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Muudatusettepanek  273 

Jordi Solé, Heidi Hautala 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 50 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

50. toetab sektoripõhiste 

rakenduseeskirjade tõelist lihtsustamist 

toetusesaajate jaoks ja halduskoormuse 

vähendamist; 

50. toetab sektoripõhiste 

rakenduseeskirjade tõelist lihtsustamist 

toetusesaajate jaoks ja halduskoormuse 

vähendamist, tagades ühtlasi ühtlustatud 

tõlgendamise ja hõlmates lihtsamat 

juurdepääsu toetustele väiksema 

halduskoormuse juures ja lihtsamaid 

menetlusi kõigi rahastamisvahendite 

puhul koos enama suutlikkuse 

suurendamise, teabe ja tehnilise abiga 

eriti väiketaotlejate jaoks, ning tagades 

samaaegselt fondi nõuetekohase 

kasutamise selgete kulutamiseeskirjade, 

seire ja hindamisega abil; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  274 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 50 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

50. toetab sektoripõhiste 

rakenduseeskirjade tõelist lihtsustamist 

toetusesaajate jaoks ja halduskoormuse 

vähendamist; 

50. toetab sektoripõhiste 

rakenduseeskirjade tõelist lihtsustamist 

toetusesaajate jaoks ja halduskoormuse 

vähendamist; kutsub üles liikuma 

riskipõhise hindamise poole, mille puhul 

oleks võimalik järelevalveressursse 

koondada rohkem neile piirkondadele ja 

poliitikavaldkondadele, kus rikkumiste 

oht on olnud suurem; 
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ET 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  275 

Siegfried Mureşan 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 50 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

50. toetab sektoripõhiste 

rakenduseeskirjade tõelist lihtsustamist 

toetusesaajate jaoks ja halduskoormuse 

vähendamist; 

50. toetab sektoripõhiste 

rakenduseeskirjade tõelist lihtsustamist 

toetusesaajate jaoks ja halduskoormuse 

vähendamist programmitöö dokumentide 

edasise standardimise ja lihtsustamise abil 

riiklikul tasandil; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  276 

Indrek Tarand 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 51 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

51. tuletab meelde, et ühtsuse 

põhimõte, mille kohaselt tuleb eelarves 

välja tuua kõik liidu tulud ja kulud, on 

aluslepingu nõue ja ka demokraatia 

peamine eeltingimus, selleks et eelarve 

oleks läbipaistev, legitiimne ja 

vastutustundlik; tunneb kahetsust, et seda 

põhimõtet järgitakse üha vähem, alates 

Euroopa Arengufondi ajaloolisest pärandist 

Euroopa stabiilsusmehhanismi loomise ja 

hiljutiste arvukate eelarveväliste 

mehhanismideni uuenduslike 

rahastamisvahendite ja välistegevuse 

usaldusfondide või rahastamisvahendite 

kujul; 

51. tuletab meelde, et ühtsuse 

põhimõte, mille kohaselt tuleb eelarves 

välja tuua kõik liidu tulud ja kulud, on 

aluslepingu nõue ja ka demokraatia 

peamine eeltingimus, selleks et eelarve 

oleks läbipaistev, legitiimne ja 

vastutustundlik; tunneb kahetsust, et seda 

põhimõtet järgitakse üha vähem, alates 

Euroopa Arengufondi ajaloolisest pärandist 

Euroopa stabiilsusmehhanismi loomise ja 

hiljutiste arvukate eelarveväliste 

mehhanismideni uuenduslike 

rahastamisvahendite ja välistegevuse 

usaldusfondide või rahastamisvahendite 

kujul; kordab, kui oluline on kõigile 

kodanikele kättesaadav eelarve 

läbipaistvuse ja aruandekohustuse 

tagamiseks, eriti eelarve täitmise korral 
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koostöös liikmesriikidega; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  277 

Jordi Solé 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 52 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

52. peab väljaspool liidu eelarvet 

loodud vahendite põhjendusi ja nende 

lisaväärtust küsitavaks; on seisukohal, et 

otsused luua või säilitada selliseid 

vahendeid on tegelikult ajendatud katsetest 

varjata tegelikke rahalisi vajadusi ning 

hoida kõrvale mitmeaastase 

finantsraamistiku ja omavahendite 

ülemmäärade piirangutest; peab 

kahetsusväärseks, et seetõttu minnakse 

sageli mööda ka Euroopa Parlamendist, 

kellel on seadusandliku, eelarvepädeva ja 

kontrolliorganina kolmekordne vastutus; 

52. peab väljaspool liidu eelarvet 

loodud vahendite põhjendusi ja nende 

lisaväärtust küsitavaks; on seisukohal, et 

otsused luua või säilitada selliseid 

vahendeid on tegelikult ajendatud katsetest 

varjata tegelikke rahalisi vajadusi ning 

hoida kõrvale mitmeaastase 

finantsraamistiku ja omavahendite 

ülemmäärade piirangutest; peab 

kahetsusväärseks, et seetõttu minnakse 

sageli mööda ka Euroopa Parlamendist, 

kellel on seadusandliku, eelarvepädeva ja 

kontrolliorganina kolmekordne vastutus; 

on seetõttu kindlal veendumusel, et kõik 

vahendid tuleks kehtestada ELi eelarves, 

kohandades vastavalt mitmeaastase 

finantsraamistiku ülemmäärasid;  

Or. en 

 

Muudatusettepanek  278 

Gérard Deprez, Jean Arthuis, Urmas Paet, Louis Michel, Anneli Jäätteenmäki, Nils 

Torvalds, Pavel Telička, Jan Huitema, Gerben-Jan Gerbrandy, Nedzhmi Ali, Fredrick 

Federley 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 52 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

52. peab väljaspool liidu eelarvet 

loodud vahendite põhjendusi ja nende 

52. peab väljaspool liidu eelarvet 

loodud vahendite põhjendusi ja nende 
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lisaväärtust küsitavaks; on seisukohal, et 

otsused luua või säilitada selliseid 

vahendeid on tegelikult ajendatud katsetest 

varjata tegelikke rahalisi vajadusi ning 

hoida kõrvale mitmeaastase 

finantsraamistiku ja omavahendite 

ülemmäärade piirangutest; peab 

kahetsusväärseks, et seetõttu minnakse 

sageli mööda ka Euroopa Parlamendist, 

kellel on seadusandliku, eelarvepädeva ja 

kontrolliorganina kolmekordne vastutus; 

lisaväärtust küsitavaks; on seisukohal, et 

otsused luua või säilitada selliseid 

vahendeid on tegelikult ajendatud katsetest 

varjata tegelikke rahalisi vajadusi ning 

hoida kõrvale mitmeaastase 

finantsraamistiku ja omavahendite 

ülemmäärade piirangutest; peab 

kahetsusväärseks, et seetõttu minnakse 

sageli mööda ka Euroopa Parlamendist, 

kellel on seadusandliku, eelarvepädeva ja 

kontrolliorganina kolmekordne vastutus, ja 

jõutakse vähema läbipaistvuseni üldsuse 

ja toetusesaajate osas; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  279 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 52 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

52. peab väljaspool liidu eelarvet 

loodud vahendite põhjendusi ja nende 

lisaväärtust küsitavaks; on seisukohal, et 

otsused luua või säilitada selliseid 

vahendeid on tegelikult ajendatud katsetest 

varjata tegelikke rahalisi vajadusi ning 

hoida kõrvale mitmeaastase 

finantsraamistiku ja omavahendite 

ülemmäärade piirangutest; peab 

kahetsusväärseks, et seetõttu minnakse 

sageli mööda ka Euroopa Parlamendist, 

kellel on seadusandliku, eelarvepädeva ja 

kontrolliorganina kolmekordne vastutus; 

52. peab väljaspool liidu eelarvet 

loodud vahendite põhjendusi ja nende 

lisaväärtust küsitavaks; on seisukohal, et 

otsused luua või säilitada selliseid 

vahendeid on tegelikult ajendatud katsetest 

varjata tegelikke rahalisi vajadusi ning 

hoida kõrvale mitmeaastase 

finantsraamistiku ja omavahendite 

ülemmäärade piirangutest; peab 

kahetsusväärseks, et seetõttu minnakse 

sageli mööda ka Euroopa Parlamendist, 

kellel on seadusandliku, eelarvepädeva ja 

kontrolliorganina kolmekordne vastutus, ja 

jõutakse vähema läbipaistvuseni üldsuse 

ja toetusesaajate osas; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  280 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 53 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

53. kordab seetõttu oma pikaajalist 

seisukohta, et Euroopa Arengufond ja 

teised väljaspool finantsraamistikku 

loodud rahastamisvahendid tuleks 

integreerida liidu eelarvesse; rõhutab 

siiski, et nende rahastamispaketid tuleks 

lisada mitmeaastase finantsraamistiku 

kokkulepitavatele piirmääradele, et nende 

vahendite kandmine eelarvesse ei 

avaldaks kahjulikku mõju ei eelarvele ega 

ELi muudele poliitikameetmetele ja 

programmidele; kiidab põhimõtteliselt 

heaks ettepaneku kaasata Euroopa 

stabiilsusmehhanism liidu rahandusse 

Euroopa Valuutafondi kujul, ilma et see 

piiraks selle tulevast ülesehitust; 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  281 

Marco Valli 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 53 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

53. kordab seetõttu oma pikaajalist 

seisukohta, et Euroopa Arengufond ja 

teised väljaspool finantsraamistikku loodud 

rahastamisvahendid tuleks integreerida 

liidu eelarvesse; rõhutab siiski, et nende 

rahastamispaketid tuleks lisada 

mitmeaastase finantsraamistiku 

kokkulepitavatele piirmääradele, et nende 

vahendite kandmine eelarvesse ei 

avaldaks kahjulikku mõju ei eelarvele ega 

ELi muudele poliitikameetmetele ja 

programmidele; kiidab põhimõtteliselt 

heaks ettepaneku kaasata Euroopa 

stabiilsusmehhanism liidu rahandusse 

Euroopa Valuutafondi kujul, ilma et see 

53. kordab seetõttu oma pikaajalist 

seisukohta, et Euroopa Arengufond ja 

teised väljaspool finantsraamistikku loodud 

rahastamisvahendid tuleks integreerida 

liidu eelarvesse;  
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piiraks selle tulevast ülesehitust; 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  282 

Jordi Solé 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 54 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

54. on ka seisukohal, et juhul kui 

teatav osa eelarvevälisest tegevusest 

leitakse olevat vajalik teatavate 

konkreetsete eesmärkide saavutamiseks, 

näiteks rahastamisvahendite või 

usaldusfondide kasutamise abil, tuleks 

selle tegevuse mahtu piirata, see peaks 

olema täiesti läbipaistev ning tuginema 

rangetele otsustusprotsessi ja 

aruandekohustust käsitlevatele sätetele; 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  283 

Monica Macovei, Indrek Tarand 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 54 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

54. on ka seisukohal, et juhul kui teatav 

osa eelarvevälisest tegevusest leitakse 

olevat vajalik teatavate konkreetsete 

eesmärkide saavutamiseks, näiteks 

rahastamisvahendite või usaldusfondide 

kasutamise abil, tuleks selle tegevuse 

mahtu piirata, see peaks olema täiesti 

läbipaistev ning tuginema rangetele 

otsustusprotsessi ja aruandekohustust 

käsitlevatele sätetele; 

54. on ka seisukohal, et juhul kui teatav 

osa eelarvevälisest tegevusest leitakse 

olevat vajalik teatavate konkreetsete 

eesmärkide saavutamiseks, näiteks 

rahastamisvahendite või usaldusfondide 

kasutamise abil, tuleks selle tegevuse 

mahtu piirata, see peaks olema täiesti 

läbipaistev ning tuginema rangetele 

otsustusprotsessi ja aruandekohustust 

käsitlevatele sätetele; tuletab meelde, et 

ELi usaldusfondidest tuleks toetada 
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üksnes väljaspool liitu toimuvat tegevust; 

tuletab meelde, et parlament peaks saama 

kasutada oma kontrolliõigust mitte ainult 

selliste ELi usaldusfondide loomise, vaid 

ka kõigi nende tehtavate väljamaksete üle; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  284 

Eider Gardiazabal Rubial, Elly Schlein, Arne Lietz, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 54 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

54. on ka seisukohal, et juhul kui teatav 

osa eelarvevälisest tegevusest leitakse 

olevat vajalik teatavate konkreetsete 

eesmärkide saavutamiseks, näiteks 

rahastamisvahendite või usaldusfondide 

kasutamise abil, tuleks selle tegevuse 

mahtu piirata, see peaks olema täiesti 

läbipaistev ning tuginema rangetele 

otsustusprotsessi ja aruandekohustust 

käsitlevatele sätetele; 

54. on ka seisukohal, et juhul kui teatav 

osa eelarvevälisest tegevusest leitakse 

olevat vajalik teatavate konkreetsete 

eesmärkide saavutamiseks, näiteks 

rahastamisvahendite või usaldusfondide 

kasutamise abil, tuleks selle tegevuse 

mahtu ja kestust piirata, see peaks olema 

täiesti läbipaistev ning tuginema rangetele 

otsustusprotsessi ja aruandekohustust 

käsitlevatele sätetele; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  285 

John Howarth 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 55 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

55. usub, et järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku ajal peaks eelarves olema 

täpsemalt näha sihtotstarbelise tulu suurus 

ja selle mõju tegelikele kuludele, eelkõige 

nende tulude osas, mis tulenevad 

kolmandate riikide osamaksetest; rõhutab, 

et see on veelgi olulisem, arvestades 

Ühendkuningriigi soovi osaleda liitu 

55. usub, et järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku ajal peaks eelarves olema 

täpsemalt näha sihtotstarbelise tulu suurus 

ja selle mõju tegelikele kuludele, eelkõige 

nende tulude osas, mis tulenevad 

kolmandate riikide osamaksetest; rõhutab, 

et see on veelgi olulisem, arvestades 

Ühendkuningriigi soovi osaleda liitu 
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mittekuuluva riigina mõnes liidu 

2020. aasta järgse uue mitmeaastase 

finantsraamistiku eelarveprogrammis, nagu 

on välja öeldud läbirääkimistel 

Ühendkuningriigi liidust väljaastumise üle; 

mittekuuluva riigina mõnes liidu 

2020. aasta järgse uue mitmeaastase 

finantsraamistiku eelarveprogrammis, nagu 

on välja öeldud läbirääkimistel 

Ühendkuningriigi liidust väljaastumise üle; 

rõhutab sellega seoses, et kolmandate 

riikide osalust ELi programmides tuleks 

toetada, kui osalus toob olulisi hüvesid 

ELile ja kolmandale riigile / kolmandatele 

riikidele; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  286 

Pina Picierno, Luigi Morgano 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 55 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

55. usub, et järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku ajal peaks eelarves olema 

täpsemalt näha sihtotstarbelise tulu suurus 

ja selle mõju tegelikele kuludele, eelkõige 

nende tulude osas, mis tulenevad 

kolmandate riikide osamaksetest; rõhutab, 

et see on veelgi olulisem, arvestades 

Ühendkuningriigi soovi osaleda liitu 

mittekuuluva riigina mõnes liidu 

2020. aasta järgse uue mitmeaastase 

finantsraamistiku eelarveprogrammis, nagu 

on välja öeldud läbirääkimistel 

Ühendkuningriigi liidust väljaastumise üle; 

55. usub, et järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku ajal peaks eelarves olema 

täpsemalt näha sihtotstarbelise tulu suurus 

ja selle mõju tegelikele kuludele, eelkõige 

nende tulude osas, mis tulenevad 

kolmandate riikide osamaksetest; rõhutab, 

et see on veelgi olulisem, arvestades 

Ühendkuningriigi soovi osaleda liitu 

mittekuuluva riigina mõnes liidu 

2020. aasta järgse uue mitmeaastase 

finantsraamistiku eelarveprogrammis, nagu 

on välja öeldud läbirääkimistel 

Ühendkuningriigi liidust väljaastumise üle; 

rõhutab siiski, et eelarves tuleks vältida 

seost konkreetsete tulu- ja kuluartiklite 

vahel; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  287 

Jordi Solé, Sven Giegold 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 55 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 55 a. on veendunud1a, et oluline on 

tugevdada järgmisel programmitöö 

perioodil mitmeaastase finantsraamistiku 

läbipaistvust ja sellega seoses rõhutab 

kasutamata potentsiaali ELi 

digitaalarengu tegevuskava ühendamisel, 

kasutades innovaatilisi Euroopa 

digitaalplatvorme, et muuta teave ELi 

kulutamise ja laenuandmise eesmärkidest, 

toetusesaajatest ning tulemustest 

nähtavamaks ning kodanikele ja 

investoritele kättesaadavamaks; 

 __________________ 

 1a Muudatusettepaneku tegi NABU – 

Naturschutzbund Deutschland e.V. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  288 

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 56 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

56. tuletab meelde eelmise 

mitmeaastase finantsraamistiku lõpus 

tekkinud tasumata arvete kuhjumist, mis 

kandus üle kehtivasse finantsraamistikku ja 

jõudis 2014. aasta lõpuks enneolematult 

suure summani (24,7 miljardit eurot), 

peamiselt ühtekuuluvuspoliitika 

valdkonnas, ning mis tulenes eelmiste 

programmide hilisest algusest, 

alaeelarvestamisest ja ebapiisavatest 

maksete ülemmääradest; peab 

kahetsusväärseks, et keskendumine 

aastatega 2007–2013 seotud kuhjunud 

tasumata arvete katmisele tõi kaasa 

sihilikud püüdlused lükata edasi mõne 

56. tuletab meelde eelmise 

mitmeaastase finantsraamistiku lõpus 

tekkinud tasumata arvete kuhjumist, mis 

kandus üle kehtivasse finantsraamistikku ja 

jõudis 2014. aasta lõpuks enneolematult 

suure summani (24,7 miljardit eurot), 

peamiselt ühtekuuluvuspoliitika 

valdkonnas, ning mis tulenes eelmiste 

programmide hilisest algusest, 

alaeelarvestamisest ja ebapiisavatest 

maksete ülemmääradest; peab 

kahetsusväärseks, et keskendumine 

aastatega 2007–2013 seotud kuhjunud 

tasumata arvete katmisele tõi kaasa 

sihilikud püüdlused lükata edasi mõne 
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2014.–2020. aasta programmi alustamist 

ning aitas kaasa vastupidisele alatäitmise 

suundumusele 2016. ja 2017. aasta 

eelarvetes; palub komisjonil ja 

liikmesriikidel esitada konkreetsed 

meetmed 2014.–2020. aasta programmide 

elluviimise kiirendamiseks ning hoiatab 

maksekriisi kordumise eest üleminekul 

ühest mitmeaastasest finantsraamistikust 

teise; 

2014.–2020. aasta programmi alustamist 

ning aitas kaasa vastupidisele alatäitmise 

suundumusele 2016. ja 2017. aasta 

eelarvetes; palub komisjonil ja 

liikmesriikidel esitada konkreetsed 

meetmed 2014.–2020. aasta programmide 

elluviimise kiirendamiseks ning hoiatab 

maksekriisi kordumise eest üleminekul 

ühest mitmeaastasest finantsraamistikust 

teise; kutsub kõigi liikmesriikide 

rahandusministreid osalema kolme ELi 

institutsiooni vahelise korrapäraste 

maksete koosolekute formaadis, et 

saavutada viljakas arutelu võimalike 

meetmete kohta, kuidas parandada 

koostöös liikmesriikidega eelarve täitmise 

programmide elluviimist; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  289 

Tamás Deutsch 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 56 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

56. tuletab meelde eelmise 

mitmeaastase finantsraamistiku lõpus 

tekkinud tasumata arvete kuhjumist, mis 

kandus üle kehtivasse finantsraamistikku ja 

jõudis 2014. aasta lõpuks enneolematult 

suure summani (24,7 miljardit eurot), 

peamiselt ühtekuuluvuspoliitika 

valdkonnas, ning mis tulenes eelmiste 

programmide hilisest algusest, 

alaeelarvestamisest ja ebapiisavatest 

maksete ülemmääradest; peab 

kahetsusväärseks, et keskendumine 

aastatega 2007–2013 seotud kuhjunud 

tasumata arvete katmisele tõi kaasa 

sihilikud püüdlused lükata edasi mõne 

2014.–2020. aasta programmi alustamist 

ning aitas kaasa vastupidisele alatäitmise 

suundumusele 2016. ja 2017. aasta 

eelarvetes; palub komisjonil ja 

56. tuletab meelde eelmise 

mitmeaastase finantsraamistiku lõpus 

tekkinud tasumata arvete kuhjumist, mis 

kandus üle kehtivasse finantsraamistikku ja 

jõudis 2014. aasta lõpuks enneolematult 

suure summani (24,7 miljardit eurot), 

peamiselt ühtekuuluvuspoliitika 

valdkonnas, ning mis tulenes eelmiste 

programmide hilisest algusest, 

alaeelarvestamisest ja ebapiisavatest 

maksete ülemmääradest; peab 

kahetsusväärseks, et keskendumine 

aastatega 2007–2013 seotud kuhjunud 

tasumata arvete katmisele tõi kaasa 

sihilikud püüdlused lükata edasi mõne 

2014.–2020. aasta programmi alustamist 

ning aitas kaasa vastupidisele alatäitmise 

suundumusele 2016. ja 2017. aasta 

eelarvetes; palub komisjonil ja 
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liikmesriikidel esitada konkreetsed 

meetmed 2014.–2020. aasta programmide 

elluviimise kiirendamiseks ning hoiatab 

maksekriisi kordumise eest üleminekul 

ühest mitmeaastasest finantsraamistikust 

teise; 

liikmesriikidel esitada konkreetsed 

meetmed 2014.–2020. aasta programmide 

elluviimise kiirendamiseks ning hoiatab 

maksekriisi kordumise eest üleminekul 

ühest mitmeaastasest finantsraamistikust 

teise; tuletab komisjonile meelde, et 

rakenduseeskirjade lihtsustamine, 

liikmesriikide halduskoormuse 

miinimumini viimine ja samal ajal 

olemasolevatele struktuuridele 

tuginemine võivad vähendada aega, mille 

jooksul uued programmid jõuavad 

täiskiiruseni; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  290 

Marco Valli 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 56 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

56. tuletab meelde eelmise 

mitmeaastase finantsraamistiku lõpus 

tekkinud tasumata arvete kuhjumist, mis 

kandus üle kehtivasse finantsraamistikku ja 

jõudis 2014. aasta lõpuks enneolematult 

suure summani (24,7 miljardit eurot), 

peamiselt ühtekuuluvuspoliitika 

valdkonnas, ning mis tulenes eelmiste 

programmide hilisest algusest, 

alaeelarvestamisest ja ebapiisavatest 

maksete ülemmääradest; peab 

kahetsusväärseks, et keskendumine 

aastatega 2007–2013 seotud kuhjunud 

tasumata arvete katmisele tõi kaasa 

sihilikud püüdlused lükata edasi mõne 

2014.–2020. aasta programmi alustamist 

ning aitas kaasa vastupidisele alatäitmise 

suundumusele 2016. ja 2017. aasta 

eelarvetes; palub komisjonil ja 

liikmesriikidel esitada konkreetsed 

meetmed 2014.–2020. aasta programmide 

elluviimise kiirendamiseks ning hoiatab 

maksekriisi kordumise eest üleminekul 

56. tuletab meelde eelmise 

mitmeaastase finantsraamistiku lõpus 

tekkinud tasumata arvete kuhjumist, mis 

kandus üle kehtivasse finantsraamistikku ja 

jõudis 2014. aasta lõpuks enneolematult 

suure summani (24,7 miljardit eurot), 

peamiselt ühtekuuluvuspoliitika 

valdkonnas, ning mis tulenes eelmiste 

programmide hilisest algusest; peab 

kahetsusväärseks, et keskendumine 

aastatega 2007–2013 seotud kuhjunud 

tasumata arvete katmisele tõi kaasa 

sihilikud püüdlused lükata edasi mõne 

2014.–2020. aasta programmi alustamist 

ning aitas kaasa vastupidisele alatäitmise 

suundumusele 2016. ja 2017. aasta 

eelarvetes; palub komisjonil ja 

liikmesriikidel esitada konkreetsed 

meetmed 2014.–2020. aasta programmide 

elluviimise kiirendamiseks ning hoiatab 

maksekriisi kordumise eest üleminekul 

ühest mitmeaastasest finantsraamistikust 
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ühest mitmeaastasest finantsraamistikust 

teise; 

teise; 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  291 

Jordi Solé 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 58 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

58. nõuab tulevaste maksete 

ülemmäärade kehtestamist asjakohasel 

tasandil, jättes kulukohustuste ja maksete 

assigneeringute taseme vahele ainult 

piiratud ja realistliku vahe ning võttes 
arvesse vajadust täita kohustusi, mis 

tulenevad praegusest rahastamisperioodist 

ja mille makseid on vaja teha alles pärast 

2020. aastat; 

58. nõuab tulevaste maksete 

ülemmäärade kehtestamist kulukohustuste 

ülemmääraga samal tasemel; tuletab 

meelde, et maksed on kulukohustuste 

loogiline ja seaduslik tagajärg ja seetõttu 

saavad kulukohustustest maksed; 

rõhutab, et maksete ülemmäär ei fikseeri 

maksete taset iga-aastaste eelarvete jaoks, 

mille peavad vastu võtma kaks 

eelarvepädevat institutsiooni, vaid 

maksimaalse taseme, mille suhtes on 

võimalik kokku leppida; seetõttu leiab, et 

kasutada tuleks mis tahes tehnilisi 

meetmeid, et vältida makse tegemist ‒ eriti 

selleks, et võtta arvesse vajadust täita 

kohustusi, mis tulenevad praegusest 

rahastamisperioodist ja mille makseid on 

vaja teha alles pärast 2020. aastat; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  292 

Marco Valli 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 59 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

59. rõhutab, et ELi eelarves on 

kasutada palju eri vahendeid, millega 

59. juhib ühtlasi tähelepanu, et Euroopa 

Strateegiliste Investeeringute Fondil ei ole 
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rahastatakse Euroopa projekti ja mille 

võib rühmitada kahte kategooriasse: 

toetused ja rahastamisvahendid tagatiste, 

laenude, riskijagamise või omakapitali 

kujul; juhib ühtlasi tähelepanu Euroopa 

Strateegiliste Investeeringute Fondile, 

mille eesmärk on kaasata erakapitali üle 

kogu ELi projektide toetamiseks ELi 

majanduse võtmevaldkondades, et 

täiendada piiratud avaliku sektori 

vahendeid; 

õnnestunud kaotada lõhet nõudluse, 

tööhõive ja inflatsiooni vahel eelkõige 

euroala äärepoolsemates riikides, kes 

vajavad avaliku sektori investeeringuid 

suure potentsiaaliga sektoritesse; 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  293 

Bernd Kölmel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 59 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

59. rõhutab, et ELi eelarves on 

kasutada palju eri vahendeid, millega 

rahastatakse Euroopa projekti ja mille võib 

rühmitada kahte kategooriasse: toetused ja 

rahastamisvahendid tagatiste, laenude, 

riskijagamise või omakapitali kujul; juhib 

ühtlasi tähelepanu Euroopa Strateegiliste 

Investeeringute Fondile, mille eesmärk on 

kaasata erakapitali üle kogu ELi 

projektide toetamiseks ELi majanduse 

võtmevaldkondades, et täiendada piiratud 

avaliku sektori vahendeid; 

59. rõhutab, et ELi eelarves on 

kasutada palju eri vahendeid, millega 

rahastatakse ELi tasandi meetmeid ja mille 

võib rühmitada kahte kategooriasse: 

toetused ja rahastamisvahendid tagatiste, 

laenude, riskijagamise või omakapitali 

kujul; on veendunud, et sellised vahendid 

peaksid täiendama piiratud avaliku sektori 

vahendeid; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  294 

José Manuel Fernandes 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 59 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

59. rõhutab, et ELi eelarves on 

kasutada palju eri vahendeid, millega 

rahastatakse Euroopa projekti ja mille võib 

rühmitada kahte kategooriasse: toetused ja 

rahastamisvahendid tagatiste, laenude, 

riskijagamise või omakapitali kujul; juhib 

ühtlasi tähelepanu Euroopa Strateegiliste 

Investeeringute Fondile, mille eesmärk on 

kaasata erakapitali üle kogu ELi projektide 

toetamiseks ELi majanduse 

võtmevaldkondades, et täiendada piiratud 

avaliku sektori vahendeid; 

59. rõhutab, et ELi eelarves on 

kasutada palju eri vahendeid, millega 

rahastatakse Euroopa projekti ja mille võib 

rühmitada kahte kategooriasse: toetused ja 

rahastamisvahendid tagatiste, laenude, 

riskijagamise või omakapitali kujul; juhib 

ühtlasi tähelepanu Euroopa Strateegiliste 

Investeeringute Fondile, mille eesmärk on 

kaasata era- ja avaliku sektori kapitali üle 

kogu ELi projektide toetamiseks ELi 

majanduse võtmevaldkondades, et 

täiendada piiratud rahastamist; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  295 

Jordi Solé 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 60 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

60. tunnistab rahastamisvahendite 

potentsiaali liidu eelarve majandusliku ja 

poliitilise mõju suurendamisel; rõhutab 

siiski, et neid saab kohaldada ainult 

tulutoovatele projektidele ja seega on 

nende puhul toetustega võrreldes tegemist 

vaid pigem täiendava kui alternatiivse 

rahastamisviisiga, sest mõnda projekti on 

võimalik rahastada üksnes toetuste kaudu; 

60. tunnistab rahastamisvahendite 

potentsiaali liidu eelarve majandusliku ja 

poliitilise mõju suurendamisel; rõhutab 

siiski, et neid saab kohaldada ainult 

tulutoovatele projektidele ja seega on 

nende puhul toetustega võrreldes tegemist 

vaid täiendava valikuga toetusesüsteemi 

jaoks ja seda ei tohiks käsitada 
alternatiivse rahastamisviisina, sest mõnda 

projekti on võimalik rahastada üksnes 

toetuste kaudu; rõhutab seetõttu, et 

rahastamisvahendeid ei seo eesmärgid ja 

sihid; palub komisjonil vaadata läbi kõik 

rahastamisvahendid, sealhulgas EFSI, et 

viia need vastavusse ELi 2020. aasta 

järgse strateegia, sihtide ja eesmärkidega 

ning muuta need ühilduvaks Pariisi 

kliimakokkuleppega ja/või 2030. aasta 

tegevuskavaga; 
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 ET 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  296 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 60 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

60. tunnistab rahastamisvahendite 

potentsiaali liidu eelarve majandusliku ja 

poliitilise mõju suurendamisel; rõhutab 

siiski, et neid saab kohaldada ainult 

tulutoovatele projektidele ja seega on 

nende puhul toetustega võrreldes tegemist 

vaid pigem täiendava kui alternatiivse 

rahastamisviisiga, sest mõnda projekti on 

võimalik rahastada üksnes toetuste kaudu; 

60. tunnistab rahastamisvahendite 

potentsiaali liidu eelarve majandusliku ja 

poliitilise mõju suurendamisel; nõuab, et 

eri rahastamisvahendeid peab saama 

sektorite vahel paindlikumalt kasutada, et 

kaotada piiravatest õigusaktidest tingitud 

takistused, mis ei võimalda toetusesaajatel 

kasutada ühesuguste eesmärkidega 

projektide jaoks korraga mitut 

programmi; rõhutab siiski, et neid saab 

kohaldada ainult tulutoovatele projektidele 

ja seega on nende puhul toetustega 

võrreldes tegemist vaid pigem täiendava 

kui alternatiivse rahastamisviisiga, sest 

mõnda projekti on võimalik rahastada 

üksnes toetuste kaudu; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  297 

Marco Valli 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 60 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

60. tunnistab rahastamisvahendite 

potentsiaali liidu eelarve majandusliku ja 

poliitilise mõju suurendamisel; rõhutab 

siiski, et neid saab kohaldada ainult 

tulutoovatele projektidele ja seega on 

nende puhul toetustega võrreldes tegemist 

vaid pigem täiendava kui alternatiivse 

rahastamisviisiga, sest mõnda projekti on 

60. rõhutab, et rahastamisvahendeid 

saab kohaldada ainult tulutoovatele 

projektidele ja seega on nende puhul 

toetustega võrreldes tegemist vaid pigem 

täiendava kui alternatiivse 

rahastamisviisiga, sest mõnda projekti on 

võimalik rahastada üksnes toetuste kaudu; 

juhib tähelepanu asjaolule, et mõnel 
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võimalik rahastada üksnes toetuste kaudu; juhul võidakse rahastamisvahendeid 

kasutada selleks, et suunata eraettevõtete 

loodud majanduslik kahju kogukondadele 

kandmiseks; 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  298 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 60 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

