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10.3.2017 A8-0060/33 

Muudatusettepanek  33 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Helmut Scholz, Marisa Matias, Merja Kyllönen, 

Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán, Martina Michels, Fabio De Masi, Barbara 

Spinelli, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, 

Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

2018. aasta eelarve koostamise üldsuunised, III jagu – Komisjon 

2016/2323(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 5 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  5 a. toonitab, et sotsiaal- ja 

solidaarmajandus hõlmab tänapäeval 

rohkem kui kahte miljonit ettevõtet, 

millest 180 000 on ühistud; rõhutab, et 

ELis annab sotsiaal- ja 

solidaarmajanduse sektor tööd enam kui 

4,5 miljonile inimesele ja see toodab 

rohkem kui 10 % ELi kogurahvatulust; 

nõuab sotsiaal- ja solidaarmajanduse 

jaoks täiendavat toetust ja rahastamisele 

juurdepääsu lihtsustamist, eelkõige 

laiendades olemasolevate programmide ja 

rahastamisvahendite ulatust ELi ja 

liikmesriikide tasandil, nõudes samal ajal 

uusi konkreetseid meetmeid, mille 

eesmärk on veelgi edendada ja levitada 

ühistute ja sotsiaalsete ettevõtete 

majandusmudelit, sest see mudel on 

muude ettevõtlusmudelitega võrreldes 

jätkuvalt alaesindatud ja alarahastatud 

hoolimata selle tähtsusest nii 

kogurahvatulu osakaalu kui ka liidu 

tööhõive seisukohast; kordab sotsiaal- ja 

solidaarmajanduse rolli jätkusuutliku ja 

aruka majanduskasvu tugevdamisel, 

inimväärsete ja jätkusuutlike töökohtade 

loomisel ning ühtekuuluvuses ja 

sotsiaalses integratsioonis; rõhutab, et 

sotsiaal- ja solidaarmajandust tuleks 
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täiendavalt toetada ja see tuleks 

juurdepääsetavaks muuta, ning toonitab 

samal ajal, et kõnealune sektor jääb 

oluliseks sotsiaal-, tervishoiu-, haridus-, 

keskkonna-, energiatootmis- ja 

energiajaotusteenuste osutajaks; 

  

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/34 

Muudatusettepanek  34 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Paloma López 

Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Martina Michels, Fabio De Masi, Maria Lidia Senra 

Rodríguez, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, 

Takis Hadjigeorgiou 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

2018. aasta eelarve koostamise üldsuunised, III jagu – Komisjon 

2016/2323(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 7 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

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; 

välja jäetud 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/35 

Muudatusettepanek  35 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Xabier Benito 

Ziluaga, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Fabio De 

Masi, Maria Lidia Senra Rodríguez, Rina Ronja Kari, Nikolaos Chountis, Neoklis 

Sylikiotis, Kostas Chrysogonos, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Takis Hadjigeorgiou, 

Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

2018. aasta eelarve koostamise üldsuunised, III jagu – Komisjon 

2016/2323(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 12 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  12 a. rõhutab, et ELi eelarvet tuleks 

kasutada selleks, et seada kõige 

tähtsamale kohale tegeliku lähenemise 

poliitika, mis põhineb sotsiaalsel arengul 

ning iga riigi potentsiaali kaitsmisel ja 

edendamisel, töökohtade loomisel, 

loodusvarade säästval kasutamisel ja 

keskkonnakaitsel eesmärgiga saavutada 

tõeline majanduslik ja sotsiaalne 

ühtekuuluvus ning makromajanduslikest 

tingimustest loobumisel; ei poolda 

majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, 

koordineerimise ja juhtimise lepingut, 

majanduse juhtimise paketti ega 

laiendatud euroala pakti, mis põhinevad 

kokkuhoiumeetmete vastuvõtmisel ja 

nende põlistamisel nii ELi kui ka 

liikmesriikide tasandil ning mis 

süvendavad praegust majandus- ja 

sotsiaalkriisi veelgi, eelkõige raskemas 

majanduslikus ja sotsiaalses olukorras 

olevates riikides; 

Or. en 



 

AM\1119845ET.docx  PE598.533v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

10.3.2017 A8-0060/36 

Muudatusettepanek  36 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Merja Kyllönen, Paloma López 

Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Fabio De Masi, Maria Lidia Senra Rodríguez, 

