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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

17.10.2018 A8-0313/39 

Muudatusettepanek  39 

Rina Ronja Kari 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve – kõik jaod 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 79 c (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 79 c. rõhutab, et parlamendi 

autoteenust tuleks kasutada üksnes 

lennujaama ja/või jaama ja sealt tagasi 

transpordiks; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

17.10.2018 A8-0313/40 

Muudatusettepanek  40 

Xabier Benito Ziluaga 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve – kõik jaod 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

1. rõhutab, et 2019. aasta eelarve 

lugemisel Euroopa Parlamendis on 

täielikult arvesse võetud poliitilisi 

prioriteete, mis võeti eespool nimetatud 15. 

märtsi 2018. aasta resolutsioonis (eelarve 

koostamise üldsuuniste kohta) ja 5. juuli 

2018. aasta resolutsioonis (volituse kohta 

kolmepoolseteks läbirääkimisteks) vastu 

ülekaaluka häälteenamusega; tuletab 

meelde, et prioriteetidest on tähtsaimad 

jätkusuutlik majanduskasv, innovatsioon, 

konkurentsivõime, julgeolek, pagulas- ja 

rändevoo algpõhjuste vastu võitlemine, 

pagulas- ja rändevooga toimetulek, 

kliimamuutustevastane võitlus, üleminek 

säästvale energiale ja eritähelepanu 

noortele; 

1. rõhutab, et 2019. aasta eelarve 

lugemisel Euroopa Parlamendis ei ole 

täielikult arvesse võetud poliitilisi 

prioriteete, mis võeti eespool nimetatud 15. 

märtsi 2018. aasta resolutsioonis (eelarve 

koostamise üldsuuniste kohta) ja 5. juuli 

2018. aasta resolutsioonis (volituse kohta 

kolmepoolseteks läbirääkimisteks) vastu 

häälteenamusega; tuletab meelde, et 

prioriteetidest on tähtsaimad jätkusuutlik 

majanduskasv, innovatsioon, 

kliimamuutustevastane võitlus, üleminek 

säästvale energiale, ränne ja eritähelepanu 

noortele; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

17.10.2018 A8-0313/41 

Muudatusettepanek  41 

Xabier Benito Ziluaga 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve – kõik jaod 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 3 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

3. juhib tähelepanu sellele, et Euroopa 

kodanikud ootavad, et liit püüaks 

ühtmoodi kõikides oma piirkondades igati 

tagada majanduskasvu ja soodustada 

töökohtade loomist; tuletab meelde, et 

ootuste täitmiseks tuleb investeerida 

teadus- ja uuendustegevusse, 

digiüleminekusse, haridusse, taristusse, 

väikestesse ja keskmise suurusega 

ettevõtjatesse (VKEd) ning suurendada 

tööhõivet, eriti Euroopa noorte tööhõivet; 

ei kiida heaks, et nõukogu soovib taas 

kärpida just neid programme, mille 

otstarve on muuta liidu majandus 

konkurentsivõimelisemaks ja 

uuenduslikumaks; rõhutab ühtlasi, et 

paljude nimetatud programmide (näiteks 

„Horisont 2020“) puhul esitatakse taotlusi 

palju rohkem, kui on võimalik rahastada, 

mis tähendab seda, et ressursse kasutatakse 

halvasti ja paljud suurepärased projektid 

jäävad rahastamata; juhib tähelepanu ka 

sellele, et sellised programmid nagu 

„Erasmus+“, „Horisont 2020“ ja ettevõtete 

konkurentsivõime ning väikeste ja 

keskmise suurusega ettevõtjate programm 

(COSME) on ilmekad näited, milliseid 

eeliseid liiduülene koostöö annab, ja 

aitavad luua Euroopasse kuulumise tunnet; 

on seetõttu otsustanud programmi 

„Erasmus+“ assigneeringuid märgatavalt 

3. juhib tähelepanu, et Euroopa 

kodanikud ootavad liidult suuri pingutusi 

majanduskasvu tagamiseks ja töökohtade 

loomise edendamiseks; tuletab meelde, et 

nende ootuste täitmine eeldab 

investeeringute tegemist 

teadusuuringutesse ja innovatsiooni, 

haridusse, taristusse, VKEdesse ja 

tööhõivesse, eriti Euroopa noorte 

tööhõivesse, ning iga läbikukkumine selles 

valdkonnas soodustab Euroopa ideaalis 

pettumist; väljendab imestust, et nõukogu 

soovib taas kärpida just neid programme, 

mille otstarve on muuta liidu majandus 

konkurentsivõimelisemaks ja 

uuenduslikumaks; rõhutab ühtlasi, et 

paljude nimetatud programmide (näiteks 

„Horisont 2020“) puhul esitatakse taotlusi 

palju rohkem, kui on võimalik rahastada, 

mis tähendab seda, et ressursse kasutatakse 

halvasti ja paljud suurepärased projektid 

jäävad rahastamata; juhib tähelepanu ka 

sellele, et sellised programmid nagu 

„Erasmus+“, „Horisont 2020“ ja ettevõtete 

konkurentsivõime ning väikeste ja 

keskmise suurusega ettevõtjate programm 

(COSME) on ilmekad näited, milliseid 

eeliseid liiduülene koostöö annab, ja 

aitavad luua Euroopasse kuulumise tunnet; 