60. tunnistab rahastamisvahendite 

potentsiaali liidu eelarve majandusliku ja 

poliitilise mõju suurendamisel; rõhutab 

siiski, et neid saab kohaldada ainult 

tulutoovatele projektidele ja seega on 

nende puhul toetustega võrreldes tegemist 

vaid pigem täiendava kui alternatiivse 

rahastamisviisiga, sest mõnda projekti on 

võimalik rahastada üksnes toetuste 

kaudu; 

60. tunnistab rahastamisvahendite 

potentsiaali liidu eelarve majandusliku ja 

poliitilise mõju suurendamisel; rõhutab 

siiski, et neid saab kohaldada ainult 

ebaoptimaalsete investeerimistingimuste 

või turutõrke korral rahanduslikult 

elujõuliste investeeringute puhul; tuletab 

meelde, et nende eesmärk ei tohiks olla 

olemasolevate avaliku sektori kavade või 

erasektori rahastamise asendamine; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  299 

Gérard Deprez, Jean Arthuis, Louis Michel, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 61 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

61. tuletab meelde komisjonile esitatud 

üleskutset teha kindlaks kõik ELi 

poliitikavaldkonnad, kus oleks võimalik 

toetusi rahastamisvahenditega 

kombineerida, ning kaaluda nende kahe 

nõuetekohast tasakaalu; on veendunud, et 

toetused peaksid järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku ajal jääma ELi 

projektide valdavaks rahastamisviisiks; 

61. tuletab meelde komisjonile esitatud 

üleskutset vahendite vahelise selgema 

eristamise järele; komisjon peaks tegema 

kindlaks kõik ELi poliitikavaldkonnad, 

millele kõige paremini sobiksid toetused, 

need, millele rohkem sobiksid 

rahastamisvahendid, ja need, kus oleks 

võimalik toetusi rahastamisvahenditega 

kombineerida, ning kaaluda nende kahe 
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rõhutab, et laene, tagatisi, riskijagamist ja 

omakapitali kaudu rahastamist tuleks 

kasutada ettevaatlikult, tuginedes 

asjakohastele eelhinnangutele ja tehes 

seda üksnes siis, kui nende kasutamisel 

on näha selge lisaväärtus ja võimendav 

mõju; 

nõuetekohast tasakaalu; rõhutab, et 

laenude, tagatiste, riskijagamise ja 

omakapitali kaudu rahastamise 

kasutamisega peavad järgmises 

mitmeaastases finantsraamistikus 

kaasnema suured jõupingutused selle 

nimel, et lihtsustada juurdepääsu neile 

vahenditele toetusesaajate, eelkõige 

idufirmade, VKEde ja keskmise 

turukapitalisatsiooniga ettevõtjate jaoks; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  300 

Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 61 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

61. tuletab meelde komisjonile esitatud 

üleskutset teha kindlaks kõik ELi 

poliitikavaldkonnad, kus oleks võimalik 

toetusi rahastamisvahenditega 

kombineerida, ning kaaluda nende kahe 

nõuetekohast tasakaalu; on veendunud, et 

toetused peaksid järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku ajal jääma ELi projektide 

valdavaks rahastamisviisiks; rõhutab, et 

laene, tagatisi, riskijagamist ja omakapitali 

kaudu rahastamist tuleks kasutada 

ettevaatlikult, tuginedes asjakohastele 

eelhinnangutele ja tehes seda üksnes siis, 

kui nende kasutamisel on näha selge 

lisaväärtus ja võimendav mõju; 

61. tuletab meelde komisjonile esitatud 

üleskutset teha kindlaks kõik ELi 

poliitikavaldkonnad, kus oleks võimalik 

toetusi rahastamisvahenditega 

kombineerida, ning kaaluda nende kahe 

nõuetekohast tasakaalu; on veendunud, et 

toetused peaksid järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku ajal jääma ELi projektide 

valdavaks rahastamisviisiks; märgib, et 

finantsinstrumentide kasutuselevõttu ja 

koostoimet toetustega on võimalik 

suurendada; rõhutab sellega seoses, et 

erilist tähelepanu tuleks pöörata riigiabi 

eeskirjadele, et luua võrdsed tingimused 

toetuste ja rahastamisvahendite puhul; 
rõhutab, et laene, tagatisi, riskijagamist ja 

omakapitali kaudu rahastamist tuleks 

kasutada ettevaatlikult, tuginedes 

asjakohastele eelhinnangutele ja tehes seda 

üksnes siis, kui nende kasutamisel on näha 

selge lisaväärtus ja võimendav mõju; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  301 

Jordi Solé 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 61 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

61. tuletab meelde komisjonile esitatud 

üleskutset teha kindlaks kõik ELi 

poliitikavaldkonnad, kus oleks võimalik 

toetusi rahastamisvahenditega 

kombineerida, ning kaaluda nende kahe 

nõuetekohast tasakaalu; on veendunud, et 

toetused peaksid järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku ajal jääma ELi projektide 

valdavaks rahastamisviisiks; rõhutab, et 

laene, tagatisi, riskijagamist ja omakapitali 

kaudu rahastamist tuleks kasutada 

ettevaatlikult, tuginedes asjakohastele 

eelhinnangutele ja tehes seda üksnes siis, 

kui nende kasutamisel on näha selge 

lisaväärtus ja võimendav mõju; 

61. tuletab meelde komisjonile esitatud 

üleskutset teha kindlaks kõik ELi 

poliitikavaldkonnad, kus oleks võimalik 

toetusi rahastamisvahenditega 

kombineerida, ning kaaluda nende kahe 

nõuetekohast tasakaalu; on veendunud, et 

toetused peaksid järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku ajal jääma ELi projektide 

valdavaks rahastamisviisiks; rõhutab 

aruandluse puudumist ja vähest 

teavitamist reaalmajanduses saavutatud 

tulemustest ning rahastamisvahendite 

suuri haldustasusid; seetõttu leiab, et 

laene, tagatisi, riskijagamist ja omakapitali 

kaudu rahastamist tuleks kasutada 

ettevaatlikult, tuginedes asjakohastele 

eelhinnangutele ja tehes seda üksnes siis, 

kui nende kasutamisel on näha selge 

lisaväärtus ja võimendav mõju; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  302 

Marco Valli 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 61 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

61. tuletab meelde komisjonile esitatud 

üleskutset teha kindlaks kõik ELi 

poliitikavaldkonnad, kus oleks võimalik 

toetusi rahastamisvahenditega 

kombineerida, ning kaaluda nende kahe 

nõuetekohast tasakaalu; on veendunud, et 

toetused peaksid järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku ajal jääma ELi projektide 

61. tuletab meelde komisjonile esitatud 

üleskutset teha kindlaks kõik ELi 

poliitikavaldkonnad, kus oleks võimalik 

toetusi rahastamisvahenditega 

kombineerida, ning kaaluda nende kahe 

nõuetekohast tasakaalu; on veendunud, et 

toetused peaksid järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku ajal jääma ELi projektide 
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valdavaks rahastamisviisiks; rõhutab, et 

laene, tagatisi, riskijagamist ja omakapitali 

kaudu rahastamist tuleks kasutada 

ettevaatlikult, tuginedes asjakohastele 

eelhinnangutele ja tehes seda üksnes siis, 

kui nende kasutamisel on näha selge 

lisaväärtus ja võimendav mõju; 

valdavaks rahastamisviisiks; rõhutab, et 

laene, tagatisi, riskijagamist ja omakapitali 

kaudu rahastamist tuleks kasutada 

ettevaatlikult, tuginedes asjakohastele 

sõltumatutele eelhinnangutele ja tehes seda 

üksnes siis, kui nende kasutamisel on näha 

selge lisaväärtus ja võimendav mõju; 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  303 

Monika Hohlmeier 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 62 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

62. kutsub komisjoni üles lihtsustama 

ja ühtlustama eeskirju, millega 

reguleeritakse rahastamisvahendite 

kasutamist järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku ajal, et maksimeerida 

nende tõhusat kohaldamist; kaalub ühe 

fondi võimalust, mis integreeriks ELi 

tasandil rahalised vahendid, mida 

hallatakse tsentraalselt ühelt poolt selliste 

programmide raames nagu Euroopa 

ühendamise rahastu, programm 

„Horisont 2020“, COSME, „Loov 

Euroopa“ ning tööhõive ja sotsiaalse 

innovatsiooni programm ning teiselt poolt 

Euroopa Strateegiliste Investeeringute 

Fondi (EFSI) kaudu, ning arvab, et seda 

ettepanekut tuleb täiendavalt arutada; on 

arvamusel, et selline koondlahendus 

peaks nägema ette selge ülesehituse eri 

liiki rahastamisvahendite valimiseks eri 

poliitikavaldkondade ja meetmete jaoks; 

rõhutab siiski, et selline fond ei saaks 

kunagi integreerida rahastamisvahendeid, 

mida liikmesriigid haldavad 

ühtekuuluvuspoliitika raames; 

välja jäetud 

Or. en 
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Muudatusettepanek  304 

Pina Picierno, Luigi Morgano 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 62 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

62. kutsub komisjoni üles lihtsustama 

ja ühtlustama eeskirju, millega 

reguleeritakse rahastamisvahendite 

kasutamist järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku ajal, et maksimeerida 

nende tõhusat kohaldamist; kaalub ühe 

fondi võimalust, mis integreeriks ELi 

tasandil rahalised vahendid, mida 

hallatakse tsentraalselt ühelt poolt selliste 

programmide raames nagu Euroopa 

ühendamise rahastu, programm „Horisont 

2020“, COSME, „Loov Euroopa“ ning 

tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni 

programm ning teiselt poolt Euroopa 

Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) 

kaudu, ning arvab, et seda ettepanekut 

tuleb täiendavalt arutada; on arvamusel, et 

selline koondlahendus peaks nägema ette 

selge ülesehituse eri liiki 

rahastamisvahendite valimiseks eri 

poliitikavaldkondade ja meetmete jaoks; 

rõhutab siiski, et selline fond ei saaks 

kunagi integreerida rahastamisvahendeid, 

mida liikmesriigid haldavad 

ühtekuuluvuspoliitika raames; 

62. kutsub komisjoni üles lihtsustama 

ja ühtlustama eeskirju, millega 

reguleeritakse rahastamisvahendite 

kasutamist järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku ajal, et maksimeerida 

nende tõhusat kohaldamist; leiab, et üks 

fond, mis integreeriks ELi tasandil 

rahalised vahendid, mida hallatakse 

tsentraalselt ühelt poolt selliste 

programmide raames nagu Euroopa 

ühendamise rahastu, programm „Horisont 

2020“, COSME, „Loov Euroopa“ ning 

tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni 

programm ning teiselt poolt Euroopa 

Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) 

kaudu, võiks võimaldada jõuda tõhususe, 

lihtsuse ja paindlikkuse eesmärkideni ELi 

eelarve haldamisel; on arvamusel, et 

selline koondlahendus peaks nägema ette 

selge ülesehituse eri liiki 

rahastamisvahendite valimiseks eri 

poliitikavaldkondade ja meetmete jaoks; 

on veendunud, et selleks, et tagada sellise 

ühtse fondi tõeline täiendavus, mis lõimib 

kõiki rahastamisvahendeid, peaks selle 

juhtimisstruktuur võimaldama kohalike 

teadmiste võimendamist, toetades EIP-l ja 

riiklikel tugipankadel või institutsioonidel 

tegevuse alustamist ja toimingute 

arendamist, tagades ühtlasi nende vahel 

võrdsed võimalused; rõhutab siiski, et 

selline fond ei saaks kunagi integreerida 

rahastamisvahendeid, mida liikmesriigid 

haldavad ühtekuuluvuspoliitika raames; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  305 

Eider Gardiazabal Rubial, Agnes Jongerius, Georgi Pirinski, Javi López 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 62 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

62. kutsub komisjoni üles lihtsustama 

ja ühtlustama eeskirju, millega 

reguleeritakse rahastamisvahendite 

kasutamist järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku ajal, et maksimeerida 

nende tõhusat kohaldamist; kaalub ühe 

fondi võimalust, mis integreeriks ELi 

tasandil rahalised vahendid, mida 

hallatakse tsentraalselt ühelt poolt selliste 

programmide raames nagu Euroopa 

ühendamise rahastu, programm 

„Horisont 2020“, COSME, „Loov 

Euroopa“ ning tööhõive ja sotsiaalse 

innovatsiooni programm ning teiselt poolt 

Euroopa Strateegiliste Investeeringute 

Fondi (EFSI) kaudu, ning arvab, et seda 

ettepanekut tuleb täiendavalt arutada; on 

arvamusel, et selline koondlahendus 

peaks nägema ette selge ülesehituse eri 

liiki rahastamisvahendite valimiseks eri 

poliitikavaldkondade ja meetmete jaoks; 

rõhutab siiski, et selline fond ei saaks 

kunagi integreerida rahastamisvahendeid, 

mida liikmesriigid haldavad 

ühtekuuluvuspoliitika raames; 

62. kutsub komisjoni üles lihtsustama 

ja ühtlustama eeskirju, millega 

reguleeritakse rahastamisvahendite 

kasutamist järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku ajal, et maksimeerida 

nende tõhusat kohaldamist; võtab 

teatavaks komisjoni ettepaneku 

kavandada võimalust, mis integreeriks ELi 

tasandil tsentraalselt hallatavad rahalised 

vahendid; hoiatab, et selline ettepanek 

nõuaks põhjalikku arutelu; rõhutab siiski, 

et selline fond ei saaks kunagi integreerida 

rahastamisvahendeid, mida liikmesriigid 

haldavad ühtekuuluvuspoliitika raames; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  306 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 62 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

62. kutsub komisjoni üles lihtsustama 

ja ühtlustama eeskirju, millega 

reguleeritakse rahastamisvahendite 

kasutamist järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku ajal, et maksimeerida 

62. kutsub komisjoni üles lihtsustama 

ja ühtlustama eeskirju, millega 

reguleeritakse rahastamisvahendite 

kasutamist järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku ajal, et maksimeerida 



 

PE616.896v01-00 24/154 AM\1144763ET.docx 

ET 

nende tõhusat kohaldamist; kaalub ühe 

fondi võimalust, mis integreeriks ELi 

tasandil rahalised vahendid, mida 

hallatakse tsentraalselt ühelt poolt selliste 

programmide raames nagu Euroopa 

ühendamise rahastu, programm 

„Horisont 2020“, COSME, „Loov 

Euroopa“ ning tööhõive ja sotsiaalse 

innovatsiooni programm ning teiselt poolt 

Euroopa Strateegiliste Investeeringute 

Fondi (EFSI) kaudu, ning arvab, et seda 

ettepanekut tuleb täiendavalt arutada; on 

arvamusel, et selline koondlahendus peaks 

nägema ette selge ülesehituse eri liiki 

rahastamisvahendite valimiseks eri 

poliitikavaldkondade ja meetmete jaoks; 

rõhutab siiski, et selline fond ei saaks 

kunagi integreerida rahastamisvahendeid, 

mida liikmesriigid haldavad 

ühtekuuluvuspoliitika raames; 

nende tõhusat kohaldamist; on arvamusel, 

et ette tuleks näha selge ülesehitus eri liiki 

rahastamisvahendite valimiseks eri 

poliitikavaldkondade ja meetmete jaoks 

ning et asjaomaseid rahastamisvahendeid 

tuleks jätkuvalt kirjendada eraldi 

eelarveridade all, et tagada 

investeeringute selgus; rõhutab siiski, et 

selline eeskirjade ühtlustamine ei tohi 

mõjutada rahastamisvahendeid, mida 

liikmesriigid haldavad 

ühtekuuluvuspoliitika raames; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  307 

Ivana Maletić 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 62 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

62. kutsub komisjoni üles lihtsustama 

ja ühtlustama eeskirju, millega 

reguleeritakse rahastamisvahendite 

kasutamist järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku ajal, et maksimeerida 

nende tõhusat kohaldamist; kaalub ühe 

fondi võimalust, mis integreeriks ELi 

tasandil rahalised vahendid, mida 

hallatakse tsentraalselt ühelt poolt selliste 

programmide raames nagu Euroopa 

ühendamise rahastu, programm „Horisont 

2020“, COSME, „Loov Euroopa“ ning 

tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni 

programm ning teiselt poolt Euroopa 

Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) 

kaudu, ning arvab, et seda ettepanekut 

62. kutsub komisjoni üles lihtsustama 

ja ühtlustama eeskirju, millega 

reguleeritakse rahastamisvahendite 

kasutamist järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku ajal, et maksimeerida 

nende tõhusat kohaldamist; kaalub ühe 

fondi võimalust, mis integreeriks ELi 

tasandil rahalised vahendid, mida 

hallatakse tsentraalselt ühelt poolt selliste 

programmide raames nagu Euroopa 

ühendamise rahastu, programm „Horisont 

2020“, COSME, „Loov Euroopa“ ning 

tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni 

programm ning teiselt poolt Euroopa 

Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) 

kaudu, ning arvab, et seda ettepanekut 
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tuleb täiendavalt arutada; on arvamusel, et 

selline koondlahendus peaks nägema ette 

selge ülesehituse eri liiki 

rahastamisvahendite valimiseks eri 

poliitikavaldkondade ja meetmete jaoks; 

rõhutab siiski, et selline fond ei saaks 

kunagi integreerida rahastamisvahendeid, 

mida liikmesriigid haldavad 

ühtekuuluvuspoliitika raames; 

tuleb täiendavalt arutada; on arvamusel, et 

selline koondlahendus peaks nägema ette 

selge ülesehituse eri liiki 

rahastamisvahendite valimiseks eri 

poliitikavaldkondade ja meetmete jaoks; 

rõhutab siiski, et selline fond ei saaks 

kunagi integreerida rahastamisvahendeid, 

mida liikmesriigid haldavad 

ühtekuuluvuspoliitika raames; rõhutab, et 

2020. aasta järgse finantsraamistiku 

ülesehituse raames ei saa neid 

programme lisada investeeringuid 

toetavasse ühtsesse horisontaalsete 

(rahanduslike) vahendite eelarveritta; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  308 

Jordi Solé 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 62 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

62. kutsub komisjoni üles lihtsustama 

ja ühtlustama eeskirju, millega 

reguleeritakse rahastamisvahendite 

kasutamist järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku ajal, et maksimeerida 

nende tõhusat kohaldamist; kaalub ühe 

fondi võimalust, mis integreeriks ELi 

tasandil rahalised vahendid, mida 

hallatakse tsentraalselt ühelt poolt selliste 

programmide raames nagu Euroopa 

ühendamise rahastu, programm „Horisont 

2020“, COSME, „Loov Euroopa“ ning 

tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni 

programm ning teiselt poolt Euroopa 

Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) 

kaudu, ning arvab, et seda ettepanekut 

tuleb täiendavalt arutada; on arvamusel, et 

selline koondlahendus peaks nägema ette 

selge ülesehituse eri liiki 

rahastamisvahendite valimiseks eri 

poliitikavaldkondade ja meetmete jaoks; 

62. kutsub komisjoni üles lihtsustama 

ja ühtlustama eeskirju, millega 

reguleeritakse rahastamisvahendite 

kasutamist järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku ajal, et maksimeerida 

nende tõhusat kohaldamist; kaalub ühe 

fondi võimalust, mis integreeriks ELi 

tasandil rahalised vahendid, mida 

hallatakse tsentraalselt ühelt poolt selliste 

programmide raames nagu Euroopa 

ühendamise rahastu, programm „Horisont 

2020“, COSME, „Loov Euroopa“ ning 

tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni 

programm ning teiselt poolt Euroopa 

Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) 

kaudu, ning arvab, et seda ettepanekut 

tuleb täiendavalt arutada; on arvamusel, et 

selline koondlahendus peaks nägema ette 

selge ülesehituse eri liiki 

rahastamisvahendite valimiseks eri 

poliitikavaldkondade ja meetmete jaoks; 
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rõhutab siiski, et selline fond ei saaks 

kunagi integreerida rahastamisvahendeid, 

mida liikmesriigid haldavad 

ühtekuuluvuspoliitika raames; 

rõhutab siiski, et selline fond ei saaks 

kunagi integreerida rahastamisvahendeid, 

mida liikmesriigid haldavad 

ühtekuuluvuspoliitika raames ega 

rahastada projekte, mis on vastuolus ELi 

siseste ja rahvusvaheliste kohustustega; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  309 

Péter Niedermüller, Claude Moraes 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 62 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

62. kutsub komisjoni üles lihtsustama 

ja ühtlustama eeskirju, millega 

reguleeritakse rahastamisvahendite 

kasutamist järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku ajal, et maksimeerida 

nende tõhusat kohaldamist; kaalub ühe 

fondi võimalust, mis integreeriks ELi 

tasandil rahalised vahendid, mida 

hallatakse tsentraalselt ühelt poolt selliste 

programmide raames nagu Euroopa 

ühendamise rahastu, programm „Horisont 

2020“, COSME, „Loov Euroopa“ ning 

tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni 

programm ning teiselt poolt Euroopa 

Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) 

kaudu, ning arvab, et seda ettepanekut 

tuleb täiendavalt arutada; on arvamusel, et 

selline koondlahendus peaks nägema ette 

selge ülesehituse eri liiki 

rahastamisvahendite valimiseks eri 

poliitikavaldkondade ja meetmete jaoks; 

rõhutab siiski, et selline fond ei saaks 

kunagi integreerida rahastamisvahendeid, 

mida liikmesriigid haldavad 

ühtekuuluvuspoliitika raames; 

62. kutsub komisjoni üles lihtsustama 

ja ühtlustama eeskirju, millega 

reguleeritakse rahastamisvahendite 

kasutamist järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku ajal, et maksimeerida 

nende tõhusat kohaldamist; kaalub ühe 

fondi võimalust, mis integreeriks ELi 

tasandil rahalised vahendid, mida 

hallatakse tsentraalselt ühelt poolt selliste 

programmide raames nagu Euroopa 

ühendamise rahastu, programm „Horisont 

2020“, COSME, „Loov Euroopa“ ning 

tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni 

programm ning teiselt poolt Euroopa 

Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) 

ja tulevase Euroopa-sisese demokraatia ja 

inimõiguste fondi kaudu, ning arvab, et 

seda ettepanekut tuleb täiendavalt arutada; 

on arvamusel, et selline koondlahendus 

peaks nägema ette selge ülesehituse eri 

liiki rahastamisvahendite valimiseks eri 

poliitikavaldkondade ja meetmete jaoks; 

rõhutab siiski, et selline fond ei saaks 

kunagi integreerida rahastamisvahendeid, 

mida liikmesriigid haldavad 

ühtekuuluvuspoliitika raames; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  310 

Bernd Kölmel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 62 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

62. kutsub komisjoni üles lihtsustama 

ja ühtlustama eeskirju, millega 

reguleeritakse rahastamisvahendite 

kasutamist järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku ajal, et maksimeerida 

nende tõhusat kohaldamist; kaalub ühe 

fondi võimalust, mis integreeriks ELi 

tasandil rahalised vahendid, mida 

hallatakse tsentraalselt ühelt poolt selliste 

programmide raames nagu Euroopa 

ühendamise rahastu, programm „Horisont 

2020“, COSME, „Loov Euroopa“ ning 

tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni 

programm ning teiselt poolt Euroopa 

Strateegiliste Investeeringute Fondi 

(EFSI) kaudu, ning arvab, et seda 

ettepanekut tuleb täiendavalt arutada; on 

arvamusel, et selline koondlahendus peaks 

nägema ette selge ülesehituse eri liiki 

rahastamisvahendite valimiseks eri 

poliitikavaldkondade ja meetmete jaoks; 

rõhutab siiski, et selline fond ei saaks 

kunagi integreerida rahastamisvahendeid, 

mida liikmesriigid haldavad 

ühtekuuluvuspoliitika raames; 

62. kutsub komisjoni üles lihtsustama 

ja ühtlustama eeskirju, millega 

reguleeritakse rahastamisvahendite 

kasutamist järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku ajal, et maksimeerida 

nende tõhusat kohaldamist; kaalub ühe 

fondi võimalust, mis integreeriks ELi 

tasandil rahalised vahendid, mida 

hallatakse tsentraalselt selliste 

programmide raames nagu Euroopa 

ühendamise rahastu, programm „Horisont 

2020“, COSME ja „Loov Euroopa“ ning 

tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni 

programm, ning arvab, et seda ettepanekut 

tuleb täiendavalt arutada; on arvamusel, et 

selline koondlahendus peaks nägema ette 

selge ülesehituse eri liiki 

rahastamisvahendite valimiseks eri 

poliitikavaldkondade ja meetmete jaoks; 

rõhutab siiski, et selline fond ei saaks 

kunagi integreerida rahastamisvahendeid, 

mida liikmesriigid haldavad 

ühtekuuluvuspoliitika raames; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  311 

Marita Ulvskog 

tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 62 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

62. kutsub komisjoni üles lihtsustama 

ja ühtlustama eeskirju, millega 

62. kutsub komisjoni üles lihtsustama 

ja ühtlustama eeskirju, millega 
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reguleeritakse rahastamisvahendite 

kasutamist järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku ajal, et maksimeerida 

nende tõhusat kohaldamist; kaalub ühe 

fondi võimalust, mis integreeriks ELi 

tasandil rahalised vahendid, mida 

hallatakse tsentraalselt ühelt poolt selliste 

programmide raames nagu Euroopa 

ühendamise rahastu, programm „Horisont 

2020“, COSME, „Loov Euroopa“ ning 

tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni 

programm ning teiselt poolt Euroopa 

Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) 

kaudu, ning arvab, et seda ettepanekut 

tuleb täiendavalt arutada; on arvamusel, et 

selline koondlahendus peaks nägema ette 

selge ülesehituse eri liiki 

rahastamisvahendite valimiseks eri 

poliitikavaldkondade ja meetmete jaoks; 

rõhutab siiski, et selline fond ei saaks 

kunagi integreerida rahastamisvahendeid, 

mida liikmesriigid haldavad 

ühtekuuluvuspoliitika raames; 

reguleeritakse rahastamisvahendite 

kasutamist järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku ajal, et maksimeerida 

nende tõhusat kohaldamist; kaalub ühe 

fondi võimalust, mis integreeriks ELi 

tasandil rahalised vahendid, mida 

hallatakse tsentraalselt ühelt poolt selliste 

programmide raames nagu Euroopa 

ühendamise rahastu, programm „Horisont 

2020“, COSME, „Loov Euroopa“ ning 

tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni 

programm ning teiselt poolt Euroopa 

Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) 

kaudu, ning arvab, et seda ettepanekut 

tuleb täiendavalt arutada; on arvamusel, et 

selline koondlahendus võiks näha ette 

selge ülesehituse eri liiki 

rahastamisvahendite valimiseks eri 

poliitikavaldkondade ja meetmete jaoks; 

rõhutab siiski, et selline fond ei saaks 

kunagi integreerida rahastamisvahendeid, 

mida liikmesriigid haldavad 

ühtekuuluvuspoliitika raames; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  312 

Monica Macovei, Indrek Tarand 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 64 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

64. on seisukohal, et mitmeaastase 

finantsraamistiku ülesehitus peaks tegema 

ELi poliitilised ja eelarvelised prioriteedid 

kodanikele paremini nähtavaks, ja nõuab 

kõigi ELi kuluvaldkondade selgemat 

esitlust; on veendunud, et käesolevas 

resolutsioonis välja toodud ELi tulevaste 

kulutuste põhisambaid tuleks sellele 

vastavalt kajastada; 

64. juhib tähelepanu, et uue 

mitmeaastase finantsraamistiku 

ülesehitus peaks paremini vastama ELi 

viiele peamisele poliitilisele prioriteedile; 
on seisukohal, et mitmeaastase 

finantsraamistiku ülesehitus peaks tegema 

ELi poliitilised ja eelarvelised prioriteedid 

kodanikele paremini nähtavaks, ja nõuab 

kõigi ELi kuluvaldkondade selgemat 

esitlust; on veendunud, et käesolevas 

resolutsioonis välja toodud ELi tulevaste 

kulutuste põhisambaid tuleks sellele 

vastavalt kajastada; nõuab suuremat 
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sidusust ELi eelarve rahastamise ja selle 

eesmärkide vahel, ületades vajaduse 

korral liikmesriikide osamaksule seatud 

nn klaaslae – 1 % liikmesriigi SKPst – 

ning/või kohandades ja vähendades ELi 

eesmärke; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  313 

Helga Trüpel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 64 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 64 a. palub komisjonil luua järgmise 

mitmeaastase finantsraamistiku kohaselt 

digitaalse klastri, mis hõlmab kõiki ELi 

programme, mis pakuvad täiendavaid 

vastuseid digitaalsetele probleemidele 

liidus, kätkedes tegevusi, nagu tööstuse 

digiteerimine, edasijõudnud digioskused, 

meediainnovatsioon ja multimeedia 

meetmed, meediapädevus, kõrgjõudlusega 

andmetöötlus, küberturvalisus, e-valitsus 

ja digitaalsete teenuste taristu; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  314 

Jordi Solé 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 64 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 64 a. leiab, et mitmeaastase 

finantsraamistiku ülesehitus peaks ühtlasi 

kajastama ELi majandust ja hõlmama 

programme ning vahendeid, mis toetavad 

ettevõtlust ja kõiki selle äritegevuse vorme 
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üksikutest projektidest ühisprojektideni, 

nagu ühisettevõtted; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  315 

Zbigniew Kuźmiuk, Czesław Adam Siekierski, Stanisław Ożóg 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 64 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 64 a. usub seepärast, et rubriikide senist 

esitlusviisi on vaja mõneti parandada, 

kuid on kõigi põhjendamatute 

radikaalsete muudatuste vastu, nõuab 

seega ühise põllumajanduspoliitika 

kulude hoidmist eraldi eelarverubriigis; 

Or. pl 

 

Muudatusettepanek  316 

Zbigniew Kuźmiuk, Czesław Adam Siekierski, Stanisław Ożóg 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 65 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

65. usub seepärast, et rubriikide senist 

esitlusviisi on vaja mõneti parandada, 

kuid on kõigi põhjendamatute 

radikaalsete muudatuste vastu; teeb 

seetõttu 2020. aasta järgse mitmeaastase 

finantsraamistiku ülesehituse kohta 

järgmised ettepanekud; 

välja jäetud 

Rubriik 1: Tugevam ja jätkusuutlikum 

majandus 

 

Sisaldab programme ja vahendeid, 

millega toetatakse järgmist: 

 

otsese eelarve täitmise korral järgmist:  

- teadusuuringud ja innovatsioon  
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- tööstus, ettevõtlus ning väikesed ja 

keskmise suurusega ettevõtjad 

 

- suured taristuprojektid  

- transport, digiteerimine, energia  

- keskkond ja kohanemine 

kliimamuutustega 

 

- põllumajandus ja maaelu areng  

- merendus ja kalandus  

- horisontaalsed 

(rahastamis)vahendid, millega toetatakse 

investeeringuid Euroopas (võimalik 

koondrahastamisvahend ELi tasandil, sh 

EFSI) 

 

Rubriik 2: Tugevam ühtekuuluvus ja 

solidaarsus Euroopas 

 

Sisaldab programme ja vahendeid, 

millega toetatakse järgmist: 

 

- majanduslik, sotsiaalne ja 

territoriaalne ühtekuuluvus (eelarve 

täitmine koostöös liikmesriikidega): 

 

 investeeringud innovatsiooni, 

digiteerimine, taasindustrialiseerimine, 

VKEd, transport, kohanemine 

kliimamuutustega 

 

 tööhõive, sotsiaalküsimused ja 

sotsiaalne kaasatus 

 

- haridus ja elukestev õpe  

- kultuur, kodakondsus ja 

kommunikatsioon 

 

- tervis ja toiduohutus  

- varjupaik, ränne ja integratsioon, 

õigus ja tarbijad 

 

- riikide haldusasutuste toetamine ja 

kooskõlastamine  

 

Rubriik 3: Maailmas toimuva eest 

suurema vastutuse võtmine 

 

Sisaldab programme ja vahendeid, 

millega toetatakse järgmist: 

 

- rahvusvaheline koostöö ja areng  

- naabrus  
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- laienemine  

- humanitaarabi  

- kaubandus  

- ELi usaldusfondide ja välissuhete 

valdkonna rahastamisvahendite toetamine 

 

