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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

8.11.2018 A8-0358/23 

Muudatusettepanek  23 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Vaheraport mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 kohta – parlamendi seisukoht 

kokkuleppe saavutamiseks 

(2018/0166R(APP)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Volitus 9 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  – võttes arvesse ELi ühiselt võetud 

kohustust saavutada eesmärk eraldada 

2015. aasta järgse tegevuskava perioodil 

ametlikuks arenguabiks 0,7 % 

kogurahvatulust, 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/24 

Muudatusettepanek  24 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Vaheraport mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 kohta – parlamendi seisukoht 

kokkuleppe saavutamiseks 

(2018/0166R(APP)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus G a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  G a. arvestades, et soolise aspekti 

arvestamine „kõigi oma asjaomaste 

meetmete puhul“, sealhulgas eelarve 

koostamisel, on jätkuvalt liidu õiguslik 

kohustus, mis tuleneb otseselt ELi 

toimimise lepingu artiklist 8;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/25 

Muudatusettepanek  25 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Vaheraport mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 kohta – parlamendi seisukoht 

kokkuleppe saavutamiseks 

(2018/0166R(APP)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 4 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

4. väljendab ka vastuseisu mis tahes 

kärbetele aluslepingutes sätestatud EL 

pikaajaliste poliitikavaldkondade, nt 

ühtekuuluvuspoliitika ning ühise 

põllumajanduspoliitika ja kalanduspoliitika 

mahus; on eriti kindlalt vastu kõigile 

äärmuslikele kärbetele, mis kahjustavad 

poliitikavaldkondade põhisisu ja eesmärke, 

näiteks kärbetele, mida tahetakse teha 

Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Maaelu 

Arengu Põllumajandusfondi eelarves; on 

seetõttu vastu ettepanekule kärpida 

Euroopa Sotsiaalfondi + (ESF+) eelarvet, 

sest selle kasutusvaldkonda on laiendatud 

ja sellega on liidetud neli olemasolevat 

sotsiaalprogrammi, eelkõige noorte 

tööhõive algatus;   

4. väljendab ka vastuseisu mis tahes 

kärbetele aluslepingutes sätestatud ELi 

pikaajaliste poliitikavaldkondade, nt 

ühtekuuluvuspoliitika ning ühise 

põllumajanduspoliitika ja kalanduspoliitika 

mahus, ning rõhutab samal ajal tungivat 

vajadust reformi järele, et võimaldada neil 

liidu sotsiaalsetele ja kestlikkuse 

eesmärkidele paremini kaasa aidata; on 

eriti kindlalt vastu kõigile äärmuslikele 

kärbetele, mis kahjustavad 

poliitikavaldkondade põhisisu ja eesmärke, 

näiteks kärbetele, mida tahetakse teha 

Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Maaelu 

Arengu Põllumajandusfondi eelarves; on 

seetõttu vastu ettepanekule kärpida 

Euroopa Sotsiaalfondi + (ESF+) eelarvet, 

sest selle kasutusvaldkonda on laiendatud 

ja sellega on liidetud neli olemasolevat 

sotsiaalprogrammi, eelkõige noorte 

tööhõive algatus; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/26 

Muudatusettepanek  26 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Vaheraport mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 kohta – parlamendi seisukoht 

kokkuleppe saavutamiseks 

(2018/0166R(APP)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 5 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

5. rõhutab ühtlasi, et mitmeaastane 

finantsraamistik ja kõik sellega seotud ELi 

poliitikavaldkonnad peavad tuginema 

üldkehtivatele põhimõtetele; kinnitab 

sellega seoses, et EL peab täitma lubaduse 

olla ÜRO kestliku arengu eesmärkide 

elluviimisel esimeste hulgas, ning peab 

kahetsusväärseks, et finantsraamistiku 

paketi ettepanekutes ei ole selleks seatud 

selget ja nähtavat eesmärki; nõuab seetõttu, 

et ÜRO kestliku arengu eesmärke tuleb 

võtta arvesse kõigis järgmise 

finantsraamistiku kohastes liidu meetmetes 

ja algatustes; rõhutab ka, et kõik järgmise 

mitmeaastase finantsraamistiku alla 

kuuluvad programmid peaksid olema 

kooskõlas põhiõiguste hartaga; rõhutab, kui 

tähtis on Euroopa sotsiaalõiguste samba 

elluviimine diskrimineerimise kaotamiseks, 

sh LGBTI-inimeste vastu, ja vähemustega 

(sh romad) seotud õigusaktide paketi 

loomiseks, mis kõik on kaasava Euroopa 

eesmärgi täitmiseks määrava tähtsusega; 

rõhutab, et Pariisi kokkuleppest tulenevate 

kohustuste täitmiseks peaks ELi panus 

kliimaeesmärkide saavutamisse ulatuma 

mitmeaastase finantsraamistiku perioodil 

2021–2027 vähemalt 25 %ni kuludest ja 

võimalikult kiiresti, hiljemalt 2027. aastaks 

30 %ni kuludest;  

