
AM\1190850ET.docx PE637.857v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

16.10.2019 A9-0017/1

Muudatusettepanek 1
Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi, Annalisa Tardino, 
Marco Zanni
fraktsiooni ID nimel

Raport A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve – kõik jaod
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. tuletab meelde, et oma 14. märtsi 
2019. aasta resolutsioonis 2020. aasta 
eelarve koostamise üldsuuniste kohta 
määras Euroopa Parlament 2020. aasta 
eelarve jaoks kindlaks selged poliitilised 
prioriteedid: olla sild tuleviku-Euroopasse 
ja anda Euroopa lisaväärtust; kinnitab 
veel kord oma kindlat pühendumust 
nendele prioriteetidele ja esitab 
alljärgneva seisukoha, et tagada nende 
elluviimiseks asjakohane rahastamine;

1. võtab teadmiseks, et oma 14. märtsi 
2019. aasta resolutsioonis 2020. aasta 
eelarve koostamise üldsuuniste kohta 
määras Euroopa Parlament 2020. aasta 
eelarve jaoks kindlaks selged poliitilised 
prioriteedid;
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 1 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. rõhutab asjaolu, et liidu eelarve ei 
paku konkreetseid lahendusi poliitilistele 
prioriteetidele, millega kodanikud silmitsi 
seisavad; rõhutab, et liikmesriigid 
seisavad jätkuvalt silmitsi arvukate 
probleemidega, ning on veendunud, et 
liidu kodanikud ootavad, et 2020. aasta 
eelarve oleks tõhusam, läbipaistvam, 
tulemuspõhine ning et selles oleks ette 
nähtud konkreetsete halduskulude 
vähendamine ning maksumaksjate raha 
tõhus ja vastutustundlik kasutamine; 
rõhutab samuti vajadust hinnata 
nõuetekohaselt, milliseid rahalisi 
vahendeid saaks paremini hallata riigi 
tasandil, et tagada subsidiaarsuse 
põhimõtte täielik austamine;
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. kordab Euroopa Parlamendi 
seisukohta, et liidu 2020. aasta eelarve 
peaks sillutama teed mitmeaastasele 
finantsraamistikule aastateks 2021–2027 ja 
looma kindla lähtepunkti ELi uue 
põlvkonna programmide ja poliitika 
käivitamiseks; tuletab lisaks meelde, et 
2020. aasta on praeguse mitmeaastase 
finantsraamistiku viimane aasta ja 
seetõttu on see liidu jaoks viimane 
võimalus jõuda lähemale selleks 
ajavahemikuks võetud poliitiliste 
kohustuste täitmisele, sealhulgas ELi 
kliimaeesmärgi saavutamisele ja ÜRO 
kestliku arengu eesmärkide täitmisele 
ning Euroopa sotsiaalõiguste samba 
elluviimisele; rõhutab sellega seoses, et 
liidu eelarves tuleb hinnata liidu poliitika 
täielikku mõju soolisele 
võrdõiguslikkusele ja see tuleb eelarvesse 
integreerida (sooteadlik eelarvestamine), 
edendades seeläbi soolise aspekti 
arvestamist ja võrdseid võimalusi;

2. kordab Euroopa Parlamendi 
seisukohta, et liidu 2020. aasta eelarve 
peaks sillutama teed mitmeaastasele 
finantsraamistikule aastateks 2021–2027;
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Punkt 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. võtab teadmiseks nõukogu 
seisukoha eelarveprojekti kohta, millega 
vähendatakse kulukohustuste 
assigneeringuid komisjoni ettepanekuga 
võrreldes 1,51 miljardi euro võrra; on 
seisukohal, et nõukogu tehtud kärped on 
liidu prioriteetidega tugevas vastuolus, 
need ei ole põhjendatud vahendite 
kasutamise suutlikkusega ja nende 
eesmärk on pöörata tagasi kõik 
konkreetsed assigneeringute 
suurendamised, mida Euroopa Parlament 
on varasematel eelarveaastatel taotlenud 
ja mille ta on saavutanud; on seetõttu 
otsustanud üldreeglina taastada kõigi 
nõukogu poolt kärbitud eelarveridade 
assigneeringud eelarveprojekti tasemele 
nii tegevus- kui ka halduskulude osas 
ning võtta oma seisukoha koostamise 
lähtepunktiks eelarveprojekti;

3. väljendab heameelt nõukogu 
seisukoha üle eelarveprojekti kohta, 
millega vähendatakse kulukohustuste 
assigneeringuid komisjoni ettepanekuga 
võrreldes 1,51 miljardi euro võrra, ning 
nõuab kulude tõhusat läbivaatamist, et 
hoida võimalikult palju kokku projektide 
pealt, millel ei ole seni olnud tegelikku 
lisaväärtust;
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. kiidab komisjoni poolt 
detsentraliseeritud asutuste jaoks 
koostatud eelarvestuse üldjoontes heaks; 
on seetõttu seisukohal, et nõukogu 
kavandatud mis tahes kärped seaksid ohtu 
ametite nõuetekohase toimimise ega 
võimaldaks neil oma ülesandeid täita; 
teeb ettepaneku sihtotstarbeliselt 
suurendada selliste ametite 
assigneeringuid, kes tegelevad 
lisaülesannetega või seisavad 
esilekerkivate probleemide tõttu silmitsi 
suurenenud töökoormusega;

11. palub vaadata põhjalikult läbi 
Euroopa ametite rolli, tõstatades 
küsimuse, kas nende ülesandeid ja 
eesmärke ei saaks paremini täita 
olemasolevad komisjoni peadirektoraadid 
või liikmesriigid, et vältida ülesannete ja 
kulude dubleerimist ja parandada ka 
läbipaistvust;
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