Rubriik 4: Kõigile julgeoleku, rahu ja 

stabiilsuse tagamine 

 

Sisaldab programme ja vahendeid, 

millega toetatakse järgmist: 

 

- julgeolek  

- kriisile reageerimine ja stabiilsus  

- ühine välis- ja julgelolekupoliitika  

- kaitse  

Rubriik 5: Eurooplaste huve teeniv tõhus 

haldus 

 

- ELi töötajate rahastamine  

- ELi institutsioonide hoonete ja 

seadmete rahastamine 

 

Or. pl 

 

Muudatusettepanek  317 

Tamás Deutsch 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 65 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

65. usub seepärast, et rubriikide senist 

esitlusviisi on vaja mõneti parandada, kuid 

on kõigi põhjendamatute radikaalsete 

muudatuste vastu; teeb seetõttu 2020. aasta 

järgse mitmeaastase finantsraamistiku 

ülesehituse kohta järgmised ettepanekud; 

65. usub seepärast, et rubriikide senist 

esitlusviisi on vaja mõneti parandada, kuid 

on kõigi põhjendamatute radikaalsete 

muudatuste vastu; teeb seetõttu ettepaneku 

2020. aasta järgse mitmeaastase 

finantsraamistiku läbipaistva ülesehituse 

kohta, kus erinevad prioriteedid on 

esitatud eraldi rubriikides; toetab eraldi 

rubriikide säilitamist järgmise jaoks: 

majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne 

ühtekuuluvus; põllumajandus ja maaelu 

areng, merendus ja kalandus; 
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Rubriik 1: Tugevam ja jätkusuutlikum 

majandus 

 

Sisaldab programme ja vahendeid, 

millega toetatakse järgmist: 
 

otsese eelarve täitmise korral järgmist:  

– teadusuuringud ja innovatsioon  
– tööstus, ettevõtlus ning väikesed ja 

keskmise suurusega ettevõtjad  

 

– suured taristuprojektid  
– transport, digiteerimine, energia  
– keskkond ja kohanemine 

kliimamuutustega 
 

– põllumajandus ja maaelu areng  
– merendus ja kalandus  
– horisontaalsed 

(rahastamis)vahendid, millega toetatakse 

investeeringuid Euroopas (võimalik 

koondrahastamisvahend ELi tasandil, sh 

EFSI) 

 

Rubriik 2: Tugevam ühtekuuluvus ja 

solidaarsus Euroopas 
 

Sisaldab programme ja vahendeid, 

millega toetatakse järgmist: 
 

– majanduslik, sotsiaalne ja 

territoriaalne ühtekuuluvus (eelarve 

täitmine koostöös liikmesriikidega): 

 

 investeeringud innovatsiooni, 

digiteerimine, taasindustrialiseerimine, 

VKEd, transport, kohanemine 

kliimamuutustega 

 

 tööhõive, sotsiaalküsimused ja 

sotsiaalne kaasatus
 

– haridus ja elukestev õpe  
– kultuur, kodakondsus ja 

kommunikatsioon 
 

– tervis ja toiduohutus  
– varjupaik, ränne ja integratsioon, 

õigus ja tarbijad 
 

– riikide haldusasutuste toetamine ja 

kooskõlastamine 
 

Rubriik 3: Maailmas toimuva eest 

suurema vastutuse võtmine 
 

Sisaldab programme ja vahendeid, 

millega toetatakse järgmist: 
 

– rahvusvaheline koostöö ja areng  

– naabrus  
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– laienemine  

– humanitaarabi  

– kaubandus  

– ELi usaldusfondide ja välissuhete 

valdkonna rahastamisvahendite toetamine 
 

Rubriik 4: Kõigile julgeoleku, rahu ja 

stabiilsuse tagamine 
 

Sisaldab programme ja vahendeid, 

millega toetatakse järgmist: 
 

– julgeolek  
– kriisile reageerimine ja stabiilsus   
– ühine välis- ja julgelolekupoliitika   
– kaitse  
Rubriik 5: Eurooplaste huve teeniv tõhus 

haldus 
 

– ELi töötajate rahastamine  
– ELi institutsioonide hoonete ja 

seadmete rahastamine 
 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  318 

Gérard Deprez, Jean Arthuis, Urmas Paet, Louis Michel, Anneli Jäätteenmäki, Nils 

Torvalds, Pavel Telička, Jan Huitema, Gerben-Jan Gerbrandy, Nedzhmi Ali, Fredrick 

Federley 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 65 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

65. usub seepärast, et rubriikide senist 

esitlusviisi on vaja mõneti parandada, kuid 

on kõigi põhjendamatute radikaalsete 

muudatuste vastu; teeb seetõttu 2020. aasta 

järgse mitmeaastase finantsraamistiku 

ülesehituse kohta järgmised ettepanekud; 

65. usub seepärast, et rubriikide senist 

esitlusviisi on vaja mõneti parandada, kuid 

on kõigi põhjendamatute radikaalsete 

muudatuste vastu; palub komisjoni teha 

ettepaneku 2020. aasta järgse 

mitmeaastase finantsraamistiku ülesehituse 

kohta; 

Rubriik 1: Tugevam ja jätkusuutlikum 

majandus 

 

Sisaldab programme ja vahendeid, 

millega toetatakse järgmist: 
 

otsese eelarve täitmise korral järgmist:  

– teadusuuringud ja innovatsioon  
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– tööstus, ettevõtlus ning väikesed ja 

keskmise suurusega ettevõtjad  

 

– suured taristuprojektid  
– transport, digiteerimine, energia  
– keskkond ja kohanemine 

kliimamuutustega 
 

– põllumajandus ja maaelu areng  
– merendus ja kalandus  
– horisontaalsed 

(rahastamis)vahendid, millega toetatakse 

investeeringuid Euroopas (võimalik 

koondrahastamisvahend ELi tasandil, sh 

EFSI) 

 

Rubriik 2: Tugevam ühtekuuluvus ja 

solidaarsus Euroopas 
 

Sisaldab programme ja vahendeid, 

millega toetatakse järgmist: 
 

– majanduslik, sotsiaalne ja 

territoriaalne ühtekuuluvus (eelarve 

täitmine koostöös liikmesriikidega): 

 

 investeeringud innovatsiooni, 

digiteerimine, taasindustrialiseerimine, 

VKEd, transport, kohanemine 

kliimamuutustega 

 

 tööhõive, sotsiaalküsimused ja 

sotsiaalne kaasatus
 

– haridus ja elukestev õpe  
– kultuur, kodakondsus ja 

kommunikatsioon 
 

– tervis ja toiduohutus  
– varjupaik, ränne ja integratsioon, 

õigus ja tarbijad 
 

– riikide haldusasutuste toetamine ja 

kooskõlastamine 
 

Rubriik 3: Maailmas toimuva eest 

suurema vastutuse võtmine 
 

Sisaldab programme ja vahendeid, 

millega toetatakse järgmist: 
 

– rahvusvaheline koostöö ja areng  

– naabrus  

– laienemine  

– humanitaarabi  

– kaubandus  

– ELi usaldusfondide ja välissuhete 

valdkonna rahastamisvahendite toetamine 
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Rubriik 4: Kõigile julgeoleku, rahu ja 

stabiilsuse tagamine 
 

Sisaldab programme ja vahendeid, 

millega toetatakse järgmist: 
 

– julgeolek  
– kriisile reageerimine ja stabiilsus   
– ühine välis- ja julgelolekupoliitika   
– kaitse  
Rubriik 5: Eurooplaste huve teeniv tõhus 

haldus 
 

– ELi töötajate rahastamine  
– ELi institutsioonide hoonete ja 

seadmete rahastamine 
 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  319 

Bernd Kölmel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 65 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

65. usub seepärast, et rubriikide senist 

esitlusviisi on vaja mõneti parandada, kuid 

on kõigi põhjendamatute radikaalsete 

muudatuste vastu; teeb seetõttu 2020. 

aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku 

ülesehituse kohta järgmised ettepanekud; 

65. usub seepärast, et rubriikide senist 

esitlusviisi on vaja parandada; teeb seetõttu 

2020. aasta järgse mitmeaastase 

finantsraamistiku ülesehituse kohta 

järgmised ettepanekud; 

Rubriik 1: Tugevam ja jätkusuutlikum 

majandus 

Rubriik 1: Turvalisus Euroopas 

Sisaldab programme ja vahendeid, millega 

toetatakse järgmist: 
Sisaldab programme ja vahendeid, millega 

toetatakse järgmist: 
otsese eelarve täitmise korral järgmist:  

– teadusuuringud ja innovatsioon – varjupaiga- ja rändeküsimused 

– tööstus, ettevõtlus ning väikesed ja 

keskmise suurusega ettevõtjad  

– julgeolek ja terrorismivastane 

võitlus  

– suured taristuprojektid – kriisile reageerimine ja stabiilsus 

– transport, digiteerimine, energia  

– keskkond ja kohanemine 

kliimamuutustega 

 

– põllumajandus ja maaelu areng  

– merendus ja kalandus  

– horisontaalsed 

(rahastamis)vahendid, millega toetatakse 

investeeringuid Euroopas (võimalik 
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koondrahastamisvahend ELi tasandil, sh 

EFSI) 

Rubriik 2: Tugevam ühtekuuluvus ja 

solidaarsus Euroopas 

Rubriik 2: Konkurentsivõimeline ja 

innovaatiline Euroopa 

Sisaldab programme ja vahendeid, millega 

toetatakse järgmist: 

Sisaldab programme ja vahendeid, millega 

toetatakse järgmist: 

– majanduslik, sotsiaalne ja 

territoriaalne ühtekuuluvus (eelarve 

täitmine koostöös liikmesriikidega): 

– teadusuuringud ja innovatsioon 

 investeeringud innovatsiooni, 

digiteerimine, taasindustrialiseerimine, 

VKEd, transport, kohanemine 

kliimamuutustega 

– tööstus, ettevõtlus ning väikesed ja 

keskmise suurusega ettevõtjad 

 tööhõive, sotsiaalküsimused ja 

sotsiaalne kaasatus

– suured taristuprojektid 

– haridus ja elukestev õpe – transport, digiteerimine, energia

– kultuur, kodakondsus ja 

kommunikatsioon 

– kaubandus 

– tervis ja toiduohutus  

– varjupaik, ränne ja integratsioon, 

õigus ja tarbijad 

 

– riikide haldusasutuste toetamine ja 

kooskõlastamine 

 

Rubriik 3: Maailmas toimuva eest 

suurema vastutuse võtmine 

Rubriik 3: Euroala reform 

jätkusuutlikkuse ja majanduskasvu nimel 

Sisaldab programme ja vahendeid, millega 

toetatakse järgmist: 

Sisaldab programme ja vahendeid, millega 

toetatakse järgmist: 

– rahvusvaheline koostöö ja areng – euroala stabiliseerimise 

mehhanism 

– naabrus – toetusprogramm liikmesriikidele 

läbirääkimiste tulemusel euroalast 

lahkumiseks 

– laienemine  

– humanitaarabi  

– kaubandus  

– ELi usaldusfondide ja välissuhete 

valdkonna rahastamisvahendite toetamine 

 

Rubriik 4: Kõigile julgeoleku, rahu ja 

stabiilsuse tagamine 

Rubriik 4: Kaasav ühiskond ja tugev 

maapiirkondade maastik Euroopas 

Sisaldab programme ja vahendeid, millega 

toetatakse järgmist: 

Sisaldab programme ja vahendeid, millega 

toetatakse järgmist: 

– julgeolek – majanduslik, sotsiaalne ja 

territoriaalne ühtekuuluvus 

– kriisile reageerimine ja stabiilsus  – põllumajandus ja maaelu areng 

– ühine välis- ja julgelolekupoliitika  – merendus ja kalandus 

– kaitse  
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Rubriik 5: Eurooplaste huve teeniv tõhus 

haldus 

Rubriik 5: Globaalne Euroopa 

– ELi töötajate rahastamine – humanitaarabi 

– ELi institutsioonide hoonete ja 

seadmete rahastamine 

– rahvusvaheline koostöö ja areng 

 – ELi usaldusfondide toetamine 

 Rubriik 6: Haldus 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  320 

Janusz Lewandowski 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 65 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

65. usub seepärast, et rubriikide senist 

esitlusviisi on vaja mõneti parandada, kuid 

on kõigi põhjendamatute radikaalsete 

muudatuste vastu; teeb seetõttu 2020. aasta 

järgse mitmeaastase finantsraamistiku 

ülesehituse kohta järgmised ettepanekud; 

65. usub seepärast, et rubriikide senist 

esitlusviisi on vaja mõneti parandada, kuid 

on kõigi põhjendamatute radikaalsete 

muudatuste vastu; teeb seetõttu 2020. aasta 

järgse mitmeaastase finantsraamistiku 

ülesehituse kohta järgmised ettepanekud; 

  

Rubriik 1: Tugevam ja jätkusuutlikum 

majandus 

Rubriik 1: Arukas ja kaasav 

majanduskasv 

 a. Konkurentsivõime majanduskasvu 

ja tööhõive tagamiseks 

 b. Majanduslik, sotsiaalne ja 

territoriaalne ühtekuuluvus 

Sisaldab programme ja vahendeid, 

millega toetatakse järgmist: 
 

otsese eelarve täitmise korral järgmist:  

– teadusuuringud ja innovatsioon  

– tööstus, ettevõtlus ning väikesed ja 

keskmise suurusega ettevõtjad  

 

– suured taristuprojektid  

– transport, digiteerimine, energia  

– keskkond ja kohanemine 

kliimamuutustega 

 

– põllumajandus ja maaelu areng  

– merendus ja kalandus  

– horisontaalsed 

(rahastamis)vahendid, millega toetatakse 

investeeringuid Euroopas (võimalik 

koondrahastamisvahend ELi tasandil, sh 
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EFSI) 

Rubriik 2: Tugevam ühtekuuluvus ja 

solidaarsus Euroopas 

Rubriik 2: Kestlik majanduskasv: 

loodusvarad 

Sisaldab programme ja vahendeid, 

millega toetatakse järgmist: 

 

– majanduslik, sotsiaalne ja 

territoriaalne ühtekuuluvus (eelarve 

täitmine koostöös liikmesriikidega): 

 

 investeeringud innovatsiooni, 

digiteerimine, taasindustrialiseerimine, 

VKEd, transport, kohanemine 

kliimamuutustega 

 

 tööhõive, sotsiaalküsimused ja 

sotsiaalne kaasatus



– haridus ja elukestev õpe 

– kultuur, kodakondsus ja 

kommunikatsioon 

 

– tervis ja toiduohutus  

– varjupaik, ränne ja integratsioon, 

õigus ja tarbijad 

 

– riikide haldusasutuste toetamine ja 

kooskõlastamine 

 

Rubriik 3: Maailmas toimuva eest 

suurema vastutuse võtmine 

Rubriik 3: Julgeolek, kodakondsus ja 

kaitsevaldkond 

Sisaldab programme ja vahendeid, 

millega toetatakse järgmist: 

 

– rahvusvaheline koostöö ja areng  

– naabrus  

– laienemine  

– humanitaarabi  

– kaubandus  

– ELi usaldusfondide ja välissuhete 

valdkonna rahastamisvahendite toetamine 

 

Rubriik 4: Kõigile julgeoleku, rahu ja 

stabiilsuse tagamine 

Rubriik 4: Globaalne Euroopa 

Sisaldab programme ja vahendeid, 

millega toetatakse järgmist: 

 

– julgeolek  

– kriisile reageerimine ja stabiilsus   

– ühine välis- ja julgelolekupoliitika   

– kaitse  

Rubriik 5: Eurooplaste huve teeniv tõhus 

haldus 

Rubriik 5: Haldus 

– ELi töötajate rahastamine  

– ELi institutsioonide hoonete ja 

seadmete rahastamine 
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Muudatusettepanek  321 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu, Giovanni La Via 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 65 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

65. usub seepärast, et rubriikide senist 

esitlusviisi on vaja mõneti parandada, kuid 

on kõigi põhjendamatute radikaalsete 

muudatuste vastu; teeb seetõttu 2020. aasta 

järgse mitmeaastase finantsraamistiku 

ülesehituse kohta järgmised ettepanekud; 

65. usub seepärast, et rubriikide senist 

esitlusviisi on vaja mõneti parandada, kuid 

on kõigi põhjendamatute radikaalsete 

muudatuste vastu; teeb seetõttu 2020. aasta 

järgse mitmeaastase finantsraamistiku 

ülesehituse kohta järgmised ettepanekud; 

Rubriik 1: Tugevam ja jätkusuutlikum 

majandus 

Rubriik 1: Tugevam, jätkusuutlikum ja 

digitaalsem majandus 

Sisaldab programme ja vahendeid, millega 

toetatakse järgmist: 
Sisaldab programme ja vahendeid, millega 

toetatakse järgmist: 
otsese eelarve täitmise korral järgmist: otsese eelarve täitmise korral järgmist: 

– teadusuuringud ja innovatsioon – teadusuuringud ja innovatsioon 

– tööstus, ettevõtlus ning väikesed ja 

keskmise suurusega ettevõtjad  

– tööstus, ettevõtlus ning väikesed ja 

keskmise suurusega ettevõtjad  

 – majanduse ja ühiskonna 

digiüleminek 

– suured taristuprojektid – suured taristuprojektid 

– transport, digiteerimine, energia – transport ja energeetika 

– keskkond ja kohanemine 

kliimamuutustega 

– keskkond ja kohanemine 

kliimamuutustega 

– põllumajandus ja maaelu areng  

– merendus ja kalandus  

– horisontaalsed 

(rahastamis)vahendid, millega toetatakse 

investeeringuid Euroopas (võimalik 

koondrahastamisvahend ELi tasandil, sh 

EFSI) 

– horisontaalsed 

(rahastamis)vahendid, millega toetatakse 

investeeringuid Euroopas (võimalik 

koondrahastamisvahend ELi tasandil, sh 

EFSI) 

Rubriik 2: Tugevam ühtekuuluvus ja 

solidaarsus Euroopas 

Rubriik 2: Tugevam ühtekuuluvus ja 

solidaarsus Euroopas 

Sisaldab programme ja vahendeid, millega 

toetatakse järgmist: 

Sisaldab programme ja vahendeid, millega 

toetatakse järgmist: 

– majanduslik, sotsiaalne ja 

territoriaalne ühtekuuluvus (eelarve 

täitmine koostöös liikmesriikidega): 

– majanduslik, sotsiaalne ja 

territoriaalne ühtekuuluvus (eelarve 

täitmine koostöös liikmesriikidega): 

 investeeringud innovatsiooni, 

digiteerimine, taasindustrialiseerimine, 

VKEd, transport, kohanemine 

kliimamuutustega 

 investeeringud innovatsiooni, 

digiteerimine, taasindustrialiseerimine, 

VKEd, transport, kohanemine 

kliimamuutustega 
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 tööhõive, sotsiaalküsimused ja 

sotsiaalne kaasatus

 tööhõive, sotsiaalküsimused ja 

sotsiaalne kaasatus

– haridus ja elukestev õpe – haridus ja elukestev õpe

– kultuur, kodakondsus ja 

kommunikatsioon 

– kultuur, kodakondsus, meedia ja 

kommunikatsioon 

– tervis ja toiduohutus – tervis ja toiduohutus 

– varjupaik, ränne ja integratsioon, 

õigus ja tarbijad 

– varjupaik, ränne ja integratsioon, 

õigus ja tarbijad 

– riikide haldusasutuste toetamine ja 

kooskõlastamine 

– riikide haldusasutuste toetamine ja 

kooskõlastamine 

 Rubriik 2 a (uus) Tugevam ja jätkusuutlik 

põllumajandus ja kalandus 
 Sisaldab programme ja vahendeid, 

millega toetatakse järgmist: 

 – põllumajandus ja maaelu areng 

 – merendus ja kalandus 

Rubriik 3: Maailmas toimuva eest 

suurema vastutuse võtmine 

Rubriik 3: Maailmas toimuva eest 

suurema vastutuse võtmine 

Sisaldab programme ja vahendeid, millega 

toetatakse järgmist: 

Sisaldab programme ja vahendeid, millega 

toetatakse järgmist: 

– rahvusvaheline koostöö ja areng – rahvusvaheline koostöö ja areng 

– naabrus – naabrus 

– laienemine – laienemine 

– humanitaarabi – humanitaarabi 

– kaubandus – kaubandus 

– ELi usaldusfondide ja välissuhete 

valdkonna rahastamisvahendite toetamine 

– ELi usaldusfondide ja välissuhete 

valdkonna rahastamisvahendite toetamine 

Rubriik 4: Kõigile julgeoleku, rahu ja 

stabiilsuse tagamine 

Rubriik 4: Kõigile julgeoleku, rahu ja 

stabiilsuse tagamine 

Sisaldab programme ja vahendeid, millega 

toetatakse järgmist: 

Sisaldab programme ja vahendeid, millega 

toetatakse järgmist: 

– julgeolek – julgeolek 

– kriisile reageerimine ja stabiilsus  – kriisile reageerimine ja stabiilsus, 

sealhulgas kodanikukaitse 
– ühine välis- ja julgelolekupoliitika  – ühine välis- ja julgelolekupoliitika  

– kaitse – kaitsealased teadusuuringud ja 

innovatsioon 

Rubriik 5: Eurooplaste huve teeniv 

tõhus haldus 

Rubriik 5: Eurooplaste huve teeniv 

tõhus haldus 

– ELi töötajate rahastamine – ELi töötajate rahastamine 

– ELi institutsioonide hoonete ja 

seadmete rahastamine 

– ELi institutsioonide hoonete ja 

seadmete rahastamine 

Or. en 
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Muudatusettepanek  322 

Ivana Maletić 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 65 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

65. usub seepärast, et rubriikide senist 

esitlusviisi on vaja mõneti parandada, kuid 

on kõigi põhjendamatute radikaalsete 

muudatuste vastu; teeb seetõttu 2020. aasta 

järgse mitmeaastase finantsraamistiku 

ülesehituse kohta järgmised ettepanekud; 

65. usub seepärast, et rubriikide senist 

esitlusviisi on vaja mõneti parandada, kuid 

on kõigi põhjendamatute radikaalsete 

muudatuste vastu; teeb seetõttu 2020. aasta 

järgse mitmeaastase finantsraamistiku 

ülesehituse kohta järgmised ettepanekud; 

Rubriik 1: Tugevam ja jätkusuutlikum 

majandus 

Rubriik 1: Tugevam ja 

konkurentsivõimelisem majandus 

Sisaldab programme ja vahendeid, millega 

toetatakse järgmist: 
Sisaldab programme ja vahendeid, millega 

toetatakse järgmist: 

otsese eelarve täitmise korral järgmist: otsese eelarve täitmise korral järgmist: 

– teadusuuringud ja innovatsioon – teadusuuringud ja innovatsioon 
– tööstus, ettevõtlus ning väikesed ja 

keskmise suurusega ettevõtjad  

– tööstus, ettevõtlus ning väikesed ja 

keskmise suurusega ettevõtjad 

– suured taristuprojektid – suured taristuprojektid 
– transport, digiteerimine, energia – transport, digiteerimine, energia 
– keskkond ja kohanemine 

kliimamuutustega 
 

– põllumajandus ja maaelu areng  
– merendus ja kalandus  
– horisontaalsed 

(rahastamis)vahendid, millega toetatakse 

investeeringuid Euroopas (võimalik 

koondrahastamisvahend ELi tasandil, sh 

EFSI) 

 

  
 Rubriik 2: Säästev areng, 

loodusressursside säilitamine ja 

majandamine 

 – põllumajandus ja maaelu areng 

 – merendus ja kalandus 

 – keskkond ja kohanemine 

kliimamuutustega 

Rubriik 2: Tugevam ühtekuuluvus ja 

solidaarsus Euroopas 

Rubriik 3: Tugevam ühtekuuluvus ja 

solidaarsus Euroopas 

Sisaldab programme ja vahendeid, millega 

toetatakse järgmist: 

Sisaldab programme ja vahendeid, millega 

toetatakse järgmist: 

– majanduslik, sotsiaalne ja 

territoriaalne ühtekuuluvus (eelarve 

täitmine koostöös liikmesriikidega): 

– majanduslik, sotsiaalne ja 

territoriaalne ühtekuuluvus (eelarve 

täitmine koostöös liikmesriikidega): 

 investeeringud innovatsiooni,  investeeringud innovatsiooni, 
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digiteerimine, taasindustrialiseerimine, 

VKEd, transport, kohanemine 

kliimamuutustega 

digiteerimine, taasindustrialiseerimine, 

VKEd, transport, kohanemine 

kliimamuutustega 

 tööhõive, sotsiaalküsimused ja 

sotsiaalne kaasatus

 tööhõive, sotsiaalküsimused ja 

sotsiaalne kaasatus

– haridus ja elukestev õpe – haridus ja elukestev õpe

– kultuur, kodakondsus ja 

kommunikatsioon 

– kultuur, kodakondsus ja 

kommunikatsioon 

– tervis ja toiduohutus – tervis ja toiduohutus 

– varjupaik, ränne ja integratsioon, 

õigus ja tarbijad 

– varjupaik, ränne ja integratsioon, 

õigus ja tarbijad 

– riikide haldusasutuste toetamine ja 

kooskõlastamine 

– riikide haldusasutuste toetamine ja 

kooskõlastamine 

Rubriik 3: Maailmas toimuva eest suurema 

vastutuse võtmine 

Rubriik 4: Maailmas toimuva eest suurema 

vastutuse võtmine 

Sisaldab programme ja vahendeid, millega 

toetatakse järgmist: 

Sisaldab programme ja vahendeid, millega 

toetatakse järgmist: 

  

– rahvusvaheline koostöö ja areng – rahvusvaheline koostöö ja areng 

– naabrus – naabrus 

– laienemine – laienemine 

– humanitaarabi – humanitaarabi 

– kaubandus – kaubandus 

– ELi usaldusfondide ja välissuhete 

valdkonna rahastamisvahendite toetamine 

– ELi usaldusfondide ja välissuhete 

valdkonna rahastamisvahendite toetamine 

Rubriik 4: Kõigile julgeoleku, rahu ja 

stabiilsuse tagamine 

Rubriik 5: Kõigile julgeoleku, rahu ja 

stabiilsuse tagamine 

Sisaldab programme ja vahendeid, millega 

toetatakse järgmist: 

Sisaldab programme ja vahendeid, millega 

toetatakse järgmist: 

– julgeolek – julgeolek 

– kriisile reageerimine ja stabiilsus  – kriisile reageerimine ja stabiilsus  

– ühine välis- ja julgelolekupoliitika  – ühine välis- ja julgelolekupoliitika  

– kaitse – kaitse 

Rubriik 5: Eurooplaste huve teeniv tõhus 

haldus 

Rubriik 6: Eurooplaste huve teeniv tõhus 

haldus 

– ELi töötajate rahastamine – ELi töötajate rahastamine 

– ELi institutsioonide hoonete ja 

seadmete rahastamine 

– ELi institutsioonide hoonete ja 

seadmete rahastamine 

Or. en 

Muudatusettepanek  323 

Jens Geier, Josef Weidenholzer, Miroslav Poche, Péter Niedermüller, Claude Moraes, 

Derek Vaughan, Clare Moody, Soraya Post, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Resolutsiooni ettepanek 
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Punkt 65 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

65. usub seepärast, et rubriikide senist 

esitlusviisi on vaja mõneti parandada, kuid 

on kõigi põhjendamatute radikaalsete 

muudatuste vastu; teeb seetõttu 2020. aasta 

järgse mitmeaastase finantsraamistiku 

ülesehituse kohta järgmised ettepanekud; 

65. usub seepärast, et rubriikide senist 

esitlusviisi on vaja mõneti parandada, kuid 

on kõigi põhjendamatute radikaalsete 

muudatuste vastu; teeb seetõttu 2020. aasta 

järgse mitmeaastase finantsraamistiku 

ülesehituse kohta järgmised ettepanekud; 

Rubriik 1: Tugevam ja jätkusuutlikum 

majandus 

Rubriik 1: Tugevam ja jätkusuutlikum 

majandus 

Sisaldab programme ja vahendeid, millega 

toetatakse järgmist: 

Sisaldab programme ja vahendeid, millega 

toetatakse järgmist: 

otsese eelarve täitmise korral järgmist: otsese eelarve täitmise korral järgmist: 

– teadusuuringud ja innovatsioon – teadusuuringud ja innovatsioon 

 – Euroopa ühiskonna ja majanduse 

digiüleminek 

– tööstus, ettevõtlus ning väikesed ja 

keskmise suurusega ettevõtjad  

– tööstus, ettevõtlus ning väikesed ja 

keskmise suurusega ettevõtjad  

– suured taristuprojektid – suured taristuprojektid 

– transport, digiteerimine, energia – transport, energia, kosmos 

– keskkond ja kohanemine 

kliimamuutustega 

– keskkond ja kliimamuutuste 

leevendamine ning nendega kohanemine 

– põllumajandus ja maaelu areng – põllumajandus ja maaelu areng 

– merendus ja kalandus – merendus ja kalandus 

  

– horisontaalsed 

(rahastamis)vahendid, millega toetatakse 

investeeringuid Euroopas (võimalik 

koondrahastamisvahend ELi tasandil, sh 

EFSI) 

– horisontaalsed 

(rahastamis)vahendid, millega toetatakse 

investeeringuid Euroopas (võimalik 

koondrahastamisvahend ELi tasandil, sh 

EFSI) 

Rubriik 2: Tugevam ühtekuuluvus ja 

solidaarsus Euroopas 

Rubriik 2: Tugevam ühtekuuluvus ja 

solidaarsus Euroopas 

Sisaldab programme ja vahendeid, millega 

toetatakse järgmist: 

Sisaldab programme ja vahendeid, millega 

toetatakse järgmist: 

– majanduslik, sotsiaalne ja 

territoriaalne ühtekuuluvus (eelarve 

täitmine koostöös liikmesriikidega): 

– majanduslik, sotsiaalne ja 

territoriaalne ühtekuuluvus (eelarve 

täitmine koostöös liikmesriikidega): 

 investeeringud innovatsiooni, 

digiteerimine, taasindustrialiseerimine, 

VKEd, transport, kohanemine 

kliimamuutustega 

 investeeringud innovatsiooni, 

teadusuuringud, digiteerimine, 

tööstusüleminek, VKEd, transport, 

kohanemine kliimamuutustega ja nende 

leevendamine, energia ja keskkond 

 tööhõive, sotsiaalküsimused ja  tööhõive, haridus, 
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sotsiaalne kaasatus sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus, 

suutlikkuse suurendamine 

– haridus ja elukestev õpe – haridus, noored ja elukestev õpe 

 – demokraatia, õigusriik, 

põhiõigused 

– kultuur, kodakondsus ja 

kommunikatsioon 

– kultuur, kodakondsus ja 

kommunikatsioon 

– tervis ja toiduohutus – tervis ja toiduohutus 

– varjupaik, ränne ja integratsioon, 

õigus ja tarbijad 

– varjupaik, ränne ja integratsioon, 

õigus ja tarbijad 

– riikide haldusasutuste toetamine ja 

kooskõlastamine 

– riikide haldusasutuste toetamine ja 

kooskõlastamine 

 – sooline võrdõiguslikkus 

Rubriik 3: Maailmas toimuva eest 

suurema vastutuse võtmine 

Rubriik 3: Maailmas toimuva eest 

suurema vastutuse võtmine 

Sisaldab programme ja vahendeid, millega 

toetatakse järgmist: 

Sisaldab programme ja vahendeid, millega 

toetatakse järgmist: 

 – inimõigused, demokraatia ja 

õigusriigi põhimõte 

– rahvusvaheline koostöö ja areng – rahvusvaheline koostöö ja areng 

– naabrus – naabrus 

– laienemine – laienemine 

– humanitaarabi – humanitaarabi 

– kaubandus – kaubandus 

 – sooline võrdõiguslikkus 

– ELi usaldusfondide ja välissuhete 

valdkonna rahastamisvahendite toetamine 

– ELi usaldusfondide ja välissuhete 

valdkonna rahastamisvahendite toetamine 

Rubriik 4: Kõigile julgeoleku, rahu ja 

stabiilsuse tagamine 

Rubriik 4: Kõigile julgeoleku, rahu ja 

stabiilsuse tagamine 

Sisaldab programme ja vahendeid, millega 

toetatakse järgmist: 

Sisaldab programme ja vahendeid, millega 

toetatakse järgmist: 

