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Punkt 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. on kindlalt veendunud, et 
hädavajalik on tegeleda 
kliimaprobleemidega ja kaitsta keskkonda 
viisil, millega soodustakse tööhõivet, 
luuakse uusi töökohti, tugevdatakse 
konkurentsivõimet, edendatakse kestlikku 
arengut ja tagatakse sotsiaalne heaolu; 
toonitab uute ja kujunemisjärgus 
tehnoloogiate keskset rolli selle eesmärgi 
saavutamisel; rõhutab, et liit peab näitama 
eeskuju ja innustama ka teisi kogu maailma 
riike tegema suuremaid investeeringuid 
kliimameetmetega seotud kulutustesse; 
tunneb heameelt liidu juhtide poolt 
hiljutisel ÜRO kliimamuutuste 
tippkohtumisel esitatud võimsate 
nõudmiste üle ja mitme liikmesriigi poolt 
hiljuti võetud kohustuse üle suurendada 
kulutusi sellistes valdkondades nagu 
energiatõhusus, taastuvenergia ning 
jätkusuutlik transpordi- ja energiataristu; 
on veendunud, et pärast selliseid avaldusi 
peaksid liikmesriigid võtma nendele 
vastavaid konkreetseid meetmeid, 
sealhulgas nõukoguna arutelusid pidades;

4. on kindlalt veendunud, et 
hädavajalik on tegeleda 
kliimaprobleemidega ja kaitsta keskkonda 
viisil, millega soodustakse tööhõivet, 
luuakse uusi töökohti, tugevdatakse 
konkurentsivõimet, edendatakse kestlikku 
arengut ja tagatakse sotsiaalne heaolu, 
edendatakse kõigi heaolu, luuakse 
jätkusuutlikku majanduskasvu ja 
käsitletakse mitmesuguseid sotsiaalseid 
vajadusi, sealhulgas haridust, tervishoidu, 
sotsiaalkaitset, ja võideldakse ühtlasi 
vaesuse vastu; toonitab uute ja 
kujunemisjärgus tehnoloogiate keskset rolli 
selle eesmärgi saavutamisel; rõhutab, et liit 
peab näitama eeskuju ja innustama ka teisi 
kogu maailma riike tegema suuremaid 
investeeringuid kliimameetmetega seotud 
kulutustesse; tunneb heameelt ELi juhtide 
poolt hiljutisel ÜRO kliimamuutuste 
tippkohtumisel esitatud võimsate 
nõudmiste üle ja mitme liikmesriigi poolt 
hiljuti võetud kohustuse üle suurendada 
kulutusi sellistes valdkondades nagu 
energiatõhusus, taastuvenergia ning 
jätkusuutlik transpordi- ja energiataristu; 
on veendunud, et pärast selliseid avaldusi 
peaksid liikmesriigid võtma nendele 
vastavaid konkreetseid meetmeid, 
sealhulgas nõukoguna arutelusid pidades;
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Punkt 7

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. teeb seetõttu ettepaneku koostada 
2020. aasta eelarve nii, et see annab olulise 
panuse keskkonnaprobleemide ja 
kliimamuutuste vastu võitlemisse ning 
korvab nii palju kui võimalik aastateks 
2014–2020 seatud eesmärgi – pühendada 
20 % liidu kulutustest kliimaga seotud 
meetmetele – saavutamisel tekkinud 
mahajäämuse; teeb ettepaneku suurendada 
oluliselt, st eelarveprojekti tasemega 
võrreldes rohkem kui 2 miljardi euro võrra 
assigneeringuid eri rubriikide, peamiselt 
alamrubriigi 1a eelarveridadel, mis 
annavad suure panuse kliimaga seotud 
kulutuste eesmärgi saavutamisse; on 
assigneeringute suurendamiseks hoolikalt 
valinud sellised eelarveread, millel on 
suurepärane rakendamismäär ja 
tegevussuutlikkus lisaassigneeringute 
ärakasutamiseks 2020. aastal;

