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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

18.10.2018 A8-0313/54 

Muudatusettepanek  54 

Marco Zanni, André Elissen 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve – kõik jaod 

2018/2046(BUD) 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 2 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

2. rõhutab, et nüüd kui 

Ühendkuningriik on liidust välja astumas, 

vajab liit kodanike ootuste täitmiseks 

rahalisi vahendeid, mille abil saaks liit 

neid arvukaid prioriteete rakendada, 

lahendada probleeme ning parandada 

oma kodanike igapäevaelu; 

2. rõhutab, et liikmesriigid seisavad 

jätkuvalt silmitsi arvukate probleemidega, 

ja on veendunud, et liidu kodanikud 

ootavad, et liidu eelarve oleks tõhusam, 

läbipaistvam ja tulemuspõhisem ning et 

halduskulud ja raha raiskamine selgelt 

väheneksid; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 8 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

8. rõhutab, et suurt osa rubriigi 3 

assigneeringutest on viimastel aastatel 

kasutatud selleks, et lahendada rände- ja 

pagulasprobleemi, ning et selliseid 

meetmeid tuleks jätkata ja tugevdada nii 

kaua ja palju, kui vaja; nõuab, et 

komisjon jälgiks tähelepanelikult, et 

rubriigi 3 eraldised oleksid piisavad, ja 

kasutaks täielikult ära kõik kättesaadavad 

vahendid, et kiiresti tegutseda kõikide 

ootamatute olukordade puhul, mille 

lahendamiseks võib rändevaldkonnale 

vaja olla eraldada lisaraha, ning pööraks 

eritähelepanu saarepiirkondadele, mis 

kuuluvad Euroopa Liidu toimimise 

lepingu artikli 174 kohaldamisalasse; on 

otsustanud suurendada Varjupaiga-, 

Rände- ja Integratsioonifondi (AMIF) 

assigneeringuid, et liidu 

rändevaldkonnavajadused täielikult katta, 

eelkõige selleks, et aidata liikmesriikidel 

parandada vastuvõtutingimusi ning 

varjupaigataotlejate ja rändajate 

integreerimise meetmeid ja -tavasid ning 

suurendada liikmesriikidevahelist 

solidaarsust ja vastutuse jagamist ning 

õiglasi ja tõhusaid 

tagasisaatmisstrateegiaid; märgib veel 

kord, et rubriigi 3 ülemmäärast ei piisa, et 

eraldada piisavalt palju raha nende 

prioriteetide sisemõõtmele ja muudele 

esmatähtsatele programmidele, nt 

8. rõhutab, et suurt osa rubriigi 3 

assigneeringutest on viimastel aastatel 

kasutatud rände- ja pagulaskriisi 

lahendamiseks, saavutamata 

märkimisväärseid tulemusi; 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

tervishoiu-, toiduohutus-, julgeoleku-, 

õigus-, kodakondsus- ja 

kultuuriprogrammidele; on seisukohal, et 

kohalikke omavalitsusi, kes soovivad 

toetada liidu ümberasustamisprogrammi, 

tuleks AMIFi otsese juhtimise 

tegevussuuna kaudu rohkem toetada; 

Or. en 
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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; 

välja jäetud 

Or. en 
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Punkt 41 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

41. juhib tähelepanu sellele, et liidu 

kodanike murede lahendamiseks on 

justiits- ja siseküsimuste valdkonnas 

liikmesriikide koostöö soodustamisel 

suure töö ära teinud liidu ametid; on 

otsustanud suurendada Europoli, 

CEPOLi, eu-LISA, Eurojusti ja EPPO 

assigneeringuid ja töötajate arvu; 

välja jäetud 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 45 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

45. tuletab meelde, et parlament toetab 

õiguste, võrdõiguslikkuse ja 

kodakondsuse programmi ning 

õigusprogrammi; on otsustanud 

suurendada nende vahendite 

kulukohustuste assigneeringuid, millega 

võideldakse mittediskrimineerimise vastu 

ja võrdõiguslikkuse nimel üldiselt, ning 

eriti Daphne programmi vahendeid, ning 

kavatseb võidelda soolise vägivalla vastu 

ning jõustada naiste ja LGBTQI-inimeste 

õigusi; 

välja jäetud 

Or. en 



 

<PathFdR>AM\1166504ET.docx</PathFdR>  PE<NoPE>624.170</NoPE><Version>v01-

00</Version> 

18.10.2018 A8-0313/59 

Muudatusettepanek  59 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve – kõik jaod 

2018/2046(BUD) 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 57 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

57. toetab vastavalt tingimuste täitmise 

põhimõttele seda, et Türgile eraldatavat 

summat vähendatakse kõigil 

eelarveridadel, sest demokraatias, 

õigusriigi põhimõtte järgimises ja 

inimõigustes muutub olukord järjest 

halvemaks; on samal ajal seisukohal, et 

kodanikuühiskonna otsest toetust ja 

inimestevahelisi kontakte tuleb veel 

rohkem tugevdada; 

57. rõhutab vajadust lõpetada 

igasuguste rahaliste vahendite andmine 
Türgile, kuna see riik ei austa mitmeid 

vabaduse ja demokraatia aluspõhimõtteid; 

Or. en 

 


