsus 

teeb võimatuks tavaviisil jätkamise; peab 

uue finantsraamistiku ning reformitud ja 

tõhusama ELi eelarve väljatöötamisele 

eelnevat protsessi äärmiselt oluliseks ning 

loodab, et see on vastavuses ELi ees 

seisvate probleemidega ja juba võetud 

kohustustega; taunib asjaolu, et 

mitmeaastase finantsraamistiku muutmises 

puuduvad igasugused ambitsioonid, ja on 

vastu avaldusele kavandada mitmeaastase 

finantsraamistiku järelejäänud 

perioodikslisatoetusi; 

Or. en 

 

 