7. teeb seetõttu ettepaneku koostada 
liidu 2020. aasta eelarve nii, et see annab 
olulise panuse keskkonnaprobleemide ja 
kliimamuutuste vastu võitlemisse ning 
korvab nii palju kui võimalik perioodi 
2014–2020 lõpuks seatud eesmärgi – 
pühendada 50 % liidu kulutustest kliimaga 
seotud meetmetele – saavutamisel tekkinud 
mahajäämuse; teeb ettepaneku suurendada 
oluliselt, st eelarveprojekti tasemega 
võrreldes rohkem kui 2 miljardi euro võrra 
assigneeringuid eri rubriikide, peamiselt 
alamrubriigi 1a eelarveridadel, mis 
annavad suure panuse kliimaga seotud 
kulutuste eesmärgi saavutamisse; on 
assigneeringute suurendamiseks hoolikalt 
valinud sellised eelarveread, millel on 
suurepärane rakendamismäär ja 
tegevussuutlikkus lisaassigneeringute 
ärakasutamiseks 2020. aastal;
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10.  teeb lisaks ettepaneku 
sihtotstarbeliselt suurendada 
assigneeringuid muudel Euroopa 
Parlamendi prioriteetidega seotud 
eelarveridadel sellistes valdkondades nagu 
VKEd, digitaliseerimine, tehisintellekt, 
vähiuuringud, julgeoleku- ja õigusalane 
koostöö, toll, ränne ja välispoliitika, 
sealhulgas arengu- ja humanitaarabi;

10.  teeb lisaks ettepaneku 
sihtotstarbeliselt suurendada 
assigneeringuid muudel Euroopa 
Parlamendi prioriteetidega seotud 
eelarveridadel sellistes valdkondades nagu 
VKEd, digitaliseerimine, tehisintellekt, 
vähiuuringud, julgeoleku- ja õigusalane 
koostöö, toll ning arengu- ja 
humanitaarabi;
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Punkt 12 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12 a. on seisukohal, et tulemuslik võitlus 
hargmaiste ettevõtjate ja rikkaimate 
üksikisikute poolse korruptsiooni, 
maksudest kõrvalehoidumise ja 
maksustamise vältimise vastu võimaldaks 
suunata liikmesriikide riigieelarvetesse 
tagasi summa, mille suurus on komisjoni 
hinnangute kohaselt 1 triljon eurot 
aastas; märgib, et liidu tegevus selles 
valdkonnas on tõeliselt puudulik; rõhutab 
sellega seoses tungivat vajadust luua 
Euroopa tasandi amet, mille ülesanne on 
võidelda maksupettuste ja maksudest 
kõrvalehoidumisega;
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15. rõhutab, et programm „Horisont 
2020“ annab väga suurt Euroopa 
lisaväärtust ja annab olulise panuse 
keskkonnahoidliku tehnoloogia 
arendamisse ning kliima- ja 
keskkonnasõbralikku innovatsiooni, et 
panna alus vähese CO2-heitega tulevikule 
ja toetada üleminekut ringluspõhisemale 
majandusele; rõhutab lisaks selle 
programmi tähtsust Euroopa 
teadusuuringute teiste oluliste valdkondade 
(nt digitaliseerimine, tehisintellekt ja 
vähiuuringud) jaoks; suurendab seetõttu 
eelarveprojekti tasemega võrreldes 
märkimisväärselt programmi „Horisont 
2020“ assigneeringuid, lisades 
737,8 miljonit eurot kulukohustuste 
assigneeringutena; teeb lisaks 
finantsmääruse artikli 15 lõike 3 kohaselt 
kogu 2018. aastal teadusprojektide 
rakendamata jätmise tõttu vabastatud 
kulukohustuste assigneeringute summa 
(280,7 miljonit eurot) kättesaadavaks 
programmi „Horisont 2020“ 
eelarveridadel, mis on kliimaga seotud 
teadusprojektide seisukohast kõige 
asjakohasemad, ning palub komisjonil 
pöörata erilist tähelepanu niisuguste 
vahendite õiglasele geograafilisele 

