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Muudatusettepanek  91 

Xabier Benito Ziluaga, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Sofia Sakorafa, 

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 22 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  22 a. mudel 5 + 5 tagaks parlamendi 

poliitiliste mureküsimuste arvessevõtmise 

parlamendi igal ametiajal; see võiks anda 

ka suurema paindlikkuse programmide 

haldamise muutmiseks, võttes arvesse 

majandustsükleid ja andes võimaluse 

otsustada majanduslanguse perioodidel 

ekspansiivsema mitmeaastase 

finantsraamistiku kasuks ning 

majandusbuumi perioodidel 

tagasihoidlikuma mitmeaastase 

finantsraamistiku kasuks, ilma et 

väheneks pikaajaliste programmide jaoks 

tähtis stabiilsus, ning neid programme 

võiks jätkata ka üle 10-aastase perioodi, 

kui seda asjakohaseks peetakse; 

Or. en 
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Younous Omarjee, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Tania 

González Peñas, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz 

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 26 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

26. rõhutab, et kehtiva 

finantsraamistiku ajal on eelarvepädevad 

institutsioonid kiitnud heaks 

finantsraamistiku määruses sisalduvate 

paindlikkusmehhanismide ja erivahendite 

ulatusliku kasutuselevõtmise, et tagada 

lisaassigneeringud, mida on olnud vaja 

ränkade kriiside korral tegutsemiseks või 

uute poliitiliste prioriteetide rahastamiseks; 

26. rõhutab, et kehtiva 

finantsraamistiku ajal on eelarvepädevad 

institutsioonid kiitnud heaks 

finantsraamistiku määruses sisalduvate 

paindlikkusmehhanismide ja erivahendite 

ulatusliku kasutuselevõtmise, et tagada 

lisaassigneeringud, mida on olnud vaja 

ränkade kriiside korral tegutsemiseks või 

uute poliitiliste prioriteetide rahastamiseks; 

peab kahetsusväärseks, et terve rida 

ümberpaigutusi on tehtud muude 

programmide ja peamiselt 

ühtekuuluvuspoliitika eelarveridade 

arvelt; 

Or. en 
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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 27 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

27. on seetõttu seisukohal, et kehtiva 

finantsraamistiku paindlikkussätted on 

hästi toiminud ja tänu nendele on olnud 

võimalik eraldada suuri rahasummasid, 

mida on olnud vaja eelkõige rände- ja 

pagulasprobleemidega toimetulemiseks 

ning investeerimislõhe vähendamiseks 

tuletab meelde, et neist mitmete sätete 

algataja oli parlament, kes neid eelmise 

finantsraamistiku üle peetud 

läbirääkimistel kindlameelselt kaitses; 

27. on seetõttu seisukohal, et kehtiva 

finantsraamistiku paindlikkussätted ei ole 

võimaldanud leida lahendusi seoses 

märkimisväärse ja olulise rahastamisega, 

mida on olnud vaja ühise heaolu jaoks 

Euroopas; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  94 

Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, 

Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López 

Bermejo, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz 
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Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Järgmine mitmeaastane finantsraamistik ja 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku 

suhtes võetava parlamendi seisukoha ettevalmistamine 

2017/2052(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 42 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

42. on seisukohal, et EGFi puhul, 

millega väljendatakse ELi solidaarsust ja 

toetatakse töötajaid, kes on kaotanud töö 

maailmakaubanduses globaliseerumise või 

üleilmse majandus- ja finantskriisi tõttu 

toimunud suurte struktuurimuutuste 

tagajärjel, ei ole kõiki võimalusi ära 

kasutatud ja seda vahendit saaks parandada 

ja selle saaks integreerida pikaajalisse 

strateegiasse, et jõuda kõigis 

liikmesriikides koondatud töötajateni ja 

aidata nad uuesti tööturule; on seisukohal, 

et kui EGFi hakatakse läbi vaatama, tuleks 

analüüsida selle kohaldusala ja seda muude 

vahenditega paremini koordineerida; on 

seisukohal, et läbivaadatud EGFile tuleks 

uues finantsraamistikus tagada vähemalt 

praegusega samaväärne iga-aastane eraldis; 

