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Punkt 2 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

2. tuletab meelde, et ELi 2019. aasta 

eelarve on parlamendi praeguse koosseisu 

viimane eelarve ning selle läbirääkimised 

toimuvad samaaegselt läbirääkimistega 

järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ja 

ELi omavahendite süsteemi reformimise 

üle; tuletab ühtlasi meelde, et 

Ühendkuningriik on võtnud kohustuse 

panustada liidu 2019. ja 2020. aasta 

eelarvesse ja osaleda eelarve täitmisel, just 

nagu ta oleks pärast 2019. aasta märtsi 

endiselt liidu liikmesriik; 

2. tuletab meelde, et ELi 2019. aasta 

eelarve on parlamendi praeguse koosseisu 

viimane eelarve ning selle läbirääkimised 

toimuvad samaaegselt läbirääkimistega 

järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 

üle; tuletab ühtlasi meelde, et 

Ühendkuningriik on võtnud kohustuse 

panustada liidu 2019. ja 2020. aasta 

eelarvesse ja osaleda eelarve täitmisel, just 

nagu ta oleks pärast 2019. aasta märtsi 

endiselt liidu liikmesriik; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

6. tunnustab Euroopa Strateegiliste 

Investeeringute Fondi (EFSI) tegevust 

ELis investeeringute puudujäägi 

vähendamisel; nõuab optimaalse 

piirkondliku ja valdkondliku tasakaalu 

huvides EFSI kasutuselevõtmise 

sotsiaalse mõõtme tugevdamist, 

sealhulgas innovatsiooni tervishoius ja 

meditsiinis, sotsiaalses taristus, 

keskkonnakaitses, säästlikus transpordis, 

taastuvenergias ja energia salvestamise 

taristutes; kordab oma pikaajalist 

seisukohta, mille kohaselt tuleb kõiki uusi 

algatusi mitmeaastases finantsraamistikus 

rahastada uutest assigneeringutest, mitte 

olemasolevate programmide arvelt; 

kordab ka, et toetab kindlalt programmi 

„Horisont 2020“ ja Euroopa ühendamise 

rahastu tugevdamist, et EFSI 

pikendamise rahastamiseks 2019. aasta 

eelarvest nendes programmides tehtud 

kärped võimalikult suures osas korvata; 

6. peab kahetsusväärseks Euroopa 

Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) 

tegevust, millega ei õnnestunud ELis 

investeeringute puudujääki vähendada; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

7. märgib, et uuendatud ELi kaitse 

tegevuskava osas võetud kohustus – 

Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku 

arendamise programmi (EDIDP) 

kokkuleppe kaudu – on Euroopa 

Kaitsefondi esimene etapp; on veendunud, 

et see ühine kohustus aitab saavutada 

mastaabisäästu ja suuremat 

kooskõlastamist liikmesriikide ja 

ettevõtjate vahel, mis võimaldab ELil 

säilitada strateegilise sõltumatuse ja 

saada maailmas tõeliseks arvestatavaks 

jõuks; 

välja jäetud 

Or. en 



 

AM\1158021ET.docx  PE621.743v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

2.7.2018 A8-0247/9 

Muudatusettepanek  9 

Marco Zanni, André Elissen 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019. aasta eelarve – volitus kolmepoolseteks läbirääkimisteks 

2018/2024(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 52 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

52. tunneb heameelt suurema toetuse 

üle piirkondlikele meetmetele Lääne-

Balkani riikides; on siiski arvamusel, et 

poliitiliste reformide toetamist tuleks 

veelgi suurendada; peab kahetsusväärseks 

poliitiliste reformide ulatuslikumat 

toetamist Türgis (ühinemiseelse abi 

rahastamisvahend (2014–2020)) ning 

seab kahtluse alla selle vastavuse 

eelarvepädevate institutsioonide otsusele 

vähendada käesoleval eelarveaastal selle 

eelarverea assigneeringuid; kordab oma 

seisukohta, et Türgi ametiasutustele 

ühinemiseelse abi rahastamisvahendi 

(2014–2020) kaudu eraldatavad vahendid 

peaksid sõltuma edusammudest 
inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi 

valdkonnas; nõuab, kuni selliseid 

edusamme pole tehtud ja olles teadlik 

piiratud manööverdamisvõimalustest, et 

selle eelarverea assigneeringud suunataks 

suures osas ümber kodanikuühiskonna 

osalejatele, et viia ellu meetmed, millega 

toetatakse õigusriigi, demokraatia, 

inimõiguste ja meediavabadusega seotud 

eesmärke; toetab üldist suundumust 

vähendada Türgile poliitilisteks 

reformideks eraldatavaid vahendeid; 

52. rõhutab, et ühinemiseelse abi 

rahastamisvahendit (IPA II) ei tohiks 

kasutada Türgi toetamiseks, kes ei pea 

kinni mitmest peamisest vabaduse ja 
demokraatia põhimõttest; 

Or. en 



 

AM\1158021ET.docx  PE621.743v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

2.7.2018 A8-0247/10 

Muudatusettepanek  10 

Marco Zanni, André Elissen 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019. aasta eelarve – volitus kolmepoolseteks läbirääkimisteks 

2018/2024(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 56 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

