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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

2.7.2018 A8-0247/14 

Muudatusettepanek  14 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019. aasta eelarve – volitus kolmepoolseteks läbirääkimisteks 

2018/2024(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 3 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

3. tunneb komisjoni ettepaneku 

heameelt üle ja usub, et see on suures 

ulatuses kooskõlas parlamendi enda 

prioriteetidega; kavatseb edaspidigi 

tugevdada peamisi programme ja 

kindlustada, et rahastuse tase neile 

vastaks; märgib, et võrreldes 2018. aastaga 

on kulukohustuste assigneeringud 3,1 % 

suurenenud, kuid kogurahvatulust 

moodustavad nii kulukohustuste 

assigneeringud kui ka maksete 

assigneeringuid 2018. aastaga võrreldes 

väiksema osa (kulukohustuste 

assigneeringud 1,02 % asemel 1 % ja 

maksete assigneeringud 0,92 % asemel 

0,9 %); 

3. võtab komisjoni ettepaneku 

teadmiseks; kavatseb kaitsta peamisi 

programme ja kindlustada, et rahastuse 

tase neile vastaks, säästes raha nende 

projektide arvel, mis ei ole siiani tegelikku 

lisaväärtust andnud; märgib, et võrreldes 

2018. aastaga on kulukohustuste 

assigneeringud 3,1 % suurenenud, kuid 

kogurahvatulust moodustavad nii 

kulukohustuste assigneeringud kui ka 

maksete assigneeringuid 2018. aastaga 

võrreldes väiksema osa (vastavalt 1,02 % 

asemel 1 % ja 0,92 % asemel 0,9 %); 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

2.7.2018 A8-0247/15 

Muudatusettepanek  15 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019. aasta eelarve – volitus kolmepoolseteks läbirääkimisteks 

2018/2024(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 4 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

4. tunneb heameelt, et plaanis on 

suurendada programmi „Horisont 2020“, 

Euroopa ühendamise rahastu, programmi 

„Erasmus+“ ning ELi kodanike turvalisust 

suurendada aitavate programmide 

assigneeringuid; osutab siiski vajadusele 

suurendada veelgi toetust VKEdele, tänu 

kellele on suuresti võimalik majanduskasv 

ja töökohtade loomine, ning vajadusele 

eraldada vajalikke vahendeid ELi tööstuse 

digiteerimiseks ja e-oskuste ja e-ettevõtluse 

edendamiseks ning noori toetavatele 

programmidele, eelkõige programmile 

ErasmusPro; on endiselt veendunud, et 

programmi „Erasmus+“ 2019. aasta 

eelarvet tuleb vähemalt kahekordistada; 

4. tunneb heameelt, et plaanis on 

suurendada programmi „Horisont 2020“, 

Euroopa ühendamise rahastu, programmi 

„Erasmus +“ ning ELi kodanike turvalisust 

suurendada aitavate programmide 

assigneeringuid; juhib tähelepanu sellele, 

et Euroopa ühendamise rahastu kaudu 

rahastamisel tuleb järgida eesmärke, mis 

tagavad liikmesriikide jaoks tegeliku 

majandusliku, ökoloogilise ja sotsiaalse 

lisaväärtuse, ja sellest ei tohiks rahastada 

projekte, mille elluviimisel ilmneb 

vastuolusid; osutab siiski vajadusele 

suurendada veelgi toetust VKEdele, tänu 

kellele on suuresti võimalik majanduskasv 

ja töökohtade loomine, ning vajadusele 

eraldada vajalikke vahendeid ELi tööstuse 

digiteerimiseks ja e-oskuste ja e-ettevõtluse 

edendamiseks ning noori toetavatele 

programmidele, eelkõige programmile 

ErasmusPro; on endiselt veendunud, et 

programmi „Erasmus+“ 2019. aasta 

eelarvet tuleb vähemalt kahekordistada; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/16 

Muudatusettepanek  16 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019. aasta eelarve – volitus kolmepoolseteks läbirääkimisteks 

2018/2024(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 6 

 

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. võtab teadmiseks Euroopa 

Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) 

tegevuse ELis investeeringute puudujäägi 

vähendamisel; peab kahetsusväärseks, et 

EFSIst on rahastatud ka ulatusliku 

keskkonnamõjuga ja kaheldava 

täiendavusega taristurajatisi; nõuab 

optimaalse piirkondliku ja valdkondliku 

tasakaalu huvides EFSI kasutuselevõtmise 

sotsiaalse mõõtme tugevdamist, sealhulgas 

innovatsiooni tervishoius ja meditsiinis, 

sotsiaalses taristus, keskkonnakaitses, 

säästlikus transpordis ning taastuvenergias 

ja selle 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;  

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/17 

Muudatusettepanek  17 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019. aasta eelarve – volitus kolmepoolseteks läbirääkimisteks 

