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Punkt 89 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

89. rõhutab, et 2020. aasta järgne 

ühtekuuluvuspoliitika peaks jääma kõiki 

ELi piirkondi hõlmavaks Euroopa Liidu 

peamiseks investeerimispoliitika 

valdkonnaks, et tegeleda keeruliste 

sotsiaal-majanduslike probleemidega, 

suunates seejuures suurema osa ressursse 

kõige kaitsetumatele piirkondadele; usub, 

et lisaks eesmärgile vähendada erinevusi 

arengutasemete vahel ja edendada 

lähenemist, nagu on sätestatud 

aluslepingus, peaks ühtekuuluvuspoliitikas 

tegelema eelkõige ELi üldiste poliitiliste 

eesmärkide saavutamisega, ning teeb 

seetõttu ettepaneku, et järgmise 

mitmeaastase finantsraamistiku raames 

keskendutaks ühtekuuluvuspoliitika kolme 

fondi (Euroopa Regionaalarengu Fond 

(ERF), Euroopa Sotsiaalfond (ESF) ja 

Ühtekuuluvusfond) puhul peamiselt kasvu 

ja konkurentsivõime, teadusuuringute ja 

innovatsiooni, digiülemineku, 

tööstussektori ümberkujundamise, VKEde, 

transpordi, kliimamuutuste leevendamise ja 

nendega kohanemise, 

keskkonnasäästlikkuse ja energiasüsteemi 

õiglase ümberkujundamise, tööhõive, 

sotsiaalse kaasamise, soolise 

võrdõiguslikkuse, vaesuse vähendamise ja 

demograafiliste probleemide lahendamise 

toetamisele; rõhutab, et need kolm fondi on 

89. rõhutab, et 2020. aasta järgne 

ühtekuuluvuspoliitika peaks jääma kõiki 

kõrge vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse 

tasemega ELi piirkondi ja linnaalasid 

hõlmavaks Euroopa Liidu peamiseks 

investeerimispoliitika valdkonnaks, et 

tegeleda keeruliste sotsiaal-majanduslike 

probleemidega, suunates seejuures 

suurema osa ressursse kõige kaitsetumatele 

piirkondadele; usub, et lisaks eesmärgile 

vähendada erinevusi arengutasemete vahel 

ja edendada lähenemist, nagu on sätestatud 

aluslepingus, peaks ühtekuuluvuspoliitikas 

tegelema eelkõige ELi üldiste poliitiliste 

eesmärkide saavutamisega, ning teeb 

seetõttu ettepaneku, et järgmise 

mitmeaastase finantsraamistiku raames 

keskendutaks ühtekuuluvuspoliitika kolme 

fondi (Euroopa Regionaalarengu Fond 

(ERF), Euroopa Sotsiaalfond (ESF) ja 

Ühtekuuluvusfond) puhul peamiselt kasvu 

ja konkurentsivõime, teadusuuringute ja 

innovatsiooni, digiülemineku, 

tööstussektori ümberkujundamise, VKEde, 

transpordi, kliimamuutuste leevendamise ja 

nendega kohanemise, 

keskkonnasäästlikkuse ja energiasüsteemi 

õiglase ümberkujundamise, tööhõive, 

sotsiaalse kaasamise, soolise 

võrdõiguslikkuse, vaesuse vähendamise ja 

demograafiliste probleemide lahendamise 
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ELi ühtekuuluvuspoliitika lahutamatuks 

osaks ja need saavad toimida ainult 

üheskoos ning nimetatud poliitika ühtses 

raamistikus; nõuab selles 

poliitikavaldkonnas lisaks ka suuremat 

territoriaalset koostööd ning piiriülese ja 

linnaliku mõõtme arvestamist, aga ka 

konkreetseid sätteid maa-, mägi- ja 

äärepoolseimate piirkondade ning saarte 

jaoks; 

toetamisele; rõhutab, et need kolm fondi on 

ELi ühtekuuluvuspoliitika lahutamatuks 

osaks ja need saavad toimida ainult 

üheskoos ning nimetatud poliitika ühtses 

raamistikus; nõuab selles 

poliitikavaldkonnas lisaks ka suuremat 

territoriaalset koostööd ning piiriülese ja 

riikidevahelise mõõtme arvestamist, mis 

oleks kohustuslik kõikidele 

liikmesriikidele ning mille eesmärk oleks 

vastastikuse õppimise ja heade tavade 

vahetamise edendamine, ning linnaliku 

mõõtme arvestamist, aga ka konkreetseid 

sätteid maa-, mägi- ja äärepoolseimate 

piirkondade ning saarte jaoks; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

