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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

18.10.2017 A8-0299/45 

Muudatusettepanek  45 

Marco Valli 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve – kõik jaod 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

1. rõhutab, et 2018. aasta eelarve 

lugemisel Euroopa Parlamendis on 

täielikult kajastatud Euroopa Parlamendi 

eespool nimetatud 15. märtsi 2017. aasta 

resolutsioonis (eelarve koostamise 

üldsuuniste kohta) ja 5. juuli 2017. aasta 

resolutsioonis (volituse kohta 

kolmepoolseteks läbirääkimisteks) 

ülekaaluka häälteenamusega vastu võetud 

poliitilisi prioriteete; tuletab meelde, et 

jätkusuutlik majanduskasv, töökohad, 

eelkõige noorte tööhõive, julgeolek ja 

kliimamuutused on nende prioriteetide 

keskmes; 

1. rõhutab asjaolu, et liidu eelarve ei 

paku konkreetseid vastuseid poliitilistele 

prioriteetidele, millega liit silmitsi seisab; 

tuletab meelde, et jätkusuutlik 

majanduskasv, töökohad, majanduse 

elavdamine, ränne ja julgeolek on nende 

prioriteetide keskmes; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/46 

Muudatusettepanek  46 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve – kõik jaod 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 4 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

4. jääb truuks oma Euroopa 

Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) 

läbirääkimistel antud lubadustele, nimelt 

vähendada iga-aastase eelarvemenetluse 

käigus võimalikult palju mõju, mida 

EFSIga seotud kärped avaldavad 

programmile „Horisont 2020“ ja Euroopa 

ühendamise rahastule; teeb seetõttu 

ettepaneku need kärped tasaarveldada 

kõnealuse kahe programmi algse 

aastaprofiili taastamisega, et nendega 

suudetaks täielikult saavutada 

asjakohaste õigusaktide vastuvõtmise 

käigus kokku lepitud eesmärgid; 

4. jääb truuks oma Euroopa 

Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) 

läbirääkimistel antud lubadustele, nimelt 

vähendada iga-aastase eelarvemenetluse 

käigus võimalikult palju mõju, mida 

EFSIga seotud kärped avaldavad 

programmile „Horisont 2020“; rõhutab, et 

EFSI on osutunud liidus investeeringute 

puudujäägi vähendamisel ebatõhusaks, ja 

rõhutab, et seni saavutatud tulemused ei 

ole märkimisväärsed ega paku võrreldes 

EIP olemasolevate programmidega mingit 

täiendavust ega lisaväärtust; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/47 

Muudatusettepanek  47 

Marco Valli, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, Eleonora Evi, Rosa D'Amato 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve – kõik jaod 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 15 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

15. tühistab nõukogu poolt 

eelarveprojektis kavandatud kärped; ei 

mõista kavandatud kärbete põhjendusi, 

näiteks mis puudutab programmi 

„Horisont 2020“ ja Euroopa ühendamise 

rahastut – kaht programmi, mida 

ümberpaigutamised EFSIsse ja 

välispoliitikasse on juba mõjutanud; on 

igal juhul vastu nõukogu väljendatud 

kavatsusele teha kärpeid eelarveridadel, 

mille täitmismäär või kasutussuutlikkus on 

madal, kuna andmed eelarve tegeliku 

täitmise kohta seda ei kinnita ja seejuures 

ei arvestata teatavate programmide 

eelarve täitmise varieeruvust; 

15. peab kahetsusväärseks nõukogu 

poolt eelarveprojektis kavandatud kärbet 

eelarvepunktis, mis on seotud 

suurõnnetuste ärahoidmise ja nendeks 

valmisolekuga liidus; tunneb heameelt 

Euroopa ühendamise rahastu kavandatud 

kärpe üle, sest liidu assigneeringuid ei 

tohiks kasutada niisuguste projektide 

rahastamiseks, mida iseloomustavad 

vastuolud ning millel puudub tegelik 

majanduslik, keskkonnaalane ja 

sotsiaalne lisaväärtus, nagu uus Lyoni ja 

Torino vaheline raudteeühendus; tunneb 

heameelt nõukogu väljendatud kavatsuse 

üle teha kärpeid eelarveridadel, mille 

täitmismäär või kasutussuutlikkus on 

madal; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/48 

Muudatusettepanek  48 

Marco Valli, Jonathan Arnott, Rosa D'Amato 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve – kõik jaod 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 17 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

17. määrab 2018. aasta kulukohustuste 

assigneeringute kogusummaks 162 597 

930 901 eurot ja maksete assigneeringute 

kogusummaks 146 712 004 932 eurot; 

17. peab kahetsusväärseks, et 

2018. aasta kulukohustuste assigneeringute 

kogusummaks on määratud 

162 547 930 901 eurot ja maksete 

assigneeringute kogusummaks 

146 637 004 930 eurot; palub 

assigneeringute vähendamist ridadel, kus 

on võimalik saavutada kokkuhoidu, et 

vältida maksumaksjate raha mis tahes 

raiskamist; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/49 

Muudatusettepanek  49 

Marco Valli, Eleonora Evi, Marco Zullo, Rosa D'Amato 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve – kõik jaod 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 25 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 25 a. palub komisjonil tagada eraldiste 

