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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

28.5.2018 B8-0239/6 

Muudatusettepanek  21 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek  B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

2021.–2027. aasta finantsraamistik ja omavahendid 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 9 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 9 a. juhib tähelepanu sellele, et 

liikmesriikide vahel on võimalik 

koordineerida meetmeid, millega 

maksustada suurt kapitali ning millest 

saavad kasu nii inimesed, sh need, kes 

töötavad, kui ka riigid; ei kiida Euroopa 

maksupoliitika väljatöötamise ideed 

heaks; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  22 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek  B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

2021.–2027. aasta finantsraamistik ja omavahendid 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 10 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 10 a. nõuab tugiprogrammide loomist 

liikmesriikide jaoks, kes soovivad alustada 

euroalast lahkumiseks läbirääkimisi, sest 

euroalasse kuulumine on muutunud 

jätkusuutmatuks ja väljakannatamatuks; 

on seisukohal, et nende programmidega 

tuleks ühisraha kasutuselevõtust 

põhjustatud sotsiaalse ja majandusliku 

kahju korvamiseks ette näha piisav 

hüvitis; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  23 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek  B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

2021.–2027. aasta finantsraamistik ja omavahendid 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 11 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 11 a. nõuab, et uuesti keskendutaks 

ÜPP rahastamispõhimõttele, mille 

kohaselt tuleb põllumajandusettevõtjatele 

tagada rahuldav elatustase, et võidelda 

tootmise ulatuslikuma koondumise, 

väikepõllumajandustootjate arvu 

vähenemise ning piirkondliku 

asümmeetria suurenemise ja välismaisest 

toodangust sõltumise vastu, mis seab 

suurimate ELi riikide majanduse ja 

suured põllumajandustootjad 

soodsamasse olukorda; peab 

kahetsusväärseks, et kirjeldatud olukord 

seab ohtu üleilmse tähtsusega 

põllumajandusliku ja maaelu pärandi, 

samas kui suured põllumajandustootjad 

suurendavad oma kasumit ja suruvad 

peale oma üleilmse toidusüsteemi mudelit, 

millel on keskkonna jaoks hävitavad 

tagajärjed; rõhutab, et 

põllumajandustootjatel on 

põllumajandus- ja toidupoliitikas keskne 

roll; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  24 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek  B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

2021.–2027. aasta finantsraamistik ja omavahendid 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 12 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 12 a. nõuab Euroopa Merendus- ja 

Kalandusfondi (EMKF) rahaliste 

vahendite suurendamist eelkõige selleks, 

et toetada väikesemahulist rannalähedast 

kalapüüki, parandada laevade turvalisust, 

töötingimusi ning tervishoiu- ja 

hügieenitingimusi, suurendada teadmisi 

riiklikest ressurssidest ning aidata 

suurendada liikmesriikide teadus- ja 

arendusasutuste teaduslikku ja tehnilist 

suutlikkust; pooldab kalurite sissetulekute 

kindlustamiseks hüvitamis- ja 

toetusmehhanismide loomist, mida on 

vaja kalapüügiga seotud ebastabiilsuse 

tõttu; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  25 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek  B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

2021.–2027. aasta finantsraamistik ja omavahendid 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 13 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 13 a. nõuab selliste eelarveridade 

assigneeringute suurendamist, millelt 

toetatakse toimivaid lahendusi pagulaste 

ja rändajate vastuvõtmiseks ja 

sotsiaalseks kaasamiseks; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  26 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek  B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

2021.–2027. aasta finantsraamistik ja omavahendid 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 14 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 14 a. lükkab kindlalt tagasi Euroopa 

Kaitsefondi ja Euroopa kaitsevaldkonna 

tööstusliku arendamise programmi 

loomise ning uue rubriigi V „Julgeolek ja 

kaitse“ loomise, millest Euroopa 

Kaitsefondi hakatakse pärast 2020. aastat 

rahastama; tuletab meelde, et Euroopa 

Liidu lepingu artikli 41 lõike 2 kohaselt ei 

tohi liidu eelarvest katta sõjalise või 

kaitsepoliitilise tähendusega 

operatsioonide kulusid; peab taunitavaks 

ja ülimalt kahetsusväärseks enneolematut 

kiirust, millega ELi militariseeritakse; 

nõuab desarmeerimist, sealhulgas 

tuumadesarmeerimist, vägede 

demobiliseerimist ja välisriikides sõjaliste 

sekkumiste lõpetamist; nõuab tungivalt 

NATO tegevuse lõpetamist; tuletab 

meelde, et parim viis rahu tagamiseks on 

toetada vaesuse kaotamist, humanitaarabi 

ning säästva ja õiglase majandusliku ja 

sotsiaalse arengu meetmeid; on 

seisukohal, et väliskoostöö peaks 

põhinema rahvusvahelise solidaarsuse 

põhimõttel ning iga riigi arengusoovi ja -

tempo täielikul austamisel; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  27 

