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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

7.3.2018 A8-0048/150 

Muudatusettepanek  150 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

fraktsiooni EFDD 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; 

välja jäetud 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/151 

Muudatusettepanek  151 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

fraktsiooni EFDD 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 17 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

17. kordab, et on alati olnud 

seisukohal, et liidu poliitiliste eesmärkide 

jaoks tuleb eraldada ka piisavad 

rahasummad, ning tuletab meelde, et ELi 

toimimise lepingu artiklis 311 on 

sätestatud, et liit varustab end oma 

eesmärkide saavutamiseks ja poliitika 

elluviimiseks vajalike vahenditega; 

välja jäetud 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/152 

Muudatusettepanek  152 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

fraktsiooni EFDD 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 30 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

30. on veendunud, et kõik 

mittesihtotstarbelised varud tuleks ilma 

piiranguteta järgnevatesse 

eelarveaastatesse üle kanda ja 

eelarvepädevad institutsioonid peaksid 

saama neid iga-aastase eelarvemenetluse 

käigus vajalikuks peetaval eesmärgil 

kasutada; nõuab seetõttu, et 

kulukohustuste koguvaru säilitataks, 

piiramata selle kohaldamisala ja 

kasutusaega; 

30. on veendunud, et kõik 

mittesihtotstarbelised varud tuleks lugeda 

mittevajalikuks ja seega järgmisel 

eelarveaastal kaotada; rõhutab, et see 

oleks kooskõlas jõulise lähenemisviisiga, 

mida EL on teatavate liikmesriikide 

eelarve suhtes kasutanud; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/153 

Muudatusettepanek  153 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

fraktsiooni EFDD 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 39 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

39. nõuab eelkõige, et 

paindlikkusinstrumendi rahastamispaketti 

suurendataks märkimisväärselt, nii et iga-

aastane eraldis oleks vähemalt 2 miljardit 

eurot; tuletab meelde, et 

paindlikkusinstrument ei ole seotud ühegi 

konkreetse poliitikavaldkonnaga ja selle 

võib seetõttu kasutusele võtta igal 

vajalikuks peetaval eesmärgil; on seetõttu 

seisukohal, et sellest vahendist võib katta 

kõiki uusi rahastamisvajadusi, mis 

finantsraamistiku kestuse ajal tekivad; 

välja jäetud 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/154 

Muudatusettepanek  154 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

fraktsiooni EFDD 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 45 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

45. on seisukohal, et ettenägemata 

kulude varu peaks viimase abinõuna alles 

jääma; rõhutab, et see on erivahend, mida 

saab kasutusele võtta samuti üksnes 

maksete assigneeringute jaoks, ja selle 

kasutuselevõtmine oli 2014. aasta 

maksekriisi lahendamiseks väga vajalik; 

nõuab seetõttu, et selle vahendi iga-

aastast maksimaalset eraldist 

suurendataks 0,05 %ni ELi 

kogurahvatulust; 

45. on seisukohal, et ettenägemata 

kulude varu peaks viimase abinõuna alles 

jääma; rõhutab, et see on erivahend, mida 

saab kasutusele võtta samuti üksnes 

maksete assigneeringute jaoks, ja selle 

kasutuselevõtmine oli 2014. aasta 

maksekriisi lahendamiseks väga vajalik; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/155 

Muudatusettepanek  155 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

fraktsiooni EFDD 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 46 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

46. rõhutab, et finantsraamistiku 

erivahendeid ei tohiks arvestada ei 

finantsraamistiku kulukohustuste ega ka 

maksete assigneeringute ülemmäärade 

sisse; on seisukohal, et sellele, kuidas 

nende vahendite maksed eelarvesse 

kanda, leiti 2014.–2020. aasta 

finantsraamistiku muutmisel 

ühemõtteline lahendus, millega tehti lõpp 

pikka aega kestnud konfliktile, mis 

nõukoguga oli erineva tõlgendamise tõttu 

tekkinud; pooldab seda, et lisada 

finantsraamistiku määrusesse selge säte, 

mille kohaselt ei tohiks makseid, mis 

tulenevad finantsraamistiku erivahendite 

kulukohustuste kasutuselevõtmisest, 

arvestada finantsraamistikus maksete 

jaoks seatud iga-aastaste ülemmäärade 

sisse; 