piisava taseme, mis võimaldab Euroopa 

Alternatiivsete Meetodite Tõestamise 

Keskuse Euroopa Liidu referentlaboril 

(EURL ECVAM) tulemuslikult täita oma 

kohustusi ja ülesandeid, mis on loetletud 

direktiivi 2010/63/EL VII lisas, pidades 

eelkõige silmas loomkatsetele 

alternatiivide väljaarendamise ja 

kasutamise koordineerimist ja 

edendamist, sealhulgas alus- ja 

rakendusuuringute ning kohustuslike 

katsete valdkonnas; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/50 

Muudatusettepanek  50 

Marco Valli, Jonathan Arnott, Eleonora Evi, Marco Zullo, Rosa D'Amato 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve – kõik jaod 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 34 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 34 a. tuletab meelde, et maksumaksjate 

raha ei tohiks kasutada härjavõitluses 

kasutatavate pullide kasvatamiseks ega 

tõuaretuseks; on veendunud, et niisugusel 

otstarbel teostatav kasvatamine või 

tõuaretus ei tohiks olla põhitoetuse 

taotlemisel toetuskõlblik, ning palub 

komisjonil esitada ettepaneku sellealaste 

kehtivate õigusaktide muutmiseks; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/51 

Muudatusettepanek  51 

Marco Valli, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve – kõik jaod 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 50 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

50. kuna demokraatia, õigusriigi ja 

inimõiguste halvenev olukord tekitab 

muret, on otsustanud toetust, mis on ette 

nähtud Türgi poliitiliste reformide jaoks, 

vähendada; on otsustanud, et osa 

ülejäänud assigneeringutest paigutatakse 

reservi, kust need vabastatakse, kui Türgi 

teeb sellistes valdkondades nagu õigusriigi 

põhimõtte järgimine, demokraatia, 

inimõiguste ja ajakirjandusvabaduse 

austamine mõõdetavaid edusamme, ja 

vabastatud raha eraldatakse hoopis 

kodanikuühiskonna liikmetele, kes viivad 

neid eesmärke toetavaid meetmeid ellu; 

50. kuna demokraatia, õigusriigi ja 

inimõiguste halvenev olukord tekitab 

muret, on otsustanud peatada niisuguse 

toetuse maksmise, mis on ette nähtud 

Türgi poliitiliste reformide jaoks; rõhutab, 

et Türgi peaks tegema sellistes 

valdkondades nagu õigusriigi põhimõtte 

järgimine, demokraatia, inimõiguste ja 

ajakirjandusvabaduse austamine 

mõõdetavaid edusamme, eesmärgiga 

eraldada vabastatud raha hoopis 

kodanikuühiskonna liikmetele, kes viivad 

neid eesmärke toetavaid meetmeid ellu; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/52 

Muudatusettepanek  52 

Marco Valli, Jonathan Arnott, Rosa D'Amato 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve – kõik jaod 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 59 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

59. on seisukohal, et nõukogu tehtud 

kärbetes ei ole arvestatud tegelike 

vajadustega ja seetõttu mõjuvad need juba 

niigi järsult kärbitud halduskuludele 

halvasti; taastab seetõttu kõik komisjoni 

halduskulud, sh rubriikide 1–4 haldus- ja 

teadustegevuse toetuskulud, 

eelarveprojektis esitatud summas; 

59. tunneb heameelt nõukogu kärbete 

üle ja rõhutab asjaolu, et kõiki 

V rubriigiga seotud halduskulusid tuleks 

vähendada võimalikult palju, 

optimeerides liidu kulusid tõhusalt ja 

ökonoomselt; palub uute läbirääkimiste 

pidamist kehtivate üürilepingute üle, et 

saavutada selles valdkonnas kokkuhoid; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/53 

Muudatusettepanek  53 

Marco Valli, Rosa D'Amato 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve – kõik jaod 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 76 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

76. peab kahetsusväärseks, et nõukogu 

on liidu institutsioonide suhtes 

kohaldatavat ühtset vähendusmäära jälle 

tõstnud; on veendunud, et sellel on eriti 

moonutav mõju institutsioonide 

eelarvetele, mille puhul varem on 

kohaldatud täpselt kindlaksmääratud 

vähendusmäära; on seisukohal, et sellise 

tegutsemisviisi puhul ei ole tegemist 

sihipärase vähendamise ega 

usaldusväärse finantsjuhtimisega; taastab 

seetõttu samasuguse vähendusmäära, 

nagu see oli eelarveprojektis; 

76. tunneb heameelt selle üle, et 

nõukogu on liidu institutsioonide suhtes 

kohaldatavat vähendusmäära jälle tõstnud; 

rõhutab asjaolu, et kõiki liidu 

institutsioonidega seotud halduskulusid 

tuleks vähendada võimalikult palju, et 

saavutada kokkuhoid ja vältida 

maksumaksjate raha raiskamist; palub 

kehtivate üürilepingute üle uute 

läbirääkimiste pidamist eesmärgiga hindu 

alandada; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/54 

Muudatusettepanek  54 

Marco Valli, Jonathan Arnott, Rosa D'Amato 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve – kõik jaod 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 77 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

77. jätab Euroopa Parlamendi 2018. 

aasta eelarve (mis võeti vastu 

ülalnimetatud 5. aprilli 2017. aasta 

resolutsiooniga) kogusummaks 1 953 483 

373 eurot; lisab eelarvesse eelarve 

tasakaalu mittemõjutavad tehnilised 

kohandused, millega võetakse arvesse 

ajakohast teavet, mis käesoleval aastal 

varem ei olnud kättesaadav; 

77. peab kahetsusväärseks, et Euroopa 

Parlamendi 2018. aasta eelarve summaks 

määrati 1 953 483 373 eurot ja et seda ei 

ole 2017. aastaga võrreldes vähendatud; 

Or. en 

 

 


