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Younous Omarjee, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Tania 

González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Helmut Scholz, Estefanía Torres Martínez 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

Miguel Urbán Crespo 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Järgmine mitmeaastane finantsraamistik ja 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku 

suhtes võetava parlamendi seisukoha ettevalmistamine 

2017/2052(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 9 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  9 b. on veendunud, et ELil on kohustus 

pakkuda parema tuleviku väljavaateid 

nooremale põlvkonnale, kes hakkab 

kannatama viimastel aastakümnetel liidus 

kehtestatud majanduspoliitika kahjulike 

tagajärgede all; on kindlalt otsustanud 

oluliselt laiendada juhtprogrammi 

„Erasmus+“, millest peaksid kasu saama 

kõik noored eurooplased ja mitte üksnes 

piiratud arv üliõpilasi, kes saavad endale 

lubada välismaal elamist, arvestades, et 

see programm ei suuda rahuldada 

kõrgeima kvalifikatsiooniga taotlejate 

poolset ülimalt suurt nõudlust, kuna 

praeguses eelarves on sellele eraldatud 

rahaliste vahendite maht väga väike; teeb 

ettepaneku suurendada programmi 

„Erasmus+“ eelarvet märkimisväärselt ja 

suunata sellest vähemalt pool vähem 

privilegeeritud sotsiaalsetest klassidest 

pärit noortele; nõuab teadusuuringute ja 

innovatsiooni raamprogrammi 

märkimisväärset tugevdamist; nõuab 

tegelike edusammude tegemist noorte 

töötuse vastu võitlemisel ning mikro-, 

väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate, 

sh sotsiaalsete ettevõtete toetamisel, 

eraldades rohkem rahalisi vahendeid 
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noorte tööhõive algatuse programmidele 

ning ettevõtete konkurentsivõime ning 

väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 

programmile (COSME); toetab ühtlasi 

Euroopa ühendamise rahastu 2.0 

tugevdamist; 

Or. en 
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Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, 

Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Dimitrios 

Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Järgmine mitmeaastane finantsraamistik ja 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku 

suhtes võetava parlamendi seisukoha ettevalmistamine 

2017/2052(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 9 c (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  9 c. nõuab, et EL teeks suuremaid 

jõupingutusi, et edendada Euroopas 

ühtekuuluvust ja sotsiaalset lähenemist; 

teeb ettepaneku kahekordistada Euroopa 

Sotsiaalfondi eelarvet, et tegeleda 

Euroopas töötuse probleemiga ja kaotada 

esinevad sotsiaalsed lõhed; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  81 
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Permuy, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Younous Omarjee, Marie-

Pierre Vieu 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Järgmine mitmeaastane finantsraamistik ja 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku 

suhtes võetava parlamendi seisukoha ettevalmistamine 

2017/2052(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 10 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

10. nõuab, et kolmes uues 

poliitikavaldkonnas, millel on nii sise- kui 

ka välismõõde ja mis on esile kerkinud 

kehtiva finantsraamistiku kestuse ajal, 

täidaks liit oma rolli järgmisega: 

 

– töötaks välja ammendava 

varjupaiga-, rände- ja 

integratsioonipoliitika ja rahastaks seda 

ning otsiks lahendusi probleemidele, mis 

kolmandates riikides rännet ja 

ümberasumist põhjustavad; 

 

– tugevdaks välispiiride kaitset ja 

suurendaks stabiilsust, kaitstes 

välisriikides inimõigusi ning tagades 

konfliktiennetuse ja välisarengupoliitika; 

 

– tagaks Euroopa kodanikele ühtse 

sisejulgeoleku ning koondaks 

kaitsevaldkonnas uurimistegevuse ja 

võimekuse, kuid rõhutab, et nendes 

valdkondades ei tohiks meetmeid võtta 

ELi arengupoliitika kulul; 

välja jäetud 
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Or. en 
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Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Järgmine mitmeaastane finantsraamistik ja 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku 

suhtes võetava parlamendi seisukoha ettevalmistamine 

2017/2052(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 11 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