46. rõhutab, et finantsraamistiku 

erivahendeid ei tohiks arvestada 

finantsraamistiku ülemmääradest 

väljapoole ei kulukohustuste ega ka 

maksete assigneeringute osas; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/156 

Muudatusettepanek  156 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

fraktsiooni EFDD 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 47 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

47. märgib, et kehtiva 

institutsioonidevahelise kokkuleppe 

kohaselt on kolme finantsraamistiku 

erivahendi kasutuselevõtuks vaja 

parlamendi koosseisu häälteenamust; on 

seisukohal, et see säte on aegunud, sest 

sellega nõutakse erihäälteenamust, mida 

oli ELi eelarve vastuvõtmiseks vaja enne 

Lissaboni lepingut; nõuab, et nende 

rahastamisvahendite kasutuselevõtuks 

kehtestataks ühtsed hääletusnõuded, mis 

peaksid olema samad nagu ELi eelarve 

vastuvõtmisel; 

47. märgib, et kehtiva 

institutsioonidevahelise kokkuleppe 

kohaselt on kolme finantsraamistiku 

erivahendi kasutuselevõtuks vaja 

parlamendi koosseisu häälteenamust; on 

seisukohal, et see säte on kasulik, sest 

sellest nähtub, et neid vahendeid võib 

kasutusele võtta ainult erandjuhul; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/157 

Muudatusettepanek  157 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

fraktsiooni EFDD 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 48 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

48. kordab, et on alati olnud 

seisukohal, et kogu tulu, mis laekub ELi 

konkurentsiõiguse rikkumise eest 

äriühingutele määratud trahvidest või 

seetõttu, et liikmesriigid jäävad ELi 

eelarvesse kantavate osamaksude 

tasumisega hiljaks, peaks olema ELi 

eelarve jaoks lisatulu, mille võrra ei 

vähendata osamaksu, mille liikmesriigid 

peavad tasuma kogurahvatulu alusel; 

48. on seisukohal, et kogu tulu, mis 

laekub ELi konkurentsiõiguse rikkumise 

eest äriühingutele määratud trahvidest või 

seetõttu, et liikmesriigid jäävad ELi 

eelarvesse kantavate osamaksude 

tasumisega hiljaks, peaks minema tagasi 

liikmesriikidele ja selle võrra tuleks 

vähendada osamaksu, mille liikmesriigid 

peavad tasuma kogurahvatulu alusel; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/158 

Muudatusettepanek  158 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

fraktsiooni EFDD 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 49 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

49. nõuab seetõttu, et ELi eelarve 

tulupoolel loodaks erireserv, kuhu 

hakatakse järjest kandma kõikvõimalikke 

ettenägematuid tulusid; on seisukohal, et 

sellest reservist tuleks katta 

lisamaksevajadusi, mis tekivad eriti 

kulukohustuste koguvaru või 

finantsraamistiku erivahendite 

kasutuselevõtmisel; 

välja jäetud 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/159 

Muudatusettepanek  159 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

fraktsiooni EFDD 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 54 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

54. rõhutab, et ELi kulude mõistlikkuse 

kontrollimine ei tohi viia selleni, et EL 

teeb püüdlustes järeleandmisi või ELi 

meetmeid ja programme hakatakse 

reguleerima valdkondlikult, samuti ei 

tohiks see põhjustada seda, et toetuste 

asemel hakatakse mõningase kokkuhoiu 

nimel kasutama rahastamisvahendeid, 

sest suurem osa ELi eelarvest toetatavast 

meetmetest ei sobi selleks, et neid 

rahastataks rahastamisvahenditest; on 

seisukohal, et kulude sellise kontrollimise 

käigus tuleks hoopis kindlaks teha, kuidas 

saaks ELi kuluprogramme paremini täita; 

54. rõhutab, et ELi kulude mõistlikkuse 

kontrollimine peaks viima selleni, et EL 

alandab eesmärke või et ELi meetmeid ja 

programme hakatakse reguleerima 

valdkondlikult, sest sellist soovi on 

kodanikud mitmes liikmesriigis korduvalt 

väljendanud; 

Or. en 

 

 