5. rõhutab ühtlasi, et mitmeaastane 

finantsraamistik ja kõik sellega seotud ELi 

poliitikavaldkonnad peavad tuginema 

üldkehtivatele põhimõtetele; kinnitab 

sellega seoses, et EL peab täitma lubaduse 

olla ÜRO kestliku arengu eesmärkide 

elluviimisel esimeste hulgas, ning peab 

kahetsusväärseks, et finantsraamistiku 

paketi ettepanekutes ei ole selleks seatud 

selget ja nähtavat eesmärki; nõuab seetõttu, 

et ÜRO kestliku arengu eesmärke tuleb 

võtta arvesse kõigis järgmise 

finantsraamistiku kohastes liidu meetmetes 

ja algatustes; rõhutab ka, et kõik järgmise 

mitmeaastase finantsraamistiku alla 

kuuluvad programmid peaksid olema 

kooskõlas põhiõiguste hartaga; rõhutab, kui 

tähtis on Euroopa sotsiaalõiguste samba 

elluviimine diskrimineerimise kaotamiseks, 

sh LGBTI-inimeste vastu, ja vähemustega 

(sh romad) seotud õigusaktide paketi 

loomiseks, mis kõik on kaasava Euroopa 

eesmärgi täitmiseks määrava tähtsusega; 

rõhutab, et Pariisi kokkuleppest tulenevate 

kohustuste täitmiseks peaks ELi panus 

kliimaeesmärkide saavutamisse ulatuma 

mitmeaastase finantsraamistiku perioodil 

2021–2027 vähemalt 30 %ni kuludest ja 

võimalikult kiiresti, hiljemalt 2027. aastaks 

40 %ni kuludest, ning nõuab kindlalt, et 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

2021.–2027. aasta mitmeaastases 

finantsraamistikus oleksid välistatud mis 

tahes otse- või kaudsed toetused 

fossiilkütustele ja fossiilkütustega seotud 

taristule või tehnoloogiale nii ELis kui ka 

mujal; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/27 

Muudatusettepanek  27 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Vaheraport mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 kohta – parlamendi seisukoht 

kokkuleppe saavutamiseks 

(2018/0166R(APP)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 5 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  5 a. rõhutab lisaks, et kooskõlas oma 

rahvusvaheliste kohustustega peaks EL 

lõpetama selliste kulutuste subsideerimise, 

mis on kliimale kahjulikud; kutsub 

komisjoni üles lõpetama järgmises 

mitmeaastases finantsraamistikus kõik 

otsesed tuumaalased ning fossiilkütuste, 

asfaldi ja kaitsega seotud kulutused ELi 

eelarvest;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/28 

Muudatusettepanek  28 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Vaheraport mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 kohta – parlamendi seisukoht 

kokkuleppe saavutamiseks 

(2018/0166R(APP)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 5 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  5 b. juhib tähelepanu ELi täitmata 

rahvusvahelistele kohustustele 

suurendada ametlikku arenguabi 

kogurahvatulust 0,7 %ni, millest 20 % 

läheks inimarengule ja sotsiaalsele 

kaasatusele, ning eraldada 2030. aastaks 

0,2 % kogurahvatulust vähim arenenud 

riikidele, aga ka pakkuda arengumaade 

kliimameetmete jaoks uut ja täiendavat 

rahastamist; rõhutab, et neid kohustusi 

tuleb 2021.–2027. aasta mitmeaastases 

finantsraamistikus nõuetekohaselt arvesse 

võtta;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/29 

Muudatusettepanek  29 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Vaheraport mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 kohta – parlamendi seisukoht 

kokkuleppe saavutamiseks 

(2018/0166R(APP)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 10 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