Nikolaos Chountis, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

2018. aasta eelarve koostamise üldsuunised, III jagu – Komisjon 

2016/2323(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 13 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  13 a. nõuab toetusprogrammide loomist 

niisuguste liikmesriikide jaoks, kes 

soovivad alustada läbirääkimisi euroalast 

lahkumiseks põhjusel, et nende 

euroalasse kuulumine on muutunud 

jätkusuutmatuks ja talumatuks; on 

seisukohal, et need programmid peaksid 

tagama ühisraha kasutuselevõtmisest 

tingitud sotsiaalse ja majandusliku kahju 

piisava hüvitamise; 

Or. en 



 

AM\1119845ET.docx  PE598.533v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

10.3.2017 A8-0060/37 

Muudatusettepanek  37 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Xabier Benito 

Ziluaga, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Marina Albiol 

Guzmán, Fabio De Masi, Stelios Kouloglou, Maria Lidia Senra Rodríguez, Nikolaos 

Chountis, Neoklis Sylikiotis, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Takis Hadjigeorgiou, 

Dimitrios Papadimoulis 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

2018. aasta eelarve koostamise üldsuunised, III jagu – Komisjon 

2016/2323(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 13 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  13 b. nõuab, et nende riikide majanduse 

toetamiseks, mille puhul troika on 

sekkunud, koostataks hädaolukorra 

lahendamise plaanid, milles nähakse ette 

rahalised vahendid ja vajalikud erandid, 

pidades silmas ühtse turu ja ühise 

poliitika toimimist; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/38 

Muudatusettepanek  38 

Barbara Spinelli, Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Helmut Scholz, Marisa 

Matias, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Martina 

Michels, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

2018. aasta eelarve koostamise üldsuunised, III jagu – Komisjon 

2016/2323(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 14 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

14. tunnustab selliste vahendite nagu 

Sisejulgeolekufond ning Varjupaiga-, 

Rände- ja Integratsioonifond tähtsust 

rände- ja pagulaskriisi ja sellega seotud 

humanitaarprobleemide mõjule 
reageerimisel, ning nõuab, et neile 

fondidele antaks järgmistel aastatel 

piisavalt eelarvevahendeid; kordab, kui 

oluline on liikmesriikide vahel koormuse 

jagamise põhimõte pagulastele piisavate 

vastuvõtutingimuste tagamiseks vajalike 

pingutuste rahastamisel; avaldab ka 

heameelt ELi justiits- ja siseküsimuste 

valdkonna ametite, nt Europoli, Euroopa 

Piiri- ja Rannikuvalve Ameti, EASO, 

Eurojusti, Euroopa Liidu Põhiõiguste 

Ameti ning eu-LISA rolli üle, ning 

soovitab sellega seoses eraldada nende 

volituste täitmiseks rohkem 

eelarvevahendeid ja personali; on 

veendunud, et EL peab rohkem 

investeerima oma piiride tugevdamisse ja 

haldamisse, õiguskaitseasutuste ja 

riigiasutuste koostöö tõhustamisse ja 

võitlusse terrorismi, radikaliseerumise 

ning tõsise ja organiseeritud kuritegevuse 

vastu, parandades integratsioonimeetmeid 

ja -tavasid, tagades teabesüsteemide 

koostalitlusvõime ning korrektsed 

14. rõhutab, et rände suhtes tuleb vastu 

võtta inimõigustel põhinev lähenemisviis; 

mõistab hukka asjaolu, et ELi poliitikas 

keskendutakse üha rohkem 

tagasisaatmistele, kinnipidamisele ja 

piirikontrolli eksternaliseerimisele, 

millega seatakse ohtu inimõigused; 
tunneb heameelt selliste vahendite nagu 

Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond 

tähtsuse üle liikmesriikide toetamises 

rändajate, varjupaigataotlejate ja 

pagulaste vajadustele reageerimisel, ning 

nõuab, et neile fondidele antaks järgmistel 

aastatel piisavalt eelarvevahendeid; kordab, 

kui oluline on liikmesriikide vahel 

solidaarsuse põhimõte pagulastele 

piisavate vastuvõtutingimuste tagamiseks 

vajalike pingutuste rahastamisel; avaldab 

ka heameelt ELi justiits- ja siseküsimuste 

valdkonna ametite, eelkõige EASO ja 

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti rolli üle 

ning soovitab sellega seoses eraldada 

nende volituste täitmiseks rohkem 

eelarvevahendeid ja personali; 
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tagasisaatmismeetmed nende osas, kellel 

ei ole õigust rahvusvahelisele kaitsele, 

järgides seejuures täielikult 

mittetagasisaatmise põhimõtet; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/39 