on seetõttu otsustanud programmi 

„Erasmus+“ assigneeringuid märgatavalt 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

suurendada ning tugevdada programme, 

mis aitavad kaasa majanduskasvule ja 

töökohtade loomisele, sealhulgas 

raamprogrammi „Horisont 2020“, Euroopa 

ühendamise rahastut ja COSMEt; 

suurendada ning tugevdada programme, 

mis aitavad kaasa majanduskasvule ja 

töökohtade loomisele, sealhulgas 

raamprogrammi „Horisont 2020“, Euroopa 

ühendamise rahastu komponente, mis ei 

ole seotud kaitsekuludega ega meie 

fossiilkütustest sõltuvusega, ja COSMEt; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

17.10.2018 A8-0313/42 

Muudatusettepanek  42 

Xabier Benito Ziluaga 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve – kõik jaod 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 5 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

5. rõhutab, et noorte tööpuudus on 

väiksem kui varasematel aastatel, kuid 

teatavates liikmesriikides (eriti 

majanduslikult halvemal järjel olevates 

piirkondades) on see endiselt lubamatult 

suur ning eriti tekitab muret NEET-noorte 

(mittetöötavad ja mitteõppivad noored) ja 

pikaajaliste töötute olukord; rõhutab, et 

noori ohustavad vaesus ning sotsiaalne ja 

majanduslik tõrjutus kõige rohkem; on 

seetõttu otsustanud eraldada noorte 

tööhõive algatusele suurema summa, kui 

komisjon on ette näinud; rõhutab, et 

summa suurendamine ei ole kuidagi seotud 

mitmeaastase finantsraamistiku muutmisel 

heakskiidetud otsusega, mille kohaselt 

paigutatakse noorte tööhõive algatuse 

eraldised hilisematelt aastatel varasematele 

ümber; 

5. rõhutab, et teatavates Euroopa 

Liidu liikmesriikides on noorte tööpuudus 

endiselt lubamatult suur ning eriti tekitab 

muret NEET-noorte (mittetöötavad ja 

mitteõppivad noored) ja pikaajaliste töötute 

olukord; rõhutab, et noori ohustavad 

vaesus ning sotsiaalne ja majanduslik 

tõrjutus kõige rohkem; on seetõttu 

otsustanud eraldada noorte tööhõive 

algatusele suurema summa, kui komisjon 

on ette näinud; rõhutab, et summa 

suurendamine ei ole kuidagi seotud 

mitmeaastase finantsraamistiku muutmisel 

heakskiidetud otsusega, mille kohaselt 

paigutatakse noorte tööhõive algatuse 

eraldised hilisematelt aastatel varasematele 

ümber; ning nõuab tungivalt, et see 

algatus muudetaks Euroopa avaliku 

sektori sotsiaal- ja keskkonnakavaga 

seotud tööhõivekavaks, mis kohustab 

liikmesriike suurendama rahaliste 

vahendite ärakasutamise määra ja looma 

noortele kvaliteetsemaid töökohti; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

17.10.2018 A8-0313/43 

Muudatusettepanek  43 

Xabier Benito Ziluaga 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve – kõik jaod 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 9 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

9. nõuab kogu liidu hiljutiste 

julgeolekuprobleemide tõttu, et rubriigi 3 

rahaliste vahendite kasutamisel pöörataks 

eritähelepanu ka meetmetele, mis aitavad 

tugevdada liidu kodanike julgeolekut; on 

otsustanud seetõttu tugevdada justiits- ja 

siseküsimuste valdkonnas tegutsevaid 

ameteid, nt Euroopa Liidu 

Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol), 
Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet 

(CEPOL), Vabadusel, Turvalisusel ja 

Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-

süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa 

Amet (eu-LISA), Euroopa Õigusalase 

Koostöö Üksuse (Eurojust) ja uus 

Euroopa Prokuratuur (EPPO), kellel on 

viimastel aastatel olnud suurema 

töökoormuse ja lisaülesannete tõttu 

puudus nii töötajatest kui ka rahast; 

9. nõuab kogu liidu hiljutiste 

julgeolekuprobleemide tõttu, et rubriigi 3 

rahaliste vahendite kasutamisel pöörataks 

eritähelepanu ka meetmetele, mis aitavad 

tugevdada liidu kodanike julgeolekut; 

rõhutab vajadust analüüsida Euroopa 

elanikkonna majandusliku julgeoleku 

puudumise põhjuseid ning selle seoseid 

sotsiaalse kaitse puudumise, ebakindlate 

töötingimuste ja ebavõrdsusega, mis 

tekitab sotsiaalseid konflikte; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/44 

