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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 24 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

24. rõhutab, kui oluline on edendada 

kaitseuuringutealast koostööd Euroopas, et 

tegeleda oluliste võimekuspuudujääkidega 

ajal, mil rahvusvahelised muutused ja 

ebakindlus nõuavad üha enam, et Euroopa 

suurendaks oma kaitsealaseid jõupingutusi; 

on veendunud, et liidu tasandil tehtavad 

täiendavad kaitseuuringute valdkonna 

kulutused tuleks kompenseerida 

kokkuhoiuga riiklikul tasandil; toetab 

kaitsealaste teadusuuringute 

ettevalmistavale meetmele ette nähtud 

assigneeringute suurendamist; nõuab 

kaitseuuringute programmi, millele 

nähtaks järgmises mitmeaastases 

finantsraamistikus ette eraldi eelarve, 

kuid kordab oma pikaajalist seisukohta, 

mille kohaselt rahastatakse uusi algatusi 

uutest assigneeringutest, mitte liidu 

olemasolevate projektide arvelt; rõhutab 

lisaks vajadust suurendada Euroopa 

kaitsetööstuse konkurentsivõimet ja 

innovatiivsust; 

24. rõhutab, kui oluline on edendada 

kaitseuuringutealast koostööd Euroopas, et 

tegeleda oluliste võimekuspuudujääkidega 

ajal, mil rahvusvahelised muutused ja 

ebakindlus nõuavad üha enam, et Euroopa 

suurendaks oma kaitsealaseid jõupingutusi; 

on veendunud, et liidu tasandil tehtavad 

täiendavad kaitseuuringute valdkonna 

kulutused tuleks kompenseerida 

kokkuhoiuga riiklikul tasandil; kordab oma 

pikaajalist seisukohta, mille kohaselt 

rahastatakse uusi algatusi uutest 

assigneeringutest, mitte liidu 

olemasolevate projektide arvelt; rõhutab 

lisaks vajadust suurendada Euroopa 

kaitsetööstuse konkurentsivõimet ja 

innovatiivsust; 

Or. en 
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Punkt 30 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

30. tunneb heameelt uue 142,8 miljoni 

euro suuruse rahastamispaketi üle, mis 

loodi selleks, et hõlbustada 

struktuurireformi tugiprogrammi 

rakendamist ajavahemikul 2017–2020; 

välja jäetud 

Or. en 
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Punkt 56 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 56 a. on vastu komisjoni ettepanekule 

paigutada 30 miljonit eurot 

arengukoostöö rahastamisvahendist, 

Vahemere piirkonna investeerimis- ja 

partnerlusrahastust, ÜVJPst ja 2018. 

aasta eelarve rubriigi 4 varust ümber 

sellele, et rahastada läbivaadatud 

stabiilsuse ja rahu edendamise 

rahastamisvahendi kaudu sõjaliste 

osaliste suutlikkuse suurendamist; 

rõhutab vajadust säilitada liidu 

naabruspoliitika ning ÜVJP raames 

elluviidavate liidu politsei- ja 

õigusmissioonide rahastamise tase ja 

näha ette rubriigis 4 varu 

ettenägematutele kriisidele 

reageerimiseks; 

Or. en 
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Punkt 80 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

80. tunneb heameelt selle üle, et 

Euroopa Parlamendi juhatuses on loodud 

töörühm, kes hakkab tegelema üldkulude 

hüvitisega; tuletab meelde, et üldkulude 

hüvitisega seoses oodatakse suuremat 

läbipaistvust ja tuleb koostada täpsemad 

eeskirjad, kuidas anda selle hüvitisena 

heakskiidetud kuludest aru, ilma et 

Euroopa Parlamendil tekiks lisakulu; 

80. tunneb heameelt selle üle, et 

Euroopa Parlamendi juhatuses on loodud 

töörühm, kes hakkab tegelema üldkulude 

hüvitisega; tuletab meelde, et üldkulude 

hüvitisega seoses oodatakse suuremat 

läbipaistvust ja tuleb koostada täpsemad 

eeskirjad, kuidas anda selle hüvitisena 

heakskiidetud kuludest aru, ilma et 

Euroopa Parlamendil tekiks täiendavat 

puhaskulu; juhukontrolli kulud kaetakse 

üldise eeldatava kokkuhoiu arvelt. 

Or. en 
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Punkt 80 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 80 a. palub juhatusel teha üldkulude 

hüvitises järgmised konkreetsed 

muudatused: 

Or. en 
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Punkt 80 a – taane 1 (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 – üldkulude hüvitist tuleks kõikidel 

juhtudel käsitleda eraldi pangakontol; 

Or. en 
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Punkt 80 a – taane 2 (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 – parlamendiliikmed peaksid alles 

hoidma kõik üldkulude hüvitisega seotud 

kviitungid; 

Or. en 
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Punkt 80 a – taane 3 (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 – üldkulude hüvitise kasutamata osa 

tuleks volituste lõppemisel tagastada; 

Or. en 
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Punkt 80 a – taane 4 (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 – parlamendi siseauditi ülesannete 

hulka tuleks lisada üldkulude hüvitisest 

kaetud kulude juhukontroll 5 % ulatuses; 

lõpptulemused ja leiud tuleks lisada 

parlamendi avaldatavasse 

aastaaruandesse; 

Or. en 
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Punkt 80 a – taane 5 (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 – liikmed peaksid igal aastal 

avaldama ülevaate oma üldkulude 

hüvitisest kaetavatest kuludest, tehes seda 

liikide kaupa (sidekulud, kontoriruumide 

üür, kontoritarbed jne); 

Or. en 

 

 


