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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

8.3.2018 A8-0048/136 

Muudatusettepanek  136 

Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Martina Michels, 

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 109 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  109 a. ei poolda kõigi välistegevuse 

rahastamisvahendite liitmist ühtseks 

vahendiks, kuna see takistab ja piirab 

veelgi enam demokraatlikku järelevalvet, 

rahaliste vahendite ja kulutuste 

jälgitavust ning parlamentaarset 

kontrolli; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

8.3.2018 A8-0048/137 

Muudatusettepanek  137 

Javier Couso Permuy, João Ferreira, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, 

Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Martina Michels, João 

Pimenta Lopes, Helmut Scholz, Neoklis Sylikiotis, Miguel Viegas 

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 111 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

111. usub, et kui luua uus rubriik 

„Kõigile julgeoleku, rahu ja stabiilsuse 

tagamine“, tõestaks liit, et ta peab seda 

uut poliitilist ülesannet väga tähtsaks ja 

mõistab selle eripära, ning sellega loodaks 

ka sise- ja välismõõtme vahel sidusus; 

välja jäetud 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/138 

Muudatusettepanek  138 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Lynn Boylan, 

Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Rina Ronja Kari, Merja 

Kyllönen, Paloma López Bermejo, Liadh Ní Riada, 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 113 

 

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;  

välja jäetud 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/139 

Muudatusettepanek  139 

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

Flanagan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Paloma López 

Bermejo, Martina Michels, 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 113 

 

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. lükkab tagasi ettepaneku, mille 

kohaselt tuleks järgmise mitmeaastase 

finantsraamistikuga toetada Euroopa 

kaitsekoostöö liidu loomist; ei poolda ELi 

täiendavat militariseerimist, ELi 

kaitsealaste teadusuuringute programmi 

ning kaitsevaldkonna ja relvastuse 

tööstusliku arendamise programmi 

koostamise jätkamist ning ELi sõjalis-

tööstusliku kompleksi loomist; ei poolda 

ka sise- ja välisjulgeoleku ühendamist 

ning kaubandus-, arengu- ja 

energiapoliitika viimist ÜVJP/ÜJKP alla; 

rõhutab sellega seoses, et EList peaks 

saama taas üksnes tsiviilosaleja, kes 

edendab selliseid prioriteete nagu vaesuse 

kaotamine ja kestliku arengu eesmärkide 

saavutamine, konfliktide rahumeelne 

lahendamine, relvastuskontroll, 

tuumarelva leviku tõkestamise lepingu 

järgimine ja täielik 

duumadesarmeerimine, õiglane 

kaubandus ja tasakaalustatud 

majandussuhted; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/140 

Muudatusettepanek  140 

Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Martina Michels, 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 113 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  113 a. peab äärmiselt kahetsusväärseks, 

et Brexitit on kasutatud selleks, et 

suurendada ja kiirendada ELi 

militariseerimist, mille eesmärk on luua 

sõjaline liit ja ELi sõjavägi; avaldab 

vastuseisu liikmesriikide osalemisele 

Euroopa sõjaliste võimete ja 

relvastuspoliitikas, nagu alaline 

struktureeritud koostöö, mis kahjustab ka 

ÜVJP/ÜJKP konsensuse põhimõtet; ei 

poolda kaitse- ja relvatööstuse 

käimasolevat tugevdamist ja toetamist; 

rõhutab, et Euroopa Kaitsefondi, ELi 

kaitseprogrammi ja ELi kaitseuuringute 

programmi loomine rikub ELi lepingu 

artikli 41 lõike 2 sätteid, mille kohaselt ei 

tohi liidu eelarvest katta sõjalise ja 

kaitsepoliitilise tähendusega tegevusest 

tulenevaid kulusid; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/141 

Muudatusettepanek  141 

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

Flanagan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Paloma López 

Bermejo, Martina Michels 

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 114 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

114. nõuab kõigi välisjulgeolekuga 

seotud kulude uuesti hindamist, kuna 

liidus pööratakse julgeolekule ja kaitsele 

üha suuremat tähelepanu; ootab pärast 

Euroopa Arengufondi kandmist 

eelarvesse eelkõige Athena mehhanismi ja 

Aafrika rahutagamisrahastu reformi; 

tunneb heameelt lubaduste üle, mis 

liikmesriigid on hiljuti alalise 

struktureeritud koostöö raames andnud, 

ning palub komisjoni asepresidendil ning 

liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 

kõrgel esindajal ning komisjonil selgitada, 

kuidas seda koostööd edaspidi 

rahastatakse; nõuab, et stabiilsuse ja rahu 

edendamise rahastamisvahendile 

töötataks välja jätkuprogramm, milles 

pööratakse põhitähelepanu kriisidele 

reageerimisele ning julgeoleku ja arengu 

toetamiseks vajaliku suutlikkuse 

suurendamisele, ning sõjalise suutlikkuse 

suurendamiseks leitaks juriidiliselt 

korrektne lahendus; 

114. välja jäetud 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/142 

Muudatusettepanek  142 

Younous Omarjee, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas 

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 114 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  114. peab kahetsusväärseks asjaolu, et 

ELi julgeoleku- ja kaitsemeetmed, näiteks 

Athena mehhanism ja Aafrika 

rahutagamisrahastu, on seotud 

arengupoliitika või EAFiga; tunneb 

heameelt lubaduste üle, mis liikmesriigid 

on hiljuti alalise struktureeritud koostöö 

raames andnud, ning palub komisjoni 

asepresidendil ning liidu välisasjade ja 

julgeolekupoliitika kõrgel esindajal ning 

komisjonil selgitada, kuidas seda koostööd 

edaspidi rahastatakse; nõuab, et 

stabiilsuse ja rahu edendamise 

rahastamisvahendile töötataks välja 

jätkuprogramm, milles pöörataks 

põhitähelepanu kriisidele reageerimisele 

ning suutlikkuse suurendamisele 

humanitaar- ja arengutegevuses; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/143 

Muudatusettepanek  143 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Lynn Boylan, 

Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Takis 

Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Liadh Ní 

Riada, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis 

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 120 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

120. toonitab, et diskrimineerimise, 

soolise ebavõrdsuse ja soolise vägivalla 

kaotamine on ülitähtis, et täita ELi eesmärk 

luua kaasav Euroopa; toetab seega soolise 

aspekti arvestamist ja soolise 

võrdõiguslikkuse alaste kohustuste võtmist 

kõikides ELi poliitikavaldkondades 

järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 

kehtivuse ajal ning eelarvevõimaluste 

suurendamist, et võidelda igasuguse 

diskrimineerimise vastu, pöörates erilist 

tähelepanu soolistele aspektidele rände- ja 

varjupaigapoliitikas ning ELi 

välispoliitikas; 

120. toonitab, et diskrimineerimise, 

soolise ebavõrdsuse ja soolise vägivalla 

kaotamine ning võrdse töö eest võrdse 

tasustamise põhimõtte kohaldamine on 

ülitähtis, et täita ELi eesmärk luua kaasav 

Euroopa; toetab seega soolise aspekti 

arvestamist ja soolise võrdõiguslikkuse 

alaste kohustuste võtmist kõikides ELi 

poliitikavaldkondades järgmise 

mitmeaastase finantsraamistiku kehtivuse 

ajal ning eelarvevõimaluste suurendamist, 

et võidelda igasuguse diskrimineerimise 

vastu, pöörates erilist tähelepanu soolistele 

aspektidele rände- ja varjupaigapoliitikas 

ning ELi välispoliitikas; 

Or. en 

 

 