Muudatusettepanek  44 

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve – kõik jaod 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 33 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

33. kuna struktuurireformi 

tugiprogrammi muutmise üle peetud 

läbirääkimised viidi edukalt lõpule, on 

otsustanud alamrubriigist 1b ümber 

paigutatud summad nõukogu loodud 

reservist vabastada; 

välja jäetud 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/45 

Muudatusettepanek  45 

Liadh Ní Riada 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve – kõik jaod 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 23 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

23.  peab kiiduväärseks, et liidu uuest 

kaitsekavast on Euroopa kaitsevaldkonna 

tööstusliku arendamise programmi 

kokkuleppimisega kinni peetud; väljendab 

kavatsust pöörata erilist tähelepanu 

sellele, kuidas komisjon nimetatud 

programmi ja Euroopa 

solidaarsuskorpusega seotud 

kokkuleppeid täidab, mille kohta peaks 

komisjon teabe avaldama tema poolt 

2018. aasta oktoobris esitatavas kirjalikus 

muutmisettepanekus; 

23. lükkab tagasi kõik komisjoni 

püüded rahastada Euroopa 

kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise 

programmi liidu eelarvet kasutades; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/46 

Muudatusettepanek  46 

Liadh Ní Riada 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve – kõik jaod 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 32 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

32. eeldab, et nende liikmesriikide 

rände- ja varjupaigasüsteemidele ning 

piiridele avalduv surve püsib 2019. aastal 
ja sellele järgnevatel aastatel suurena, 

ning on arvamusel, et pagulaste ja 

rändevaldkonna jaoks on vaja lisaraha, 

võttes arvesse ka ettenägematuid vajadusi, 

mis selles valdkonnas edaspidi võivad 

tekkida; suurendab seetõttu AMIFile 

ettenähtud rahasummat, et toetada 

seaduslikku rännet liitu ja edendada 

kolmandate riikide kodanike tulemuslikku 

integreerimist ning tugevdada õiglaseid ja 

mõjusaid tagasisaatmisstrateegiaid, et 

eelkõige toetada liikmesriike pagulaste ja 
rändajate, eriti laste ja saatjata alaealiste 

integratsiooni tõhustamisel; 

32. tunnistab vajadust täiendava 

rahastamise järele rändajate ja pagulaste 

integratsiooni valdkonnas; suurendab 

seetõttu Varjupaiga-, Rände- ja 

Integratsioonifondi rahastamist, et 

toetada rändajaid ja pagulasi ning aidata 

liikmesriikidel parandada rändajate, eriti 

laste ja saatjata alaealiste integratsiooni; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/47 

Muudatusettepanek  47 

Dimitrios Papadimoulis, Takis Hadjigeorgiou, Martina Michels 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve – kõik jaod 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 12 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 12 a. tuletab meelde Türgi kui 

naaberriigi tähtsust muu hulgas 

piirkonna stabiilsuse seisukohast ning 

rõhutab vajadust, et Türgi järgiks 

piirkonna rahvusvahelist õigust ja 

pöörduks tagasi reformide teele, millega 

tagatakse tema kodanike heaolu ja kõigi 

nende õiguste igakülgne austamine; 

kordab oma seisukohta, et asjaomase IPA 

II rahalised vahendid tuleb külmutada, 

ning rõhutab, et rahalisi vahendeid ei 

tohiks kärpida ja/või suunata viisil, mis 

kahjustaks Türgi kodanikke ja 

kodanikuühiskonda; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/48 

Muudatusettepanek  48 

Dimitrios Papadimoulis 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve – kõik jaod 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 6 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

6. tuletab meelde, et liidu arengu ja 

majanduskasvu ning liikmesriikide ja 

piirkondade olukorra lähendamise 

seisukohast on kõige tähtsam 

ühtekuuluvuspoliitika; rõhutab, et 

Euroopa Parlament kavatseb liidu ühe 

tähtsaima poliitikaga seotud 

programmidele tagada piisavad 

assigneeringud; 

6.  tuletab meelde, et 

ühtekuuluvuspoliitikal on liidu arengus ja 

majanduskasvus esmane roll; rõhutab, et 

Euroopa Parlament kavatseb liidu ühe 

tähtsaima poliitikaga seotud 

programmidele tagada piisavad 

assigneeringud; peab kahetsusväärseks 

komisjoni ettepanekut, kuna sellega 

nõrgendatakse ühtekuuluvuspoliitikat; 

rõhutab parlamendi seisukohta, millega 

nõutakse tugevamat 

ühtekuuluvuspoliitikat.  

Or. en 

 

 