11. rõhutab, et tulevane raamistik peaks 

hõlmama kaht uut tüüpi rahalist toetust, 

mis oleks liidu majanduskavas nähtaval 

kohal: esiteks tuleks jätkata 

investeerimistoetuse kavade (nt Euroopa 

Strateegiliste Investeeringute Fond) 

elluviimist ja teiseks tuleks välja töötada 

vahend, millega stabiliseerida euroala 

liikmesriikide majandust (nt kavandatava 

Euroopa Valuutafondi kaudu), ja 

lähenemisvahend, mis on mõeldud 

euroalaga ühinevatele liikmesriikidele; 

11. rõhutab, et tulevane raamistik peaks 

hõlmama uut tüüpi rahalist toetust, nt 

Euroopa Strateegiliste Investeeringute 

Fondi; nõuab, et nendes programmides 

austataks liidu sotsiaalse, majandusliku ja 

territoriaalse ühtekuuluvuse eesmärki; on 

seisukohal, et Euroopa Valuutafondi 

käsitlev ettepanek võib moodustada osa 

Euroopa ühtekuuluvuse suurendamise 

eesmärgist, eeldusel et selle meetmed ei 

piirdu euroalaga, selles peetakse 

esmatähtsaks arengu ja kapitaliturgudele 

juurdepääsu seisukohast ebasoodsamas 

olukorras olevaid piirkondi ning sellega ei 

kehtestata piirkondadele ja 
liikmesriikidele kahjulikke 

kokkuhoiumeetmeid; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/83 

Muudatusettepanek  83 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Martina Michels, Kostas 

Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Paloma 

López Bermejo, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Järgmine mitmeaastane finantsraamistik ja 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku 

suhtes võetava parlamendi seisukoha ettevalmistamine 

2017/2052(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 13 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

13. kordab põhimõtet, et uute 

poliitiliste prioriteetide jaoks tuleks ette 

näha ka uued rahasummad, olenemata 

sellest, kas prioriteedid on teada juba uue 

finantsraamistiku vastuvõtmise ajal või 

tekivad alles selle rakendamise käigus, 

ning rõhutab, et uusi vajadusi ei tohiks 

rahastada olemasolevate meetmete ega 

programmide kulul; loodab peale selle, et 

kehtestatakse piisavad paindlikkussätted, 

mille abil on võimalik arvesse võtta 

finantsraamistiku kestuse ajal tekkida 

võivaid ettenägematuid asjaolusid; 

13. on sellega seoses vastu igasugusele 

ELi eelarve mahu nominaalsele 

vähendamisele järgmises mitmeaastases 

finantsraamistikus, kordab põhimõtet, et 

uute poliitiliste prioriteetide jaoks tuleks 

ette näha ka uued rahasummad, olenemata 

sellest, kas prioriteedid on teada juba uue 

finantsraamistiku vastuvõtmise ajal või 

tekivad alles selle rakendamise käigus, 

ning rõhutab, et uusi vajadusi ei tohiks 

rahastada olemasolevate meetmete ega 

programmide kulul; loodab peale selle, et 

kehtestatakse piisavad paindlikkussätted, 

mille abil on võimalik arvesse võtta 

finantsraamistiku kestuse ajal tekkida 

võivaid ettenägematuid asjaolusid; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/84 

Muudatusettepanek  84 

Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, 

Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Järgmine mitmeaastane finantsraamistik ja 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku 

suhtes võetava parlamendi seisukoha ettevalmistamine 

2017/2052(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 14 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

14. on seisukohal, et Euroopa saab 

tugevamaks ja sihikindlamaks ainult siis, 

kui talle eraldatakse rohkem raha; nõuab 

nimetatud eesmärke ja prioriteete ning 

Ühendkuningriigi liidust väljaastumist 

arvesse võttes, et liidu eelarve peab olema 

palju suurem; on arvamusel, et 

finantsraamistiku jaoks on vaja kulude 

ülemmäära, mis moodustab 27 ELi 

liikmesriigi kogurahvatulust 1,3 %, 

võtmata seejuures arvesse kõiki neid 

vahendeid, mida ülemmäärade sisse ei 

arvestata; 

