
 

AM\1168619ET.docx  PE624.234v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

9.11.2018 A8-0358/56 

Muudatusettepanek  56 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Angela 

Vallina de la Noval, Emmanuel Maurel 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 
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Vaheraporti projekt 

Punkt 4 a (uus) 

 

 

Vaheraporti projekt Muudatusettepanek 

 4 a. ei nõustu neoliberaalse poliitikaga, 

mida selles mitmeaastases 

finantsraamistikus propageeritakse, eriti 

mis puudutab ühtekuuluvuspoliitikat, 

investeerimisprogramme ja 

kandidaatriikide ühinemist; kordab 

sellega seoses oma täielikku vastuseisu 

ühtekuuluvuspoliitika suhtes kehtestatud 

makromajanduslikele tingimustele, mis 

kajastuvad ERFi, ESF+, 

Ühtekuuluvusfondi ja EMKFi ühiseid 

sätteid käsitlevas ettepanekus, ning on 

samuti täielikult vastu reformide 

tugiprogrammile ja ühinemiseelse abiga 

seotud tingimustele; 

Or. pt 
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Punkt 4 b (uus) 

 

 

Vaheraporti projekt Muudatusettepanek 

 4 b. mõistab hukka aastate 2021–2017 

mitmeaastase finantsraamistiku 

ettepanekut iseloomustava suurenenud 

militarismi, sõjakuse ja julgeolekule 

keskendumise, samuti selles nähtuva 

rassistliku ja ksenofoobse rändekäsituse, 

mis kahjustab rahu ja rahvastevahelist 

solidaarsust; on sellega seoses vastu 

kaitse- ja julgeolekuassigneeringute 

kavandatavale olulisele suurendamisele; 

nõuab seega, et Sisejulgeolekufondi, 

Euroopa Kaitsefondi, ühise välis- ja 

julgeolekupoliitika, sõjaväelise liikuvuse 

ning naabruspoliitika, arengu- ja 

rahvusvahelise koostöö 

rahastamisvahendi jaoks ette nähtud 

assigneeringud suunataks täies mahus 

sellistele poliitikavaldkondadele, millega 

toetatakse majanduslikku, sotsiaalset ja 

territoriaalset ühtekuuluvust, väikesi ja 

keskmise suurusega 

põllumajandustootjaid, väikesemahulist 

kalapüüki ja tööstuslikku arengut 

(eelkõige riikides, mille tööstuslik 

võimekus on väiksem), ning rändajate 

vastuvõtmisele ja integreerimisele; 

Or. pt 
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Vaheraporti projekt Muudatusettepanek 

 4 c. märgib, et raha temaatilise 

kontsentreerimise rakendamisel saadud 

praktilised kogemused on vastuolulised 

ning puuduvad tõendid selle kohta, et 

temaatiline kontsentreerimine kuidagi 

piirkondlike erinevuste vähendamise 

eesmärgiga positiivses seoses oleks – 

tegelikult näitavad teatavad analüüsid 

hoopis seda, et praegused temaatilise 

kontsentreerimise võimalused on 

piirkondlikke erinevusi süvendanud 

(näiteks suurte linnastute ja ülejäänud 

Euroopa vahel või isegi ühelt poolt 

ühtekuuluvusriikide ja teiselt poolt nende 

riikide vahel, kus SKP on elaniku kohta 

ELi keskmisest kõrgem); on seetõttu 

seisukohal, et igale liikmesriigile tuleb 

anda uue mitmeaastase finantsraamistiku 

haldamisel suurem autonoomia ja 

paindlikkus, ning on vastu ühise 

rakendamise eeskirjade jätkuvale 

tsentraliseerimisele ja bürokraatiale; 

Or. pt 
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Vaheraporti projekt Muudatusettepanek 

 10 a. rõhutab, et mitmeaastase 

finantsraamistiku 2021–2027 kohta tehtav 

otsus tuleb nõukogus vastu võtta 

ühehäälselt; on seisukohal, et see 

põhimõte on väga oluline tagamaks, et 

heakskiidetud mitmeaastane 

finantsraamistik on kõigile 

liikmesriikidele vastuvõetav, ja nii 

välistatakse võimalus, et ettepanek 

võetakse häälteenamusega vastu, kuigi 

mõned liikmesriigid on selle vastu; on 

seega vastu kõikidele katsetele kaotada 

tingimus, et mitmeaastane 

finantsraamistik tuleb vastu võtta 

ühehäälselt; 

Or. pt 

 

 


