
 

AM\1147971ET.docx  PE616.074v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

8.3.2018 A8-0048/40 

Muudatusettepanek  40 

Gérard Deprez 

fraktsiooni ALDE nimel 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Järgmine mitmeaastane finantsraamistik ja 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku 

suhtes võetavate parlamendi seisukohtade ettevalmistamine 

2017/2052(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus D a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

   D a. arvestades, et liidu eelarve mis 

tahes suurendamine ei tohi kaasa tuua 

ELis avaliku sektori kulutuste üldise 

koormuse kasvu ning peaks seetõttu 

olema peamiselt tingitud seni 

liikmesriikide riigi tasandi pädevuste ja 

meetmete suunamisest ELile ja vastavate 

assigneeringute uuesti kättesaadavaks 

tegemisest; selle tulemuseks peaks olema 

suurem tõhusus ja Euroopa lisaväärtus;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/41 

Muudatusettepanek  41 

Gérard Deprez 

fraktsiooni ALDE nimel 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Järgmine mitmeaastane finantsraamistik ja 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku 

suhtes võetavate parlamendi seisukohtade ettevalmistamine 

2017/2052(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 7 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  7 a. on seisukohal, et olemasolevate 

ELi poliitikameetmete ja 

jätkurahastamisprogrammide rahastamise 

taseme kindlaks määramisel järgmise 

programmitöö perioodi tarbeks tuleks 

võtta aluseks komisjoni põhjalik kriitiline 

hinnang praeguste 

rahastamisprogrammide ja -vahendite 

tulemuslikkusele ja tõhususele ning 

nende pakutava lisaväärtuse hindamine, 

mis oleks osa ulatuslikust avaliku sektori 

kulutuste läbivaatamisest, mida 

kontrollikoda on mitmel korral ette 

pannud;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/42 

Muudatusettepanek  42 

Gérard Deprez 

fraktsiooni ALDE nimel 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Järgmine mitmeaastane finantsraamistik ja 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku 

suhtes võetavate parlamendi seisukohtade ettevalmistamine 

2017/2052(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 8 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

8. nõuab seetõttu, et endiselt toetataks 

kehtivat poliitikat, eelkõige aluslepingutes 

sätestatud ELi kauaaegseid 

poliitikavaldkondi, nagu ühine 

põllumajandus- ja kalanduspoliitika ning 

ühtekuuluvuspoliitika, sest need toovad 

Euroopa projekti käegakatsutavad eelised 

ELi kodanikeni; lükkab tagasi kõik 

püüdlused nimetatud poliitikavaldkondi 

taasriigistada, sest see ei vähendaks 

maksumaksjate ja tarbijate finantskoormust 

ega annaks paremaid tulemusi, vaid 

takistaks hoopis majanduskasvu, 

solidaarsust ja ühtse turu toimimist ning 

muudaks piirkondade ja majandussektorite 

vahelise ebavõrdsuse ja erinevused veel 

suuremaks; kavatseb järgmise 

programmitöö perioodi jooksul tagada ELi 

27 liikmesriigile nimetatud 

poliitikavaldkondade puhul samaväärse 

rahastamise ning parandada seejuures 

nende tõhusust ja lihtsustada nendega 

seotud menetlusi;  

8. nõuab seetõttu, et endiselt toetataks 

kehtivat poliitikat, eelkõige aluslepingutes 

sätestatud ELi kauaaegseid 

poliitikavaldkondi, nagu ühine 

põllumajandus- ja kalanduspoliitika ning 

ühtekuuluvuspoliitika, sest need toovad 

Euroopa projekti käegakatsutavad eelised 

ELi kodanikeni; lükkab tagasi kõik 

püüdlused nimetatud poliitikavaldkondi 

taasriigistada, sest see ei vähendaks 

maksumaksjate ja tarbijate finantskoormust 

ega annaks paremaid tulemusi, vaid 

takistaks hoopis majanduskasvu, 

solidaarsust ja ühtse turu toimimist ning 

muudaks piirkondade ja majandussektorite 

vahelise ebavõrdsuse ja erinevused veel 

suuremaks; kavatseb järgmise 

programmitöö perioodi jooksul tagada ELi 

27 liikmesriigile nimetatud 

poliitikavaldkondade puhul piisaval 

tasemel rahastamise ning parandada 

seejuures nende tõhusust ja lihtsustada 

nendega seotud menetlusi; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/43 