93. rõhutab, et eelkõige peaks Euroopa 

Sotsiaalfond suurendama toetust 

sotsiaaldialoogi kujundamisele, parandades 

selleks sotsiaalpartnerite suutlikkuse 

suurendamist, sh Euroopa valdkondlikel ja 

valdkonnaülestel tasanditel, ning see peaks 

olema kohustuslik kõigi ELi piirkondade 

liikmesriikidele; 

93. rõhutab, et eelkõige peaks Euroopa 

Sotsiaalfond suurendama toetust 

sotsiaaldialoogi kujundamisele, parandades 

selleks sotsiaalpartnerite suutlikkuse 

suurendamist, sh Euroopa valdkondlikel ja 

valdkonnaülestel tasanditel, ning see peaks 

olema kohustuslik kõigi ELi piirkondade 

liikmesriikidele; tuletab meelde, et 

Euroopa Sotsiaalfondi vaesuse ja 

sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise ning 

kaasava hariduse ja tööhõive edendamise 

alaste eesmärkide tulemuslikuks 

saavutamiseks tuleb tugevdada 

korraldusasutuste institutsioonilist 

suutlikkust ja kõikide niisuguste 

asjaomaste sidusrühmade suutlikkuse 

suurendamist, kes tegelevad haridus-, 

elukestva õppe, koolitus-, tööhõive- ja 

sotsiaalpoliitika elluviimisega; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

94. tõstab üleliidulise tervikliku 

noorsoopoliitika seisukohast esile eelkõige 

pidevat vajadust võidelda noorte töötuse ja 

tõrjutuse vastu, eriti mittetöötavate ja 

mitteõppivate noorte puhul; nõuab sellega 

seoses järgmisel programmitöö perioodil 

noorte tööhõive algatuse vahendite 

kahekordistamist ning ELi noortegarantii 

täielikku rakendamist, samuti vahendite 

kiire ja lihtsa kasutuselevõtu tagamist ning 

püsivat ja stabiilset rahastamist; rõhutab 

vajadust parandada reguleerimist, et tagada 

ebasoodsa sotsiaal-majandusliku taustaga 

noortele programmis võrdväärne 

osalemine; on seisukohal, et hariduse ja 

koolituse edendamisse tehtavad 

investeeringud, eelkõige digitaalse 

kirjaoskuse arendamiseks, on endiselt üks 

ELi peamisi prioriteete; kordab, et selle 

programmiga ei tohi asendada kulutusi, 

mis varemalt kaeti riikide eelarvest; 

94. tõstab üleliidulise tervikliku 

noorsoopoliitika seisukohast esile eelkõige 

pidevat vajadust võidelda noorte töötuse ja 

tõrjutuse vastu, eriti mittetöötavate ja 

mitteõppivate noorte puhul; nõuab sellega 

seoses järgmisel programmitöö perioodil 

noorte tööhõive algatuse vahendite 

kahekordistamist ning ELi noortegarantii 

täielikku rakendamist, samuti vahendite 

kiire ja lihtsa kasutuselevõtu tagamist ning 

püsivat ja stabiilset rahastamist; rõhutab 

vajadust parandada reguleerimist, et tagada 

ebasoodsa sotsiaal-majandusliku taustaga 

noortele programmis võrdväärne 

osalemine; on seisukohal, et hariduse ja 

koolituse edendamisse tehtavad 

investeeringud, eelkõige digitaalse 

kirjaoskuse arendamiseks ning ettevõtluse 

ja kvaliteetse õpipoisiõppe edendamiseks 

noorte hulgas, et innustada töökohtade 

loomist ja otsest juurdepääsu tööhõivele, 

tagades samal ajal eelkõige inimväärsed 

töötingimused ja sotsiaalkaitse, on endiselt 

üks ELi peamisi prioriteete; kordab, et selle 

programmiga ei tohi asendada kulutusi, 

mis varemalt kaeti riikide eelarvest; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  100 a. on arvamusel, et suurendada 