10. loodab seetõttu, et nõukogu seab 

finantsraamistiku oma poliitilises kavas 

esikohale, ja peab kahetsusväärseks, et seni 

ei ole selget edasiminekut märgata; on 

seisukohal, et korrapäraseid kohtumisi 

nõukogu järjestikuste eesistujate ja 

parlamendi läbirääkimismeeskonna vahel 

tuleks intensiivistada, et valmistada ette 

pinnas ametlikeks läbirääkimisteks; 

loodab, et mõistlik kokkulepe 

saavutatakse enne Euroopa Parlamendi 

2019. aasta valimisi, sest nii saab vältida 

varasemalt esinenud olukorda, kus uusi 

programme ei saa kaua aega alustada, 

sest finantsraamistik võetakse vastu väga 

hilja; rõhutab, et selline ajakava 

võimaldab järgmisel 

parlamendikoosseisul 2021.–2027. aasta 

finantsraamistikku selle kohustusliku 

läbivaatamise käigus muuta;  

10. loodab seetõttu, et nõukogu seab 

finantsraamistiku oma poliitilises kavas 

esikohale, ja peab kahetsusväärseks, et seni 

ei ole selget edasiminekut märgata; on 

seisukohal, et korrapäraseid kohtumisi 

nõukogu järjestikuste eesistujate ja 

parlamendi läbirääkimismeeskonna vahel 

tuleks intensiivistada, et valmistada ette 

pinnas ametlikeks läbirääkimisteks; 

väljendab valmisolekut alustada 

võimalikult kiiresti nõukoguga 

täiemahulisi läbirääkimisi, et vältida 

tõsiseid tagasilööke uute programmide 

käivitamisel; on siiski seisukohal, et 

demokraatlikel põhjustel tuleks 

mitmeaastase finantsraamistiku määrus 

vastu võtta eelistatavalt pärast Euroopa 

Parlamendi valimisi; on lisaks 

veendunud, et uued ELi programmid 

aastateks 2021–2027 peaks ametlikult 

vastu võtma järgmine 

parlamendikoosseis; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/30 

Muudatusettepanek  30 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Vaheraport mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 kohta – parlamendi seisukoht 

kokkuleppe saavutamiseks 

(2018/0166R(APP)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 18 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

18. kavatseb komisjoni ettepaneku 

alusel tagada piisava eraldise rubriigile 4 

„Ränne ja piirihaldus“ ja rubriigile 5 

„Julgeolek ja kaitse“, sh kriisile 

reageerimine; kinnitab oma kauaaegset 

seisukohta, et uute poliitiliste prioriteetide 

korral tuleb eraldada ka lisaraha, et mitte 

kahjustada olemasolevaid meetmeid ja 

programme ja vähendada neile uue 

finantsraamistiku alusel eraldatavaid 

summasid;  

18. kavatseb komisjoni ettepaneku 

alusel tagada piisava eraldise rubriigile 4 

„Ränne ja piirihaldus“; kinnitab oma 

kauaaegset seisukohta, et uute poliitiliste 

prioriteetide korral tuleb eraldada ka 

lisaraha, et mitte kahjustada olemasolevaid 

meetmeid ja programme ja vähendada neile 

uue finantsraamistiku alusel eraldatavaid 

summasid; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/31 

Muudatusettepanek  31 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Vaheraport mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 kohta – parlamendi seisukoht 

kokkuleppe saavutamiseks 

(2018/0166R(APP)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 18 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  18 a. toetab kindlalt selliseid meetmeid 

nagu ressursside koondamine ja jagamine 

ning reguleerivaid mehhanisme, mis 

aitavad ületada kaitsesektori mitmeid 

struktuurseid probleeme, mis raskendavad 

liikmesriikidevahelist koostööd ja 

takistavad sõjaliste võimete tugevdamist 

ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika 

(ÜJKP) operatsioonide jaoks; on 

veendunud, et selle asemel, et kasutada 

ELi eelarvevahendeid kaitse jaoks, peaks 

komisjon keskenduma sellele, et aidata 

liikmesriikidel märkimisväärselt 

suurendada sektori tõhusust, kuna see 

tarbib juba ligikaudu 200 miljardit eurot;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/32 

Muudatusettepanek  32 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Vaheraport mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 kohta – parlamendi seisukoht 

kokkuleppe saavutamiseks 

(2018/0166R(APP)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 18 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  18 b. mõistab teravalt hukka asjaolu, et 

järgmises mitmeaastases 

finantsraamistikus vähendatakse 

praeguse rahastamisperioodiga võrreldes 

oluliselt rahalisi vahendeid, mis on 

nähtud ette tsiviilkonfliktide ennetamiseks 

ja rahu kindlustamiseks; nõuab tungivalt, 

et nõukogu ja komisjon vaataksid selle 

seisukoha läbi ja kolmekordistaksid 

investeeringuid tsiviilkonfliktide 

ennetamisse;  

Or. en 

 

 