Muudatusettepanek  43 

Gérard Deprez 

fraktsiooni ALDE nimel 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Järgmine mitmeaastane finantsraamistik ja 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku 

suhtes võetavate parlamendi seisukohtade ettevalmistamine 

2017/2052(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 19 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  19 a. nõuab, et liit suurendaks eelarve 

paindlikkust, et parandada oma 

reageerimist ootamatutele kriisidele ja 

ettenägematutele sündmustele, ning 

märgib seetõttu, et igal aastal tuleks 

otsustada ja hääletada selliste muude 

kulude üle, mille hulka ei kuulu 

kulutused prognoositavust ja 

mitmeaastast finantsraamistikku 

vajavatele poliitikameetmetele ja 

programmidele, nagu ühine 

põllumajanduspoliitika, ühine 

kalanduspoliitika ja 

ühtekuuluvuspoliitika ning programmid 

järgmistes valdkondades: teadusuuringud 

ja innovatsioon, transporditaristu, 

digitaalvaldkond ja energeetika, kaitse, 

koolitus, tööhõive ja noorte üliõpilaste ja 

praktikantide liikuvus ning ettevõtete ja 

väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 

konkurentsivõime;  

Or. en 
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Muudatusettepanek  44 

Gérard Deprez 
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Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Järgmine mitmeaastane finantsraamistik ja 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku 

suhtes võetavate parlamendi seisukohtade ettevalmistamine 

2017/2052(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 22 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

22. rõhutab, et finantsraamistiku 

kestusena peaks järk-järgult kasutusele 

võtma kaks järjestikust viieaastast perioodi, 

mille keskel tuleb raamistikku 

kohustuslikus korras muuta; palub 

komisjonil koostada selge ettepaneku, 

milles sätestatakse 5 + 5 aasta pikkuse 

finantsraamistiku praktilise rakendamise 

meetodid; on veendunud, et 

finantsraamistiku pikkuseks ei saa valida 

ühtainust viieaastast perioodi, sest see 

tekitaks paljude ELi meetmete 

kavandamisel ja rakendamisel suuri 

takistusi; 

22. rõhutab, et finantsraamistiku 

kestusena peaks järk-järgult kasutusele 

võtma kaks järjestikust viieaastast perioodi, 

mille keskel tuleb raamistikku 

kohustuslikus korras muuta; palub 

komisjonil koostada selge ettepaneku, 

milles sätestatakse 5 + 5 aasta pikkuse 

finantsraamistiku praktilise rakendamise 

meetodid;  

Or. en 



 

AM\1147971ET.docx  PE616.074v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

8.3.2018 A8-0048/45 

Muudatusettepanek  45 

Gérard Deprez 

fraktsiooni ALDE nimel 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Järgmine mitmeaastane finantsraamistik ja 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku 

suhtes võetavate parlamendi seisukohtade ettevalmistamine 

2017/2052(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 72 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

72. usub seetõttu, et rubriikide senist 

esitust tuleb küll mõneti parandada, kuid 

ei poolda põhjendamatuid radikaalseid 

muudatusi; teeb seetõttu ettepaneku 

kasutada 2020. aasta järgses 

finantsraamistikus järgmist liigendust;  

välja jäetud 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/46 

Muudatusettepanek  46 

Gérard Deprez 

fraktsiooni ALDE nimel 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Järgmine mitmeaastane finantsraamistik ja 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku 

suhtes võetavate parlamendi seisukohtade ettevalmistamine 

2017/2052(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 86 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