– julgeolek – julgeolek 

 –küberturvalisus 

– kriisile reageerimine ja stabiilsus – kriisile reageerimine ja stabiilsus 

– ühine välis- ja julgelolekupoliitika – ühine välis- ja julgelolekupoliitika 

– kaitse – kaitse 

Rubriik 5: Eurooplaste huve teeniv 

tõhus haldus 

Rubriik 5: Eurooplaste huve teeniv 

tõhus haldus 

– ELi töötajate rahastamine – ELi töötajate rahastamine 
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– ELi institutsioonide hoonete ja 

seadmete rahastamine 

– ELi institutsioonide hoonete ja 

seadmete rahastamine 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  324 

Marita Ulvskog 

tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 65 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

65. usub seepärast, et rubriikide senist 

esitlusviisi on vaja mõneti parandada, kuid 

on kõigi põhjendamatute radikaalsete 

muudatuste vastu; teeb seetõttu 2020. aasta 

järgse mitmeaastase finantsraamistiku 

ülesehituse kohta järgmised ettepanekud; 

65. usub seepärast, et rubriikide senist 

esitlusviisi on vaja mõneti parandada, kuid 

on kõigi põhjendamatute radikaalsete 

muudatuste vastu; teeb seetõttu 2020. aasta 

järgse mitmeaastase finantsraamistiku 

ülesehituse kohta järgmised ettepanekud; 

Rubriik 1: Tugevam ja jätkusuutlikum 

majandus 

Rubriik 1: Tugevam ja jätkusuutlikum 

majandus 

Sisaldab programme ja vahendeid, millega 

toetatakse järgmist: 

Sisaldab programme ja vahendeid, millega 

toetatakse järgmist: 

otsese eelarve täitmise korral järgmist: otsese eelarve täitmise korral järgmist: 

– teadusuuringud ja innovatsioon – teadusuuringud ja innovatsioon 

– tööstus, ettevõtlus ning väikesed ja 

keskmise suurusega ettevõtjad  

– tööstus, ettevõtlus ning väikesed ja 

keskmise suurusega ettevõtjad  

– suured taristuprojektid – suured taristuprojektid 

– transport, digiteerimine, energia – transport, digiteerimine, energia 

– keskkond ja kohanemine 

kliimamuutustega 

– keskkond ja kohanemine 

kliimamuutustega 

– põllumajandus ja maaelu areng – põllumajandus ja maaelu areng 

– merendus ja kalandus – merendus ja kalandus 

– horisontaalsed 

(rahastamis)vahendid, millega toetatakse 

investeeringuid Euroopas (võimalik 

koondrahastamisvahend ELi tasandil, sh 

EFSI) 

– horisontaalsed 

(rahastamis)vahendid, millega toetatakse 

investeeringuid Euroopas (võimalik 

koondrahastamisvahend ELi tasandil, sh 

EFSI) 

Rubriik 2: Tugevam ühtekuuluvus ja 

solidaarsus Euroopas 

Rubriik 2: Tugevam ühtekuuluvus ja 

solidaarsus Euroopas 

Sisaldab programme ja vahendeid, millega 

toetatakse järgmist: 

Sisaldab programme ja vahendeid, millega 

toetatakse järgmist: 

– majanduslik, sotsiaalne ja 

territoriaalne ühtekuuluvus (eelarve 

– majanduslik, sotsiaalne ja 

territoriaalne ühtekuuluvus (eelarve 
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täitmine koostöös liikmesriikidega): täitmine koostöös liikmesriikidega): 

 investeeringud innovatsiooni, 

digiteerimine, taasindustrialiseerimine, 

VKEd, transport, kohanemine 

kliimamuutustega 

 investeeringud innovatsiooni, 

digiteerimine, taasindustrialiseerimine, 

VKEd, transport, kohanemine 

kliimamuutustega ja demograafilised 

probleemid 

 tööhõive, sotsiaalküsimused ja 

sotsiaalne kaasatus

 tööhõive, sotsiaalküsimused ja 

sotsiaalne kaasatus, ebavõrdsuse 

vähendamine ja vaesusega võitlemine 

  oskuste ja kvalifikatsioonide 

viimine tööturu vajadustega kooskõlla

  liikmesriikide ja kandidaatriikide 

vahel tööjõu soorituse vaheliste erinevuste 

vähendamine

– haridus ja elukestev õpe – haridus, erilise rõhuasetusega digi- 

ja ettevõtlusoskustele, ja elukestev õpe 

– kultuur, kodakondsus ja 

kommunikatsioon 

– kultuur, kodakondsus ja 

kommunikatsioon 

– tervis ja toiduohutus – tervis ja toiduohutus 

– varjupaik, ränne ja integratsioon, 

õigus ja tarbijad 

– varjupaik, ränne ja integratsioon, 

õigus ja tarbijad 

– riikide haldusasutuste toetamine ja 

kooskõlastamine 

– riikide haldusasutuste toetamine ja 

kooskõlastamine 

Rubriik 3: Maailmas toimuva eest 

suurema vastutuse võtmine 

Rubriik 3: Maailmas toimuva eest 

suurema vastutuse võtmine 

Sisaldab programme ja vahendeid, millega 

toetatakse järgmist: 

Sisaldab programme ja vahendeid, millega 

toetatakse järgmist: 

– rahvusvaheline koostöö ja areng – rahvusvaheline koostöö ja areng 

– naabrus – naabrus 

– laienemine – laienemine 

– humanitaarabi – humanitaarabi 

– kaubandus – kaubandus 

– ELi usaldusfondide ja välissuhete 

valdkonna rahastamisvahendite toetamine 

– ELi usaldusfondide ja välissuhete 

valdkonna rahastamisvahendite toetamine 

Rubriik 4: Kõigile julgeoleku, rahu ja 

stabiilsuse tagamine 

Rubriik 4: Kõigile julgeoleku, rahu ja 

stabiilsuse tagamine 

Sisaldab programme ja vahendeid, millega 

toetatakse järgmist: 

Sisaldab programme ja vahendeid, millega 

toetatakse järgmist: 

– julgeolek – julgeolek 

– kriisile reageerimine ja stabiilsus – kriisile reageerimine ja stabiilsus 
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– ühine välis- ja julgelolekupoliitika – ühine välis- ja julgeolekupoliitika 

– kaitse – kaitse 

Rubriik 5: Eurooplaste huve teeniv 

tõhus haldus 

Rubriik 5: Eurooplaste huve teeniv 

tõhus haldus 

– ELi töötajate rahastamine – ELi töötajate rahastamine 

– ELi institutsioonide hoonete ja 

seadmete rahastamine 

– ELi institutsioonide hoonete ja 

seadmete rahastamine 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  325 

Tiemo Wölken 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 65 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

65. usub seepärast, et rubriikide senist 

esitlusviisi on vaja mõneti parandada, kuid 

on kõigi põhjendamatute radikaalsete 

muudatuste vastu; teeb seetõttu 2020. aasta 

järgse mitmeaastase finantsraamistiku 

ülesehituse kohta järgmised ettepanekud; 

65. usub seepärast, et rubriikide senist 

esitlusviisi on vaja mõneti parandada, kuid 

on kõigi põhjendamatute radikaalsete 

muudatuste vastu; teeb seetõttu 2020. aasta 

järgse mitmeaastase finantsraamistiku 

ülesehituse kohta järgmised ettepanekud; 

Rubriik 1: Tugevam ja jätkusuutlikum 

majandus 

Rubriik 1: Tugevam ja jätkusuutlikum 

majandus 

Sisaldab programme ja vahendeid, millega 

toetatakse järgmist: 
Sisaldab programme ja vahendeid, millega 

vastavalt kestliku arengu eesmärkidele ja 

Pariisi kokkuleppe sihtidele edendatakse 

jätkusuutlikku majandust ja CO2-heite 

vähendamist, toetatakse järgmist: 

otsese eelarve täitmise korral järgmist: otsese eelarve täitmise korral järgmist: 

– teadusuuringud ja innovatsioon – teadusuuringud ja innovatsioon 
– tööstus, ettevõtlus ning väikesed ja 

keskmise suurusega ettevõtjad  

– tööstus, ettevõtlus ning väikesed ja 

keskmise suurusega ettevõtjad 

– suured taristuprojektid – suured taristuprojektid 
– transport, digiteerimine, energia – transport, digiteerimine, energia 
– keskkond ja kohanemine 

kliimamuutustega 

– keskkond, sealhulgas looduse 

rahastamine bioloogilise mitmekesisuse 

kadumise peatamiseks, ja kohanemine 

kliimamuutustega 
– põllumajandus ja maaelu areng – põllumajandus ja maaelu areng 
– merendus ja kalandus – merendus ja kalandus 
– horisontaalsed 

(rahastamis)vahendid, millega toetatakse 

investeeringuid Euroopas (võimalik 

koondrahastamisvahend ELi tasandil, sh 

– horisontaalsed 

(rahastamis)vahendid, millega toetatakse 

investeeringuid Euroopas (võimalik 

koondrahastamisvahend ELi tasandil, sh 
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EFSI) EFSI) 
Rubriik 2: Tugevam ühtekuuluvus ja 

solidaarsus Euroopas 

Rubriik 2: Tugevam ühtekuuluvus ja 

solidaarsus Euroopas 
Sisaldab programme ja vahendeid, millega 

toetatakse järgmist: 

Sisaldab programme ja vahendeid, millega 

toetatakse järgmist: 

– majanduslik, sotsiaalne ja 

territoriaalne ühtekuuluvus (eelarve 

täitmine koostöös liikmesriikidega): 

– majanduslik, sotsiaalne ja 

territoriaalne ühtekuuluvus (eelarve 

täitmine koostöös liikmesriikidega): 

 investeeringud innovatsiooni, 

digiteerimine, taasindustrialiseerimine, 

VKEd, transport, kohanemine 

kliimamuutustega 

 investeeringud innovatsiooni, 

digiteerimine, taasindustrialiseerimine, 

VKEd, transport, kohanemine 

kliimamuutustega 

 tööhõive, sotsiaalküsimused ja 

sotsiaalne kaasatus

 tööhõive, sotsiaalküsimused ja 

sotsiaalne kaasatus

– haridus ja elukestev õpe – haridus ja elukestev õpe

– kultuur, kodakondsus ja 

kommunikatsioon 

– kultuur, kodakondsus ja 

kommunikatsioon 

– tervis ja toiduohutus – tervis ja toiduohutus 

– varjupaik, ränne ja integratsioon, 

õigus ja tarbijad 

– varjupaik, ränne ja integratsioon, 

õigus ja tarbijad 

– riikide haldusasutuste toetamine ja 

kooskõlastamine 

– riikide haldusasutuste toetamine ja 

kooskõlastamine 

Rubriik 3: Maailmas toimuva eest 

suurema vastutuse võtmine 

Rubriik 3: Maailmas toimuva eest 

suurema vastutuse võtmine 
Sisaldab programme ja vahendeid, millega 

toetatakse järgmist: 

Sisaldab programme ja vahendeid, millega 

toetatakse järgmist: 

  

– rahvusvaheline koostöö ja areng – rahvusvaheline koostöö ja areng 

– naabrus – naabrus 

– laienemine – laienemine 

– humanitaarabi – humanitaarabi 

– kaubandus – kaubandus 

– ELi usaldusfondide ja välissuhete 

valdkonna rahastamisvahendite toetamine 

– ELi usaldusfondide ja välissuhete 

valdkonna rahastamisvahendite toetamine 

Rubriik 4: Kõigile julgeoleku, rahu ja 

stabiilsuse tagamine 

Rubriik 4: Kõigile julgeoleku, rahu ja 

stabiilsuse tagamine 

Sisaldab programme ja vahendeid, millega 

toetatakse järgmist: 

Sisaldab programme ja vahendeid, millega 

toetatakse järgmist: 

– julgeolek – julgeolek 

– kriisile reageerimine ja stabiilsus  – kriisile reageerimine ja stabiilsus  

– ühine välis- ja julgelolekupoliitika  – ühine välis- ja julgelolekupoliitika  

– kaitse – kaitse 

Rubriik 5: Eurooplaste huve teeniv 

tõhus haldus 

Rubriik 5: Eurooplaste huve teeniv 

tõhus haldus 

– ELi töötajate rahastamine – ELi töötajate rahastamine 

– ELi institutsioonide hoonete ja – ELi institutsioonide hoonete ja 
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seadmete rahastamine seadmete rahastamine 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  326 

Paul Rübig 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 65 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

65. usub seepärast, et rubriikide senist 

esitlusviisi on vaja mõneti parandada, kuid 

on kõigi põhjendamatute radikaalsete 

muudatuste vastu; teeb seetõttu 2020. aasta 

järgse mitmeaastase finantsraamistiku 

ülesehituse kohta järgmised ettepanekud; 

65. usub seepärast, et rubriikide senist 

esitlusviisi on vaja mõneti parandada, kuid 

on kõigi põhjendamatute radikaalsete 

muudatuste vastu; teeb seetõttu 2020. aasta 

järgse mitmeaastase finantsraamistiku 

ülesehituse kohta järgmised ettepanekud; 

Rubriik 1: Tugevam ja jätkusuutlikum 

majandus 

Rubriik 1: Tugevam ja jätkusuutlikum 

majandus 

Sisaldab programme ja vahendeid, millega 

toetatakse 
Sisaldab programme ja vahendeid, millega 

toetatakse 
otsese eelarve täitmise korral järgmist: otsese eelarve täitmise korral järgmist: 

– teadusuuringud ja innovatsioon – teadusuuringud ja innovatsioon 

– tööstus, ettevõtlus ning väikesed ja 

keskmise suurusega ettevõtjad  

– tööstus, ettevõtlus ning väikesed ja 

keskmise suurusega ettevõtjad  

– suured taristuprojektid – suured taristuprojektid 

– transport, digiteerimine, energia – transport, digiteerimine, energia 

– keskkond ja kohanemine 

kliimamuutustega 

– keskkond ja kohanemine 

kliimamuutustega 

– põllumajandus ja maaelu areng – põllumajandus ja maaelu areng 

– merendus ja kalandus – merendus ja kalandus 

– horisontaalsed 

(rahastamis)vahendid, millega toetatakse 

investeeringuid Euroopas (võimalik 

koondrahastamisvahend ELi tasandil, sh 

EFSI) 

– horisontaalsed 

(rahastamis)vahendid, millega toetatakse 

investeeringuid Euroopas (võimalik 

koondrahastamisvahend ELi tasandil, sh 

EFSI) 

Rubriik 2: Tugevam ühtekuuluvus ja 

solidaarsus Euroopas 

Rubriik 2: Tugevam ühtekuuluvus ja 

solidaarsus Euroopas 

Sisaldab programme ja vahendeid, millega 

toetatakse järgmist: 

Sisaldab programme ja vahendeid, millega 

toetatakse järgmist: 

– majanduslik, sotsiaalne ja 

territoriaalne ühtekuuluvus (eelarve 

täitmine koostöös liikmesriikidega): 

– majanduslik, sotsiaalne ja 

territoriaalne ühtekuuluvus (eelarve 

täitmine koostöös liikmesriikidega): 

 investeeringud innovatsiooni, 

digiteerimine, taasindustrialiseerimine, 

VKEd, transport, kohanemine 

 investeeringud innovatsiooni, 

digiteerimine, taasindustrialiseerimine, 

VKEd, transport, kohanemine 
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kliimamuutustega kliimamuutustega 

 tööhõive, sotsiaalküsimused ja 

sotsiaalne kaasatus

 tööhõive, sotsiaalküsimused ja 

sotsiaalne kaasatus

– haridus ja elukestev õpe – haridus ja elukestev õpe

– kultuur, kodakondsus ja 

kommunikatsioon 

– kultuur, kodakondsus ja 

kommunikatsioon 

– tervis ja toiduohutus – tervis ja toiduohutus 

– varjupaik, ränne ja integratsioon, 

õigus ja tarbijad 

– varjupaik, ränne ja integratsioon, 

õigus ja tarbijad 

– riikide haldusasutuste toetamine ja 

kooskõlastamine 

– riikide haldusasutuste toetamine ja 

kooskõlastamine 

Rubriik 3: Maailmas toimuva eest 

suurema vastutuse võtmine 

Rubriik 3: Maailmas toimuva eest 

suurema vastutuse võtmine 

Sisaldab programme ja vahendeid, millega 

toetatakse järgmist: 

Sisaldab programme ja vahendeid, millega 

toetatakse järgmist: 

– rahvusvaheline koostöö ja areng – rahvusvaheline koostöö ja areng 

– naabrus – naabrus 

– laienemine – laienemine 

– humanitaarabi – humanitaarabi 

– kaubandus – kaubandus 

– ELi usaldusfondide ja välissuhete 

valdkonna rahastamisvahendite toetamine 

– ELi usaldusfondide ja välissuhete 

valdkonna rahastamisvahendite toetamine 

Rubriik 4: Kõigile julgeoleku, rahu ja 

stabiilsuse tagamine 

Rubriik 4: Kõigile julgeoleku, rahu ja 

stabiilsuse tagamine 

Sisaldab programme ja vahendeid, millega 

toetatakse järgmist: 

Sisaldab programme ja vahendeid, millega 

toetatakse järgmist: 

– julgeolek – julgeolek 

– kriisile reageerimine ja stabiilsus  – kriisile reageerimine ja stabiilsus  

– ühine välis- ja julgelolekupoliitika  – ühine välis- ja julgelolekupoliitika  

– kaitse – kaitseuuringud ja innovatsioon 

Rubriik 5: Eurooplaste huve teeniv 

tõhus haldus 

Rubriik 5: Eurooplaste huve teeniv 

tõhus haldus 

– ELi töötajate rahastamine – ELi töötajate rahastamine 

– ELi institutsioonide hoonete ja 

seadmete rahastamine 

– ELi institutsioonide hoonete ja 

seadmete rahastamine 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  327 

Jordi Solé 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 66 a (uus) 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 66 a. rõhutab tõsiasja, et Pariisi 

kliimakokkulepe peaks moodustama 

2020. aasta järgse mitmeaastase 

finantsraamistiku põhitelje; on seetõttu 

seisukohal, et kõiki poliitikaid ja 

programme tuleks põhjalikult uuendada, 

et need ühilduksid võimalikult hästi 

COP21-ga, et saada 2020. aasta järgse 

mitmeaastase finantsraamistiku raames 

vähemalt 50 % kliimamuutustega seotud 

kulutustest; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  328 

Jordi Solé 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 66 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 66 b. on seisukohal, et selleks, et kaitsta 

meie planeeti, hoolitseda rahva eest ning 

investeerida meie tulevikku ELis ja 

maailmas, tuleks tuumaalased, gaasi, 

teede ja kaitsega seotud kulud jätta välja 

mis tahes ELi eelarvest pärinevast otsesest 

või kaudsest toetusest; sellest tulenevalt ei 

tohiks ELi eelarvest rahastada enam 

otseselt ega kaudselt fossiilkütuste 

taristuid ELis ega väljaspool ELi; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  329 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Younous Omarjee 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Alapealkiri 16 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

Tugevam ja jätkusuutlikum majandus Tugevam, võrdsem1a ja jätkusuutlikum 

majandus 

 __________________ 

 1a Vaatamata mitmeaastasele 

finantsraamistikule (2014–2020) lisatud 

ühisavaldusele soolise võrdõiguslikkuse 

süvalaiendamise kohta on selles 

valdkonnas tehtud vähe edusamme ning 

aastaid 2014–2020 hõlmava mitmeaastase 

finantsraamistiku ajal ei ole kujunenud 

välja selget konkreetsete eesmärkide, 

sihtide ja eraldistega soolise 

võrdõiguslikkuse strateegiat. Käesoleva 

raporti raames on äärmiselt oluline 

ikooniline viide, milles tõstetakse esile 

potentsiaali, kuidas liidu üldine 

finantsraamistik võib aidata kaasa soolise 

võrdõiguslikkuse paranemisele ning 

tagada soolise võrdõiguslikkuse 

süvalaiendamise. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  330 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Alapealkiri 16 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

Tugevam ja jätkusuutlikum majandus Tugevam, jätkusuutlikum ja 

digitaalmajandus 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  331 

Ivana Maletić 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Alapealkiri 16 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

Tugevam ja jätkusuutlikum majandus Tugevam ja konkurentsivõimeline 

majandus 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  332 

Jordi Solé 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Alapealkiri 16 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

Tugevam ja jätkusuutlikum majandus Planeedi kaitsmine 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  333 

Gérard Deprez, Jean Arthuis, Urmas Paet, Louis Michel, Nils Torvalds, Pavel Telička, 

Dominique Riquet, Jan Huitema, Gerben-Jan Gerbrandy, Nedzhmi Ali 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 67 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

67. rõhutab, kui tähtis on Euroopa 

teadusruumi, energialiidu ja digitaalse 

ühtse turu kui Euroopa ühtse turu 

põhielementide väljakujundamine; 

67. rõhutab, kui tähtis on Euroopa 

teadusruumi, energialiidu, Euroopa ühtse 

transpordipiirkonna ja digitaalse ühtse 

turu kui Euroopa ühtse turu põhielementide 

väljakujundamine ning kordab vajadust 

Euroopa ühendamise rahastu – kui 

eesmärkide saavutamist toetava 

strateegilise vahendi – asjakohaseks 

rahastamiseks; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  334 

Marco Valli 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 67 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

67. rõhutab, kui tähtis on Euroopa 

teadusruumi, energialiidu ja digitaalse 

ühtse turu kui Euroopa ühtse turu 

põhielementide väljakujundamine; 

67. rõhutab, kui tähtis on energialiidu 

kliimamuutuste osas tulevikku vaatava 

poliitika, digitaalse ühtse turu ja Euroopa 

teadusruumi kui Euroopa ühtse turu 

põhielementide väljakujundamine; 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  335 

Jordi Solé 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 67 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

67. rõhutab, kui tähtis on Euroopa 

teadusruumi, energialiidu ja digitaalse 

ühtse turu kui Euroopa ühtse turu 

põhielementide väljakujundamine; 

67. rõhutab1a, kui tähtis on Euroopa 

teadusruumi, energialiidu ja digitaalse 

ühtse turu kui Euroopa ühtse turu 

põhielementide väljakujundamine; 

 __________________ 

 1a Punkt lisatakse peatüki „Tulevikku 

investeerimine“ alla.  

Or. en 

 

Muudatusettepanek  336 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 67 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 67 a. rõhutab vajadust suurema 
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sidususe järele ELi rahastamispoliitikate 

vahel ja oma Pariisi kokkuleppes võetud 

kohustuste täitmisel, mille kohaselt tuleb 

kõik rahavood suunata pikaajaliste 

kliimaeesmärkide täitmiseks; rõhutab 

sellega seoses mitmeaastase 

finantsraamistiku potentsiaali kiire 

ülemineku soodustamisel 

süsinikdioksiidiheitevaba Euroopa 

majanduse suunas aastaks 2050; palub 

lõpetada fossiilkütustesse investeerimine 

juba aastaks 2020, eraldades kokku 

vähemalt pool mitmeaastase 

finantsraamistiku vahenditest 

kliimaküsimustega seotud kulutusteks, ja 

teeb ettepaneku luua uus vahend, et 

kiirendada säästvamale energiasüsteemile 

üleminekut, toetades kohalikke 

omavalitsusi, energiaühistuid, aktiivseid 

energiatarbijaid ja ettevõtteid; 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  337 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 68 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

68. on seisukohal, et järgmise 

mitmeaastase finantsraamistiku ajal tuleks 

keskendada rohkem eelarveressursse 

valdkondadesse, mis näitavad selget 

Euroopa lisaväärtust ning ergutavad 

majanduskasvu, konkurentsivõimet ja 

tööhõivet; rõhutab sellega seoses, kui 

olulised on teadusuuringud ja innovatsioon 

jätkusuutliku, maailmas juhtpositsiooni 

omava ja teadmistepõhise majanduse 

loomisel, ning peab kahetsusväärseks, et 

piisavate rahaliste vahendite puudumise 

tõttu eraldati kehtiva mitmeaastase 

finantsraamistiku raames ELi rahalisi 

vahendeid vaid väikesele osale selle 

68. on seisukohal, et järgmise 

mitmeaastase finantsraamistiku ajal tuleks 

keskendada rohkem eelarveressursse 

valdkondadesse, mis näitavad selget 

Euroopa lisaväärtust ning ergutavad 

jätkusuutlikku majanduskasvu, 

konkurentsivõimet ja tööhõivet; rõhutab 

sellega seoses, kui olulised on 

teadusuuringud ja innovatsioon 

jätkusuutliku, maailmas juhtpositsiooni 

omava ja teadmistepõhise majanduse 

loomisel, ning peab kahetsusväärseks, et 

piisavate rahaliste vahendite puudumise 

tõttu eraldati kehtiva mitmeaastase 

finantsraamistiku raames ELi rahalisi 

vahendeid vaid väikesele osale selle 
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valdkonna kõrgetasemelistest projektidest; valdkonna kõrgetasemelistest projektidest, 

eriti selliste võtmeküsimuste puhul nagu 

ressursitõhusus, looduskapital ja 

ökosüsteemi teenused, rohelised töökohad 

(töö/amet) ja rahastamine; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  338 

Jordi Solé, Sven Giegold 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 68 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

68. on seisukohal, et järgmise 

mitmeaastase finantsraamistiku ajal tuleks 

keskendada rohkem eelarveressursse 

valdkondadesse, mis näitavad selget 

Euroopa lisaväärtust ning ergutavad 

majanduskasvu, konkurentsivõimet ja 

tööhõivet; rõhutab sellega seoses, kui 

olulised on teadusuuringud ja innovatsioon 

jätkusuutliku, maailmas juhtpositsiooni 

omava ja teadmistepõhise majanduse 

loomisel, ning peab kahetsusväärseks, et 

piisavate rahaliste vahendite puudumise 

tõttu eraldati kehtiva mitmeaastase 

finantsraamistiku raames ELi rahalisi 

vahendeid vaid väikesele osale selle 

valdkonna kõrgetasemelistest projektidest; 

68. on seisukohal1a, et2a järgmise 

mitmeaastase finantsraamistiku ajal tuleks 

keskendada rohkem eelarveressursse 

valdkondadesse, mis näitavad selget 

Euroopa lisaväärtust, tugevdavad Euroopa 

majandust ja muudavad selle 

vastupidavamaks, edendades pikaajalist 
konkurentsivõimet, kestlikkust ja 

solidaarsust; rõhutab sellega seoses, kui 

olulised on teadusuuringud ja innovatsioon 

jätkusuutliku, maailmas juhtpositsiooni 

omava ja teadmistepõhise majanduse 

loomisel, ning peab kahetsusväärseks, et 

piisavate rahaliste vahendite puudumise 

tõttu eraldati kehtiva mitmeaastase 

finantsraamistiku raames ELi rahalisi 

vahendeid vaid väikesele osale selle 

valdkonna kõrgetasemelistest projektidest; 

 __________________ 

 1a Punkt lisatakse peatüki „Tulevikku 

investeerimine“ alla. 

 2a Muudatusettepaneku tegi NABU – 

Naturschutzbund Deutschland e.V. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  339 

Marita Ulvskog 

tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 68 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

68. on seisukohal, et järgmise 

mitmeaastase finantsraamistiku ajal tuleks 

keskendada rohkem eelarveressursse 

valdkondadesse, mis näitavad selget 

Euroopa lisaväärtust ning ergutavad 

majanduskasvu, konkurentsivõimet ja 

tööhõivet; rõhutab sellega seoses, kui 

olulised on teadusuuringud ja 

innovatsioon jätkusuutliku, maailmas 

juhtpositsiooni omava ja teadmistepõhise 

majanduse loomisel, ning peab 

kahetsusväärseks, et piisavate rahaliste 

vahendite puudumise tõttu eraldati 

kehtiva mitmeaastase finantsraamistiku 

raames ELi rahalisi vahendeid vaid 

väikesele osale selle valdkonna 

kõrgetasemelistest projektidest; 

68. on seisukohal, et järgmise 

mitmeaastase finantsraamistiku ajal tuleks 

keskendada rohkem eelarveressursse 

valdkondadesse, mis näitavad selget 

Euroopa lisaväärtust ning ergutavad 

majandusarengut ja sotsiaalset kaasatust, 

konkurentsivõimet ja tööhõivet; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  340 

Marco Valli 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 68 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

68. on seisukohal, et järgmise 

mitmeaastase finantsraamistiku ajal tuleks 

keskendada rohkem eelarveressursse 

valdkondadesse, mis näitavad selget 

Euroopa lisaväärtust ning ergutavad 

majanduskasvu, konkurentsivõimet ja 

tööhõivet; rõhutab sellega seoses, kui 

olulised on teadusuuringud ja innovatsioon 

jätkusuutliku, maailmas juhtpositsiooni 

omava ja teadmistepõhise majanduse 

68. on seisukohal, et järgmise 

mitmeaastase finantsraamistiku ajal tuleks 

keskendada rohkem eelarveressursse 

valdkondadesse, mis näitavad selget 

Euroopa lisaväärtust, aitavad kaasa 

kliima- ja energiaalaste eesmärkide 

saavutamisele, ergutavad heaolu, 

konkurentsivõimet ja tööhõivet; rõhutab 

sellega seoses, kui olulised on 

teadusuuringud ja innovatsioon maailmas 
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loomisel, ning peab kahetsusväärseks, et 

piisavate rahaliste vahendite puudumise 

tõttu eraldati kehtiva mitmeaastase 

finantsraamistiku raames ELi rahalisi 

vahendeid vaid väikesele osale selle 

valdkonna kõrgetasemelistest projektidest; 

juhtpositsiooni omava ja teadmistepõhise 

kestliku majanduse loomisel, ning peab 

kahetsusväärseks, et piisavate rahaliste 

vahendite puudumise tõttu eraldati kehtiva 

mitmeaastase finantsraamistiku raames ELi 

rahalisi vahendeid vaid väikesele osale 

selle valdkonna kõrgetasemelistest 

projektidest; 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  341 

Eider Gardiazabal Rubial, Alfred Sant 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 68 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

68. on seisukohal, et järgmise 

mitmeaastase finantsraamistiku ajal tuleks 

keskendada rohkem eelarveressursse 

valdkondadesse, mis näitavad selget 

Euroopa lisaväärtust ning ergutavad 

majanduskasvu, konkurentsivõimet ja 

tööhõivet; rõhutab sellega seoses, kui 

olulised on teadusuuringud ja innovatsioon 

jätkusuutliku, maailmas juhtpositsiooni 

omava ja teadmistepõhise majanduse 

loomisel, ning peab kahetsusväärseks, et 

piisavate rahaliste vahendite puudumise 

tõttu eraldati kehtiva mitmeaastase 

finantsraamistiku raames ELi rahalisi 

vahendeid vaid väikesele osale selle 

valdkonna kõrgetasemelistest projektidest; 

68. on seisukohal, et järgmise 

mitmeaastase finantsraamistiku ajal tuleks 

keskendada rohkem eelarveressursse 

valdkondadesse, mis näitavad selget 

Euroopa lisaväärtust ning ergutavad 

võimalikult suures ulatuses võrdset 

majanduskasvu, konkurentsivõimet ja 

tööhõivet kõigis ELi piirkondades; rõhutab 

sellega seoses, kui olulised on 

teadusuuringud ja innovatsioon 

jätkusuutliku, maailmas juhtpositsiooni 

omava ja teadmistepõhise majanduse 

loomisel, ning peab kahetsusväärseks, et 

piisavate rahaliste vahendite puudumise 

tõttu eraldati kehtiva mitmeaastase 

finantsraamistiku raames ELi rahalisi 

vahendeid vaid väikesele osale selle 

valdkonna kõrgetasemelistest projektidest; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  342 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 68 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

68. on seisukohal, et järgmise 

mitmeaastase finantsraamistiku ajal tuleks 

keskendada rohkem eelarveressursse 

valdkondadesse, mis näitavad selget 

Euroopa lisaväärtust ning ergutavad 

majanduskasvu, konkurentsivõimet ja 

tööhõivet; rõhutab sellega seoses, kui 

olulised on teadusuuringud ja innovatsioon 

jätkusuutliku, maailmas juhtpositsiooni 

omava ja teadmistepõhise majanduse 

loomisel, ning peab kahetsusväärseks, et 

piisavate rahaliste vahendite puudumise 

tõttu eraldati kehtiva mitmeaastase 

finantsraamistiku raames ELi rahalisi 

vahendeid vaid väikesele osale selle 

valdkonna kõrgetasemelistest projektidest; 