14. on seisukohal, et Euroopa saab 

tugevamaks ja sihikindlamaks ainult siis, 

kui see kujundatakse ümber nii, et see 

vastab paremini kodanike solidaarsuse, 

ühtekuuluvuse, varjupaiga, 

keskkonnakaitse ja bioloogilise 

mitmekesisuse, majanduse ja energia 

keskkonnasäästlikumaks muutmise, 

sotsiaalse progressi ning teadusuuringute 

ja hariduse toetamise alastele ootustele; 

on seisukohal, et mitmeaastase 

finantsraamistiku kulude ülemmäärad 

peaksid ulatuma aluslepingutes lubatud 

maksimaalse osani 27 ELi liikmesriigi 

kogurahvatulust; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/85 

Muudatusettepanek  85 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, 

Marie-Pierre Vieu 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Järgmine mitmeaastane finantsraamistik ja 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku 

suhtes võetava parlamendi seisukoha ettevalmistamine 

2017/2052(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 14 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  14 a. rõhutab, et kehtivaid 

ülemmäärasid tuleb märkimisväärselt 

tõsta ning muuta seeläbi mitmeaastane 

finantsraamistik ELi kuluprogrammide 

paindlikuks ja organiseeritud süsteemiks, 

kus otsustava tähtsusega 

tegevussuundadele on ette nähtud 

piisavad vahendid; rõhutab, et seda ei ole 

võimalik saavutada, kui ei tegeleta 

tegeliku majandusliku lähenemise 

puudumise probleemiga, vähendata 

võrdõiguslikkust ohustavaid tegureid, 

soodustata investeerimist tootmismudeli 

muutmisse, tegeleta kliimamuutuste 

probleemiga ega edendata koostöö 

paremaid tingimusi; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/86 

Muudatusettepanek  86 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Lola Sánchez 

Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Järgmine mitmeaastane finantsraamistik ja 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku 

suhtes võetava parlamendi seisukoha ettevalmistamine 

2017/2052(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 14 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  14 b. rõhutab, et Werneri 1970. aasta 

raporti ja McDougalli 1977. aasta raporti 

kohaselt peab liit suurendama oma 

avaliku sektori vahendeid palju rohkem 

pelgalt selleks, et kompenseerida 

välismaksebilansi tasakaalustamatust, 

ning et seetõttu on nõutav 4 %-le 

kogurahvatulust vastav ELi eelarvesse 

makstav osamaks, mis oleks vaheetapp 

kõrgema taseme poole liikumisel, et 

kaotada praegused erinevused; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  87 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel 

Urbán Crespo 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Järgmine mitmeaastane finantsraamistik ja 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku 

suhtes võetava parlamendi seisukoha ettevalmistamine 

2017/2052(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 15 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

15. on veendunud, et kui nõukogu ei 

nõustu liikmesriikide makseid ELi 

eelarvesse järsult suurendama, saab 

järgmist finantsraamistikku piisavas 

summas rahastada ainult siis, kui võetakse 

kasutusele uued, päriselt ELi-le kuuluvad 

omavahendid; 

15. on veendunud, et kui nõukogu ei 

nõustu liikmesriikide makseid ELi 

eelarvesse järsult suurendama, saab 

järgmist finantsraamistikku piisavas 

summas rahastada ainult siis, kui võetakse 

kasutusele uued, päriselt ELi-le kuuluvad 

omavahendid; rõhutab siiski, et ELi 

eelarve aluseks ei peaks olema üksnes 

kogurahvatulu, sest see muudaks 

mitmeaastase finantsraamistiku 

ebaõiglaseks, tasakaalustamatuks ja selle 

programmitöö ebaprogressiivseks; on 

ühtlasi veendunud, et järgmise 

mitmeaastase finantsraamistiku 

rahastamisel tuleks arvesse võtta selliseid 

sotsiaalseid tegureid nagu töötus, avalike 

hüvede kättesaadavus ning kohalik 

kogutulu kõige ebasoodsamas olukorras 

olevates piirkondades ja äärelinnades; 

Or. en 

 

 