Luke Ming Flanagan 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek  B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

2021.–2027. aasta finantsraamistik ja omavahendid 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 14 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 14 b. rõhutab vajadust avaliku ÜPP 

järele, millega tähtsustatakse siseturgu, 

seatakse põllumajanduspoliitikas kesksele 

kohale tasuvad hinnad ja luuakse turgude 

ja tootmise reguleerimise vahendid; 

lükkab tagasi kõik katsed ÜPP kulusid 

taasriigistada; toonitab, et on vaja 

mehhanismi tootmise ja turgude 

avalikuks reguleerimiseks, et tagada 

õiglased tootmishinnad ning 

põllumajandustootjatele stabiilne ja 

õiglane sissetulek; nõuab, et uuesti 

keskendutaks ÜPP 

rahastamispõhimõttele, mille kohaselt 

tuleb põllumajandusettevõtjatele tagada 

rahuldav elatustase, et võidelda tootmise 

ulatuslikuma koondumise, 

väikepõllumajandustootjate arvu 

vähenemise ning piirkondliku 

asümmeetria suurenemise ja välismaisest 

toodangust sõltumise vastu, mis seab 

suurimate ELi riikide majanduse ja 

suured põllumajandustootjad 

soodsamasse olukorda; peab 

kahetsusväärseks, et kirjeldatud olukord 

seab ohtu üleilmse tähtsusega 

põllumajandusliku ja maaelu pärandi, 

samas kui suured põllumajandustootjad 

suurendavad oma kasumit ja suruvad 

peale oma üleilmse toidusüsteemi mudelit, 

millel on keskkonna jaoks hävitavad 

tagajärjed; rõhutab, et 
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põllumajandustootjatel on 

põllumajandus- ja toidupoliitikas keskne 

roll; on seisukohal, et alates ÜPP 

loomisest ei ole selles poliitikas järgitud 

aluspõhimõtet, mille kohaselt tuleb maad 

harivatele inimestele tagada rahuldav 

elatustase; on seisukohal, et eelseisva 

reformiga tuleb sellele kesksele 

põhimõttele uuesti keskenduda, et 

võidelda tootmise ulatuslikuma 

koondumise ja 

väikepõllumajandustootjate arvu 

vähenemise vastu, mis süvendab inimeste 

lahkumist maapiirkondadest; rõhutab, et 

põllumajandustootjatel on 

põllumajandus- ja toidupoliitikas keskne 

roll; on kindlalt vastu põllumajandusliku 

toidutööstuse suurettevõtjate turgu 

valitsevale seisundile ja ebaõiglasele 

hinnakujundusele, mis toimub 

toiduohutuse, kvaliteedi ja suveräänsuse, 

inimeste ja loomade tervise, loomade 

heaolu ning keskkonna arvelt; toonitab, et 

on vaja võidelda maapiirkondade 

majanduses ebavõrdsuse vastu ja 

lihtsustada põllumajandussektoris 

põlvkonnavahetust; palub komisjonil 

keskenduda ühise põllumajanduspoliitika 

eelseisva reformi eel ühises 

põllumajanduspoliitikas – kus praegu 

domineerivad intensiivpõllumajandus ja 

ekstensiivsed monokultuurid – 

jätkusuutlikule põllumajandusele ja 

toidupoliitikale, võttes arvesse eri 

majanduslikke, sotsiaalseid ning 

keskkonna-, toitumis- ja tervisealaseid 

küsimusi ja probleeme; peab seetõttu 

põllumajanduseelarve kärpimist 

kahetsusväärseks ja tunneb sügavat 

kahetsust, et kärpida on kavas eelkõige 

väga olulisi maaelu arengu ja 

põllumajanduse keskkonnakulutusi ja 

mitte otsetoetusi, mis on vähem 

sihipärased; on veendunud, et sellised 

ebaproportsionaalsed kärped ja 1. samba 

raames keskkonna jaoks ette nähtud 

rahasummade (mis on mõeldud 

keskkonnasäästlikumaks muutmiseks) 
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kaotamine näitavad, et vaatamata 

avalikele sõnavõttudele loobutakse järk-

järgult põllumajanduse 

keskkonnainnovatsioonist ja kinnistuvad 

pikaajalised käitumismudelid, mis 

tekitavad põllumajanduse 

keskkonnaprobleeme; kutsub komisjoni 

üles võtma meetmeid, et suurendada 

põllumajandussektoris naiste nähtavust ja 

rolli; mõistab karmilt hukka maa 

hõivamise ning nõuab nii komisjonilt kui 

ka liikmesriikidelt kiiret tegutsemist; 