68. on seisukohal, et järgmise 

mitmeaastase finantsraamistiku ajal tuleks 

säästva arengu ja inimväärsete 

töökohtade edendamiseks keskendada 

rohkem eelarveressursse valdkondadesse, 

mis näitavad selget Euroopa lisaväärtust 

ning ergutavad majanduskasvu, 

konkurentsivõimet ja tööhõivet; rõhutab 

sellega seoses, kui olulised on 

teadusuuringud ja innovatsioon 

jätkusuutliku, maailmas juhtpositsiooni 

omava ja teadmistepõhise majanduse 

loomisel, ning peab kahetsusväärseks, et 

piisavate rahaliste vahendite puudumise 

tõttu eraldati kehtiva mitmeaastase 

finantsraamistiku raames ELi rahalisi 

vahendeid vaid väikesele osale selle 

valdkonna kõrgetasemelistest projektidest; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  343 

Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 68 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

68. on seisukohal, et järgmise 

mitmeaastase finantsraamistiku ajal tuleks 

keskendada rohkem eelarveressursse 

valdkondadesse, mis näitavad selget 

Euroopa lisaväärtust ning ergutavad 

majanduskasvu, konkurentsivõimet ja 

tööhõivet; rõhutab sellega seoses, kui 

olulised on teadusuuringud ja innovatsioon 

jätkusuutliku, maailmas juhtpositsiooni 

omava ja teadmistepõhise majanduse 

loomisel, ning peab kahetsusväärseks, et 

piisavate rahaliste vahendite puudumise 

tõttu eraldati kehtiva mitmeaastase 

finantsraamistiku raames ELi rahalisi 

vahendeid vaid väikesele osale selle 

68. on seisukohal, et järgmise 

mitmeaastase finantsraamistiku ajal tuleks 

keskendada rohkem eelarveressursse 

valdkondadesse, mis näitavad selget 

lisaväärtust, et muuta Euroopa majandus 

usaldusväärsemaks, edendades 

solidaarsust ja jätkusuutlikkust; rõhutab 

sellega seoses, kui olulised on 

teadusuuringud ja innovatsioon 

jätkusuutliku, maailmas juhtpositsiooni 

omava ja teadmistepõhise majanduse 

loomisel, ning peab kahetsusväärseks, et 

piisavate rahaliste vahendite puudumise 

tõttu eraldati kehtiva mitmeaastase 

finantsraamistiku raames ELi rahalisi 
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valdkonna kõrgetasemelistest projektidest; vahendeid vaid väikesele osale selle 

valdkonna kõrgetasemelistest projektidest; 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  344 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 68 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

68. on seisukohal, et järgmise 

mitmeaastase finantsraamistiku ajal tuleks 

keskendada rohkem eelarveressursse 

valdkondadesse, mis näitavad selget 

Euroopa lisaväärtust ning ergutavad 

majanduskasvu, konkurentsivõimet ja 

tööhõivet; rõhutab sellega seoses, kui 

olulised on teadusuuringud ja innovatsioon 

jätkusuutliku, maailmas juhtpositsiooni 

omava ja teadmistepõhise majanduse 

loomisel, ning peab kahetsusväärseks, et 

piisavate rahaliste vahendite puudumise 

tõttu eraldati kehtiva mitmeaastase 

finantsraamistiku raames ELi rahalisi 

vahendeid vaid väikesele osale selle 

valdkonna kõrgetasemelistest projektidest; 

68. järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku ajal tuleks keskendada 

rohkem eelarveressursse valdkondadesse, 

mis näitavad selget Euroopa lisaväärtust 

ning ergutavad ühtsemat ja kestlikku 

rohelist majanduskasvu, kvaliteetset ja 

pikaajalist tööhõivet; rõhutab sellega 

seoses, kui olulised on teadusuuringud ja 

innovatsioon jätkusuutliku, maailmas 

juhtpositsiooni omava ja teadmistepõhise 

majanduse loomisel, ning peab 

kahetsusväärseks, et piisavate rahaliste 

vahendite puudumise tõttu eraldati kehtiva 

mitmeaastase finantsraamistiku raames ELi 

rahalisi vahendeid vaid väikesele osale 

selle valdkonna kõrgetasemelistest 

projektidest; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  345 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 69 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

69. nõuab seepärast 9. raamprogrammi 

jaoks järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku raames eraldatava üldise 

69. nõuab seepärast 9. raamprogrammi 

jaoks järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku raames eraldatava üldise 
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eelarve olulist suurendamist, nii et see 

oleks vähemalt 120 miljardit eurot; peab 

seda summat Euroopa ülemaailmse 

konkurentsivõime, teaduse ja tööstuse 

juhtpositsiooni, ühiskondlikele 

probleemidele reageerimise ning ELi 

kliimaeesmärkide saavutamisele 

kaasaaitamise seisukohalt asjakohaseks; 

eelarve olulist suurendamist, nii et see 

oleks vähemalt 160 miljardit eurot; peab 

seda summat Euroopa ülemaailmse 

konkurentsivõime, teaduse ja tööstuse 

juhtpositsiooni, ühiskondlikele 

probleemidele reageerimise ning ELi 

kliimaeesmärkide saavutamisele 

kaasaaitamise seisukohalt asjakohaseks; 

Or. sv 

 

Muudatusettepanek  346 

Paul Rübig, Christian Ehler 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 69 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

69. nõuab seepärast 9. raamprogrammi 

jaoks järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku raames eraldatava üldise 

eelarve olulist suurendamist, nii et see 

oleks vähemalt 120 miljardit eurot; peab 

seda summat Euroopa ülemaailmse 

konkurentsivõime, teaduse ja tööstuse 

juhtpositsiooni, ühiskondlikele 

probleemidele reageerimise ning ELi 

kliimaeesmärkide saavutamisele 

kaasaaitamise seisukohalt asjakohaseks; 

69. nõuab seepärast 9. raamprogrammi 

jaoks järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku raames eraldatava üldise 

eelarve olulist suurendamist, nii et see 

oleks vähemalt kahekordne; peab seda 

summat Euroopa ülemaailmse 

konkurentsivõime, teaduse ja tööstuse 

juhtpositsiooni, ühiskondlikele 

probleemidele reageerimise ning ELi 

kliimaeesmärkide saavutamisele 

kaasaaitamise seisukohalt asjakohaseks; 

Or. de 

 

Muudatusettepanek  347 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 69 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

69. nõuab seepärast 9. raamprogrammi 

jaoks järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku raames eraldatava üldise 

eelarve olulist suurendamist, nii et see 

69. nõuab seepärast 9. raamprogrammi 

jaoks järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku raames eraldatava üldise 

eelarve olulist suurendamist, nii et see 
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oleks vähemalt 120 miljardit eurot; peab 

seda summat Euroopa ülemaailmse 

konkurentsivõime, teaduse ja tööstuse 

juhtpositsiooni, ühiskondlikele 

probleemidele reageerimise ning ELi 

kliimaeesmärkide saavutamisele 

kaasaaitamise seisukohalt asjakohaseks; 

oleks vähemalt 120 miljardit eurot ning et 

seda selle rakendamisjärgus ei kärbita ega 

vähendata; peab seda summat Euroopa 

ülemaailmse konkurentsivõime, teaduse ja 

tööstuse juhtpositsiooni, ühiskondlikele 

probleemidele reageerimise ning ELi 

kliimaeesmärkide saavutamisele 

kaasaaitamise seisukohalt asjakohaseks; 

kordab sellega seoses vajadust säilitada 

finantstoetused (grants), eelkõige 

akadeemilise ringkonna teadusuuringute, 

teaduskoostöö ja alusuuringute 

rahastamiseks; 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  348 

Eider Gardiazabal Rubial, Elly Schlein, Arne Lietz, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 69 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

69. nõuab seepärast 9. raamprogrammi 

jaoks järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku raames eraldatava üldise 

eelarve olulist suurendamist, nii et see 

oleks vähemalt 120 miljardit eurot; peab 

seda summat Euroopa ülemaailmse 

konkurentsivõime, teaduse ja tööstuse 

juhtpositsiooni, ühiskondlikele 

probleemidele reageerimise ning ELi 

kliimaeesmärkide saavutamisele 

kaasaaitamise seisukohalt asjakohaseks; 

69. nõuab seepärast 9. raamprogrammi 

jaoks järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku raames eraldatava üldise 

eelarve olulist suurendamist, nii et see 

oleks vähemalt 120 miljardit eurot; peab 

seda summat Euroopa ülemaailmse 

konkurentsivõime, teaduse ja tööstuse 

juhtpositsiooni, ühiskondlikele 

probleemidele reageerimise ning ELi 

kliimaeesmärkide ja kestliku arengu 

eesmärkide saavutamisele kaasaaitamise 

seisukohalt asjakohaseks; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  349 

Jordi Solé 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 69 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

69. nõuab seepärast 9. raamprogrammi 

jaoks järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku raames eraldatava üldise 

eelarve olulist suurendamist, nii et see 

oleks vähemalt 120 miljardit eurot; peab 

seda summat Euroopa ülemaailmse 

konkurentsivõime, teaduse ja tööstuse 

juhtpositsiooni, ühiskondlikele 

probleemidele reageerimise ning ELi 

kliimaeesmärkide saavutamisele 

kaasaaitamise seisukohalt asjakohaseks; 

69. nõuab1a seepärast programmi 

„Horisont 2030“ jaoks järgmise 

mitmeaastase finantsraamistiku raames 

eraldatava üldise eelarve olulist 

suurendamist, nii et see oleks vähemalt 105 

miljardit eurot; peab seda summat Euroopa 

ülemaailmse konkurentsivõime, teaduse ja 

tööstuse juhtpositsiooni, ühiskondlikele 

probleemidele reageerimise ning ELi 

kliimaeesmärkide saavutamisele 

kaasaaitamise seisukohalt asjakohaseks; 

 __________________ 

 1a Punkt lisatakse peatüki „Tulevikku 

investeerimine“ alla. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  350 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 69 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

69. nõuab seepärast 9. raamprogrammi 

jaoks järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku raames eraldatava üldise 

eelarve olulist suurendamist, nii et see 

oleks vähemalt 120 miljardit eurot; peab 

seda summat Euroopa ülemaailmse 

konkurentsivõime, teaduse ja tööstuse 

juhtpositsiooni, ühiskondlikele 

probleemidele reageerimise ning ELi 

kliimaeesmärkide saavutamisele 

kaasaaitamise seisukohalt asjakohaseks; 

69. nõuab seepärast 9. raamprogrammi 

jaoks järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku raames eraldatava üldise 

eelarve olulist suurendamist, nii et see 

oleks vähemalt 120 miljardit eurot; peab 

seda summat Euroopa ülemaailmse 

konkurentsivõime, teaduse, tehnoloogilise 

ja tööstuse juhtpositsiooni, ühiskondlikele 

probleemidele reageerimise ning ELi 

kliimaeesmärkide saavutamisele 

kaasaaitamise seisukohalt asjakohaseks; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  351 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Younous Omarjee 
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fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 69 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 69 a. märgib, et järgmine mitmeaastane 

finantsraamistik peab toetama ELi ja selle 

liikmesriike oma Pariisi kokkuleppes 

sätestatud kliimaeesmärkide 

saavutamisel; rõhutab, et ELi 

rahastamisvahendid peaksid toetama 

jätkusuutlike energiaallikate üleminekut 

vähese heitega allikatele; rõhutab, kui 

oluline on bioloogilise mitmekesisuse 

tagamine selliste programmide nagu 

programm LIFE kaudu ning selle 

jätkamise tagamine järgmises 

mitmeaastases finantsraamistikus; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  352 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 69 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 69 a. tagada reguleeriv, mittereguleeriv 

raamistik ja rahastamine, et kasutada ära 

Euroopa meditsiiniseadmete ja digitaalse 

tervise tehnoloogiaturu 

konkurentsivõimet ja kasvu, toetades 

tootmisharu (suur- ja väikeettevõtteid), et 

olla rahvusvahelisel tasandil 

konkurentsivõimeline; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  353 

Janusz Lewandowski, Barbara Kudrycka 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 70 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

70. nõuab lisaks suurema tähelepanu 

pööramist teadusuuringute ja innovatsiooni 

elluviimisele ühisettevõtete kaudu ning 

põhitehnoloogiatesse investeerimisele, et 

vähendada innovatsiooni 

investeerimispuudujääki; toonitab, et 

rahaliste vahendite suurendamine peab 

käima käsikäes rahastamismenetluste 

lihtsustamisega; tunneb heameelt 

komisjoni sellealaste pingutuste üle ja 

rõhutab, et neid tuleks järgmisel 

programmitöö perioodil jätkata; 

70. nõuab lisaks suurema tähelepanu 

pööramist teadusuuringute ja innovatsiooni 

elluviimisele eri vahendite abil ning 

põhitehnoloogiatesse investeerimisele, et 

vähendada innovatsiooni 

investeerimispuudujääki; toonitab, et 

rahaliste vahendite suurendamine peab 

käima käsikäes rahastamismenetluste 

lihtsustamisega; tunneb heameelt 

komisjoni sellealaste pingutuste üle ja 

rõhutab, et neid tuleks järgmisel 

programmitöö perioodil jätkata; juhib 

tähelepanu geograafiliselt suurele 

tasakaalustamatusele raamprogrammist 

pärinevate rahaliste vahendite 

kasutamisel; kutsub üles leidma 

laiahaardelisi eelarvelisi lahendusi, et 

tagada, et kõik ELi liikmesriigid ja 

piirkonnad tegeleksid teadusuuringute, 

arendustegevuse ja innovatsiooniga; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  354 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 70 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

70. nõuab lisaks suurema tähelepanu 

pööramist teadusuuringute ja innovatsiooni 

elluviimisele ühisettevõtete kaudu ning 

põhitehnoloogiatesse investeerimisele, et 

vähendada innovatsiooni 

investeerimispuudujääki; toonitab, et 

rahaliste vahendite suurendamine peab 

käima käsikäes rahastamismenetluste 

lihtsustamisega; tunneb heameelt 

komisjoni sellealaste pingutuste üle ja 

rõhutab, et neid tuleks järgmisel 

70. nõuab lisaks suurema tähelepanu 

pööramist teadusuuringute ja innovatsiooni 

elluviimisele ühisettevõtete kaudu ning 

põhitehnoloogiatesse investeerimisele, et 

vähendada innovatsiooni 

investeerimispuudujääki; toonitab, et 

rahaliste vahendite suurendamine peab 

käima käsikäes rahastamismenetluste 

lihtsustamisega; tunneb heameelt 

komisjoni sellealaste pingutuste üle ja 

rõhutab, et neid tuleks järgmisel 
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programmitöö perioodil jätkata; programmitöö perioodil jätkata, et tagada 

kõigi liikmesriikide taotlejatele parem 

juurdepääs ja võrdsed võimalused uue 

süsteemi abil, mis põhineb taotluste 

hindamisel ettepaneku poolt antava 

lisaväärtuse ja võimalike tulemuste 

seisukohast; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  355 

Eider Gardiazabal Rubial, Georgi Pirinski 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 70 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

70. nõuab lisaks suurema tähelepanu 

pööramist teadusuuringute ja innovatsiooni 

elluviimisele ühisettevõtete kaudu ning 

põhitehnoloogiatesse investeerimisele, et 

vähendada innovatsiooni 

investeerimispuudujääki; toonitab, et 

rahaliste vahendite suurendamine peab 

käima käsikäes rahastamismenetluste 

lihtsustamisega; tunneb heameelt 

komisjoni sellealaste pingutuste üle ja 

rõhutab, et neid tuleks järgmisel 

programmitöö perioodil jätkata; 

70. nõuab lisaks suurema tähelepanu 

pööramist teadusuuringute ja innovatsiooni 

elluviimisele ühisettevõtete kaudu ning 

põhitehnoloogiatesse investeerimisele, et 

vähendada innovatsiooni 

investeerimispuudujääki; toonitab, et 

rahaliste vahendite suurendamine peab 

käima käsikäes rahastamismenetluste 

lihtsustamisega; tunneb heameelt 

komisjoni sellealaste pingutuste üle ja 

rõhutab, et neid tuleks järgmisel 

programmitöö perioodil jätkata; seda koos 

jõupingutustega võtta kasutusele 

mehhanismid, mis tagavad kõigist 

liikmesriikidest pärit sidusrühmade 

tasakaalustatud osalemise; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  356 

Miroslav Poche, Pavel Poc 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 70 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

70. nõuab lisaks suurema tähelepanu 

pööramist teadusuuringute ja innovatsiooni 

elluviimisele ühisettevõtete kaudu ning 

põhitehnoloogiatesse investeerimisele, et 

vähendada innovatsiooni 

investeerimispuudujääki; toonitab, et 

rahaliste vahendite suurendamine peab 

käima käsikäes rahastamismenetluste 

lihtsustamisega; tunneb heameelt 

komisjoni sellealaste pingutuste üle ja 

rõhutab, et neid tuleks järgmisel 

programmitöö perioodil jätkata; 

70. nõuab lisaks suurema tähelepanu 

pööramist teadusuuringute ja innovatsiooni 

elluviimisele ühisettevõtete kaudu ning 

põhitehnoloogiatesse investeerimisele, et 

vähendada innovatsiooni 

investeerimispuudujääki ning muuta 

Euroopa seega oluliste teadusuuringute, 

demonstratsioonide ja kasutuselevõtu alal 

eestvedajaks; toonitab, et rahaliste 

vahendite suurendamine peab käima 

käsikäes rahastamismenetluste ja mõjusate 

kontrollimehhanismide lihtsustamisega; 

tunneb heameelt komisjoni sellealaste 

pingutuste üle ja rõhutab, et neid tuleks 

järgmisel programmitöö perioodil jätkata; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  357 

Marco Valli 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 70 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

70. nõuab lisaks suurema tähelepanu 

pööramist teadusuuringute ja innovatsiooni 

elluviimisele ühisettevõtete kaudu ning 

põhitehnoloogiatesse investeerimisele, et 

vähendada innovatsiooni 

investeerimispuudujääki; toonitab, et 

rahaliste vahendite suurendamine peab 

käima käsikäes rahastamismenetluste 

lihtsustamisega; tunneb heameelt 

komisjoni sellealaste pingutuste üle ja 

rõhutab, et neid tuleks järgmisel 

programmitöö perioodil jätkata; 

70. nõuab lisaks suurema tähelepanu 

pööramist teadusuuringute ja innovatsiooni 

elluviimisele ning põhitehnoloogiatesse, 

eriti progressi võimaldavatesse, 

investeerimisele, et vähendada 

innovatsiooni investeerimispuudujääki; 

toonitab, et rahaliste vahendite 

suurendamine peab käima käsikäes 

asjakohase toetuse ja 
rahastamismenetluste lihtsustamisega; 

kutsub komisjoni üles suurendama 

sellealaseid jõupingutusi ja rõhutab, et 

neid tuleks järgmisel programmitöö 

perioodil jätkata; 

Or. it 
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Muudatusettepanek  358 

Jordi Solé 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 70 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

70. nõuab lisaks suurema tähelepanu 

pööramist teadusuuringute ja innovatsiooni 

elluviimisele ühisettevõtete kaudu ning 

põhitehnoloogiatesse investeerimisele, et 

vähendada innovatsiooni 

investeerimispuudujääki; toonitab, et 

rahaliste vahendite suurendamine peab 

käima käsikäes rahastamismenetluste 

lihtsustamisega; tunneb heameelt 

komisjoni sellealaste pingutuste üle ja 

rõhutab, et neid tuleks järgmisel 

programmitöö perioodil jätkata; 

70. nõuab1a lisaks suurema tähelepanu 

pööramist teadusuuringute ja innovatsiooni 

elluviimisele ühisettevõtete kaudu ning 

põhitehnoloogiatesse investeerimisele, et 

vähendada innovatsiooni 

investeerimispuudujääki; toonitab, et 

rahaliste vahendite suurendamine peab 

käima käsikäes rahastamismenetluste 

lihtsustamisega; tunneb heameelt 

komisjoni sellealaste pingutuste üle ja 

rõhutab, et neid tuleks järgmisel 

programmitöö perioodil jätkata; 

 __________________ 

 1a Punkt lisatakse peatüki „Tulevikku 

investeerimine“ alla. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  359 

Jens Geier 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 70 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 70 a. tunneb heameelt hiljutise 

komisjoni ettepaneku üle, mis tagaks söe 

ja terase teadusfondi rahastamise 

eelseisvatel aastatel; rõhutab, kui oluline 

on see fond kõnealuses tööstussektoris 

teadusuuringute rahastamiseks; usub 

seepärast, et vajalik on pikaajaline 

lahendus, mis tagaks rahastamise pärast 

2020. aastat ja hõlmaks ka liidu eelarvet, 

et võimaldada parlamendil täita oma rolli 

eelarvekontrolli organina;  
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Or. en 

 

Muudatusettepanek  360 

Zbigniew Kuźmiuk, Czesław Adam Siekierski, Stanisław Ożóg 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 70 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 70 a. juhib tähelepanu vajadusele 

tagada geograafiline tasakaal ELi 

vahendite kasutamisel teadusuuringute ja 

innovatsiooni valdkonnas, lisades 

projektide valimisel riiklikud 

assigneeringud või lisakriteeriumid, mis 

tagaksid toetuste õiglase jaotuse 

liikmesriikide vahel; 

Or. pl 

 

Muudatusettepanek  361 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 70 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 70 a. tagab sidusese ELi tööstuse ja 

digitaalarengu tegevuskava vahel kui 

tööstus 4.0 (nn tööstuslik internet), mis on 

oluline tööstuslike investeeringute 

taaskäivitamiseks, ning samaväärselt on 

asjakohane luua keskkonnapoliitiliste 

eesmärkidega olukord, kus kõik võidavad; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  362 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Younous Omarjee 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 70 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 70 a. rõhutab liidu pühendumust tagada 

rahu ja kutsub liikmesriike üles leppida 

kokku keelus kasutada ELi eelarvet mis 

tahes kahesuguse kasutusega tehnoloogia 

arendamise projektide, millel on sõjaline 

otstarve, rahastamiseks või tagamiseks; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  363 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 70 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 70 b. rõhutab vajadust suunata teadus- 

ja arendustegevuse rahastamisvahendid 

ühendatud tervishoiule, et 

industrialiseerida tervishoid standardite ja 

tõenduspõhiste tavade kaudu, 

võimaldades samas täppismeditsiini ja 

konkreetsele isikule kohandatud ravi, 

ning tehnoloogiatele, et toetada 

konkreetse diagnoosi panekut, 

ennetamist, biomeditsiinilist 

modelleerimist ja optimaalset ravi; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  364 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 71 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

71. rõhutab, et VKEd on 71. rõhutab, et VKEd on kestliku 
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majanduskasvu, innovatsiooni ja tööhõive 

peamine tõukejõud, ning tunnustab nende 

olulist rolli ELi kestliku majanduse 

taastumise tagamisel ja elavdamisel; 

tuletab meelde, et ELis on üle 20 miljoni 

VKE, mis moodustavad 99 % kõigist 

ettevõtetest; on seisukohal, et VKEde 

rahastamisvõimaluste parandamine peaks 

jääma järgmises mitmeaastases 

finantsraamistikus endiselt oluliseks 

poliitiliseks eesmärgiks, ning nõuab 

seetõttu COSME programmi rahastamise 

kahekordistamist, et see vastaks ELi 

majanduse tegelikele vajadustele ja 

märkimisväärsele nõudlusele selles 

programmis osaleda; 

majanduskasvu, innovatsiooni ja tööhõive 

peamine tõukejõud, ning tunnustab nende 

olulist rolli ELi kestliku majanduse 

taastumise tagamisel ja elavdamisel; 

tuletab meelde, et ELis on üle 20 miljoni 

VKE, mis moodustavad 99 % kõigist 

ettevõtetest; on seisukohal, et VKEde, 

pöörates erilist tähelepanu 

mikroettevõtjatele, rahastamisvõimaluste 

parandamine ja lihtsustamine peaks jääma 

järgmises mitmeaastases finantsraamistikus 

endiselt oluliseks poliitiliseks eesmärgiks, 

ning nõuab seetõttu COSME programmi 

rahastamise vähemalt kahekordistamist, et 

see vastaks ELi majanduse tegelikele 

vajadustele ja märkimisväärsele nõudlusele 

selles programmis osaleda; 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  365 

Eider Gardiazabal Rubial, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 71 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

71. rõhutab, et VKEd on 

majanduskasvu, innovatsiooni ja tööhõive 

peamine tõukejõud, ning tunnustab nende 

olulist rolli ELi kestliku majanduse 

taastumise tagamisel ja elavdamisel; 

tuletab meelde, et ELis on üle 20 miljoni 

VKE, mis moodustavad 99 % kõigist 

ettevõtetest; on seisukohal, et VKEde 

rahastamisvõimaluste parandamine peaks 

jääma järgmises mitmeaastases 

finantsraamistikus endiselt oluliseks 

poliitiliseks eesmärgiks, ning nõuab 

seetõttu COSME programmi rahastamise 

kahekordistamist, et see vastaks ELi 

majanduse tegelikele vajadustele ja 

märkimisväärsele nõudlusele selles 

programmis osaleda; 

71. rõhutab, et VKEd ja 

mikroettevõtjad (sh sotsiaalsed ettevõtted) 

on majanduskasvu, innovatsiooni ja 

tööhõive peamine tõukejõud, ning 

tunnustab nende olulist rolli ELi kestliku 

majanduse taastumise tagamisel ja 

elavdamisel; tuletab meelde, et ELis on üle 

20 miljoni VKE, mis moodustavad 99 % 

kõigist ettevõtetest; on seisukohal, et 

VKEde rahastamisvõimaluste parandamine 

peaks jääma järgmises mitmeaastases 

finantsraamistikus endiselt oluliseks 

poliitiliseks eesmärgiks, ning nõuab 

seetõttu COSME programmi rahastamise 

kahekordistamist, et see vastaks ELi 

majanduse tegelikele vajadustele ja 

märkimisväärsele nõudlusele selles 

programmis osaleda; 
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Or. en 

 

Muudatusettepanek  366 

Jordi Solé 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 71 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

71. rõhutab, et VKEd on 

majanduskasvu, innovatsiooni ja tööhõive 

peamine tõukejõud, ning tunnustab nende 

olulist rolli ELi kestliku majanduse 

taastumise tagamisel ja elavdamisel; 

tuletab meelde, et ELis on üle 20 miljoni 

VKE, mis moodustavad 99 % kõigist 

ettevõtetest; on seisukohal, et VKEde 

rahastamisvõimaluste parandamine peaks 

jääma järgmises mitmeaastases 

finantsraamistikus endiselt oluliseks 

poliitiliseks eesmärgiks, ning nõuab 

seetõttu COSME programmi rahastamise 

kahekordistamist, et see vastaks ELi 

majanduse tegelikele vajadustele ja 

märkimisväärsele nõudlusele selles 

programmis osaleda; 

71. rõhutab1a, et VKEd (sh 

kooperatiivid) on majanduskasvu, 

innovatsiooni ja tööhõive peamine 

tõukejõud, ning tunnustab nende olulist 

rolli ELi kestliku majanduse taastumise 

tagamisel ja elavdamisel; tuletab meelde, et 

ELis on üle 20 miljoni VKE, mis 

moodustavad 99 % kõigist ettevõtetest; on 

seisukohal, et VKEde 

rahastamisvõimaluste parandamine peaks 

jääma järgmises mitmeaastases 

finantsraamistikus endiselt oluliseks 

poliitiliseks eesmärgiks, ning nõuab 

seetõttu COSME programmi rahastamise 

kahekordistamist, et see vastaks ELi 

majanduse tegelikele vajadustele ja 

märkimisväärsele nõudlusele selles 

programmis osaleda; 

 __________________ 

 1a Punkt lisatakse peatüki „Tulevikku 

investeerimine“ alla. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  367 

Inese Vaidere 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 71 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

71. rõhutab, et VKEd on 71. rõhutab, et VKEd on 
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majanduskasvu, innovatsiooni ja tööhõive 

peamine tõukejõud, ning tunnustab nende 

olulist rolli ELi kestliku majanduse 

taastumise tagamisel ja elavdamisel; 

tuletab meelde, et ELis on üle 20 miljoni 

VKE, mis moodustavad 99 % kõigist 

ettevõtetest; on seisukohal, et VKEde 

rahastamisvõimaluste parandamine peaks 

jääma järgmises mitmeaastases 

finantsraamistikus endiselt oluliseks 

poliitiliseks eesmärgiks, ning nõuab 

seetõttu COSME programmi rahastamise 

kahekordistamist, et see vastaks ELi 

majanduse tegelikele vajadustele ja 

märkimisväärsele nõudlusele selles 

programmis osaleda; 

majanduskasvu, innovatsiooni ja tööhõive 

peamine tõukejõud, ning tunnustab nende 

olulist rolli ELi kestliku majanduse 

taastumise tagamisel ja elavdamisel; 

tuletab meelde, et ELis on üle 20 miljoni 

VKE, mis moodustavad 99 % kõigist 

ettevõtetest; on seisukohal, et VKEde 

rahastamisvõimaluste parandamine kõigis 

liikmesriikides peaks jääma järgmises 

mitmeaastases finantsraamistikus endiselt 

oluliseks poliitiliseks eesmärgiks, ning 

nõuab seetõttu COSME programmi 

rahastamise kahekordistamist, et see 

vastaks ELi majanduse tegelikele 

vajadustele ja märkimisväärsele nõudlusele 

selles programmis osaleda; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  368 

José Manuel Fernandes 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 71 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

71. rõhutab, et VKEd on 

majanduskasvu, innovatsiooni ja tööhõive 

peamine tõukejõud, ning tunnustab nende 

olulist rolli ELi kestliku majanduse 

taastumise tagamisel ja elavdamisel; 

tuletab meelde, et ELis on üle 20 miljoni 

VKE, mis moodustavad 99 % kõigist 

ettevõtetest; on seisukohal, et VKEde 

rahastamisvõimaluste parandamine peaks 

jääma järgmises mitmeaastases 

finantsraamistikus endiselt oluliseks 

poliitiliseks eesmärgiks, ning nõuab 

seetõttu COSME programmi rahastamise 

kahekordistamist, et see vastaks ELi 

majanduse tegelikele vajadustele ja 

märkimisväärsele nõudlusele selles 

programmis osaleda; 

71. rõhutab, et VKEd on 

majanduskasvu, innovatsiooni ja tööhõive 

peamine tõukejõud, ning tunnustab nende 

olulist rolli ELi kestliku majanduse 

taastumise tagamisel ja elavdamisel; 

tuletab meelde, et ELis on üle 20 miljoni 

VKE, mis moodustavad 99 % kõigist 

ettevõtetest; on seisukohal, et VKEde 

rahastamisvõimaluste parandamine peaks 

jääma järgmises mitmeaastases 

finantsraamistikus endiselt oluliseks 

poliitiliseks eesmärgiks; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  369 

José Manuel Fernandes 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 71 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 71 a. tunneb heameelt kehtiva 

mitmeaastase finantsraamistiku raames 

toimuva ELi sihipärase ettevõtete 

konkurentsivõime ning väikeste ja 

keskmise suurusega ettevõtjate 

programmi (COSME) edu üle; märgib, et 

parlament on järjekindlalt võidelnud iga-

aastase eelarvemenetluse raames selle 

programmi jaoks ettenähtud rahaliste 

vahendite täiendava suurendamise eest; 

märgib hea meelega selle programmi 

rakendamise kõrget taset, mis viitab selle 

võimele hõlmata veelgi rohkemat; nõuab 

seetõttu COSME programmi rahastamise 

kahekordistamist, et see vastaks ELi 

majanduse tegelikele vajadustele ja 

märkimisväärsele nõudlusele selles 

programmis osaleda; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  370 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 72 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

72. kordab oma kindlat toetust EFSI-

le, mille eesmärk on kaasata praeguse 

mitmeaastase finantsraamistiku raames 

reaalmajandusse uute investeeringutena 

500 miljardit eurot; usub, et EFSI on juba 

andnud tugeva ja sihipärase tõuke 

majandussektoritele, mis soodustavad 

kestlikku majanduskasvu ja töökohtade 

välja jäetud 
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loomist; väljendab seetõttu heameelt selle 

üle, et komisjon kavatseb esitada 

seadusandliku ettepaneku kõnealuse 

investeerimiskava jätkamiseks ja 

parandamiseks uue mitmeaastase 

finantsraamistiku raames; rõhutab, et mis 

tahes seadusandlik ettepanek peaks 

põhinema komisjonipoolse läbivaatamise 

ja sõltumatu hindamise järeldustel; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  371 

Bernd Kölmel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 72 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

