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Muudatusettepanek  6 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

2019. aasta eelarvemenetluse suunised – III jagu 

2017/2286(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus D 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

D. arvestades, et kasvavad 

populistlikud ja äärmuslikud liikumised 

kõigis liikmesriikides on levitanud ELi ja 

selle eelarve kohta eksitavat teavet ja seda 

teavet õhutanud, mis toob välja vajaduse 

parema ja läbipaistvama teabe järele;  

välja jäetud 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/7 

Muudatusettepanek  7 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

2019. aasta eelarvemenetluse suunised – III jagu 

2017/2286(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 2 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

2. toonitab, et Eurostati andmetel ja 

vastupidiselt populistlikele väidetele on 

ELi kodanikud ELi tuleviku suhtes 

optimistlikud; rõhutab, et liit peaks täitma 

oma ülesandeid ja kohustusi ning tegema 

rohkem oma kodanike elujärje 

parandamiseks nii praegu kui ka 

tulevikus, ent samuti nende kaitsmiseks 

ebaausate kaubandus-ja äritavade eest 

ülemaailmsel turul, aidates neil samal 

ajal sellest kasu saada; rõhutab, et 

tegeleda tuleb kliimamuutuste ja 

rahvusvaheliste julgeolekuohtude 

põhjustatud probleemidega; usub, et 

nende ootuste ja kohustuste täitmiseks 

peab EL oma pädevuse piires tegutsema 

tulemuslikumalt, et toetada jätkusuutlikku 

majanduskasvu ja püsivate töökohtade 

loomist ning vähendada lõhet ELi 

kodanike elatustasemete vahel kõigis 

piirkondades, järgides samal ajal 

täielikult ELi 2020. aasta strateegiat, 

ÜRO kestliku arengu eesmärke ja Pariisi 

kokkulepet; rõhutab vajadust valmistada 

Euroopa majandus ja ELi kodanikud ette 

digiteerimisega seotud võimalusteks; on 

seisukohal, et rände algpõhjuste 

kõrvaldamine ning eri liiki 

diskrimineerimise, näiteks naiste ja 

LGBTI-inimeste diskrimineerimise 

lõpetamine on samuti 2019. aasta olulised 

2. toonitab, et vastupidiselt ELi 

väidetele ei ole Euroopa kodanikud ELi 

tuleviku suhtes optimistlikud, nagu on 

selgelt näidanud mitmed valimised 

erinevates Euroopa riikides;  
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eesmärgid;  

Or. en 
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Muudatusettepanek  8 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

2019. aasta eelarvemenetluse suunised – III jagu 

2017/2286(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 3 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

3. on seisukohal, et ELi 2019. aasta 

eelarves tuleks tugevdada kõiki 

asjakohaseid vahendeid noorte töötuse 

vastu võitlemiseks, eelkõige ELi 

majanduslikult mahajäänud 

piirkondades, pöörates erilist tähelepanu 

ettevõtlus- ja kutseoskuste ja liikuvuse 

parandamisele, kvalifikatsioonide 

tunnustamisele kõikidel haridus- ja 

kutseõppe tasemetel ning majanduskasvu, 

konkurentsivõime, töökohtade loomise ja 
taristusse, innovatsiooni, teadustegevusse 

ja VKEdesse tehtavate investeeringute 

toetamisele; rõhutab, et noorte töötus, 

millel on suur sotsiaalne mõju, on 

Euroopa tasandil üks tõsisemaid 

probleeme; 

3. on seisukohal, et ELi 2019. aasta 

eelarve peaks olema tõhusam, 

läbipaistvam ja tulemuspõhisem ning 

selles tuleks vähendada halduskulusid ja 
raha raiskamist, võttes seejuures arvesse 

ka mitmes liikmesriigis esinevaid 

majanduslikke piiranguid; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  9 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

2019. aasta eelarvemenetluse suunised – III jagu 

2017/2286(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 13 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