15. rõhutab, et programm „Horisont 
2020“ annab väga suurt Euroopa 
lisaväärtust ja annab olulise panuse 
keskkonnahoidliku tehnoloogia 
arendamisse ning kliima- ja 
keskkonnasõbralikku innovatsiooni, et 
panna alus vähese CO2-heitega tulevikule 
ja vähendada heiteid, et täita Pariisi 
kokkuleppega võetud kohustusi ning 
toetada üleminekut ringluspõhisemale 
majandusele; rõhutab lisaks selle 
programmi tähtsust Euroopa 
teadusuuringute teiste oluliste valdkondade 
(nt digitaliseerimine, tehisintellekt ja 
vähiuuringud) jaoks; suurendab seetõttu 
eelarveprojekti tasemega võrreldes 
märkimisväärselt programmi „Horisont 
2020“ assigneeringuid, lisades 
737,8 miljonit eurot kulukohustuste 
assigneeringutena; teeb lisaks 
finantsmääruse artikli 15 lõike 3 kohaselt 
kogu 2018. aastal teadusprojektide 
rakendamata jätmise tõttu vabastatud 
kulukohustuste assigneeringute summa 
(280,7 miljonit eurot) kättesaadavaks 
programmi „Horisont 2020“ 
eelarveridadel, mis on kliimaga seotud 
teadusprojektide seisukohast kõige 
asjakohasemad, ning palub komisjonil 
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 15 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15 a. nõuab, et liit teeks suuremaid 
jõupingutusi, et edendada Euroopas 
ühtekuuluvust ja sotsiaalset lähenemist; 
teeb ettepaneku kahekordistada Euroopa 
Sotsiaalfondi eelarvet, eelkõige enim 
puudust kannatavate isikute jaoks loodud 
Euroopa abifondi vahendeid, et kaotada 
Euroopas vaesus;
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 15 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15 b. on seisukohal, et liidu eelarves 
tuleks ette näha piisavad vahendid 
majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse saavutamiseks liidu 
äärepoolseimates piirkondades ning ELi 
toimimise lepingu artiklis 349 sätestatud 
erimeetmete rakendamiseks nendes 
piirkondades kooskõlas eesmärkide ja 
põhimõtetega, mis on sätestatud komisjoni 
24. oktoobri 2017. aasta teatises tugevama 
uuendatud strateegilise partnerluse kohta 
ELi äärepoolseimate piirkondadega;
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Punkt 34 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

34 a. teeb Euroopa uue peaprokuröri 
ametissenimetamist käsitleva kokkuleppe 
järel ettepaneku anda tema büroole 
märkimisväärsel hulgal rahalisi 
vahendeid ja töötajaid, et Euroopa 
Prokuratuur tema ametisse astumise 
hetkel 2020. aastal täies mahus töötaks;
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Punkt 40 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

40 a. teeb ettepaneku suurendada 
märkimisväärselt assigneeringuid 
inimarengu eelarvereal, mille eesmärk 
peaks olema kompenseerida USA hiljutist 
otsust kärpida ülemaailmse arengu, 
eelkõige reproduktiivtervise valdkonnas 
tegutsevate valitsusväliste 
organisatsioonide rahastamist;
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 56 – alapunkt c

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

c) lisada Euroopa Ombudsmani juurde 
kaks AD ametikohta, millega ületatakse 
eelarveprojekti, ja teha ühtlasi kolmel 
eelarvereal väiksemaid kärpeid, et 
tasakaalustada kahel teisel eelarvereal 
taastatud summasid;

c) lisada Euroopa Ombudsmani juurde 
kaks AD ametikohta, millega ületatakse 
eelarveprojekti;
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