72. kordab oma kindlat toetust EFSI-

le, mille eesmärk on kaasata praeguse 

mitmeaastase finantsraamistiku raames 

reaalmajandusse uute investeeringutena 

500 miljardit eurot; usub, et EFSI on juba 

andnud tugeva ja sihipärase tõuke 

majandussektoritele, mis soodustavad 

kestlikku majanduskasvu ja töökohtade 

loomist; väljendab seetõttu heameelt selle 

üle, et komisjon kavatseb esitada 

seadusandliku ettepaneku kõnealuse 

investeerimiskava jätkamiseks ja 

parandamiseks uue mitmeaastase 

finantsraamistiku raames; rõhutab, et mis 

tahes seadusandlik ettepanek peaks 

põhinema komisjonipoolse läbivaatamise 

ja sõltumatu hindamise järeldustel; 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  372 

Tamás Deutsch 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 72 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

72. kordab oma kindlat toetust EFSI-le, 

mille eesmärk on kaasata praeguse 

mitmeaastase finantsraamistiku raames 

reaalmajandusse uute investeeringutena 

500 miljardit eurot; usub, et EFSI on juba 

andnud tugeva ja sihipärase tõuke 

majandussektoritele, mis soodustavad 

kestlikku majanduskasvu ja töökohtade 

loomist; väljendab seetõttu heameelt selle 

üle, et komisjon kavatseb esitada 

seadusandliku ettepaneku kõnealuse 

investeerimiskava jätkamiseks ja 

parandamiseks uue mitmeaastase 

finantsraamistiku raames; rõhutab, et mis 

tahes seadusandlik ettepanek peaks 

põhinema komisjonipoolse läbivaatamise 

ja sõltumatu hindamise järeldustel; 

72. kordab oma kindlat toetust EFSI-le, 

mille eesmärk on kaasata praeguse 

mitmeaastase finantsraamistiku raames 

reaalmajandusse uute investeeringutena 

500 miljardit eurot; usub, et EFSI on juba 

andnud tugeva ja sihipärase tõuke 

majandussektoritele, mis soodustavad 

kestlikku majanduskasvu ja töökohtade 

loomist; väljendab seetõttu heameelt selle 

üle, et komisjon kavatseb esitada 

seadusandliku ettepaneku kõnealuse 

investeerimiskava jätkamiseks ja 

parandamiseks uue mitmeaastase 

finantsraamistiku raames; rõhutab, et mis 

tahes seadusandlik ettepanek peaks 

põhinema komisjonipoolse läbivaatamise 

ja sõltumatu hindamise järeldustel; 

rõhutab, et mis tahes seadusandlik 

ettepanek peaks oluliselt parandama 

EFSI geograafilist ulatust; tuletab 

meelde, et EFSI peaks jääma 

investeeringute edendamise lisavahendiks 

nii nagu ühtekuuluvuspoliitika peaks 

jääma Euroopa Liidu 

investeerimispoliitikaks; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  373 

Inese Vaidere 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 72 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

72. kordab oma kindlat toetust EFSI-le, 

mille eesmärk on kaasata praeguse 

mitmeaastase finantsraamistiku raames 

reaalmajandusse uute investeeringutena 

500 miljardit eurot; usub, et EFSI on juba 

andnud tugeva ja sihipärase tõuke 

majandussektoritele, mis soodustavad 

kestlikku majanduskasvu ja töökohtade 

72. kordab oma kindlat toetust EFSI-le, 

mille eesmärk on kaasata praeguse 

mitmeaastase finantsraamistiku raames 

reaalmajandusse uute investeeringutena 

500 miljardit eurot; usub, et EFSI on juba 

andnud tugeva ja sihipärase tõuke 

majandussektoritele, mis soodustavad 

kestlikku majanduskasvu ja töökohtade 
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loomist; väljendab seetõttu heameelt selle 

üle, et komisjon kavatseb esitada 

seadusandliku ettepaneku kõnealuse 

investeerimiskava jätkamiseks ja 

parandamiseks uue mitmeaastase 

finantsraamistiku raames; rõhutab, et mis 

tahes seadusandlik ettepanek peaks 

põhinema komisjonipoolse läbivaatamise 

ja sõltumatu hindamise järeldustel; 

loomist; kuid see majanduslik tõuge on 

peamiselt valivinud ELi 15 liikmesriigi 

seas, seega tuleb 

investeerimisvõimalustele tagada võrdne 

juurdepääs kõigis liikmesriikides; 

väljendab seetõttu heameelt selle üle, et 

komisjon kavatseb esitada seadusandliku 

ettepaneku kõnealuse investeerimiskava 

jätkamiseks ja parandamiseks uue 

mitmeaastase finantsraamistiku raames; 

rõhutab, et mis tahes seadusandlik 

ettepanek peaks põhinema komisjonipoolse 

läbivaatamise ja sõltumatu hindamise 

järeldustel; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  374 

Jordi Solé 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 72 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

72. kordab oma kindlat toetust EFSI-le, 

mille eesmärk on kaasata praeguse 

mitmeaastase finantsraamistiku raames 

reaalmajandusse uute investeeringutena 

500 miljardit eurot; usub, et EFSI on juba 

andnud tugeva ja sihipärase tõuke 

majandussektoritele, mis soodustavad 

kestlikku majanduskasvu ja töökohtade 

loomist; väljendab seetõttu heameelt selle 

üle, et komisjon kavatseb esitada 

seadusandliku ettepaneku kõnealuse 

investeerimiskava jätkamiseks ja 

parandamiseks uue mitmeaastase 

finantsraamistiku raames; rõhutab, et mis 

tahes seadusandlik ettepanek peaks 

põhinema komisjonipoolse läbivaatamise 

ja sõltumatu hindamise järeldustel; 

72. kordab1a oma kindlat toetust EFSI-

le, mille eesmärk on kaasata praeguse 

mitmeaastase finantsraamistiku raames 

reaalmajandusse uute investeeringutena 

500 miljardit eurot; usub, et EFSI on juba 

andnud tugeva ja sihipärase tõuke 

majandussektoritele, mis soodustavad 

kestlikku majanduskasvu ja töökohtade 

loomist; väljendab seetõttu heameelt selle 

üle, et komisjon kavatseb esitada 

seadusandliku ettepaneku kõnealuse 

investeerimiskava jätkamiseks ja 

parandamiseks uue mitmeaastase 

finantsraamistiku raames; rõhutab, et mis 

tahes seadusandlik ettepanek peaks 

põhinema komisjonipoolse läbivaatamise 

ja sõltumatu hindamise järeldustel ning et 

kõik kulutused, mis on vastuolus ELi 

siseste ja rahvusvaheliste kohustusega, 

tuleks kõlblikkuse kriteeriumide hulgast 
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välja arvata; 

 __________________ 

 1a Punkt lisatakse peatüki „Tulevikku 

investeerimine“ alla. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  375 

Alfred Sant 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 72 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

72. kordab oma kindlat toetust EFSI-le, 

mille eesmärk on kaasata praeguse 

mitmeaastase finantsraamistiku raames 

reaalmajandusse uute investeeringutena 

500 miljardit eurot; usub, et EFSI on juba 

andnud tugeva ja sihipärase tõuke 

majandussektoritele, mis soodustavad 

kestlikku majanduskasvu ja töökohtade 

loomist; väljendab seetõttu heameelt selle 

üle, et komisjon kavatseb esitada 

seadusandliku ettepaneku kõnealuse 

investeerimiskava jätkamiseks ja 

parandamiseks uue mitmeaastase 

finantsraamistiku raames; rõhutab, et mis 

tahes seadusandlik ettepanek peaks 

põhinema komisjonipoolse läbivaatamise 

ja sõltumatu hindamise järeldustel; 

72. kordab oma kindlat toetust EFSI-le, 

mille eesmärk on kaasata praeguse 

mitmeaastase finantsraamistiku raames 

reaalmajandusse uute investeeringutena 

500 miljardit eurot; usub, et EFSI on juba 

andnud tugeva ja sihipärase tõuke 

majandussektoritele, mis soodustavad 

kestlikku majanduskasvu ja töökohtade 

loomist ning et selleks, et EFSIst 

tulenevat kasu oleks tunda kõigis ELi 

piirkondades, on võimalik teha rohkem; 

väljendab seetõttu heameelt selle üle, et 

komisjon kavatseb esitada seadusandliku 

ettepaneku kõnealuse investeerimiskava 

jätkamiseks ja parandamiseks uue 

mitmeaastase finantsraamistiku raames; 

rõhutab, et mis tahes seadusandlik 

ettepanek peaks põhinema komisjonipoolse 

läbivaatamise ja sõltumatu hindamise 

järeldustel; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  376 

Eider Gardiazabal Rubial, Georgi Pirinski 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 72 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

72. kordab oma kindlat toetust EFSI-le, 

mille eesmärk on kaasata praeguse 

mitmeaastase finantsraamistiku raames 

reaalmajandusse uute investeeringutena 

500 miljardit eurot; usub, et EFSI on juba 

andnud tugeva ja sihipärase tõuke 

majandussektoritele, mis soodustavad 

kestlikku majanduskasvu ja töökohtade 

loomist; väljendab seetõttu heameelt selle 

üle, et komisjon kavatseb esitada 
seadusandliku ettepaneku kõnealuse 

investeerimiskava jätkamiseks ja 

parandamiseks uue mitmeaastase 

finantsraamistiku raames; rõhutab, et mis 

tahes seadusandlik ettepanek peaks 

põhinema komisjonipoolse läbivaatamise 

ja sõltumatu hindamise järeldustel; 

72. kordab oma kindlat toetust EFSI-le, 

mille eesmärk on kaasata praeguse 

mitmeaastase finantsraamistiku raames 

reaalmajandusse uute investeeringutena 

500 miljardit eurot; kutsub seetõttu 

komisjoni üles kõrvaldama EFSI 

rakendamise puudused selle esimeses 

etapis ja parandama seda seadusandliku 

ettepaneku esitamisel kõnealuse 

investeerimiskava jätkamiseks uue 

mitmeaastase finantsraamistiku raames, et 

tugevdada selle kui olulise vahendi rolli 

struktuurilise ebavõrdsuse vähendamisel 

ning lähenemise ja ühtekuuluvuse 

edendamisel; rõhutab, et mis tahes 

seadusandlik ettepanek peaks põhinema 

komisjonipoolse läbivaatamise ja 

sõltumatu hindamise järeldustel; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  377 

Eider Gardiazabal Rubial, Josef Weidenholzer 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 72 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 72 a. on seisukohal, et järgmine 

mitmeaastane finantsraamistik peaks 

paremini kajastama poliitilist prioriteeti, 

mis on antud Euroopa ühiskonna ja 

majanduse digiüleminekule; nõuab 

investeeringute tegemist olulistesse 

tehnoloogiatesse ja taristutesse, 

innovatsiooni ja teadusuuringutesse ning 

samuti digitaalsetesse oskustesse 

eesmärgiga säilitada ELi 

konkurentsivõime ja seda veelgi 

suurendada ning parandada meie 

kodanike elukvaliteeti; usub, et rohkem 

toetust tuleks suunata Euroopa jaoks 

kriitilise tähtsusega piiriülestele 
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algatustele, nagu nt küberturvalisuse 

suutlikkus, arendamine ja juurdepääs 

tehisintellektile, robootikale ja 

kõrgjõudlusega 

andmetöötlustehnoloogiatele; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  378 

Jordi Solé 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 72 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 72 a. on1a seisukohal, et 2030. aasta 

Euroopa ühendamise rahastust peaks 

saama peamine ELi investeerimisvahend, 

mida haldab otse Euroopa Komisjon, ning 

see peaks säästvate transpordiliikide 

puhul keskenduma piiriülestele 

ühendustele, hõlmates uute digiteerimise 

ja CO2-heite vähendamise lahendustega 

seotud taristute rekonstrueerimist, 

puuduvaid lülisid, ühtlustamist ja 

moderniseerimist, peaks keskenduma 

elektritaristule, taastuvatele 

energiaallikatele ja arukatele võrkudele, 

et soodustada energiaalast üleminekut, 

ning keskenduma kiiretele 

lairibavõrkudele IKT-sektoris; 

 __________________ 

 1a Punkt lisatakse peatüki „Tulevikku 

investeerimine“ alla. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  379 

Younous Omarjee 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 72 a (uus) 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 72 a. leiab, et tuleb tagada, et EFSI osa 

liidu eelarves ja poliitiliste prioriteetide 

seas ei ohusta Euroopa 

ühtekuuluvuspoliitika eesmärkide 

täitmist; on seisukohal, et Euroopas 

jõukuse erinevuste vähendamise eesmärk 

ning sotsiaalse ühtekuuluvuse ja 

kestlikkuse eesmärgid peavad olema 

EFSIst rahastatavate meetmete 

tingimuseks; 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  380 

José Manuel Fernandes 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 72 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 72 a. rõhutab lisaks EFSI positiivset 

mõju seoses VKEde rahastamisega, 

ulatudes praegu kogu liidus enam kui 

500 000 VKE ja keskmise 

turukapitalisatsiooniga ettevõtjani; 

rõhutab, et väga ulatusliku kasutamise 

tõttu, mis kajastab suurt turunõudlust, 

tugevdati veelgi VKEde komponenti juba 

programmi rakendamise esimeses etapis; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  381 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 72 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 72 b. rõhutab selle vajadust, et järgmine 
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mitmeaastane finantsraamistik kajastaks 

paremini poliitilist prioriteeti, mis on 

antud Euroopa majanduse ja ühiskonna 

digiüleminekule, ning vajadust 

investeerida olulistesse tehnoloogiatesse 

ja taristutesse ning digitaalsetesse 

oskustesse, et säilitada meie 

konkurentsivõime, elukvaliteet ja 

sotsiaalne struktuur ning neid 

suurendada; usub, et rohkem toetust 

tuleks suunata Euroopa jaoks kriitilise 

tähtsusega piiriülestele algatustele, 

eelkõige arengu ja kõige uuematele 

tehnoloogiatele – tehisintellektist 

kõrgjõudlusega andmetöötluseni – 

juurdepääsu tagamise ning digitaalsete 

oskuste valdkonnas, säilitades samal ajal 

teadusuuringute raamprogrammi raames 

tugeva toetuse teadusuuringutele ja 

innovatsioonile digitaaltehnoloogia 

valdkonnas; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  382 

Inese Vaidere 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 73 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

73. rõhutab mitmeaastase 

finantsraamistiku tähtsust pikaajalistest 

investeeringutest sõltuvate sektorite, 

näiteks transpordisektori jaoks; rõhutab, et 

transporditaristu on ühtse turu selgroog 

ning kestliku majanduskasvu ja töökohtade 

loomise alus; märgib, et naaberriikidega 

ühendatud Euroopa ühtse 

transpordipiirkonna saavutamiseks on vaja 

laialdast transporditaristut ja seda tuleb 

pidada ELi konkurentsivõime ning 

majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 

ühtekuuluvuse keskseks prioriteediks, sh 

äärepoolsete piirkondade jaoks; on seetõttu 

seisukohal, et järgmine mitmeaastane 

73. rõhutab mitmeaastase 

finantsraamistiku tähtsust pikaajalistest 

investeeringutest sõltuvate sektorite, 

näiteks transpordisektori jaoks; rõhutab, et 

transporditaristu on ühtse turu selgroog 

ning kestliku majanduskasvu ja töökohtade 

loomise alus ning ergutab ühtekuuluvuse 

lõhe kõrvaldamist; märgib, et 

naaberriikidega ühendatud Euroopa ühtse 

transpordipiirkonna saavutamiseks on vaja 

laialdast transporditaristut ja seda tuleb 

pidada ELi konkurentsivõime ning 

majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 

ühtekuuluvuse keskseks prioriteediks, sh 

äärepoolsete piirkondade jaoks; on seetõttu 
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finantsraamistik peaks tagama piisava 

rahastamise projektidele, mis aitavad 

eelkõige viia lõpule TEN-T põhivõrgu ja 

selle koridorid, mida tuleks veelgi 

laiendada; rõhutab, et ajakohastatud ja 

mõjusam Euroopa ühendamise rahastu 

programm peaks hõlmama kõiki 

transpordiliike ning pöörama tähelepanu 

omavahelistele ühendustele ja võrgu 

väljakujundamisele äärealadel, kasutades 

samas ühiseid standardeid; 

seisukohal, et järgmine mitmeaastane 

finantsraamistik peaks tagama piisava 

rahastamise projektidele, mis aitavad 

eelkõige viia lõpule TEN-T põhivõrgu ja 

selle koridorid, mida tuleks veelgi 

laiendada; majandusliku, sotsiaalse ja 

territoriaalse ühtekuuluvuse nimel on 

oluline tagada, et piirkondliku arengu 

keskused on ühendatud TEN-T võrguga, 

vastasel juhul ei saa nad juurdepääsust 

ühtsele turule kasu; rõhutab, et 

ajakohastatud ja mõjusam Euroopa 

ühendamise rahastu programm peaks 

hõlmama kõiki transpordiliike ning 

pöörama tähelepanu omavahelistele 

ühendustele ja võrgu väljakujundamisele 

äärealadel, kasutades samas ühiseid 

standardeid; keskendudes eriti Euroopa 

ühendamise rahastu programmi raames 

suuremahulistele piiriülestele 

taristuprojektidele, nagu nt Rail Baltica, 

mis vähendab veelgi ühtekuuluvuse lõhet, 

ühendab Euroopa põhja- ja 

lõunapiirkondi ning vähendab sõltuvust 

Venemaast; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  383 

Marco Valli 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 73 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

73. rõhutab mitmeaastase 

finantsraamistiku tähtsust pikaajalistest 

investeeringutest sõltuvate sektorite, 

näiteks transpordisektori jaoks; rõhutab, et 

transporditaristu on ühtse turu selgroog 

ning kestliku majanduskasvu ja töökohtade 

loomise alus; märgib, et naaberriikidega 

ühendatud Euroopa ühtse 

transpordipiirkonna saavutamiseks on vaja 

laialdast transporditaristut ja seda tuleb 

pidada ELi konkurentsivõime ning 

73. rõhutab mitmeaastase 

finantsraamistiku tähtsust pikaajalistest 

investeeringutest sõltuvate sektorite, 

näiteks transpordisektori jaoks; rõhutab, et 

transporditaristu on ühtse turu selgroog 

ning kestliku majanduskasvu ja töökohtade 

loomise alus; märgib, et naaberriikidega 

ühendatud Euroopa ühtse 

transpordipiirkonna saavutamiseks on vaja 

laialdast transporditaristut ja seda tuleb 

pidada ELi konkurentsivõime ning 
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majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 

ühtekuuluvuse keskseks prioriteediks, sh 

äärepoolsete piirkondade jaoks; on seetõttu 

seisukohal, et järgmine mitmeaastane 

finantsraamistik peaks tagama piisava 

rahastamise projektidele, mis aitavad 

eelkõige viia lõpule TEN-T põhivõrgu ja 

selle koridorid, mida tuleks veelgi 

laiendada; rõhutab, et ajakohastatud ja 

mõjusam Euroopa ühendamise rahastu 

programm peaks hõlmama kõiki 

transpordiliike ning pöörama tähelepanu 

omavahelistele ühendustele ja võrgu 

väljakujundamisele äärealadel, kasutades 

samas ühiseid standardeid; 

majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 

ühtekuuluvuse keskseks prioriteediks, sh 

äärepoolsete piirkondade jaoks; on seetõttu 

seisukohal, et järgmine mitmeaastane 

finantsraamistik peaks tagama piisava 

rahastamise projektidele, mis aitavad 

eelkõige viia lõpule TEN-T põhivõrgu ja 

selle koridorid; kutsub seoses sellega 

komisjoni üles vaatama läbi selliste 

projektide rahastamine, mis osutuvad 

majanduslikus mõttes mittetasuvaks ning 

mis kahjustavad kodanike tervist ja 

keskkonda, nagu Torino-Lyoni 

kiirraudteeliini ehitamine; rõhutab, et 

ajakohastatud ja mõjusam Euroopa 

ühendamise rahastu programm peaks 

hõlmama kõiki transpordiliike ning 

pöörama tähelepanu omavahelistele 

ühendustele ja võrgu väljakujundamisele 

äärealadel, kasutades samas ühiseid 

standardeid; rõhutab vajadust pöörata 

esmajärjekorras tähelepanu projektidele, 

millega soodustatakse 

transpordisüsteemide CO2-heite 

vähendamist ja nende üleminekut 

digitehnoloogiale; 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  384 

Jordi Solé, Sven Giegold, Heidi Hautala 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 73 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

73. rõhutab mitmeaastase 

finantsraamistiku tähtsust pikaajalistest 

investeeringutest sõltuvate sektorite, 

näiteks transpordisektori jaoks; rõhutab, et 

transporditaristu on ühtse turu selgroog 

ning kestliku majanduskasvu ja 

töökohtade loomise alus; märgib, et 

naaberriikidega ühendatud Euroopa ühtse 

transpordipiirkonna saavutamiseks on vaja 

73. rõhutab1a 2amitmeaastase 

finantsraamistiku tähtsust pikaajalistest 

investeeringutest sõltuvate sektorite, 

näiteks säästva transpordisektori jaoks; 

rõhutab, et transporditaristu on ühtse turu 

selgroog ning kestliku arengu ja 

töökohtade loomise alus; märgib, et 

naaberriikidega ühendatud Euroopa ühtse 

transpordipiirkonna saavutamiseks on vaja 
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laialdast transporditaristut ja seda tuleb 

pidada ELi konkurentsivõime ning 

majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 

ühtekuuluvuse keskseks prioriteediks, sh 

äärepoolsete piirkondade jaoks; on seetõttu 

seisukohal, et järgmine mitmeaastane 

finantsraamistik peaks tagama piisava 

rahastamise projektidele, mis aitavad 

eelkõige viia lõpule TEN-T põhivõrgu ja 

selle koridorid, mida tuleks veelgi 

laiendada; rõhutab, et ajakohastatud ja 

mõjusam Euroopa ühendamise rahastu 

programm peaks hõlmama kõiki 

transpordiliike ning pöörama tähelepanu 

omavahelistele ühendustele ja võrgu 

väljakujundamisele äärealadel, kasutades 

samas ühiseid standardeid; 

laialdast transporditaristut ja seda tuleb 

pidada ELi konkurentsivõime ning 

majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 

ühtekuuluvuse keskseks prioriteediks, sh 

äärepoolsete piirkondade jaoks; on seetõttu 

seisukohal, et järgmine mitmeaastane 

finantsraamistik peaks tagama piisava 

rahastamise projektidele, mis aitavad 

eelkõige viia lõpule TEN-T põhivõrgu ja 

selle koridorid, mida tuleks veelgi 

laiendada; rõhutab, et ajakohastatud ja 

mõjusam Euroopa ühendamise rahastu 

programm peaks hõlmama ELi energia ja 

kliimaga seotud kohustustega kooskõlas 

olevaid transpordiliike ning pöörama 

tähelepanu omavahelistele ühendustele ja 

võrgu väljakujundamisele äärealadel, 

kasutades samas ühiseid standardeid; 

selleks et edendada ühenduvust ja 

elupaikade taastamist, tuleks luua 

rohelise taristu üleeuroopaline võrk 

(TEN-G) ja seda tuleks muu hulgas 

rahastada Euroopa ühendamise rahastu 

kaudu; 

 __________________ 

 1a Punkt lisatakse peatüki „Tulevikku 

investeerimine“ alla. 

 2a Muudatusettepaneku tegi NABU – 

Naturschutzbund Deutschland e.V. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  385 

Eider Gardiazabal Rubial, Georgi Pirinski, Alfred Sant 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 73 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

73. rõhutab mitmeaastase 

finantsraamistiku tähtsust pikaajalistest 

investeeringutest sõltuvate sektorite, 

näiteks transpordisektori jaoks; rõhutab, et 

transporditaristu on ühtse turu selgroog 

ning kestliku majanduskasvu ja töökohtade 

73. rõhutab mitmeaastase 

finantsraamistiku tähtsust pikaajalistest 

investeeringutest sõltuvate sektorite, 

näiteks transpordisektori jaoks; rõhutab, et 

transporditaristu on ühtse turu selgroog 

ning kestliku majanduskasvu ja töökohtade 
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loomise alus; märgib, et naaberriikidega 

ühendatud Euroopa ühtse 

transpordipiirkonna saavutamiseks on vaja 

laialdast transporditaristut ja seda tuleb 

pidada ELi konkurentsivõime ning 

majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 

ühtekuuluvuse keskseks prioriteediks, sh 

äärepoolsete piirkondade jaoks; on seetõttu 

seisukohal, et järgmine mitmeaastane 

finantsraamistik peaks tagama piisava 

rahastamise projektidele, mis aitavad 

eelkõige viia lõpule TEN-T põhivõrgu ja 

selle koridorid, mida tuleks veelgi 

laiendada; rõhutab, et ajakohastatud ja 

mõjusam Euroopa ühendamise rahastu 

programm peaks hõlmama kõiki 

transpordiliike ning pöörama tähelepanu 

omavahelistele ühendustele ja võrgu 

väljakujundamisele äärealadel, kasutades 

samas ühiseid standardeid; 

loomise alus; märgib, et naaberriikidega 

ühendatud Euroopa ühtse 

transpordipiirkonna saavutamiseks on vaja 

laialdast transporditaristut, eriti 

äärepoolsetes ja vähem arenenud 

piirkondades, ja seda tuleb pidada ELi 

konkurentsivõime ning majandusliku, 

sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse 

keskseks prioriteediks, sh äärepoolsete ja 

saarepiirkondade jaoks; on seetõttu 

seisukohal, et järgmine mitmeaastane 

finantsraamistik peaks tagama piisava 

rahastamise projektidele, mis aitavad 

eelkõige viia lõpule TEN-T põhivõrgu ja 

selle koridorid, mida tuleks veelgi 

laiendada; tunnistab sellega seoses 

Ühtekuuluvusfondi tähtsust ja nõuab selle 

jätkamist uue mitmeaastase 

finantsraamistiku raames; rõhutab, et 

ajakohastatud ja mõjusam Euroopa 

ühendamise rahastu programm peaks 

hõlmama kõiki transpordiliike ning 

pöörama tähelepanu omavahelistele 

ühendustele ja võrgu väljakujundamisele 

äärealadel, kasutades samas ühiseid 

standardeid; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  386 

Anneli Jäätteenmäki, Gesine Meissner, Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, 

Fredrick Federley, Nils Torvalds 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 73 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

73. rõhutab mitmeaastase 

finantsraamistiku tähtsust pikaajalistest 

investeeringutest sõltuvate sektorite, 

näiteks transpordisektori jaoks; rõhutab, et 

transporditaristu on ühtse turu selgroog 

ning kestliku majanduskasvu ja töökohtade 

loomise alus; märgib, et naaberriikidega 

ühendatud Euroopa ühtse 

transpordipiirkonna saavutamiseks on vaja 

73. rõhutab mitmeaastase 

finantsraamistiku tähtsust pikaajalistest 

investeeringutest sõltuvate sektorite, 

näiteks transpordisektori jaoks; rõhutab, et 

transporditaristu on ühtse turu selgroog 

ning kestliku majanduskasvu ja töökohtade 

loomise alus; märgib, et naaberriikidega 

ühendatud Euroopa ühtse 

transpordipiirkonna saavutamiseks on vaja 
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laialdast transporditaristut ja seda tuleb 

pidada ELi konkurentsivõime ning 

majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 

ühtekuuluvuse keskseks prioriteediks, sh 

äärepoolsete piirkondade jaoks; on seetõttu 

seisukohal, et järgmine mitmeaastane 

finantsraamistik peaks tagama piisava 

rahastamise projektidele, mis aitavad 

eelkõige viia lõpule TEN-T põhivõrgu ja 

selle koridorid, mida tuleks veelgi 

laiendada; rõhutab, et ajakohastatud ja 

mõjusam Euroopa ühendamise rahastu 

programm peaks hõlmama kõiki 

transpordiliike ning pöörama tähelepanu 

omavahelistele ühendustele ja võrgu 

väljakujundamisele äärealadel, kasutades 

samas ühiseid standardeid; 

laialdast transporditaristut ja seda tuleb 

pidada ELi konkurentsivõime ning 

majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 

ühtekuuluvuse keskseks prioriteediks, sh 

äärepoolsete piirkondade jaoks; on seetõttu 

seisukohal, et järgmine mitmeaastane 

finantsraamistik peaks tagama piisava 

rahastamise projektidele, mis aitavad 

eelkõige viia lõpule TEN-T põhivõrgu ja 

selle koridorid, mida tuleks veelgi 

laiendada; rõhutab, et ajakohastatud ja 

mõjusam Euroopa ühendamise rahastu 

programm peaks hõlmama kõiki 

transpordiliike, eelkõige raudteed ja muid 

transpordiliike, mis aitavad kaasa CO2-

heite vähendamisele, ning pöörama 

tähelepanu omavahelistele ühendustele ja 

võrgu väljakujundamisele äärealadel, 

kasutades samas ühiseid standardeid; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  387 

Tiemo Wölken 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 73 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

73. rõhutab mitmeaastase 

finantsraamistiku tähtsust pikaajalistest 

investeeringutest sõltuvate sektorite, 

näiteks transpordisektori jaoks; rõhutab, et 

transporditaristu on ühtse turu selgroog 

ning kestliku majanduskasvu ja töökohtade 

loomise alus; märgib, et naaberriikidega 

ühendatud Euroopa ühtse 

transpordipiirkonna saavutamiseks on vaja 

laialdast transporditaristut ja seda tuleb 

pidada ELi konkurentsivõime ning 

majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 

ühtekuuluvuse keskseks prioriteediks, sh 

äärepoolsete piirkondade jaoks; on seetõttu 

seisukohal, et järgmine mitmeaastane 

finantsraamistik peaks tagama piisava 

rahastamise projektidele, mis aitavad 

73. rõhutab mitmeaastase 

finantsraamistiku tähtsust pikaajalistest 

investeeringutest sõltuvate sektorite, 

näiteks transpordisektori jaoks; rõhutab, et 

transporditaristu on ühtse turu selgroog 

ning kestliku majanduskasvu ja töökohtade 

loomise alus on keskkonnasäästlik taristu; 

märgib, et naaberriikidega ühendatud 

Euroopa ühtse transpordipiirkonna 

saavutamiseks on vaja laialdast 

transporditaristut ja seda tuleb pidada ELi 

konkurentsivõime ning majandusliku, 

sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse 

keskseks prioriteediks, sh äärepoolsete 

piirkondade jaoks; on seetõttu seisukohal, 

et järgmine mitmeaastane finantsraamistik 

peaks tagama piisava rahastamise 
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eelkõige viia lõpule TEN-T põhivõrgu ja 

selle koridorid, mida tuleks veelgi 

laiendada; rõhutab, et ajakohastatud ja 

mõjusam Euroopa ühendamise rahastu 

programm peaks hõlmama kõiki 

transpordiliike ning pöörama tähelepanu 

omavahelistele ühendustele ja võrgu 

väljakujundamisele äärealadel, kasutades 

samas ühiseid standardeid; 

projektidele, mis aitavad eelkõige viia 

lõpule TEN-T põhivõrgu ja selle koridorid, 

mida tuleks veelgi laiendada; rõhutab, et 

ajakohastatud ja mõjusam Euroopa 

ühendamise rahastu programm peaks 

hõlmama kõiki transpordiliike ning 

pöörama tähelepanu omavahelistele 

ühendustele ja võrgu väljakujundamisele 

äärealadel, kasutades samas ühiseid 

standardeid; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  388 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 73 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