tuleks selliste programmide rahastamist, 

millega aidatakse kaasa niisuguse ala 

edasisele arengule, kus edendatakse ja 

kaitstakse võrdõiguslikkust ja inimeste 

õigusi, mis on sätestatud aluslepingus, 

hartas ja rahvusvahelistes inimõiguste 

konventsioonides, näiteks õiguste, 

võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse 

programmide rahastamist; on seisukohal, 

et viimati nimetatut tuleks viiekordistada 

ja et Daphne programmile, mille eesmärk 

on aidata kaasa laste, noorte ja naiste 

kaitsmisele kõigi vägivalla vormide eest, 

tuleks ette näha eraldi eelarverida ja 

autonoomne programm, mille eelarve 

oleks praegusest kümme korda suurem; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 100 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  100 b. palub ühtlasi komisjonil luua 

eraldi sihtotstarbelise eelarverea „Naiste 

ja meeste võrdõiguslikkuse ning soolise 

aspekti arvestamise edendamine“, et 

rakendada sooteadlikku eelarvestamist; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

101. kinnitab, et ajakohastatud ühine 

põllumajanduspoliitika (ÜPP) on toiduga 

kindlustatuse ja toiduga varustamise 

sõltumatuse, maapiirkondade elanikkonna 

ja tööhõive säilitamise, kestliku arengu, 

keskkonna, põllumajanduse ja metsanduse 

jätkusuutlikkuse ning eurooplastele 

tervislike, kvaliteetsete ja taskukohaste 

toiduainete pakkumise alus; juhib 

tähelepanu sellele, et vajadus toiduainete 

järele on kasvanud ja tervishoiunõuded on 

karmistunud, samamoodi nagu on 

kasvanud vajadus toetada 

põllumajandustootjate üleminekut 

keskkonnahoidlikumatele 

põllumajandustavadele ja võidelda 

kliimamuutuste vastu; toonitab vajadust 

tagada põllumajandustootjate sissetulekute 

kindlus ning tugevdada ÜPP ja avalike 

hüvede pakkumise vahelisi seoseid; 

rõhutab, et ÜPP on üks kõige 

integreeritumaid poliitikaharusid ja seda 

rahastatakse peamiselt ELi tasandil, 

mistõttu asendab see riiklikke kulutusi; 

101. kinnitab, et ajakohastatud ühine 

põllumajanduspoliitika (ÜPP) on toiduga 

kindlustatuse ja toiduga varustamise 

sõltumatuse, maapiirkondade elanikkonna 

ja tööhõive säilitamise, kestliku arengu, 

keskkonna, põllumajanduse ja metsanduse 

jätkusuutlikkuse ning eurooplastele 

tervislike, kvaliteetsete ja taskukohaste 

toiduainete pakkumise alus; juhib 

tähelepanu sellele, et vajadus toiduainete 

järele on kasvanud ja tervishoiunõuded on 

karmistunud, samamoodi nagu on 

kasvanud vajadus toetada 

põllumajandustootjate üleminekut 

keskkonnahoidlikumatele 

põllumajandustavadele ja võidelda 

kliimamuutuste vastu ja nendega 

kohaneda; toonitab vajadust tagada 

õiglased ja tasuvad hinnad ning toetada 

põllumajandustootjate sissetulekute 

kindlust ning tugevdada ÜPP ja avalike 

hüvede pakkumise vahelisi seoseid; nõuab 

seetõttu terviklikku ja töökindlat ÜPP 

reformi, millega lahendataks nii tekkivad 

probleemid kui ka täidetaks ELi 

institutsioonilised kohustused, sealhulgas 

kliima, keskkonna ja kestliku arengu 

eesmärkide valdkonnas, ning 

võimaldataks üleminekut toiduainete 

jätkusuutlikule tootmisele ja tarnimisele; 
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rõhutab, et ÜPP on üks kõige 

integreeritumaid poliitikaharusid ja seda 

rahastatakse peamiselt ELi tasandil, 

mistõttu asendab see riiklikke kulutusi; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