56. märgib, et rubriigi 5 kulud on 

2018. aasta eelarvega võrreldes 3,0 % 

suuremad ja nende summa on 

kulukohustuste assigneeringutena 9956,9 

miljonit eurot (+291,4 miljonit eurot); 

märgib, et sarnaselt eelnenud 

eelarveperioodile on see kasv peamiselt 

tingitud pensionimaksete suurenemisest 

(+116,7 miljonit eurot), mis moodustab 

rubriigi 5 kuludest 20,2 %; märgib, et 

halduskulude osakaal eelarveprojektis on 

kulukohustuste assigneeringutena 

endiselt 6,0 %; 

56. peab kahetsusväärseks, et rubriigi 

5 kulud on 2018. aasta eelarvega võrreldes 

3,0 % suuremad ja nende summa on 

kulukohustuste assigneeringutena 9956,9 

miljonit eurot (+291,4 miljonit eurot); peab 

kahetsusväärseks, et sarnaselt eelnenud 

eelarveperioodile on see kasv peamiselt 

tingitud pensionimaksete suurenemisest 

(+116,7 miljonit eurot), mis moodustab 

rubriigi 5 kuludest 20,2 %; märgib, et 

pensionäride arv suureneb lähiaastatel 

tõenäoliselt veelgi, ja palub seetõttu ELi 

pensionide ja hüvitiste süsteemi eelised ja 

soodustused täielikult läbi vaadata; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

57. tunnustab komisjoni pingutusi 

võtta oma eelarves arvesse kõiki muude 

kui palgakuludega seotud võimalusi hoida 

kokku ja ratsionaliseerida; märgib, et 

komisjoni kulutuste suurenemine (+2,0 %) 

on tingitud peamiselt palgakulude 

automaatsest kohandamisest ja 

lepingulistest kohustustest; võtab ühtlasi 

teadmiseks komisjoni töötajate 

organisatsioonisisese ümberpaigutamise 

uute prioriteetide täitmiseks; 

57. peab kahetsusväärseks, et 

komisjoni kulutuste suurenemine (+2,0 %) 

on tingitud peamiselt palgakulude 

automaatsest kohandamisest ja 

lepingulistest kohustustest, ning palub 

seetõttu, et neid eeskirju muudetaks; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

60. võtab teadmiseks, et 

detsentraliseeritud asutustele on 2019. 

aasta eelarve projektis ette nähtud kokku 

10,8 % rohkem eraldisi (võtmata arvesse 

sihtotstarbelist tulu) ja 259 uut ametikohta; 

tunneb heameelt, et enamiku asutuste 

eelarve suureneb, kuigi ELi osamaksud 

nende eelarvesse vähenevad; märgib 

sellega seoses, et Euroopa Parlament 

uurib praegu võimalusi suurendada veelgi 

detsentraliseeritud asutuste tasude kaudu 

rahastamist; märgib rahuloluga, et nn 

uute ülesannetega asutuste (ESMA, eu-

LISA ja Frontex) assigneeringuid ja 

ametikohtade loetelus sisalduvat töötajate 

arvu suurendatakse märkimisväärselt; 

nõuab, et rände- ja 

julgeolekuprobleemidega tegelevate 

ametite rahalist toetust suurendataks; on 

veendunud, et Europoli ja Eurojusti 

tuleks veelgi tugevdada ning Euroopa 

Varjupaigaküsimuste Tugiamet peaks 

saama piisavalt rahalisi vahendeid, et 

kujundada see ümber Euroopa Liidu 

Varjupaigaametiks; 

60. peab kahetsusväärseks, et 

detsentraliseeritud asutustele on 2019. 

aasta eelarve projektis ette nähtud kokku 

10,8 % rohkem eraldisi (võtmata arvesse 

sihtotstarbelist tulu) ja 259 uut ametikohta, 

ning nõuab ELi ametite rolli täielikku 

läbivaatamist, kaalutledes, kas nende 

ülesandeid ja eesmärke ei saaks paremini 

täita Euroopa Komisjoni olemasolevad 

peadirektoraadid või liikmesriigid, et 

ennetada ülesannete ja kulude kattuvust 
ning suurendada läbipaistvust; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

62. tunneb heameelt kahe uue ELi 

organi (Euroopa Prokuratuur ja Euroopa 

Tööjõuamet) loomise üle, mida 

käsitatakse detsentraliseeritud asutustena; 

märgib, et Euroopa Tööjõuametile 

mõeldud assigneeringud on paigutatud 

seadusandliku menetluse lõpuleviimiseni 

reservi; märgib, et Euroopa Prokuratuuri 

asukoht on Luxembourgis, ja palub sellel 

asutusel esitada vastavalt 

finantsmäärusele mõlemale 

eelarvepädevale institutsioonile kogu 

teabe oma kinnisvarapoliitika kohta; on 

seisukohal, et uutele asutustele tuleb 

eraldada uued vahendid ja luua uued 

ametikohad, hoidudes mis tahes 

ümberpaigutamistest, välja arvatud juhul, 

kui on selgelt tõendatud, et teatavad 

tegevused viiakse komisjonist või muudest 

olemasolevatest asutustest, näiteks 

Eurojust, täielikult üle uutesse 

asutustesse; tõdeb, et Eurojust on endiselt 

pädev Euroopa Prokuratuuriga tihedas 

koostöös ELi finantshuvide kaitse 

juhtumitega tegelema, olles samal ajal 

täielikult kaasatud tegevustoetuse 

tagamisse liikmesriikidele võitluses 

organiseeritud kuritegevuse, terrorismi, 

küberkuritegevuse ja rändajate 

smugeldamise vastu; tuletab meelde uute 

detsentraliseeritud asutuste suhtes 

välja jäetud 
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