86. on seisukohal, et Euroopas on 

ülioluline tagada kestlik ja taskukohane 

energiavarustus; nõuab seetõttu jätkuvat 

toetust, sealhulgas Euroopa ühendamise 

rahastu energiavahenditest, 
investeeringutele, mille abil tagada 

energiaallikate ja tarneteede 

mitmekesistamine, energiajulgeoleku ja -

sõltumatuse tugevdamine ning 

energiatõhususe suurendamine ja 

taastuvenergia suurem kasutamine; 

rõhutab eelkõige, kui oluline on pakkuda 

eeskätt suurt CO2-heidet tekitavatele 

piirkondadele mitmekülgset toetust 

energiasüsteemi ümberkujundamiseks, 

üleminekuks vähese CO2-heitega 

majandusele, energiatootmise 

moderniseerimiseks, piiriüleste ühenduste 

parandamiseks, arukate võrkude 

kasutuselevõtuks, süsinikdioksiidi 

kogumise ja säilitamise ning kasutamise 

tehnoloogiate arendamiseks ning 

kaugküttesüsteemide ajakohastamiseks; 

on seisukohal, et vajalikku toetust tuleks 

anda ka energeetikasektori kujundamisele 

kliimaeesmärkidele vastavaks, eelkõige 

söest sõltuvates piirkondades ja riikides, et 

vähese heitega majandusele üleminekule 

reaalselt kaasa aidata, kuna see on 

strateegiliselt oluline; kutsub üles looma 

86. on seisukohal, et Euroopas on 

ülioluline tagada puhas, stabiilne ja 

konkurentsivõimeline energiavarustus; 

nõuab seetõttu jätkuvat toetust 

jätkusuutlikele investeeringutele, mis 

stimuleerivad taastuvate energiaallikate 

kasutamist, suurendavad esmase 

kütusena energiatõhusust, parandavad 

energiajulgeolekut ja sõltumatust 

imporditavatest energiaallikatest ning 

toetavad uusi ja innovaatilisi energia- ja 

tööstustehnoloogiaid, mis on kooskõlas 

liidu pikaajaliste kliimaga seotud 

kohustustega;  
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laiahaardelist fondi, mille abil toetada 

õiglast üleminekut, eelkõige arendades ja 

kasutades taastuvaid energiaallikaid, 

energiatõhususe lahendusi, energia 

salvestamist, elektromobiilsuse lahendusi 

ja taristut, elektri tootmise ja -võrkude 

ajakohastamist, täiustatud 

elektritootmistehnoloogiaid, sh 

süsinikdioksiidi kogumine ja säilitamine, 

süsinikdioksiidi kogumine ja kasutamine 

ning söe gaasistamine, 

kaugküttesüsteemide ajakohastamist, sh 

suure tõhususega koostootmist, varajast 

kohandamist tulevaste 

keskkonnastandarditega, 

energiamahukate sektorite 

restruktureerimist ning samuti 

ühiskondliku, majandusliku ja 

keskkonnaalase mõjuga tegelemist;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/47 

Muudatusettepanek  47 

Gérard Deprez 

fraktsiooni ALDE nimel 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Järgmine mitmeaastane finantsraamistik ja 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku 

suhtes võetavate parlamendi seisukohtade ettevalmistamine 

2017/2052(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 90 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

90. on seisukohal, et 2020. aasta järgse 

ühtekuuluvuspoliitika rahastamise 

säilitamine ELi 27 liikmesriigis vähemalt 

aastate 2014–2020 eelarve tasemel 

(püsivhindades) on äärmiselt oluline; 

rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitika vahendite 

eraldamise üheks parameetriks peaks 

jääma SKP, kuid on arvamusel, et seda 

tuleks täiendada sotsiaalsete, 

keskkonnaalaste ja demograafiliste 

lisanäitajatega, et võtta kõikides 

liikmesriikides paremini arvesse uut liiki 

ebavõrdsust ELi piirkondade vahel ja 

nende sees; toetab uuel programmitöö 

perioodil ka selliste elementide säilitamist, 

mis on muutnud ühtekuuluvuspoliitika 

praeguse mitmeaastase finantsraamistiku 

raames tänapäevasemaks ja rohkem 

tulemustele orienteerituks (nt temaatiline 

suunitlus, eeltingimused, tulemusraamistik 

ja seotus majanduse juhtimisega);  