kinnitab, et vesi on universaalne õigus, 

mis tuleks tagada kõikidele inimestele, ja 

seda ei tohiks erastada; nõuab, et 

komisjon keelustaks mis tahes vormis 

seemnete patenteerimise, et kaitsta 

põllumajandustootjaid seemneid tootvate 

hargmaiste ettevõtjate konkurentsisurve 

eest, kaitsta kohalikke sorte ning meie 

geneetilist ja kultuurilist pärandit; kutsub 

komisjoni üles koostöös liikmesriikidega 

keelustama geneetiliselt muundatud 

organismidele loa andmise, nende 

kasvatamise ja turustamise ning lisama 

integreeritud taimekaitse uue ühise 

põllumajanduspoliitika tingimuste hulka, 

et pestitsiidide kasutamist vähendada; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/28 

Muudatusettepanek  28 

Luke Ming Flanagan 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek  B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

2021.–2027. aasta finantsraamistik ja omavahendid 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 14 c (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 14 c. nõuab, et EL pöörduks tagasi liidu 

põhieesmärkide ja põhimõtete juurde ning 

keskenduks avatud ja vabale Euroopale, 

kus tagakiusamise eest põgenejad 

võetakse avasüli vastu ja ressursse 

kasutatakse naaberriikidega vastasseisu 

asemel koostööks; lükkab tagasi Euroopa 

Kaitseliidu loomise ja alalise 

struktureeritud koostöö (PESCO) 

aktiveerimise, mis ühtlasi kahjustab 

ÜVJP/ÜJKP konsensuse põhimõtet ja 

mille tulemuseks on hoopis ELi armee 

moodustamine, rohkem konflikte ja 

vähem rahu; on seetõttu vastu 

liikmesriikide julgeoleku- ja kaitseeelarve 

suurendamisele; rõhutab, et EL ja selle 

liikmesriigid peaksid tegema tööd rahu 

tagamiseks ja konfliktide lahendamiseks 

diplomaatilisel ja rahumeelsel teel, 

sealhulgas vahendamisalgatuste kaudu, 

ning kooskõlas ÜRO põhikirjaga 

desarmeerimise, demobiliseerimise ja 

reintegratsiooni programmide kaudu; 

toetab tuumarelva leviku tõkestamise 

lepingu korda ja tuumadesarmeerimist; 

lükkab kindlalt tagasi Euroopa 

Kaitsefondi ja Euroopa kaitsevaldkonna 

tööstusliku arendamise programmi 

loomise ning uue rubriigi V „Julgeolek ja 

kaitse“ loomise, millest Euroopa 

Kaitsefondi hakatakse pärast 2020. aastat 

rahastama; tuletab meelde, et Euroopa 
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Liidu lepingu artikli 41 lõike 2 kohaselt ei 

tohi liidu eelarvest katta sõjalise või 

kaitsepoliitilise tähendusega 

operatsioonide kulusid; peab taunitavaks 

ja ülimalt kahetsusväärseks enneolematut 

kiirust, millega ELi militariseeritakse; 

nõuab desarmeerimist, sealhulgas 

tuumadesarmeerimist, vägede 

demobiliseerimist ja välisriikides sõjaliste 

sekkumiste lõpetamist; nõuab tungivalt 

NATO tegevuse lõpetamist; tuletab 

meelde, et parim viis rahu tagamiseks on 

toetada vaesuse kaotamist, humanitaarabi 

ning säästva ja õiglase majandusliku ja 

sotsiaalse arengu meetmeid; on 

seisukohal, et väliskoostöö peaks 

põhinema rahvusvahelise solidaarsuse 

põhimõttel ning iga riigi arengusoovi ja -

tempo täielikul austamisel; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/29 

Muudatusettepanek  29 

Luke Ming Flanagan 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek  B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

2021.–2027. aasta finantsraamistik ja omavahendid 

Resolutsiooni ettepanek 

Volitus ?? (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 – võttes arvesse, et komisjon soovitab 

katta Brexiti tagajärjel tekkiva 

rahastamispuudujäägi omavahenditest 

saadavast lisatulust; 

– võttes arvesse, et kasutatava tulu 

kogusumma seega ei vähene; 

– võttes arvesse, et kui Ühendkuningriik 

Euroopa Liidust lahkub, on üks riik 

vähem, kellele liidu rahalisi vahendeid 

eraldada, ja seetõttu peaksid kõik teised 

liikmesriigid saama sellistes valdkondades 

nagu ühine põllumajanduspoliitika, ühine 

kalanduspoliitika ja Ühtekuuluvusfond 

eraldatavast rahast proportsionaalselt 

suurema osa; 

Or. en 

 

 