13. väljendab heameelt Euroopa 

Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) 

tugevdamise ja selle kestuse pikendamise 

üle, kuna selle suurendatud tagatisfond 

mängib olulist rolli ELis investeeringute 

puudujäägi vähendamisel; tuletab meelde, 

et EFSI tagatisfondi on osaliselt 

rahastatud programmi „Horisont 2020“ 

ja Euroopa ühendamise rahastu arvelt, 

kuigi mõlema puhul on tegemist 

pikaajaliste, tulevikule suunatud 

programmidega; toonitab parlamendi 

ammust seisukohta, et kõiki uusi algatusi 

tuleb rahastada uutest assigneeringutest, 

mitte vahendeid ümber paigutades, ning 

et olemasolevatele programmidele tehtud 

kahju tuleb heaks teha iga-aastase 

eelarvemenetluse kaudu; kordab, et 

nendes programmides tehtud kärbete 

mõju tuleks nii palju kui võimalik tagasi 

pöörata;  

13. peab kahetsusväärseks Euroopa 

Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) 

tugevdamist ja selle kestuse pikendamist, 

kuna fond ei ole täitnud majanduskasvu 

tagamiseks ja töötuse probleemi 

lahendamiseks antud lubadusi, 

põhjustades seega maksumaksjate raha 

täielikku raiskamist;  

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 15 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

15. väljendab heameelt liikmesriikide 

hiljuti võetud kohustuse üle võtta vastu 

uus ELi kaitse tegevuskava, mille eesmärk 

on suurendada nii tugevat kui ka pehmet 

jõudu, ning leiab, et see on kooskõlas 

kodanikele muret tekitavate 

julgeolekuküsimustega, pidades silmas 

suurenevat ülemaailmset ebastabiilsust, 

mida süvendavad uut liiki ohud; toetab 

komisjoni hiljutist algatust käivitada 

Euroopa Kaitsefondi esimese etapina 

Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku 

arendamise programm; nõuab Euroopa 

kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise 

programmi rahastamist üksnes 

mittesihtotstarbeliste varude ja/või 

erivahendite arvelt ning seega mitte 

olemasolevatest programmidest vahendeid 

ümber paigutades; 

15. avaldab vastuseisu kõigile 

katsetele kasutada ELi eelarvet sõjalisteks 

või kaitsealasteks kulutusteks; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  11 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

2019. aasta eelarvemenetluse suunised – III jagu 

2017/2286(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 17 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

17. nõuab suuremaid rahalisi 

vahendeid, et võidelda radikaliseerumise 

nähtuse vastu, mis tekitab liidus 

vägivaldset äärmuslust; on seisukohal, et 

see eesmärk on saavutatav integratsiooni 

edendamise ning diskrimineerimise, 

rassismi, ksenofoobia, fundamentalismi 

ning nii suulise kui ka kirjaliku vaenu 

õhutamise vastu võitlemise abil; 

17. toetab jõupingutusi, mida 

liikmesriigid teevad selleks, et võidelda 

islamistliku radikaliseerumise nähtuse 

vastu, mis tekitab liidus vägivaldset 

äärmuslust; on seisukohal, et liikmesriigid 

võivad selle eesmärgi saavutada riigipiiri 

range valvamise, assimileerimise 

edendamise ning islamistliku 
fundamentalismi ning nii suulise kui ka 

kirjaliku vaenu õhutamise vastu võitlemise 

abil; 

Or. en 
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Punkt 33 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