Muudatusettepanek  39 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Liadh Ní Riada, Marisa Matias, 

Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Marina Albiol 

Guzmán, Fabio De Masi, Maria Lidia Senra Rodríguez, Nikolaos Chountis, Neoklis 

Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Takis Hadjigeorgiou 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

2018. aasta eelarve koostamise üldsuunised, III jagu – Komisjon 

2016/2323(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 15 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

15. rõhutab, et Sisejulgeolekufondi 

praegune eelarve (kulukohustustena 

ligikaudu 700 miljonit eurot) ei ole piisav 

rahvusvahelisest terrorismist tulenevate 

julgeolekuprobleemide lahendamiseks; 

nõuab seetõttu finantsvahendite 

suurendamist, et viia 

julgeolekuinfrastruktuur asjakohasemale 

ja nüüdisaegsemale tasemele; 

15. on vastu ELi eelarve kasutamisele 

militaristliku ja neoliberaalse ELi 

rahastamiseks; toetab vajadust 

alternatiivse programmi järele, millega 

edendatakse rahu ja desarmeerimist, 

kestlikku arengut ja palkade kasvul 

põhinevat tugevnevat 

keskkonnasõbralikku sisenõudlust, 

vastavate õigustega täielikku tööhõivet, 

sotsiaalkaitset, vaesuse ja sotsiaalse 

tõrjutuse kaotamist ning sotsiaalse ja 

majandusliku ühtekuuluvuse 

parandamist; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/40 

Muudatusettepanek  40 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Helmut Scholz, Marisa Matias, Merja Kyllönen, 

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Martina Michels, Fabio De Masi, 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

2018. aasta eelarve koostamise üldsuunised, III jagu – Komisjon 

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 

välja jäetud 
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kaitsevõime vahenditega Euroopa 

Kaitsefondi loomise; 

Or. en 



 

AM\1119845ET.docx  PE598.533v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

10.3.2017 A8-0060/41 

Muudatusettepanek  41 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Helmut Scholz, Marisa Matias, Merja Kyllönen, 

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Martina Michels, Maria Lidia Senra 

Rodríguez, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

 

Raport A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

2018. aasta eelarve koostamise üldsuunised, III jagu – Komisjon 

2016/2323(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 17 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  17 a. kordab oma veendumust, et liidu 

eelarvest ei tohiks rahastada algatusi, mis 

võivad kahjustada olemasolevaid liidu 

poliitikasuundi ja programme; kordab 

oma pühendumust eelkõige niisuguste 

algatuste rahastamisele, millega 

edendatakse aktiivselt rahu, integratsiooni 

ja ühtekuuluvuse eesmärke liidus; tuletab 

meelde, et aluslepingutes kehtestatud 

sätteid järgides ei tohiks ELi ja selle 

liikmesriikide tõhustatud koostöö mingil 

juhul õõnestada pühendumist rahule, 

kestlikule arengule ja neutraalsusele; 

  

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/42 

Muudatusettepanek  42 

Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Maria Lidia Senra Rodríguez 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

2018. aasta eelarve koostamise üldsuunised, III jagu – Komisjon 

2016/2323(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 21 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

21. rõhutab, et stabiilsus ELi naabruses on 

ELis stabiilsuse ja heaolu säilimise üks 

tingimus; palub seetõttu komisjonil tagada, 

et investeeringuid ELi naabrusse loetaks 

prioriteetseks, millega toetataks püüdeid 

lahendada sel alal esinevaid peamisi 

probleeme, nimelt rände- ja pagulaskriisi 

ning sellega seotud humanitaarprobleeme 

ELi lõunanaabruse riikides ja Venemaa 

agressiooni idanaabruse riikides; kordab, 

et poliitiliste ja majanduslike reformide 

soodustamiseks on keskse tähtsusega 

toetada neid riike, kes rakendavad ELiga 

sõlmitud assotsiatsioonilepinguid, kuid 

toonitab, et sellist toetust tuleks kohaldada 

seni, kuni need riigid täidavad 

toetuskõlblikkuse kriteeriume, eriti 

õigusriigi ja demokraatlike institutsioonide 

jõustamise osas; 