102. toonitab, et ELi 27 liikmesriigi 

jaoks ette nähtud ÜPP eelarve tuleks 

järgmises mitmeaastases finantsraamistikus 

jätta vähemalt praegusele tasemele 

(püsivhindades); rõhutab, et järgmise ÜPP 

ees seisvad uued probleemid nõuavad 

vastavalt praeguse poliitika ja tulevaste 

vajaduste analüüsile piisavate rahaliste 

vahendite eraldamist; rõhutab, et 

otsetoetused loovad selget ELi lisaväärtust 

ja tugevdavad ühtset turgu, hoides ära 

liikmesriikidevahelised 

konkurentsimoonutused; on vastu 

igasugusele taasriigistamisele ja sellega 

seoses ka igasugusele otsetoetuste 

riiklikule kaasrahastamisele; rõhutab 

vajadust jätkata meetmeid, mille abil 

säilitada tootmine kaitsetute piirkondade 

jaoks üliolulistes sektorites, reformida 

põllumajanduse kriisireservi, suurendada 

rahastamist kooskõlas tundlike sektorite 

mitmesuguste tsükliliste kriiside 

lahendamisega, luua uusi vahendeid, mis 

võiksid vähendada hindade volatiilsust, 

ning suurendada kõrvalisele asukohale ja 

saarelisele asendile vastavate 

valikmeetmete programmide (POSEI) 

rahastamist; nõuab tungivalt, et komisjon 

jätkaks otsetoetuste ühtlustamist ja tagaks 

toiduainete tarneahela jaoks vajaliku 

102. toonitab, et ELi 27 liikmesriigi 

jaoks ette nähtud ÜPP eelarve tuleks 

järgmises mitmeaastases finantsraamistikus 

jätta vähemalt praegusele tasemele 

(püsivhindades), et rahastada üleminekut 

toiduainete jätkusuutlikule tootmisele; 

rõhutab, et järgmise ÜPP ees seisvad uued 

probleemid nõuavad vastavalt praeguse 

poliitika ja tulevaste vajaduste analüüsile 

piisavate rahaliste vahendite eraldamist; 

rõhutab, et rangelt tingimuslikud 

otsetoetused loovad selget ELi lisaväärtust 

ja tugevdavad ühtset turgu, hoides ära 

liikmesriikidevahelised 

konkurentsimoonutused; on vastu 

igasugusele taasriigistamisele ja sellega 

seoses ka igasugusele otsetoetuste 

riiklikule kaasrahastamisele; rõhutab 

vajadust jätkata meetmeid, mille abil 

säilitada tootmine kaitsetute piirkondade 

jaoks üliolulistes sektorites, reformida 

põllumajanduse kriisireservi, reageerida 

tulemuslikult tundlike sektorite 

mitmesugustele tsüklilistele kriisidele 

pikaajaliste lahenduste, sh 

pakkumispoolsete meetmete 

väljatöötamisega, luua uusi vahendeid, mis 

viivad pakkumise nõudlusega vastavusse 

ja mis võiksid vähendada hindade 

volatiilsust, ning suurendada kõrvalisele 
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finants- ja õigusraamistiku, et võidelda 

ebaausate kaubandustavade vastu; juhib 

tähelepanu asjaolule, et ELi 

maapiirkondades on suured probleemid ja 

need vajavad seetõttu konkreetset toetust; 

asukohale ja saarelisele asendile vastavate 

valikmeetmete programmide (POSEI) 

rahastamist; nõuab tungivalt, et komisjon 

ja liikmesriigid jätkaksid otsetoetuste 

ühtlustamist, suurendades ümberjaotamist 

õiglaste tasemeteni, ja tagaksid toiduainete 

tarneahela jaoks vajaliku finants- ja 

õigusraamistiku, et võidelda ebaausate 

kaubandustavade vastu; juhib tähelepanu 

asjaolule, et ELi maapiirkondades on 

suured probleemid ja need vajavad seetõttu 

konkreetset toetust; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

109. on valmis kaaluma välistegevuse 

rahastamisvahendite jaoks lihtsustatud ja 

ühtse struktuuri kasutamist, tingimusel et 

seeläbi suurendatakse läbipaistvust, 

vastutust, tõhusust, sidusust ja paindlikkust 

ning järgitakse aluseks olevaid 

poliitikaeesmärke; nõuab, et ühinemiseelse 

abi, naabruspoliitika, arengupoliitika ja 

humanitaarabi jaoks säilitataks 

eraldiseisvad ja sihipärased 

rahastamisvahendid, sest neil on kindlad 

poliitilised eesmärgid ja rahastamisnõuded; 