73. rõhutab mitmeaastase 

finantsraamistiku tähtsust pikaajalistest 

investeeringutest sõltuvate sektorite, 

näiteks transpordisektori jaoks; rõhutab, et 

transporditaristu on ühtse turu selgroog 

ning kestliku majanduskasvu ja töökohtade 

loomise alus; märgib, et naaberriikidega 

ühendatud Euroopa ühtse 

transpordipiirkonna saavutamiseks on vaja 

laialdast transporditaristut ja seda tuleb 

pidada ELi konkurentsivõime ning 

majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 

ühtekuuluvuse keskseks prioriteediks, sh 

äärepoolsete piirkondade jaoks; on seetõttu 

seisukohal, et järgmine mitmeaastane 

finantsraamistik peaks tagama piisava 

rahastamise projektidele, mis aitavad 

eelkõige viia lõpule TEN-T põhivõrgu ja 

selle koridorid, mida tuleks veelgi 

laiendada; rõhutab, et ajakohastatud ja 

mõjusam Euroopa ühendamise rahastu 

programm peaks hõlmama kõiki 

transpordiliike ning pöörama tähelepanu 

omavahelistele ühendustele ja võrgu 

väljakujundamisele äärealadel, kasutades 

73. rõhutab mitmeaastase 

finantsraamistiku tähtsust pikaajalistest 

investeeringutest sõltuvate sektorite, 

näiteks transpordisektori jaoks; rõhutab, et 

transporditaristu on ühtse turu selgroog 

ning kestliku majanduskasvu ja töökohtade 

loomise alus; märgib, et naaberriikidega 

ühendatud Euroopa ühtse 

transpordipiirkonna saavutamiseks on vaja 

laialdast transporditaristut ja seda tuleb 

pidada ELi konkurentsivõime ning 

majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 

ühtekuuluvuse keskseks prioriteediks, sh 

äärepoolsete piirkondade jaoks; on seetõttu 

seisukohal, et järgmine mitmeaastane 

finantsraamistik peaks tagama piisava 

rahastamise projektidele, mis aitavad 

eelkõige viia lõpule TEN-T põhivõrgu ja 

selle koridorid, mida tuleks veelgi 

laiendada; 
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samas ühiseid standardeid; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  389 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 73 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 73 a. rõhutab, et ajakohastatud ja 

mõjusam Euroopa ühendamise rahastu 

programm peaks hõlmama kõiki 

transpordiliike ning pöörama tähelepanu 

omavahelistele ühendustele ja võrgu 

väljakujundamisele äärealadel, kasutades 

samas ühiseid standardeid; Euroopa 

ühendamise rahastu peaks edendama 

tihedamaid sidemeid üldvõrkude vahel (nt 

horisontaalsed prioriteedid nagu 

meremagistraalid); rõhutab, et komisjoni 

koordineerimistöö eesmärk peaks olema 

investorite osaluse stimuleerimine ning et 

Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteemi 

kasutuselevõtmine peaks suurendama 

koostalitlusvõimest saadavat kasu; on 

seisukohal, et turismi jaoks tuleks luua 

eraldi eelarverida, et liikuda tõelise 

Euroopa turismipoliitika suunas; nõuab 

ülalt alla lähenemisviisi kehtestamist, et 

tagada siseveeteede laevatamist käsitlevate 

projektide tõhus rakendamine; nõuab, et 

programmi SESAR raames rahastataks 

Euroopa digitaalse lennuliikluse 

korraldamise lõpuleviimisega seotud 

teadusuuringuid; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  390 

Michał Boni, Paul Rübig 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 73 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 73 a. kutsub Euroopa Komisjoni 

tungivalt üles julgustama investeeringuid 

järgmise põlvkonna tehnoloogiate 

väljatöötamisse ning nende 

kasutuselevõtmise edendamisse; Euroopa 

struktuurifondid ning lairibavõrgu ja 

üleeuroopalise 

telekommunikatsioonivõrgu rahastamine 

peab põhinema tulevastel kriteeriumidel; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  391 

Giovanni La Via 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 73 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 73 a. soovitab luua järgmises 

mitmeaastases finantsraamistikus turismi 

jaoks eraldi eelarverea; majanduskasvu ja 

töökohtade loomise vajaduse kontekstis 

peab üks meie prioriteetidest olema 

turism; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  392 

Marco Valli 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 74 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

74. rõhutab, kui oluline on tagada 

rahastamine digitaalse ühtse turu 

lõpuleviimiseks, kasutades selleks 

74. rõhutab, kui oluline on tagada 

rahastamine digitaalse ühtse turu 

lõpuleviimiseks, kasutades selleks 
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täielikult ära spektrit, 5G kasutuselevõttu ja 

gigabitiühenduvust ning tehes täiendavaid 

edusamme ELi 

telekommunikatsioonieeskirjade 

ühtlustamisel, et luua sobiv reguleeriv 

raamistik internetiühenduse parandamiseks 

kogu liidus; rõhutab, et Euroopa 

ühendamise rahastu 

telekommunikatsioonisektor peaks jätkama 

digitaalteenuste taristute ja lairibavõrkude 

toetamist, võimaldades nende 

juurdepääsetavuse, sealhulgas 

äärepoolseimates ja maapiirkondades, ning 

parandades digitaalset kirjaoskust, 

omavahelist ühendatust ja 

koostalitlusvõimet; 

täielikult ära spektrit, 5G kasutuselevõttu ja 

gigabitiühenduvust ning tehes täiendavaid 

edusamme ELi 

telekommunikatsioonieeskirjade 

ühtlustamisel, et luua sobiv reguleeriv 

raamistik internetiühenduse parandamiseks 

kogu liidus; rõhutab, et Euroopa 

ühendamise rahastu 

telekommunikatsioonisektor peaks jätkama 

digitaalteenuste taristute ja lairibavõrkude 

toetamist, võimaldades nende 

juurdepääsetavuse, sealhulgas 

äärepoolseimates ja maapiirkondades, ning 

parandades digitaalset kirjaoskust, 

omavahelist ühendatust ja 

koostalitlusvõimet; rõhutab võimalust, et 

Euroopa ühendamise rahastu 

telekommunikatsioonisektor võib toetada 

ka digimudeleid, mis edendavad 

ühenduvust ja vastastikust teabevahetust 

ning samuti andmete detsentraliseeritud 

säilitamist; 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  393 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 74 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

74. rõhutab, kui oluline on tagada 

rahastamine digitaalse ühtse turu 

lõpuleviimiseks, kasutades selleks 

täielikult ära spektrit, 5G kasutuselevõttu ja 

gigabitiühenduvust ning tehes täiendavaid 

edusamme ELi 

telekommunikatsioonieeskirjade 

ühtlustamisel, et luua sobiv reguleeriv 

raamistik internetiühenduse parandamiseks 

kogu liidus; rõhutab, et Euroopa 

ühendamise rahastu 

telekommunikatsioonisektor peaks jätkama 

digitaalteenuste taristute ja lairibavõrkude 

toetamist, võimaldades nende 

74. rõhutab, kui oluline on tagada 

rahastamine digitaalse ühtse turu 

lõpuleviimiseks, kasutades selleks 

täielikult ära spektrit, 5G kasutuselevõttu ja 

gigabitiühenduvust ning tehes täiendavaid 

edusamme ELi 

telekommunikatsioonieeskirjade 

ühtlustamisel, et luua sobiv reguleeriv 

raamistik internetiühenduse parandamiseks 

kogu liidus; rõhutab, et Euroopa 

ühendamise rahastu 

telekommunikatsioonisektor peaks 

kasutama asjakohaseid ressursse ja 

jätkama digitaalteenuste taristute toetamist 
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juurdepääsetavuse, sealhulgas 

äärepoolseimates ja maapiirkondades, ning 

parandades digitaalset kirjaoskust, 

omavahelist ühendatust ja 

koostalitlusvõimet; 

ja kiirete lairibavõrkude järele suurenenud 

investeerimisvajaduste toetamist, 

võimaldades nende juurdepääsetavuse, 

sealhulgas äärepoolseimates ja 

maapiirkondades, ning parandades 

digitaalset kirjaoskust, omavahelist 

ühendatust ja koostalitlusvõimet; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  394 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 74 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

74. rõhutab, kui oluline on tagada 

rahastamine digitaalse ühtse turu 

lõpuleviimiseks, kasutades selleks 

täielikult ära spektrit, 5G kasutuselevõttu ja 

gigabitiühenduvust ning tehes täiendavaid 

edusamme ELi 

telekommunikatsioonieeskirjade 

ühtlustamisel, et luua sobiv reguleeriv 

raamistik internetiühenduse parandamiseks 

kogu liidus; rõhutab, et Euroopa 

ühendamise rahastu 

telekommunikatsioonisektor peaks jätkama 

digitaalteenuste taristute ja lairibavõrkude 

toetamist, võimaldades nende 

juurdepääsetavuse, sealhulgas 

äärepoolseimates ja maapiirkondades, ning 

parandades digitaalset kirjaoskust, 

omavahelist ühendatust ja 

koostalitlusvõimet; 

74. rõhutab, kui oluline on tagada 

rahastamine digitaalse ühtse turu 

lõpuleviimiseks, kasutades selleks 

täielikult ära spektrit, põhivõrkude 

ajakohastamist ja mobiilsidevõrkude 

tihendamist, 5G kasutuselevõttu ja 

gigabitiühenduvust kuni 2025. Aastani 

ning tehes täiendavaid edusamme ELi 

telekommunikatsioonieeskirjade 

ühtlustamisel, et luua sobiv reguleeriv 

raamistik internetiühenduse parandamiseks 

kogu liidus; rõhutab, et Euroopa 

ühendamise rahastu 

telekommunikatsioonisektor peaks jätkama 

digitaalteenuste taristute ja lairibavõrkude 

toetamist, võimaldades nende 

juurdepääsetavuse, sealhulgas 

äärepoolseimates ja maapiirkondades, ning 

parandades digitaalset kirjaoskust, 

omavahelist ühendatust ja 

koostalitlusvõimet; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  395 

Marita Ulvskog 

tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 74 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

74. rõhutab, kui oluline on tagada 

rahastamine digitaalse ühtse turu 

lõpuleviimiseks, kasutades selleks 

täielikult ära spektrit, 5G kasutuselevõttu ja 

gigabitiühenduvust ning tehes täiendavaid 

edusamme ELi 

telekommunikatsioonieeskirjade 

ühtlustamisel, et luua sobiv reguleeriv 

raamistik internetiühenduse parandamiseks 

kogu liidus; rõhutab, et Euroopa 

ühendamise rahastu 

telekommunikatsioonisektor peaks jätkama 

digitaalteenuste taristute ja lairibavõrkude 

toetamist, võimaldades nende 

juurdepääsetavuse, sealhulgas 

äärepoolseimates ja maapiirkondades, ning 

parandades digitaalset kirjaoskust, 

omavahelist ühendatust ja 

koostalitlusvõimet; 

74. rõhutab, kui oluline on tagada 

rahastamine digitaalse ühtse turu 

lõpuleviimiseks, kasutades selleks 

täielikult ära spektrit, 5G kasutuselevõttu ja 

gigabitiühenduvust ning tehes täiendavaid 

edusamme ELi 

telekommunikatsioonieeskirjade 

ühtlustamisel, et luua sobiv reguleeriv 

raamistik internetiühenduse parandamiseks 

kogu liidus; rõhutab, et Euroopa 

ühendamise rahastu 

telekommunikatsioonisektor peaks jätkama 

digitaalteenuste taristute ja lairibavõrkude 

toetamist, võimaldades nende 

juurdepääsetavuse, sealhulgas 

äärepoolseimates ja maapiirkondades, ning 

parandades digitaalset kirjaoskust, 

omavahelist ühendatust ja 

koostalitlusvõimet; rõhutab, kui oluline on 

Euroopa kodanike ja tööjõu digitaalsete 

oskuste parandamine; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  396 

Jordi Solé 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 74 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

74. rõhutab, kui oluline on tagada 

rahastamine digitaalse ühtse turu 

lõpuleviimiseks, kasutades selleks 

täielikult ära spektrit, 5G kasutuselevõttu ja 

gigabitiühenduvust ning tehes täiendavaid 

edusamme ELi 

telekommunikatsioonieeskirjade 

ühtlustamisel, et luua sobiv reguleeriv 

74. rõhutab1a, kui oluline on tagada 

rahastamine digitaalse ühtse turu 

lõpuleviimiseks, kasutades selleks 

täielikult ära spektrit, 5G kasutuselevõttu ja 

gigabitiühenduvust ning tehes täiendavaid 

edusamme ELi 

telekommunikatsioonieeskirjade 

ühtlustamisel, et luua sobiv reguleeriv 
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raamistik internetiühenduse parandamiseks 

kogu liidus; rõhutab, et Euroopa 

ühendamise rahastu 

telekommunikatsioonisektor peaks jätkama 

digitaalteenuste taristute ja lairibavõrkude 

toetamist, võimaldades nende 

juurdepääsetavuse, sealhulgas 

äärepoolseimates ja maapiirkondades, ning 

parandades digitaalset kirjaoskust, 

omavahelist ühendatust ja 

koostalitlusvõimet; 

raamistik internetiühenduse parandamiseks 

kogu liidus; rõhutab, et Euroopa 

ühendamise rahastu 

telekommunikatsioonisektor peaks jätkama 

digitaalteenuste taristute ja lairibavõrkude 

toetamist, võimaldades nende 

juurdepääsetavuse, sealhulgas 

äärepoolseimates ja maapiirkondades, ning 

parandades digitaalset kirjaoskust, 

omavahelist ühendatust ja 

koostalitlusvõimet; 

 __________________ 

 1a Punkt lisatakse peatüki „Tulevikku 

investeerimine“ alla. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  397 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 74 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 74 a. palub komisjonil tagada, säilitada 

ja näha ette 5G tegevuskava rahastamine 

asjakohasel tasemel, pidades silmas 

järgmist mitmeaastast finantsraamistikku 

(2020–2027); 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  398 

Nils Torvalds 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 75 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

75. on seisukohal, et Euroopas on 

ülioluline tagada kestlik ja taskukohane 

energiavarustus; nõuab seetõttu jätkuvat 

75. on seisukohal, et Euroopas on 

ülioluline tagada puhas, stabiilne ja 

konkurentsivõimeline energiavarustus; 
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toetust investeeringutele, mis tagavad 

energiaallikate mitmekesistamise, 

energiajulgeoleku tugevdamise ja 

energiatõhususe suurendamise, 

sealhulgas Euroopa ühendamise rahastu 

energiasektori kaudu; rõhutab eelkõige, 

kui oluline on pakkuda eeskätt CO2-

mahukatele piirkondadele mitmekülgset 

toetust energiasüsteemi 

ümberkujundamiseks, üleminekuks 

vähese CO2-heitega majandusele, 

energiatootmise ja -võrkude 

moderniseerimiseks, süsinikdioksiidi 

kogumise ja kasutamise tehnoloogiate 

arendamiseks ning kaugkütte 

ajakohastamiseks; leiab, et energiasektori 

ümberkujundamist kliimaeesmärke 

arvestades tuleks järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku raames toetada 

energiasüsteemi ümberkujundamise fondi 

loomisega, et soodustada struktuurilisi 

muutusi energiamahukates 

tööstusharudes ja süsihappegaasi 

tekitavates elektrijaamades, ning luua 

stiimulid vähese CO2-heitega 

tehnoloogiatesse ja innovaatilistesse 

lahendustesse investeerimiseks; 

nõuab seetõttu jätkuvat toetust 

jätkusuutlikele investeeringutele, mis 

stimuleerivad jätkusuutlike energiaallikate 

kasutamist, seades energiatõhususe 

esikohale, parandavad energiajulgeolekut 

ja energiasõltumatust energiaallikate 

impordist, ning mis toetavad uusi ja 

innovaatilisi energia- ja 

tööstustehnoloogiaid, mis on kooskõlas 

Euroopa pikaajaliste kliimaga seotud 

kohustustega; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  399 

Gérard Deprez, Gerben-Jan Gerbrandy, Louis Michel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 75 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

75. on seisukohal, et Euroopas on 

ülioluline tagada kestlik ja taskukohane 

energiavarustus; nõuab seetõttu jätkuvat 

toetust investeeringutele, mis tagavad 

energiaallikate mitmekesistamise, 

energiajulgeoleku tugevdamise ja 

energiatõhususe suurendamise, 

sealhulgas Euroopa ühendamise rahastu 

energiasektori kaudu; rõhutab eelkõige, 

75. on seisukohal, et Euroopas on 

ülioluline tagada puhas, stabiilne ja 

konkurentsivõimeline energiavarustus; 

nõuab seetõttu jätkuvat toetust 

jätkusuutlikele investeeringutele, mis 

stimuleerivad jätkusuutlike energiaallikate 

kasutamist, suurendavad esmase 

kütusena energiatõhusust, parandavad 

energiajulgeolekut ja energiasõltumatust 
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kui oluline on pakkuda eeskätt CO2-

mahukatele piirkondadele mitmekülgset 

toetust energiasüsteemi 

ümberkujundamiseks, üleminekuks 

vähese CO2-heitega majandusele, 

energiatootmise ja -võrkude 

moderniseerimiseks, süsinikdioksiidi 

kogumise ja kasutamise tehnoloogiate 

arendamiseks ning kaugkütte 

ajakohastamiseks; leiab, et energiasektori 

ümberkujundamist kliimaeesmärke 

arvestades tuleks järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku raames toetada 

energiasüsteemi ümberkujundamise fondi 

loomisega, et soodustada struktuurilisi 

muutusi energiamahukates 

tööstusharudes ja süsihappegaasi 

tekitavates elektrijaamades, ning luua 

stiimulid vähese CO2-heitega 

tehnoloogiatesse ja innovaatilistesse 

lahendustesse investeerimiseks; 

energiaallikate impordist, ning mis 

toetavad uusi ja innovaatilisi energia- ja 

tööstustehnoloogiaid, mis on kooskõlas 

Euroopa pikaajaliste kliimaga seotud 

kohustustega; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  400 

Janusz Lewandowski, Jerzy Buzek 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 75 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

75. on seisukohal, et Euroopas on 

ülioluline tagada kestlik ja taskukohane 

energiavarustus; nõuab seetõttu jätkuvat 

toetust investeeringutele, mis tagavad 

energiaallikate mitmekesistamise, 

energiajulgeoleku tugevdamise ja 

energiatõhususe suurendamise, sealhulgas 

Euroopa ühendamise rahastu energiasektori 

kaudu; rõhutab eelkõige, kui oluline on 

pakkuda eeskätt CO2-mahukatele 

piirkondadele mitmekülgset toetust 

energiasüsteemi ümberkujundamiseks, 

üleminekuks vähese CO2-heitega 

majandusele, energiatootmise ja -võrkude 

moderniseerimiseks, süsinikdioksiidi 

75. on seisukohal, et Euroopas on 

ülioluline tagada kestlik ja taskukohane 

energiavarustus; nõuab seetõttu jätkuvat 

toetust investeeringutele, mis tagavad 

energiaallikate ja tarneteede 

mitmekesistamise, energiajulgeoleku 

tugevdamise ja energiatõhususe 

suurendamise, sealhulgas Euroopa 

ühendamise rahastu energiasektori kaudu; 

rõhutab eelkõige, kui oluline on pakkuda 

eeskätt mitmekülgset toetust 

energiasüsteemi ümberkujundamiseks, 

üleminekuks vähese heitega majandusele, 

energiatootmise ja -võrkude 

moderniseerimiseks, süsinikdioksiidi 
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kogumise ja kasutamise tehnoloogiate 

arendamiseks ning kaugkütte 

ajakohastamiseks; leiab, et energiasektori 

ümberkujundamist kliimaeesmärke 

arvestades tuleks järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku raames toetada 

energiasüsteemi ümberkujundamise fondi 

loomisega, et soodustada struktuurilisi 

muutusi energiamahukates tööstusharudes 

ja süsihappegaasi tekitavates 

elektrijaamades, ning luua stiimulid 

vähese CO2-heitega tehnoloogiatesse ja 

innovaatilistesse lahendustesse 

investeerimiseks; 

kogumise ja kasutamise tehnoloogiate 

arendamiseks ning kaugkütte 

ajakohastamiseks; leiab, et liidu söest 

sõltuvad piirkonnad ja riigid vajavad 

suunatud tuge, sh piisavalt rahalisi 

vahendeid, et anda tõhusalt oma osa 

strateegilisse üleminekusse väikese 

heitega ringmajandusse, ning kutsub üles 

looma laiahaardelist vahendit selliste 

piirkondade ja riikide jaoks, et toetada 

õiglast üleminekut, eelkõige taastuvate 

energiaallikate arendamise ja 

rakendamise, energiatõhususe 

lahenduste, energia salvestamise, 

elektromobiilsuse lahenduste ja taristu, 

elektri tootmise ja -võrkude 

ajakohastamise, arenenud elektri tootmise 

tehnoloogiate, sh CCS, CCU ja söe 

gaasistamine, kaugkütte ajakohastamise, 

sh suure tõhususega koostootmise, 

tulevaste keskkonnastandarditega 

varajase kohaldamise, energiamahukates 

tööstusharude restruktureerimise ning 

samuti ühiskondliku, sotsiaal-

majandusliku ja keskkonnaalase mõju 

hindamise abil; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  401 

John Howarth, Theresa Griffin, Kathleen Van Brempt 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 75 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

75. on seisukohal, et Euroopas on 

ülioluline tagada kestlik ja taskukohane 

energiavarustus; nõuab seetõttu jätkuvat 

toetust investeeringutele, mis tagavad 

energiaallikate mitmekesistamise, 

energiajulgeoleku tugevdamise ja 

energiatõhususe suurendamise, sealhulgas 

Euroopa ühendamise rahastu energiasektori 

kaudu; rõhutab eelkõige, kui oluline on 

pakkuda eeskätt CO2-mahukatele 

75. on seisukohal, et Euroopas on 

ülioluline tagada kestlik ja taskukohane 

energiavarustus; nõuab seetõttu jätkuvat 

toetust investeeringutele, mis tagavad 

energiaallikate mitmekesistamise, 

energiajulgeoleku tugevdamise ja 

energiatõhususe suurendamise; palub 

suunata toetuse ELi toimimise lepingu 

artikli 194 lõike 1 kohastele eesmärkidele; 

rõhutab seega vajadust orienteerida 
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piirkondadele mitmekülgset toetust 

energiasüsteemi ümberkujundamiseks, 

üleminekuks vähese CO2-heitega 

majandusele, energiatootmise ja -võrkude 

moderniseerimiseks, süsinikdioksiidi 

kogumise ja kasutamise tehnoloogiate 

arendamiseks ning kaugkütte 

ajakohastamiseks; leiab, et energiasektori 

ümberkujundamist kliimaeesmärke 

arvestades tuleks järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku raames toetada 

energiasüsteemi ümberkujundamise fondi 

loomisega, et soodustada struktuurilisi 

muutusi energiamahukates tööstusharudes 

ja süsihappegaasi tekitavates 

elektrijaamades, ning luua stiimulid vähese 

CO2-heitega tehnoloogiatesse ja 

innovaatilistesse lahendustesse 

investeerimiseks; 

Euroopa ühendamise rahastu energiasektori 

toetus gaasitaristusse ümber 

investeeringutesse, mille eesmärk on 

gaasitarne CO2-heite vähendamine 

(biogaas, roheline vesinik, sünteetiline 

metaan,...); rõhutab eelkõige, kui oluline 

on pakkuda eeskätt CO2-mahukatele 

piirkondadele mitmekülgset toetust 

energiasüsteemi ümberkujundamiseks, 

üleminekuks vähese CO2-heitega 

majandusele, energiatootmise ja -võrkude 

moderniseerimiseks, süsinikdioksiidi 

kogumise ja kasutamise tehnoloogiate 

arendamiseks ning kaugkütte 

ajakohastamiseks; leiab, et energiasektori 

ümberkujundamist kliimaeesmärke 

arvestades tuleks järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku raames toetada 

energiasüsteemi ümberkujundamise fondi 

loomisega, et soodustada struktuurilisi 

muutusi energiamahukates tööstusharudes 

ja süsihappegaasi tekitavates 

elektrijaamades, ning luua stiimulid vähese 

CO2-heitega tehnoloogiatesse ja 

innovaatilistesse lahendustesse 

investeerimiseks; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  402 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 75 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

75. on seisukohal, et Euroopas on 

ülioluline tagada kestlik ja taskukohane 

energiavarustus; nõuab seetõttu jätkuvat 

toetust investeeringutele, mis tagavad 

energiaallikate mitmekesistamise, 

energiajulgeoleku tugevdamise ja 
energiatõhususe suurendamise, sealhulgas 

Euroopa ühendamise rahastu energiasektori 

kaudu; rõhutab eelkõige, kui oluline on 

pakkuda eeskätt CO2-mahukatele 

75. on seisukohal, et Euroopas on 

ülioluline tagada tõhus energiakasutus, 

kus midagi ei raisata, ning taastuvatel 

energiaallikatel põhinev energiavarustus; 

nõuab seetõttu jätkuvat toetust 

investeeringutele, mis tagavad 

energiatõhususe suurendamise, 

detsentraliseeritud taastuvate 

energiaallikate kasutamise, nende 

turustamise ja ladustamise ning 
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piirkondadele mitmekülgset toetust 

energiasüsteemi ümberkujundamiseks, 
üleminekuks vähese CO2-heitega 

majandusele, energiatootmise ja -võrkude 

moderniseerimiseks, süsinikdioksiidi 

kogumise ja kasutamise tehnoloogiate 

arendamiseks ning kaugkütte 

ajakohastamiseks; leiab, et energiasektori 

ümberkujundamist kliimaeesmärke 

arvestades tuleks järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku raames toetada 

energiasüsteemi ümberkujundamise fondi 

loomisega, et soodustada struktuurilisi 

muutusi energiamahukates tööstusharudes 

ja süsihappegaasi tekitavates 

elektrijaamades, ning luua stiimulid 

vähese CO2-heitega tehnoloogiatesse ja 

innovaatilistesse lahendustesse 

investeerimiseks; 

energiajulgeoleku suurendamise, 
sealhulgas Euroopa ühendamise rahastu 

energiasektori kaudu; rõhutab eelkõige, kui 

oluline on pakkuda eeskätt CO2-

mahukatele piirkondadele mitmekülgset 

toetust üleminekuks 

süsinikdioksiidiheitevaba majanduse 

suunas aastaks 2050, energiatootmise, -

võrkude ja energia salvestamise 

tehnoloogiate moderniseerimiseks ning 

kaugkütte ajakohastamiseks; leiab, et 

energiasektori ümberkujundamist 

kliimaeesmärke arvestades tuleks järgmise 

mitmeaastase finantsraamistiku raames 

toetada muu hulgas ka spetsiaalselt 

energiasüsteemi ümberkujundamiseks ette 

nähtud fondi loomisega, et julgustada 

energiatõhusust, taastuvate 

energiaallikate kasutamist ja innovaatilisi 

lahendusi edendavaid investeeringuid, 

toetades eelkõige kohalikke omavalitsusi, 

energiaühistuid, aktiivseid 

energiatarbijaid ja ettevõtteid, ning 

soodustada struktuurilisi muutusi 

energiamahukates tööstusharudes ja 

süsihappegaasi tekitavates elektrijaamades; 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  403 

Jens Geier 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 75 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

75. on seisukohal, et Euroopas on 

ülioluline tagada kestlik ja taskukohane 

energiavarustus; nõuab seetõttu jätkuvat 

toetust investeeringutele, mis tagavad 

energiaallikate mitmekesistamise, 

energiajulgeoleku tugevdamise ja 

energiatõhususe suurendamise, sealhulgas 

Euroopa ühendamise rahastu energiasektori 

kaudu; rõhutab eelkõige, kui oluline on 

pakkuda eeskätt CO2-mahukatele 

75. on seisukohal, et Euroopas on 

ülioluline tagada kestlik ja taskukohane 

energiavarustus; nõuab seetõttu jätkuvat 

toetust investeeringutele, mis tagavad 

energiaallikate mitmekesistamise, 

energiajulgeoleku tugevdamise ja 

energiatõhususe suurendamise ning 

taastuvenergia kasutamise, sealhulgas 

Euroopa ühendamise rahastu energiasektori 

kaudu, mis peaks eriti keskenduma 
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piirkondadele mitmekülgset toetust 

energiasüsteemi ümberkujundamiseks, 

üleminekuks vähese CO2-heitega 

majandusele, energiatootmise ja -võrkude 

moderniseerimiseks, süsinikdioksiidi 

kogumise ja kasutamise tehnoloogiate 

arendamiseks ning kaugkütte 

ajakohastamiseks; leiab, et energiasektori 

ümberkujundamist kliimaeesmärke 

arvestades tuleks järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku raames toetada 

energiasüsteemi ümberkujundamise fondi 

loomisega, et soodustada struktuurilisi 

muutusi energiamahukates tööstusharudes 

ja süsihappegaasi tekitavates 

elektrijaamades, ning luua stiimulid vähese 

CO2-heitega tehnoloogiatesse ja 

innovaatilistesse lahendustesse 

investeerimiseks; 

taastuvenergia taristule; rõhutab eelkõige, 

kui oluline on pakkuda eeskätt CO2-

mahukatele piirkondadele mitmekülgset 

toetust energiasüsteemi 

ümberkujundamiseks, üleminekuks vähese 

CO2-heitega majandusele, energiatootmise 

ja -võrkude moderniseerimiseks, 

süsinikdioksiidi kogumise ja kasutamise 

tehnoloogiate arendamiseks ning kaugkütte 

ajakohastamiseks; leiab, et energiasektori 

ümberkujundamist kliimaeesmärke 

arvestades tuleks järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku raames toetada 

energiasüsteemi ümberkujundamise fondi 

loomisega, et soodustada struktuurilisi 

muutusi energiamahukates tööstusharudes 

ja süsihappegaasi tekitavates 

elektrijaamades, ning luua stiimulid vähese 

CO2-heitega tehnoloogiatesse ja 

innovaatilistesse lahendustesse 

investeerimiseks; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  404 

Miroslav Poche, Pavel Poc 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 75 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

75. on seisukohal, et Euroopas on 

ülioluline tagada kestlik ja taskukohane 

energiavarustus; nõuab seetõttu jätkuvat 

toetust investeeringutele, mis tagavad 

energiaallikate mitmekesistamise, 

energiajulgeoleku tugevdamise ja 

energiatõhususe suurendamise, sealhulgas 

Euroopa ühendamise rahastu energiasektori 

kaudu; rõhutab eelkõige, kui oluline on 

pakkuda eeskätt CO2-mahukatele 

piirkondadele mitmekülgset toetust 

energiasüsteemi ümberkujundamiseks, 

üleminekuks vähese CO2-heitega 

majandusele, energiatootmise ja -võrkude 

moderniseerimiseks, süsinikdioksiidi 

75. on seisukohal, et Euroopas on 

ülioluline tagada kestlik ja taskukohane 

energiavarustus; nõuab seetõttu jätkuvat 

toetust investeeringutele, mis tagavad 

energiaallikate mitmekesistamise, 

energiajulgeoleku tugevdamise ja 

energiatõhususe suurendamise, sealhulgas 

Euroopa ühendamise rahastu energiasektori 

kaudu; rõhutab eelkõige, kui oluline on 

pakkuda eeskätt CO2-mahukatele 

piirkondadele mitmekülgset toetust 

energiasüsteemi ümberkujundamiseks, 

üleminekuks vähese CO2-heitega 

majandusele, energiatootmise 

moderniseerimiseks, piiriüleste ühenduste 
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kogumise ja kasutamise tehnoloogiate 

arendamiseks ning kaugkütte 

ajakohastamiseks; leiab, et energiasektori 

ümberkujundamist kliimaeesmärke 

arvestades tuleks järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku raames toetada 

energiasüsteemi ümberkujundamise fondi 

loomisega, et soodustada struktuurilisi 

muutusi energiamahukates tööstusharudes 

ja süsihappegaasi tekitavates 

elektrijaamades, ning luua stiimulid vähese 

CO2-heitega tehnoloogiatesse ja 

innovaatilistesse lahendustesse 

investeerimiseks; 

parandamiseks ja arukate võrkude 

kasutuselevõtmiseks, süsinikdioksiidi 

kogumise ja kasutamise tehnoloogiate 

arendamiseks ning kaugkütte 

ajakohastamiseks; leiab, et energiasektori 

ümberkujundamist kliimaeesmärke 

arvestades tuleks järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku raames toetada 

energiasüsteemi ümberkujundamise fondi 

loomisega, et soodustada struktuurilisi 

muutusi energiamahukates tööstusharudes 

ja süsihappegaasi tekitavates 

elektrijaamades, ning luua stiimulid vähese 

CO2-heitega tehnoloogiatesse ja 

innovaatilistesse lahendustesse 

investeerimiseks; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  405 

Eider Gardiazabal Rubial, Miroslav Poche 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 75 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