2018/2024(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 10 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  10 a. palub komisjonil kiiremas korras 

kaaluda võimalust mitte arvestada 

Euroopa poolaasta eelarvepuudujäägi 

arvutamisel nn vähem arenenud 

piirkondades Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondidest rahastatud 

projektide kaasrahastamist;  

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/18 

Muudatusettepanek  18 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019. aasta eelarve – volitus kolmepoolseteks läbirääkimisteks 

2018/2024(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 28 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  28 a. rõhutab, kui tähtis on jätta 

stabiilsuse ja kasvu pakti raames riikide 

eelarvepuudujääkide arvutamisel 

arvestusest välja kestlikud taastamistööd, 

kõik maavärinakindluse suurendamiseks 

tehtavad investeeringud ja 

hüdrogeoloogilise ebastabiilsuse 

vältimiseks võetavad meetmed, sealhulgas 

need, mida kaasrahastatakse Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfondidest ja 

liigitatakse temaatilise eesmärgi nr 5 alla 

(ennetus ning kliimamuutustega 

kohanemise ja riskiennetuse ja -juhtimise 

edendamine); 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/19 

Muudatusettepanek  19 

Eleonora Evi, Marco Valli, Rosa D’Amato 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019. aasta eelarve – volitus kolmepoolseteks läbirääkimisteks 

2018/2024(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 30 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  30 a. rõhutab vajadust pöörata Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfondide ning 

Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERDF) 

raames piisavalt tähelepanu kestlikule 

linnalisele liikuvusele ning tugevdada 

programmide ja nende rahastamisallikate 

koostoimet, eeskätt elektrisõidukite 

laadimistaristute väljaehitamiseks ja 

riistvara moderniseerimise edendamiseks; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/20 

Muudatusettepanek  20 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

fraktsiooni EFDD 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 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. avaldab kahetsust, et rubriigi 5 

halduskulud on 2018. aasta eelarvega 

võrreldes 3,0 % suuremad ja moodustavad 

kulukohustuste assigneeringutena 9 956,9 

miljonit eurot (+291,4 miljonit eurot); 

märgib, et sarnaselt eelnenud 

eelarveperioodile on see kasv peamiselt 

tingitud suurenenud pensionimaksetest 

(+116,7 miljonit eurot), mis moodustavad 

rubriigi 5 kuludest 20,2 %; peab vajalikuks 

vaadata läbi otsus 2005/684/EÜ, millega 

võetakse vastu Euroopa Parlamendi 

liikmete põhimäärus, et muuta selle 

artiklit 14 ning viia parlamendiliikmete 

pensioniõigused kooskõlla liikmesriikide 

tavakodanike 

sotsiaalkindlustussüsteemidega nii 

summade arvutamise kui ka vanuse ning 

pensioniõiguse saamiseks tehtavate 

sissemaksete alaste nõuete osas; nõuab, et 

arvutataks ümber pensionid, mida 

makstakse ELi eelarvest endistele 

parlamendiliikmetele, kes said 

pensioniõiguse nii enne kui ka pärast 

praeguse põhimääruse jõustumist; 
märgib, et halduskulude osakaal 

eelarveprojektis on kulukohustuste 

assigneeringutena endiselt 6,0 %; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/21 

Muudatusettepanek  21 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019. aasta eelarve – volitus kolmepoolseteks läbirääkimisteks 

2018/2024(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 57 

 

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. julgustab komisjoni igati püüdma 

oma eelarves kasutada kõiki halduskulude 

kokkuhoiu ja ratsionaliseerimise 
võimalusi; märgib, et komisjoni kulutuste 

kasvu (+2,0 %) tingivad peamiselt 

lepingulised kohustused ja palgakulude 

automaatne kohandamine; võtab ühtlasi 

teadmiseks komisjoni töötajate 

organisatsioonisisese ümberpaigutamise 

uute prioriteetide täitmiseks; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/22 

Muudatusettepanek  22 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019. aasta eelarve – volitus kolmepoolseteks läbirääkimisteks 

2018/2024(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 60 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  60 a. nõuab põhjalikku analüüsi, et 

välja selgitada kokkuhoiuvõimalused, 

suurendada halduskoostöö abil tõhusust 

ning hinnata sarnaste ülesannetega 

asutuste ühendamise võimalusi; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/23 

Muudatusettepanek  23 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019. aasta eelarve – volitus kolmepoolseteks läbirääkimisteks 

2018/2024(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 60 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  60 b. rõhutab, et Euroopa Ravimiameti 

ja Euroopa Pangandusjärelevalve 

kolimiskulud peaksid olema läbipaistvad 

ning mingil juhul ei tohiks lubada ELi 

osamaksete suurendamist pärast Euroopa 

Ravimiameti kahekordset kolimist – algul 

ajutisse ja seejärel lõplikku asukohta; 

Or. en 

 

 