33. on arvamusel, et rände- ja 

pagulasvoogude ning piirikontrolli 

haldamisse kaasatud või sellega seotud 

ELi asutustele ning vastavateks 

programmideks ja poliitikameetmeteks 

tuleks eraldada piisavalt rahalisi ja 

inimressursse, et tulla toime praeguse 

pagulaskriisiga, mille osas peaksid 

liikmesriigid samuti võtma vastutuse 

vastavalt koormuse jagamise põhimõttele 

ning Genfi konventsioonidele; on 

veendunud, et EL peaks pikaajalise 

lahenduse leidmiseks näitama üles ka 

välist solidaarsust ja edendama tingimusi 

rahu ja heaolu saavutamiseks 

päritoluriikides, pannes suuremat rõhku 

investeeringutele ja arengupoliitikale, 

eelkõige Euroopa Kestliku Arengu Fondi 

(EFSD), arengukoostöö 

rahastamisvahendi (DCI) ja 

humanitaarabi rahastamisvahendi 

rakendamise kaudu; tunnistab 

arengupoliitika ja selle prioriteetide 

(vaesuse kaotamine ning hariduse, 

tervishoiu ja majanduse areng) tähtsust ja 

selget väärust; toonitab, et ÜRO abi- ja 

tööorganisatsiooni meetmeid ja 

programme tuleb toetada; rõhutab, et 

stabiilsus ELi naabruses on ELis 

stabiilsuse ja heaolu säilimise üks 

tingimus; palub seetõttu komisjonil 

33. rõhutab Euroopa poliitika 

suutmatust rändevooge ja 
inimkaubandust ennetada; tunnistab, et 

hoolimata sellest, et viimasel paaril 

eelarveaastal on rände- ja pagulaskriisiga 

tegelemiseks eraldatud märkimisväärne 

osa eelarvevahenditest, ei ole lahendust 

ikkagi veel leitud; kordab oma muret 

seoses selliste vahendite nagu 
Sisejulgeolekufond ning Varjupaiga-, 

Rände- ja Integratsioonifond ülesandega 

rände- ja pagulaskriisi mõju ohjamisel; 
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tagada ELi naabruspoliitikasse tehtavate 

investeeringute prioriteetsuse, et toetada 

püüdlusi lahendada selle valdkonna 

põhiprobleemid – rände- ja pagulaskriis 

ning arengud lõunapoolsetes 

naaberriikides ning ebastabiilsus 

idapoolsetes naaberriikides –, mis on 

osaliselt tingitud sellest, et Venemaa 

välispoliitika ei ole kooskõlas 

rahvusvahelise õiguse ning demokraatia 

ja inimõiguste standarditega; rõhutab, et 

uusi poliitilisi prioriteete ja ELi ette 

kerkivaid suuri ülesandeid – nt julgeoleku 

ja kaitse osas – tuleks rahastada uutest 

assigneeringutest ning mitte kärpida 

olemasolevaid edukaid ja olulisi 

poliitikameetmeid ja programme, nagu 

arengu- ja humanitaarabi ning 

naabruspoliitika vahendid; rõhutab 

ühtlasi, et julgeoleku- ja arengupoliitika 

mõjutavad teineteist vastastikku ning 

julgeolek on toimiva riigi ülesehitamise 

oluline tingimus; 

Or. en 
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Punkt 35 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

35. rõhutab, et ühinemiseelse abi 

rahastamisvahend (IPA) peaks muude 

eesmärkide hulgas eelkõige hõlbustama 

poliitika- ja majandusreforme 

laienemisprotsessis osalevates riikides; 

palub, et komisjon hindaks sellega seoses 

oma ettepanekus 2019. aasta eelarve 

kohta täiendavalt IPAt, võttes arvesse nii 

halvenevat poliitilist olukorda Türgis kui 

ka tungivat vajadust võidelda üha 

suureneva radikaliseerumise vastu 

Balkani riikides; 

35. rõhutab, et ühinemiseelse abi 

rahastamisvahendit (IPA) ei tohiks 

kasutada Türgi toetuseks, kuna see riik ei 

austa mitmeid vabaduse ja demokraatia 

aluspõhimõtteid; 

Or. en 
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fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

2019. aasta eelarvemenetluse suunised – III jagu 

2017/2286(BUD) 
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Punkt 39 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  39 a.  nõuab, et ELi eelarves ei 

suurendataks kulukohustuste 

assigneeringuid enne, kui rahuldamata 

maksenõuetega seotud võlgnevuste 

kõrvaldamiseks on leitud kindel lahendus; 

Or. en 

 

 