90. on seisukohal, et ELi 27 

liikmesriigi 2020. aasta järgset 

ühtekuuluvuspoliitikat tuleks piisavalt 

rahastada, võttes aluseks vajaduste 

analüüsi ja võttes arvesse poliitika 

rakendamisele antud hinnangut; rõhutab, 

et ühtekuuluvuspoliitika vahendite 

eraldamise üheks parameetriks peaks 

jääma SKP, kuid on arvamusel, et seda 

tuleks täiendada sotsiaalsete, 

keskkonnaalaste ja demograafiliste 

lisanäitajatega, et võtta kõikides 

liikmesriikides paremini arvesse uut liiki 

ebavõrdsust ELi piirkondade vahel ja 

nende sees; toetab uuel programmitöö 

perioodil ka selliste elementide säilitamist, 

mis on muutnud ühtekuuluvuspoliitika 

praeguse mitmeaastase finantsraamistiku 

raames tänapäevasemaks ja rohkem 

tulemustele orienteerituks (nt temaatiline 

suunitlus, eeltingimused, tulemusraamistik 

ja seotus majanduse juhtimisega); 

Or. en 
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Järgmine mitmeaastane finantsraamistik ja 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku 

suhtes võetavate parlamendi seisukohtade ettevalmistamine 

2017/2052(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 94 

 

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 parandamiseks mõeldud 

algatuste märkimisväärset tugevdamist 
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; 

Or. en 
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Järgmine mitmeaastane finantsraamistik ja 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku 

suhtes võetavate parlamendi seisukohtade ettevalmistamine 

2017/2052(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 98 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

98. palub komisjonilt projekti 

„Interraili Euroopa sõidukaart 18. 

sünnipäevaks“ kohta järelmeetmeid ja 

järgmises mitmeaastases finantsraamistikus 

spetsiaalse programmi loomist, millest 

eraldada igaks aastaks piisavalt 

assigneeringuid, et katta kõigi konkreetsel 

aastal 18. aastaseks saavate noorte 

eurooplaste taotlused tasuta rongikaardi 

saamiseks; rõhutab, et selline projekt on 

eurooplaste ühtsustunde ja identiteedi 

tugevdamisel keskse tähtsusega, seda 

eelkõige selliste ohtude tõttu nagu 

populism ja valeinfo levitamine; kordab, et 

sellise programmi eesmärgi saavutamiseks 

oodatakse komisjonilt ettepanekut 

asjakohase õigusliku aluse kohta;  

98. palub komisjonilt projekti 

„Interraili Euroopa sõidukaart“ kohta 

järelmeetmeid ja järgmises mitmeaastases 

finantsraamistikus sellise spetsiaalse 

programmi loomist, millest eraldada igaks 

aastaks piisavalt assigneeringuid, et katta 

mitmesuguses vanuses noorte eurooplaste 

taotlused rongikaardi saamiseks, ja mis 

oleks sotsiaalselt ja geograafiliselt kaasav, 

alati seotud hariduseesmärkidega, 

kasutaks mitmeliigilist ja vähese 

süsinikdioksiidiheitega transporti ning 

nõuaks toetusesaajatelt rahalist panust 

tõendiks projekti kaasatusest; rõhutab, et 

selline projekt on eurooplaste ühtsustunde 

ja identiteedi tugevdamisel keskse 

tähtsusega, seda eelkõige selliste ohtude 

tõttu nagu populism ja valeinfo levitamine; 

kordab, et sellise programmi eesmärgi 

saavutamiseks oodatakse komisjonilt 

ettepanekut asjakohase õigusliku aluse 

kohta, ning rõhutab, et see programm ei 

tohiks mõjuda negatiivselt ühegi 

olemasoleva eduka ELi programmi 

eelarvele; 

Or. en 

 

 