märgib, et sellisesse struktuuri peaks 

kuuluma ka eelarvesse kantud ja 

kokkulepitud ülemmääradest väljaspool 

asuv Euroopa Arengufond (ilma Aafrika 

rahutagamisrahastuta) ning läbipaistvamalt 

esitatud asjaomased usaldusfondid ja 

rahastamisvahendid; 

109. on valmis kaaluma välistegevuse 

rahastamisvahendite jaoks lihtsustatud ja 

ühtse struktuuri kasutamist, tingimusel et 

seeläbi suurendatakse läbipaistvust, 

vastutust, parlamentaarset kontrolli, 

tõhusust, sidusust ja paindlikkust ning 

järgitakse aluseks olevaid 

poliitikaeesmärke; nõuab, et ühinemiseelse 

abi, naabruspoliitika, arengupoliitika, 

inimõiguste ja demokraatia, stabiilsuse ja 

rahu ning humanitaarabi jaoks säilitataks 

eraldiseisvad ja sihipärased 

rahastamisvahendid, sest neil on kindlad 

poliitilised eesmärgid ja rahastamisnõuded; 

märgib, et sellisesse struktuuri peaks 

kuuluma ka eelarvesse kantud ja 

kokkulepitud ülemmääradest väljaspool 

asuv Euroopa Arengufond (ilma Aafrika 

rahutagamisrahastuta) ning läbipaistvamalt 

esitatud asjaomased usaldusfondid ja 

rahastamisvahendid; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

113. on veendunud, et järgmise 

mitmeaastase finantsraamistikuga tuleb 

toetada Euroopa kaitsekoostöö liidu 

loomist; ootab komisjoni avalduste põhjal 

selles valdkonnas asjaomaseid 

seadusandlikke ettepanekuid, muu hulgas 

ka ELi kaitseuuringute programmi ja 

tööstusliku arendamise programmi kohta, 

mida täiendaksid liikmesriikide 

investeeringud ühisesse varustusse; 

kinnitab sellega seoses oma kindlat 

veendumust, et uute poliitiliste 

prioriteetide jaoks tuleks ette näha ka 

uued rahasummad; tuletab meelde, et kui 

teha tihedamat kaitsekoostööd, ühendada 

teadusuuringud, kasutada varustust ühiselt 

ja lõpetada kattuv tegevus, parandab see 

Euroopa kaitsetööstuse strateegilist 

autonoomsust ja konkurentsivõimet ning 

aitab oluliselt säästa, sagedaste hinnangute 

kohaselt koguni ligikaudu 26 miljardit 

eurot aastas; 

113. palub, et komisjoni asepresident 

ning liidu välisasjade ja 

julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning 

liikmesriigid kasutaksid täies ulatuses ära 

Lissaboni lepingust ühise julgeoleku- ja 

kaitsepoliitika (ÜJKP) valdkonnas 

tulenevaid võimalusi; on vastu kavadele 

suurendada Euroopas kaitsekulutusi ELi 

eelarve raames ning kutsub liikmesriike 

üles koondama ulatuslikult siseriiklikke 

vahendeid ning tegema koostööd 

kaitseuuringute, arengu, riigihangete, 

varustuskindluse, hoolduse ja koolituse 

valdkonnas selliste instrumentide raames 

nagu laiendatud Athena mehhanism; 
tuletab meelde, et kui teha tihedamat 

kaitsekoostööd, ühendada teadusuuringud, 

kasutada varustust ühiselt ja lõpetada 

kattuv tegevus, aitab see luua Euroopa 

tõhusa kaitseturu, tagada usaldusväärse 
ja kvaliteetse varustuse kättesaadavuse 

Euroopa relvajõududele ning oluliselt 

säästa – sagedaste hinnangute kohaselt 

koguni ligikaudu 26 miljardit eurot aastas; 

Or. en 

 

 