42. on seisukohal, et EGFi puhul, 

millega väljendatakse ELi solidaarsust ja 

toetatakse töötajaid, kes on kaotanud töö 

maailmakaubanduses globaliseerumise või 

üleilmse majandus- ja finantskriisi tõttu 

toimunud suurte struktuurimuutuste 

tagajärjel, ei ole kõiki võimalusi ära 

kasutatud ja seda vahendit saaks parandada 

ja selle saaks integreerida pikaajalisse 

strateegiasse, et jõuda kõigis 

liikmesriikides koondatud töötajateni ja 

aidata nad uuesti tööturule, pakkudes 

turvalist ja kestlikku tööhõivet; on 

seisukohal, et kui EGFi hakatakse läbi 

vaatama, tuleks analüüsida selle 

kohaldusala ja seda muude vahenditega 

paremini koordineerida; on seisukohal, et 

läbivaadatud EGFile tuleks uues 

finantsraamistikus tagada vähemalt 

praegusega samaväärne iga-aastane eraldis; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  95 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Martina Michels, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo 

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 50 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

50. märgib, et üks peamisi 

põhimõtteid, mille alusel ELi 

institutsioonid otsustavad, milliseid 

kulutusi järgmise finantsraamistiku 

kohaselt teha, peaks olema Euroopa 

lisaväärtuse loomine; juhib aga 

tähelepanu sellele, et Euroopa lisaväärtusel 

on arvukaid tõlgendusi, ja nõuab, et selle 

kriteeriumide jaoks kehtestataks ühene, 

selge ja kergesti arusaadav määratlus, 

mille puhul tuleks võtta arvesse 

piirkondlikke iseärasusi ja mis peaksid 

võimaluse korral sisaldama mõõdetavaid 

tulemusnäitajaid; hoiatab, et määratlust ei 

tohi kasutada ettekäändena, et seada ELi 

poliitika ja programmide tähtsus puhtalt 

kvantitatiivsetel kaalutlustel või lühiajalise 

majandusliku kasu nimel kahtluse alla; 

50. juhib tähelepanu sellele, et Euroopa 

lisaväärtuse mõistel on arvukaid 

tõlgendusi; hoiatab, et määratlust ei tohi 

kasutada ettekäändena, et seada ELi 

poliitika ja programmide tähtsus puhtalt 

kvantitatiivsetel kaalutlustel või lühiajalise 

majandusliku kasu nimel kahtluse alla; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  96 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Paloma López Bermejo 

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 52 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

52. on seisukohal, et raha saab 

paremini kasutada, st iga ELi eelarves 

olevat eurot tulemuslikult ja 

diskrimineerimata kulutada mitte ainult 

sellega, et eraldada ELi vahendeid 

meetmetele, mille lisaväärtus on suurim 

ning mis aitavad ELi 

poliitikavaldkondade ja programmide 

tulemuslikkust suurendada kõige rohkem 

(vastavalt jooksvate kulude põhjalikule 

hinnangule), vaid ka sellega, et luua ELi 

ja liikmesriikide eelarve vahel suurem 

koostoime ning teha kulutuste struktuuris 

selgesti nähtavaid parandusi; toetab 

Euroopa Kontrollikoja 2016. aasta 

aruandes toodud soovitusi, mis käsitlevad 

näitajatest koosnevat tõhusat 

mõõtmisraamistikku, tulemuslikkusest 

ühtsemat ja tasakaalustatumat aru andmist 

ning hindamistulemuste lihtsamat 

kättesaamist; 

52. on seisukohal, et raha paremini 

kasutamine, st iga ELi eelarves oleva euro 

tulemuslik ja diskrimineerimata 

kulutamine peaks põhinema jooksvate 

kulude põhjalikul hinnangul ning seda 

peaks lihtsustama ka suurema koostoime 

saavutamine ELi eelarve ja liikmesriikide 

eelarvete vahel ning kulutuste struktuuris 

selgesti nähtavate paranduste tegemine; 

toetab Euroopa Kontrollikoja 2016. aasta 

aruandes toodud soovitusi, mis käsitlevad 

näitajatest koosnevat tõhusat 

mõõtmisraamistikku, tulemuslikkusest 

ühtsemat ja tasakaalustatumat aru andmist 

ning hindamistulemuste lihtsamat 

kättesaamist; 

Or. en 
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Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Järgmine mitmeaastane finantsraamistik ja 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku 

suhtes võetava parlamendi seisukoha ettevalmistamine 

2017/2052(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 53 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  53 a. tuletab meelde, et ELi 

struktuurifonde ei või kasutada viisil, mis 

otseselt või kaudselt toetab teenuste või 

tootmise teistesse liikmesriikidesse 

üleviimist; 

Or. en 

 

 


