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2.7.2018 A8-0247/3 

Muudatusettepanek  3 

Eider Gardiazabal Rubial, Daniele Viotti 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Raport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019. aasta eelarve – volitus kolmepoolseteks läbirääkimisteks 

2018/2024(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 4 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 a. võtab teadmiseks komisjoni 

eelhinnangu lastegarantii süsteemi 

puudutava ettevalmistava meetme 

jätkamisele; rõhutab seal sisalduvat viidet 

võimalikule ulatuslikumale 

rakendamisele Euroopa Sotsiaalfondi 

raames; soovitab kasutada ära kolmanda 

rakendusetapi võimalus, et valmistuda ette 

nimetatud ulatuslikumaks rakendamiseks 

ESF+ raames; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/4 

Muudatusettepanek  4 

Daniele Viotti 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Raport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019. aasta eelarve – volitus kolmepoolseteks läbirääkimisteks 

2018/2024(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 50 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

50. on veendunud, et ülesanneteks, 

mida EL peab välistegevuses lahendama, 

on vaja kestlikku rahastamist mahus, mis 

ületab rubriigi 4 praeguse suuruse; rõhutab, 

et uusi algatusi tuleks rahastada uutest 

assigneeringutest ning kõik 

paindlikkusvõimalused tuleks täielikult ära 

kasutada; on siiski vastu Türgi 

pagulasrahastu suurendamise kavandatud 

rahastamisele, kuna see piiraks 

märkimisväärselt nii muude rubriigi 4 

prioriteetsete valdkondade 

rahastamisvõimalusi kui ka ELi eelarve 

keskset rolli abi vajavate inimeste 

abistamisel ja põhiväärtuste edendamisel; 

50. on veendunud, et ülesanneteks, 

mida EL peab välistegevuses lahendama, 

on vaja kestlikku rahastamist mahus, mis 

ületab rubriigi 4 praeguse suuruse; rõhutab, 

et uusi algatusi tuleks rahastada uutest 

assigneeringutest ning kõik 

paindlikkusvõimalused tuleks täielikult ära 

kasutada; on siiski vastu Türgi 

pagulasrahastu suurendamise kavandatud 

rahastamisele ja sellega seotud 

kokkuleppele, mis saavutati nõukogus 

29. juunil 2018, kuna need piiraks 

märkimisväärselt nii muude rubriigi 4 

prioriteetsete valdkondade 

rahastamisvõimalusi kui ka ELi eelarve 

keskset rolli abi vajavate inimeste 

abistamisel ja põhiväärtuste edendamisel; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/5 

Muudatusettepanek  5 

Daniele Viotti 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Raport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019. aasta eelarve – volitus kolmepoolseteks läbirääkimisteks 

2018/2024(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 16 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

16. peab kahetsusväärseks komisjoni 

ettepanekut rahastada Türgi pagulasrahastu 

teist osamakset; toetab Türgi 

pagulasrahastu jätkamist, kuid on 

seisukohal, et ELi eelarvest tuleks eraldada 

selle rahastamiseks 1 miljard eurot ja 

liikmesriigid peaksid eraldama omapoolse 

toetusena 2 miljardit eurot, nii nagu ka 

komisjon 14. märtsil 2018 soovitas, et jätta 

mitmeaastase finantsraamistiku 

erivahendite alla piisav varu 

ettenägematuteks olukordadeks kehtiva 

raamistiku viimasel kahel aastal ning 

muude prioriteetide rahastamiseks; märgib 

ühtlasi, et kuna Türgi pagulasrahastu on 

kehtiva mitmeaastase finantsraamistiku 

raames uus algatus, tuleks seda rahastada 

uutest assigneeringutest; peab 

kahetsusväärseks, et hoolimata parlamendi 

selgest nõudmisest, et ta tuleb Türgi 

pagulasrahastu suurendamise 

otsustusprotsessi täielikult kaasata, kaasa 

arvatud selleks, et vältida pagulasrahastu 

loomise menetluse kordamist, ei ole 

parlamendi ja nõukogu vahel 

pagulasrahastu teise osamakse rahastamise 

üle seni läbirääkimisi toimunud; teatab 

liikmesriikidele, et parlamendil on õigus 

täita oma rolli liidu ühe eelarvepädeva 

institutsioonina ja et ta teeb seda, nagu juba 

ka varem teada antud; peab 

16. peab kahetsusväärseks komisjoni 

ettepanekut rahastada Türgi pagulasrahastu 

teist osamakset ja sellele järgnenud 

kokkulepet, mis saavutati nõukogus 

liikmesriikide vahel 29. juunil 2018; 

toetab Türgi pagulasrahastu jätkamist, kuid 

on seisukohal, et ELi eelarvest tuleks 

eraldada selle rahastamiseks 1 miljard 

eurot ja liikmesriigid peaksid eraldama 

omapoolse toetusena 2 miljardit eurot, nii 

nagu ka komisjon 14. märtsil 2018 

soovitas, et jätta mitmeaastase 

finantsraamistiku erivahendite alla piisav 

varu ettenägematuteks olukordadeks 

kehtiva raamistiku viimasel kahel aastal 

ning muude prioriteetide rahastamiseks; 

märgib ühtlasi, et kuna Türgi 

pagulasrahastu on kehtiva mitmeaastase 

finantsraamistiku raames uus algatus, 

tuleks seda rahastada uutest 

assigneeringutest; peab kahetsusväärseks, 

et hoolimata parlamendi selgest 

nõudmisest, et ta tuleb Türgi 

pagulasrahastu suurendamise 

otsustusprotsessi täielikult kaasata, kaasa 

arvatud selleks, et vältida pagulasrahastu 

loomise menetluse kordamist, ei ole 

parlamendi ja nõukogu vahel 

pagulasrahastu teise osamakse rahastamise 

üle seni läbirääkimisi toimunud; teatab 

liikmesriikidele, et parlamendil on õigus 
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kahetsusväärseks, et nõukogu ei ole 

suutnud siiani saavutada Türgi 

pagulasrahastu rahastamise osas ühist 

seisukohta, kuigi see on humanitaarsetel 

kaalutlustel kiireloomuline ülesanne; 

täita oma rolli liidu ühe eelarvepädeva 

institutsioonina ja et ta teeb seda, nagu juba 

ka varem teada antud; 

Or. en 

 

 