21. rõhutab, et stabiilsus ELi naabruses on 

ELis stabiilsuse ja heaolu säilimise üks 

tingimus; palub seetõttu komisjonil tagada, 

et investeeringuid ELi naabrusse loetaks 

prioriteetseks, millega toetataks püüdeid 

tegeleda sel alal esinevate peamiste 

küsimustega, nimelt vajadusega 

majanduse elavdamise ning demokraatiale 

ülemineku tõhustamise ja stabiliseerimise 

järele lõunanaabruse riikides, mis eeldab 

ka rahalist toetust ja humanitaarabi 

niisuguste väga arvukate rändajate ja 

pagulastega toimetulekuks, kes saabuvad 

nendesse riikidesse lootuses jõuda 

Euroopa Liitu; juhib tähelepanu 

asjaolule, et paljudel idanaabruse riikidel 

on endiselt probleeme lõpuleviimata 

üleminekuprotsesside ja võimalike 

konfliktidega ning et olukord kõnealuses 

piirkonnas on jätkuvalt ebakindel, 

mistõttu tuleb toetada Minski kokkuleppe 

viivitamatut rakendamist, mis on ülimalt 

oluline ELi idanaabruse jaoks; kordab, et 
ELiga sõlmitud assotsiatsioonilepinguid 

rakendavad riigid on määratud nii 

majanduslikule kui ka sotsiaalsele 

läbikukkumisele, kui ei anta piisavalt 

rahalisi toetusi ega tehnilist ELi toetust 

poliitiliste ja majanduslike reformide 

soodustamiseks, kuid toonitab, et sellist 

toetust tuleks kohaldada seni, kuni need 
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riigid täidavad toetuskõlblikkuse 

kriteeriume, eriti õigusriigi ja 

demokraatlike institutsioonide jõustamise 

osas; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/43 

Muudatusettepanek  43 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Xabier Benito 

Ziluaga, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Maria Lidia Senra 

Rodríguez, Nikolaos Chountis, Neoklis Sylikiotis, Kostas Chrysogonos, Takis 

Hadjigeorgiou 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

2018. aasta eelarve koostamise üldsuunised, III jagu – Komisjon 

2016/2323(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 25 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  25 a. on seisukohal, et selleks, et ka 

tegelikult lahendada probleemid, mis on 

seotud jätkusuutliku majanduskasvu, 

töötuse, vaesuse, sotsiaalse tõrjutuse ja 

(peamiselt sissetulekute) ebavõrdsusega, 

peab ELi praeguses poliitikas toimuma 

murranguline muutus; rõhutab vajadust 

uue strateegia järele, et anda Euroopale 

uus suund, mis viiks täieliku tööhõive, 

inimväärsete töökohtade, äraelamist 

võimaldavate töötasude, sotsiaalse ja 

majandusliku ühtekuuluvuse ning kõiki 

hõlmava sotsiaalkaitseni, tagades 

kõrgeima elatustaseme; rõhutab, et sellel 

teel tuleks pöörata tähelepanu iga 

liikmesriigi ja eelkõige vähim arenenud 

riikide arenguvajadustele ning edendada 

tõelist lähenemist, et aidata vähendada 

arenguerinevusi liikmesriikide vahel ning 

esinevat majanduslikku, sotsiaalset ja 

piirkondlikku ebavõrdsust; 

Or. en 
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2016/2323(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 25 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  25 b. rõhutab, et vaja on ühtset Euroopa 

investeerimisstrateegiat ELi kestliku 

arengu ja tööhõive 

investeerimisprogrammi vormis, mida 

rahastatakse 10 aasta jooksul summas, 

mis vastab vähemalt 2 % liidu SKPst 

aastas; rõhutab, et see programm peaks 

täiendama liikmesriikide samasihilisi 

riiklikke investeerimispüüdlusi; märgib, et 

see investeerimisprogramm oleks osaliselt 

iserahastav tänu SKP suuremale kasvule 

ja suurematele maksutuludele; palub 

komisjonil ja nõukogul näha 2018. aasta 

eelarveettepanekus ette rahalised 

lisavahendid; 

Or. en 

 

 