75. on seisukohal, et Euroopas on 

ülioluline tagada kestlik ja taskukohane 

energiavarustus; nõuab seetõttu jätkuvat 

toetust investeeringutele, mis tagavad 

energiaallikate mitmekesistamise, 

energiajulgeoleku tugevdamise ja 

energiatõhususe suurendamise, sealhulgas 

Euroopa ühendamise rahastu energiasektori 

kaudu; rõhutab eelkõige, kui oluline on 

pakkuda eeskätt CO2-mahukatele 

piirkondadele mitmekülgset toetust 

energiasüsteemi ümberkujundamiseks, 

üleminekuks vähese CO2-heitega 

majandusele, energiatootmise ja -võrkude 

moderniseerimiseks, süsinikdioksiidi 

kogumise ja kasutamise tehnoloogiate 

arendamiseks ning kaugkütte 

ajakohastamiseks; leiab, et energiasektori 

ümberkujundamist kliimaeesmärke 

arvestades tuleks järgmise mitmeaastase 

75. on seisukohal, et Euroopas on 

ülioluline tagada kestlik ja taskukohane 

energiavarustus; nõuab seetõttu jätkuvat 

toetust investeeringutele, mis tagavad 

energiaallikate mitmekesistamise, 

energiajulgeoleku tugevdamise ja 

energiatõhususe suurendamise, sealhulgas 

Euroopa ühendamise rahastu energiasektori 

kaudu; rõhutab eelkõige, kui oluline on 

pakkuda eeskätt CO2-mahukatele 

piirkondadele mitmekülgset toetust 

energiasüsteemi ümberkujundamiseks, 

üleminekuks vähese CO2-heitega 

majandusele, energiatootmise 

moderniseerimiseks, piiriüleste ühenduste 

parandamiseks ja arukate võrkude 

kasutuselevõtmiseks, süsinikdioksiidi 

kogumise ja kasutamise tehnoloogiate 

arendamiseks ning kaugkütte 

ajakohastamiseks; leiab, et energiasektori 
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finantsraamistiku raames toetada 

energiasüsteemi ümberkujundamise fondi 

loomisega, et soodustada struktuurilisi 

muutusi energiamahukates tööstusharudes 

ja süsihappegaasi tekitavates 

elektrijaamades, ning luua stiimulid vähese 

CO2-heitega tehnoloogiatesse ja 

innovaatilistesse lahendustesse 

investeerimiseks; 

ümberkujundamist kliimaeesmärke 

arvestades tuleks järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku raames toetada 

energiasüsteemi ümberkujundamise fondi 

loomisega, et soodustada struktuurilisi 

muutusi energiamahukates tööstusharudes 

ja süsihappegaasi tekitavates 

elektrijaamades, ning luua stiimulid vähese 

CO2-heitega tehnoloogiatesse ja 

innovaatilistesse lahendustesse 

investeerimiseks; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  406 

Tiemo Wölken 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 75 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

75. on seisukohal, et Euroopas on 

ülioluline tagada kestlik ja taskukohane 

energiavarustus; nõuab seetõttu jätkuvat 

toetust investeeringutele, mis tagavad 

energiaallikate mitmekesistamise, 

energiajulgeoleku tugevdamise ja 

energiatõhususe suurendamise, sealhulgas 

Euroopa ühendamise rahastu energiasektori 

kaudu; rõhutab eelkõige, kui oluline on 

pakkuda eeskätt CO2-mahukatele 

piirkondadele mitmekülgset toetust 

energiasüsteemi ümberkujundamiseks, 

üleminekuks vähese CO2-heitega 

majandusele, energiatootmise ja -võrkude 

moderniseerimiseks, süsinikdioksiidi 

kogumise ja kasutamise tehnoloogiate 

arendamiseks ning kaugkütte 

ajakohastamiseks; leiab, et energiasektori 

ümberkujundamist kliimaeesmärke 

arvestades tuleks järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku raames toetada 

energiasüsteemi ümberkujundamise fondi 

loomisega, et soodustada struktuurilisi 

muutusi energiamahukates tööstusharudes 

ja süsihappegaasi tekitavates 

75. on seisukohal, et Euroopas on 

ülioluline tagada kestlik ja taskukohane 

energiavarustus; nõuab seetõttu jätkuvat 

toetust investeeringutele, mis tagavad 

energiaallikate mitmekesistamise, 

energiajulgeoleku tugevdamise ja 

energiatõhususe suurendamise, sealhulgas 

Euroopa ühendamise rahastu energiasektori 

kaudu; rõhutab eelkõige, kui oluline on 

pakkuda eeskätt CO2-mahukatele 

piirkondadele mitmekülgset toetust 

energiasüsteemi ümberkujundamiseks, 

üleminekuks vähese CO2-heitega 

majandusele, energiatootmise ja -võrkude 

moderniseerimiseks ja kasutamise 

tehnoloogiate arendamiseks ning kaugkütte 

ajakohastamiseks; leiab, et energiasektori 

ümberkujundamist kliimaeesmärke 

arvestades tuleks järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku raames toetada 

energiasüsteemi ümberkujundamise fondi 

loomisega, et soodustada struktuurilisi 

muutusi energiamahukates tööstusharudes 

ja süsihappegaasi tekitavates 

elektrijaamades, ning luua stiimulid vähese 
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elektrijaamades, ning luua stiimulid vähese 

CO2-heitega tehnoloogiatesse ja 

innovaatilistesse lahendustesse 

investeerimiseks; 

CO2-heitega tehnoloogiatesse ja 

innovaatilistesse lahendustesse 

investeerimiseks; lõpetades samal ajal 

fossiilkütuste taristutesse toetuste 

maksmise kooskõlas Pariisi 

kokkuleppega; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  407 

Jordi Solé, Sven Giegold 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 75 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

75. on seisukohal, et Euroopas on 

ülioluline tagada kestlik ja taskukohane 

energiavarustus; nõuab seetõttu jätkuvat 

toetust investeeringutele, mis tagavad 

energiaallikate mitmekesistamise, 

energiajulgeoleku tugevdamise ja 

energiatõhususe suurendamise, sealhulgas 

Euroopa ühendamise rahastu energiasektori 

kaudu; rõhutab eelkõige, kui oluline on 

pakkuda eeskätt CO2-mahukatele 

piirkondadele mitmekülgset toetust 

energiasüsteemi ümberkujundamiseks, 

üleminekuks vähese CO2-heitega 

majandusele, energiatootmise ja -võrkude 

moderniseerimiseks, süsinikdioksiidi 

kogumise ja kasutamise tehnoloogiate 

arendamiseks ning kaugkütte 

ajakohastamiseks; leiab, et energiasektori 

ümberkujundamist kliimaeesmärke 

arvestades tuleks järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku raames toetada 

energiasüsteemi ümberkujundamise fondi 

loomisega, et soodustada struktuurilisi 

muutusi energiamahukates tööstusharudes 

ja süsihappegaasi tekitavates 

elektrijaamades, ning luua stiimulid vähese 

CO2-heitega tehnoloogiatesse ja 

innovaatilistesse lahendustesse 

75. on1a seisukohal2a, et Euroopas on 

ülioluline tagada kestlik ja taskukohane 

energiavarustus; nõuab seetõttu jätkuvat 

toetust investeeringutele, mis tagavad 

energiaallikate mitmekesistamise, 

energiajulgeoleku tugevdamise ja 

energiatõhususe suurendamise, sealhulgas 

Euroopa ühendamise rahastu energiasektori 

kaudu; rõhutab eelkõige, kui oluline on 

pakkuda eeskätt CO2-mahukatele 

piirkondadele mitmekülgset toetust 

energiasüsteemi ümberkujundamiseks, 

üleminekuks vähese CO2-heitega ja 

tuumaenergia vabale majandusele, 

energiatootmise ja arukate võrkude 

moderniseerimiseks ning kaugkütte 

ajakohastamiseks; leiab, et energiasektori 

ümberkujundamist kliimaeesmärke 

arvestades tuleb järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku raames toetada 

energiasüsteemi ümberkujundamise fondi 

loomisega, et soodustada struktuurilisi 

muutusi energiamahukates tööstusharudes 

ja süsihappegaasi tekitavates 

elektrijaamades, ning luua stiimulid vähese 

CO2-heitega, tuumavabadesse 

tehnoloogiatesse ja innovaatilistesse 

lahendustesse investeerimiseks; 
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investeerimiseks; 

 __________________ 

 1a Punkt lisatakse peatüki „Tulevikku 

investeerimine“ alla. 

 2a Muudatusettepaneku tegi osaliselt 

NABU – Naturschutzbund Deutschland 

e.V. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  408 

Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 75 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 75 a. leiab, et Euroopa saartel, Euroopa 

äärepoolseimates piirkondades ning 

ülemeremaadel ja -territooriumidel on 

samad kliimamuutustest tulenevad 

probleemid kui teatavatel vähim arenenud 

riikidel või väikestel arenevatel 

saareriikidel, seejuures saavad viimati 

nimetatud tänu ülemaailmsele 

kliimamuutuste liidule (AMCC+) 

kasutada kliimamuutustega kohanemise 

rahastamismehhanismi; leiab, et seetõttu 

tuleb luua Euroopa fond, mille abil 

kohandada Euroopa saari, 

äärepoolseimaid piirkondi ning 

ülemeremaid ja -territooriume 

kliimamuutustest tulenevate 

probleemidega, võimaldades leevendada 

nendes piirkondades kliimamuutuste 

kahjulikku mõju; 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  409 

Eider Gardiazabal Rubial, Theresa Griffin, John Howarth 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 75 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 75 a. rõhutab energiatõhususe 

soosimise nimel vajadust üleeuroopalise 

investeerimiskava järele, arvestades 

ambitsioonikaid eesmärke, mille EL on 

endale 2030. aastaks seadnud; on 

veendunud, et sellisel investeerimiskaval 

oleks väga positiivne mõju seoses 

töökohtade loomise, taskukohaste 

eluasemete ja energiaostuvõimetuse 

vastase võitlusega; on seega veendunud, 

et järgmine mitmeaastane 

finantsraamistik peaks hõlmama nähtavat 

ja hõlpsasti juurdepääsetavat 

energiatõhususe üleeuroopalist 

investeerimiskava, mis võimaldaks 

kohalikel avaliku sektori asutustel saada 

haldusalast ja rahalist toetust, et viia ellu 

energiatõhususe kavu elamu- ja 

ehitussektoris; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  410 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 75 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 75 a. kordab, et järgmises 

mitmeaastases finantsraamistikus ei tohi 

toetuste asemel kasutada 

energiatõhususe, taastuvenergia ning 

peamiselt avalikkuse suunatud teadus- ja 

uuendusprojektide rahastamiseks 

rahastamisvahendeid, sest ainult 

toetustega on võimalik saavutada 

kohapeal parim tulemus ja tagada selliste 

osapoolte ulatuslik kaasatus, nagu 

akadeemiline ringkond, teaduskeskused, 

kohalikud omavalitsused, VKEd ja 
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kodanikuühiskonna organisatsioonid; 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  411 

Eider Gardiazabal Rubial, Theresa Griffin, John Howarth 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 75 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 75 b. leiab, et järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku raames tuleks 

kliimaeesmärke arvestades energiasektori 

üleminekut toetada õiglase 

üleminekufondi loomisega, eesmärgiga 

toetada töötajaid ja kogukondi, keda 

mõjutab ebasoodsalt kõnealune 

jätkusuutlik vähese CO2-heitega 

majandusele üleminek; nõuab sellega 

seoses tungivalt, et komisjon looks liidu 

tasandil selle algatuse jaoks 

rahastamisplatvormi, tuginedes 

praegustele kogemustele ja tagades 

piisavad lisavahendid, et katta mõjutatud 

alade vajadused; lisaks rõhutab, et 

kõnealune fond peaks keskenduma 

inimväärsete ja kestlike töökohtade 

loomisele koos ümberõppe ja uute 

oskustega keskkonnahoidlike protsesside 

ja tehnoloogialahenduste valdkonnas 

ning keskenduma 

sotsiaalkaitsesüsteemide (sh aktiivse 

tööturupoliitika) parandamisele; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  412 

Paul Rübig 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 76 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

76. rõhutab, kui suur strateegiline 

tähtsus on ELi tulevase konkurentsivõime 

jaoks sellistel suuremahulistel 

taristuprojektidel nagu rahvusvaheline 

katsetermotuumareaktor (ITER), Euroopa 

Geostatsionaarne Navigatsioonilisasüsteem 

(EGNOS), ülemaailmne 

satelliitnavigatsioonisüsteem (Galileo) ja 

Maa seire programm (Copernicus); on 

arvamusel, et nende suuremahuliste 

projektide rahastamine tuleks ELi eelarves 

tagada, kuid samas tuleks see valdkond 

hoida muudest vahenditest lahus, et 

võimalik kulude ületamine ei seaks ohtu 

muude liidu poliitikavaldkondade 

rahastamist ja projektide edukat teostamist, 

nagu juhtus eelmises mitmeaastases 

finantsraamistikus; tuletab meelde, et 

nende projektide maksimaalne summa on 

seetõttu praeguses mitmeaastase 

finantsraamistiku määruses kindlaks 

määratud, ja nõuab uues määruses 

sarnaseid sätteid; 

76. rõhutab, kui suur strateegiline 

tähtsus on ELi tulevase konkurentsivõime 

jaoks sellistel suuremahulistel 

taristuprojektidel nagu rahvusvaheline 

katsetermotuumareaktor (ITER), Euroopa 

Geostatsionaarne Navigatsioonilisasüsteem 

(EGNOS), ülemaailmne 

satelliitnavigatsioonisüsteem (Galileo) ja 

Maa seire programm (Copernicus); juhib 

tähelepanu Euroopa GNSSi Agentuuri 

(GSA) olulisele panusele 

konkurentsivõime suurendamisel ja 

tehniliste uuenduste edendamisel; 

rõhutab GSA piisava rahastamise 

vajadust järgmise finantsraamistiku 

raames, et tagada Euroopa GNSS-

programmide sujuv toimimine, piisav 

ohutus ja nendest täiel määral kasu 

saamine; on arvamusel, et nende 

suuremahuliste projektide rahastamine 

tuleks ELi eelarves tagada, kuid samas 

tuleks see valdkond hoida muudest 

vahenditest lahus, et võimalik kulude 

ületamine ei seaks ohtu muude liidu 

poliitikavaldkondade rahastamist ja 

projektide edukat teostamist, nagu juhtus 

eelmises mitmeaastases finantsraamistikus; 

tuletab meelde, et nende projektide 

maksimaalne summa on seetõttu praeguses 

mitmeaastase finantsraamistiku määruses 

kindlaks määratud, ja nõuab uues määruses 

sarnaseid sätteid; 

Or. de 

 

Muudatusettepanek  413 

Jens Geier 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 76 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

76. rõhutab, kui suur strateegiline 76. rõhutab, kui suur strateegiline 
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tähtsus on ELi tulevase konkurentsivõime 

jaoks sellistel suuremahulistel 

taristuprojektidel nagu rahvusvaheline 

katsetermotuumareaktor (ITER), Euroopa 

Geostatsionaarne Navigatsioonilisasüsteem 

(EGNOS), ülemaailmne 

satelliitnavigatsioonisüsteem (Galileo) ja 

Maa seire programm (Copernicus); on 

arvamusel, et nende suuremahuliste 

projektide rahastamine tuleks ELi eelarves 

tagada, kuid samas tuleks see valdkond 

hoida muudest vahenditest lahus, et 

võimalik kulude ületamine ei seaks ohtu 

muude liidu poliitikavaldkondade 

rahastamist ja projektide edukat teostamist, 

nagu juhtus eelmises mitmeaastases 

finantsraamistikus; tuletab meelde, et 

nende projektide maksimaalne summa on 

seetõttu praeguses mitmeaastase 

finantsraamistiku määruses kindlaks 

määratud, ja nõuab uues määruses 

sarnaseid sätteid; 

tähtsus on ELi tulevase konkurentsivõime 

jaoks sellistel suuremahulistel 

taristuprojektidel nagu rahvusvaheline 

katsetermotuumareaktor (ITER), Euroopa 

Geostatsionaarne Navigatsioonilisasüsteem 

(EGNOS), ülemaailmne 

satelliitnavigatsioonisüsteem (Galileo) ja 

Maa seire programm (Copernicus); on 

arvamusel, et nende suuremahuliste 

projektide rahastamine tuleks ELi eelarves 

tagada, kuid samas tuleks see valdkond 

hoida muudest vahenditest lahus, et 

võimalik kulude ületamine ei seaks ohtu 

muude liidu poliitikavaldkondade 

rahastamist ja projektide edukat teostamist, 

nagu juhtus eelmises mitmeaastases 

finantsraamistikus; tuletab meelde, et 

nende projektide maksimaalne summa on 

seetõttu praeguses mitmeaastase 

finantsraamistiku määruses kindlaks 

määratud, ja nõuab uues määruses 

sarnaseid sätteid; märgib, et praegune 

ITERi kavandamine eeldab liidu rahalist 

toetust 6,07 miljardi euro väärtuses 

aastatel 2021–2027, võrreldes 

2,99 miljardi euroga aastatel 2014–2020; 

eeldab, et kõnealused täiendavad 

vajadused katavad lisavahendid; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  414 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 76 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

76. rõhutab, kui suur strateegiline 

tähtsus on ELi tulevase konkurentsivõime 

jaoks sellistel suuremahulistel 

taristuprojektidel nagu rahvusvaheline 

katsetermotuumareaktor (ITER), Euroopa 

Geostatsionaarne Navigatsioonilisasüsteem 

(EGNOS), ülemaailmne 

satelliitnavigatsioonisüsteem (Galileo) ja 

76. rõhutab, kui suur strateegiline 

tähtsus on ELi tulevase konkurentsivõime 

jaoks sellistel suuremahulistel 

taristuprojektidel nagu rahvusvaheline 

katsetermotuumareaktor (ITER), Euroopa 

Geostatsionaarne Navigatsioonilisasüsteem 

(EGNOS), ülemaailmne 

satelliitnavigatsioonisüsteem (Galileo), 
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Maa seire programm (Copernicus); on 

arvamusel, et nende suuremahuliste 

projektide rahastamine tuleks ELi eelarves 

tagada, kuid samas tuleks see valdkond 

hoida muudest vahenditest lahus, et 

võimalik kulude ületamine ei seaks ohtu 

muude liidu poliitikavaldkondade 

rahastamist ja projektide edukat teostamist, 

nagu juhtus eelmises mitmeaastases 

finantsraamistikus; tuletab meelde, et 

nende projektide maksimaalne summa on 

seetõttu praeguses mitmeaastase 

finantsraamistiku määruses kindlaks 

määratud, ja nõuab uues määruses 

sarnaseid sätteid; 

Maa seire programm (Copernicus) ja 

tulevane riiklik satelliitside programm; on 

arvamusel, et nende suuremahuliste 

projektide rahastamine tuleks ELi eelarves 

tagada, kuid samas tuleks see valdkond 

hoida muudest vahenditest lahus, et 

võimalik kulude ületamine ei seaks ohtu 

muude liidu poliitikavaldkondade 

rahastamist ja projektide edukat teostamist, 

nagu juhtus eelmises mitmeaastases 

finantsraamistikus; tuletab meelde, et 

nende projektide maksimaalne summa on 

seetõttu praeguses mitmeaastase 

finantsraamistiku määruses kindlaks 

määratud, ja nõuab uues määruses 

sarnaseid sätteid; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  415 

Miroslav Poche, Pavel Poc 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 76 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

76. rõhutab, kui suur strateegiline 

tähtsus on ELi tulevase konkurentsivõime 

jaoks sellistel suuremahulistel 

taristuprojektidel nagu rahvusvaheline 

katsetermotuumareaktor (ITER), Euroopa 

Geostatsionaarne Navigatsioonilisasüsteem 

(EGNOS), ülemaailmne 

satelliitnavigatsioonisüsteem (Galileo) ja 

Maa seire programm (Copernicus); on 

arvamusel, et nende suuremahuliste 

projektide rahastamine tuleks ELi eelarves 

tagada, kuid samas tuleks see valdkond 

hoida muudest vahenditest lahus, et 

võimalik kulude ületamine ei seaks ohtu 

muude liidu poliitikavaldkondade 

rahastamist ja projektide edukat teostamist, 

nagu juhtus eelmises mitmeaastases 

finantsraamistikus; tuletab meelde, et 

nende projektide maksimaalne summa on 

seetõttu praeguses mitmeaastase 

76. rõhutab, kui suur strateegiline 

tähtsus on ELi tulevase konkurentsivõime, 

julgeoleku ja poliitilise võimu jaoks 

suuremahulistel taristuprojektidel, nt 

rahvusvaheline katsetermotuumareaktor 

(ITER), Euroopa Geostatsionaarne 

Navigatsioonilisasüsteem (EGNOS), 

ülemaailmne satelliitnavigatsioonisüsteem 

(Galileo) ja Maa seire programm 

(Copernicus); juhib tähelepanu sellele, et 

nende suuremahuliste projektide 

rahastamine on vaja ELi eelarves tagada, 

kuid samas tuleks see valdkond hoida 

muudest vahenditest lahus, et võimalik 

kulude ületamine ei seaks ohtu muude liidu 

poliitikavaldkondade rahastamist ja 

projektide edukat teostamist, nagu oli 

mõningatel juhtudel näha eelmises 

mitmeaastases finantsraamistikus; tuletab 

meelde, et nende projektide maksimaalne 
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finantsraamistiku määruses kindlaks 

määratud, ja nõuab uues määruses 

sarnaseid sätteid; 

summa on seetõttu praeguses mitmeaastase 

finantsraamistiku määruses kindlaks 

määratud, ja nõuab uues määruses 

sarnaseid sätteid; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  416 

Marco Valli 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 76 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

76. rõhutab, kui suur strateegiline 

tähtsus on ELi tulevase konkurentsivõime 

jaoks sellistel suuremahulistel 

taristuprojektidel nagu rahvusvaheline 

katsetermotuumareaktor (ITER), Euroopa 

Geostatsionaarne Navigatsioonilisasüsteem 

(EGNOS), ülemaailmne 

satelliitnavigatsioonisüsteem (Galileo) ja 

Maa seire programm (Copernicus); on 

arvamusel, et nende suuremahuliste 

projektide rahastamine tuleks ELi eelarves 

tagada, kuid samas tuleks see valdkond 

hoida muudest vahenditest lahus, et 

võimalik kulude ületamine ei seaks ohtu 

muude liidu poliitikavaldkondade 

rahastamist ja projektide edukat teostamist, 

nagu juhtus eelmises mitmeaastases 

finantsraamistikus; tuletab meelde, et 

nende projektide maksimaalne summa on 

seetõttu praeguses mitmeaastase 

finantsraamistiku määruses kindlaks 

määratud, ja nõuab uues määruses 

sarnaseid sätteid; 

76. rõhutab, kui suur strateegiline 

tähtsus on ELi tulevase konkurentsivõime 

jaoks sellistel suuremahulistel 

taristuprojektidel nagu Euroopa 

Geostatsionaarne Navigatsioonilisasüsteem 

(EGNOS), ülemaailmne 

satelliitnavigatsioonisüsteem (Galileo) ja 

Maa seire programm (Copernicus); on 

arvamusel, et nende suuremahuliste 

projektide rahastamine tuleks ELi eelarves 

tagada, kuid samas tuleks see valdkond 

hoida muudest vahenditest lahus, et 

võimalik kulude ületamine ei seaks ohtu 

muude liidu poliitikavaldkondade 

rahastamist ja projektide edukat teostamist, 

nagu juhtus eelmises mitmeaastases 

finantsraamistikus; tuletab meelde, et 

nende projektide maksimaalne summa on 

seetõttu praeguses mitmeaastase 

finantsraamistiku määruses kindlaks 

määratud, ja nõuab uues määruses 

sarnaseid sätteid; 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  417 

Jordi Solé 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 76 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

76. rõhutab, kui suur strateegiline 

tähtsus on ELi tulevase konkurentsivõime 

jaoks sellistel suuremahulistel 

taristuprojektidel nagu rahvusvaheline 

katsetermotuumareaktor (ITER), Euroopa 

Geostatsionaarne Navigatsioonilisasüsteem 

(EGNOS), ülemaailmne 

satelliitnavigatsioonisüsteem (Galileo) ja 

Maa seire programm (Copernicus); on 

arvamusel, et nende suuremahuliste 

projektide rahastamine tuleks ELi eelarves 

tagada, kuid samas tuleks see valdkond 

hoida muudest vahenditest lahus, et 

võimalik kulude ületamine ei seaks ohtu 

muude liidu poliitikavaldkondade 

rahastamist ja projektide edukat teostamist, 

nagu juhtus eelmises mitmeaastases 

finantsraamistikus; tuletab meelde, et 

nende projektide maksimaalne summa on 

seetõttu praeguses mitmeaastase 

finantsraamistiku määruses kindlaks 

määratud, ja nõuab uues määruses 

sarnaseid sätteid; 

76. rõhutab1a, kui suur strateegiline 

tähtsus on ELi tulevase konkurentsivõime 

jaoks sellistel suuremahulistel 

taristuprojektidel nagu Euroopa 

Geostatsionaarne Navigatsioonilisasüsteem 

(EGNOS), ülemaailmne 

satelliitnavigatsioonisüsteem (Galileo) ja 

Maa seire programm (Copernicus); on 

arvamusel, et nende suuremahuliste 

projektide rahastamine tuleks ELi eelarves 

tagada, kuid samas tuleks see valdkond 

hoida muudest vahenditest lahus, et 

võimalik kulude ületamine ei seaks ohtu 

muude liidu poliitikavaldkondade 

rahastamist ja projektide edukat teostamist, 

nagu juhtus eelmises mitmeaastases 

finantsraamistikus; tuletab meelde, et 

nende projektide maksimaalne summa on 

seetõttu praeguses mitmeaastase 

finantsraamistiku määruses kindlaks 

määratud, ja nõuab uues määruses 

sarnaseid sätteid; 

 __________________ 

 1a Punkt lisatakse peatüki „Tulevikku 

investeerimine“ alla. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  418 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 76 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 76 a. rõhutab, et mis puudutab 

rahvusvahelise katsetermotuumareaktori 

(ITER) projekti, ei õigusta lühikeses ja 

keskpikas perspektiivis ette nähtud 
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konkreetsete tulemuste puudumine, 

millele on aga kulutatud ja kulutatakse ka 

edaspidi ohtralt rahalisi vahendeid, 

täiendavaid assigneeringuid (välja 

arvatud juba heaks kiidetud 

assigneeringud), mis tuleks hoopis 

suunata eelkõige hajutatud tootmist ja 

salvestamist käsitlevatesse 

tehnoloogiatesse, mille abil on võimalik 

kohe panustada kliimamuutuse vastasesse 

võitlusesse ja Pariisi kokkuleppe 

eesmärkide täitmisesse; 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  419 

Tamás Deutsch 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Alapealkiri 16 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 Ühine põllumajanduspoliitika ja 

kalanduspoliitika 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  420 

Ivana Maletić 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Alapealkiri 16 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 Kestlik areng, loodusressursside 

säilitamine ja majandamine 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  421 

Jordi Solé 
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fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 77 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

77. kinnitab, et ühine 

põllumajanduspoliitika on toiduga 

kindlustatuse ja toiduga varustatuse 

sõltumatuse, maaelanikkonna 

allesjäämise, kestliku arengu ning 

eurooplastele kvaliteetsete ja taskukohaste 

toiduainete pakkumise alus; juhib 

tähelepanu sellele, et vajadus toiduainete 

järele on suurenenud, aga samuti on 

suurenenud vajadus arendada 

keskkonnasõbralikke 

põllumajandustavasid ja võidelda 

kliimamuutuste vastu; rõhutab, et ÜPP on 

üks kõige integreeritumaid poliitikaid ja 

seda rahastatakse peamiselt ELi tasandil 

ning seetõttu asendab see riiklikud 

kulutused; 

77. kinnitab, et ühise 

põllumajanduspoliitika eesmärgid tuleks 

radikaalselt läbi vaadata, et need 

kajastaksid sotsiaalseid nõudmisi ning 

meie keskkonna ja planeedi ressursside 

piiritud kogust ja võtaksid arvesse 

kliimamuutust, väljasuremist ja 

ökosüsteemi kokkuvarisemist ning meid 

kõiki mõjutavat ressursside 

ammendumist; usume, et ÜPPd tuleks 

kasutada kohalike majanduste 

taaselavdamiseks, et saada elujõulised 

maapiirkondade kogukonnad; 

keskendudes tervislikule toitumisele ja 

mahepõllumajandusele; ning toetades 

põllumajandustootjate autonoomiat ja 

nende rolli üleminekul; rõhutab, et ÜPP 

on üks kõige integreeritumaid poliitikaid ja 

seda rahastatakse peamiselt ELi tasandil 

ning seetõttu asendab see riiklikud 

kulutused; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  422 

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Hannu Takkula, Pavel Telička, Nedzhmi Ali, 

Fredrick Federley, Nils Torvalds 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 77 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

77. kinnitab, et ühine 

põllumajanduspoliitika on toiduga 

kindlustatuse ja toiduga varustatuse 

sõltumatuse, maaelanikkonna allesjäämise, 

kestliku arengu ning eurooplastele 

kvaliteetsete ja taskukohaste toiduainete 

pakkumise alus; juhib tähelepanu sellele, et 

77. kinnitab, et ühine 

põllumajanduspoliitika on toiduga 

kindlustatuse ja toiduga varustatuse 

sõltumatuse, maaelanikkonna allesjäämise, 

kestliku arengu ning eurooplastele 

kvaliteetsete ja taskukohaste toiduainete 

pakkumise alus; juhib tähelepanu sellele, et 
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vajadus toiduainete järele on suurenenud, 

aga samuti on suurenenud vajadus 

arendada keskkonnasõbralikke 

põllumajandustavasid ja võidelda 

kliimamuutuste vastu; rõhutab, et ÜPP on 

üks kõige integreeritumaid poliitikaid ja 

seda rahastatakse peamiselt ELi tasandil 

ning seetõttu asendab see riiklikud 

kulutused; 

vajadus toiduainete järele on suurenenud, 

aga samuti on suurenenud vajadus 

arendada keskkonnasõbralikke 

põllumajandustavasid ja võidelda 

kliimamuutuste vastu; tunnistab 

jätkusuutliku põllumajanduse ja 

metsamajanduse rolli ELi töö olulise 

komponendina võitluses 

kliimamuutustega, bioloogilise 

mitmekesisuse vähenemisega ja 

keskkonnasäästlikkuse edendamisel; 

tuletab meelde, et järgmine mitmeaastane 

finantsraamistik peaks 2020. aasta järgse 

ÜPP suunama õiglase, tulemusliku ja 

tõhusa põllumajanduspoliitika suunas, 

mille põhieesmärk on hõlbustada 

Euroopa üleminekut säästva toidu ja 

põllumajandustootmise süsteemile, ning 

rõhutab, et eesmärkide saavutamiseks 

tuleb tagada piisav rahastus; väljendab 

heameelt komisjoni strateegilise 

lähenemisviisi üle, mis esitati teatises 

„Toidu ja põllumajanduse tulevik“, et 

tagada liikmesriikidele suurem 

paindlikkus leida asjakohased vahendid 

selleks, et juhtida oma 

põllumajandussektorid ühiste 

keskkonnaalaste eesmärkide saavutamise 

suunas kõige tõhusamal viisil; rõhutab, et 

ÜPP on üks kõige integreeritumaid 

poliitikaid ja seda rahastatakse peamiselt 

ELi tasandil ning seetõttu asendab see 

riiklikud kulutused; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  423 

Răzvan Popa 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 77 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

77. kinnitab, et ühine 

põllumajanduspoliitika on toiduga 

kindlustatuse ja toiduga varustatuse 

77. kinnitab, et ühine 

põllumajanduspoliitika on toiduga 

kindlustatuse ja toiduga varustatuse 
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sõltumatuse, maaelanikkonna allesjäämise, 

kestliku arengu ning eurooplastele 

kvaliteetsete ja taskukohaste toiduainete 

pakkumise alus; juhib tähelepanu sellele, et 

vajadus toiduainete järele on suurenenud, 

aga samuti on suurenenud vajadus 

arendada keskkonnasõbralikke 

põllumajandustavasid ja võidelda 

kliimamuutuste vastu; rõhutab, et ÜPP on 

üks kõige integreeritumaid poliitikaid ja 

seda rahastatakse peamiselt ELi tasandil 

ning seetõttu asendab see riiklikud 

kulutused; 

sõltumatuse, maaelanikkonna allesjäämise, 

kestliku arengu ning eurooplastele 

kvaliteetsete ja taskukohaste toiduainete 

pakkumise alus; juhib tähelepanu sellele, et 

vajadus toiduainete järele on suurenenud, 

aga samuti on suurenenud vajadus 

arendada keskkonnasõbralikke 

põllumajandustavasid ja võidelda 

kliimamuutuste vastu; rõhutab, et ÜPP on 

üks kõige integreeritumaid poliitikaid ja 

seda rahastatakse peamiselt ELi tasandil 

ning seetõttu asendab see riiklikud 

kulutused; rõhutab, et ÜPP peaks olema 

võimeline tegelema eesseisvate 

probleemidega, kuna tegemist on ühe ELi 

põhisambaga, ning leiab, et ajakohastatud 

ja lihtsustatud 2020. aasta järgne kahe 

sambaga ÜPP peaks toimima 

tasakaalustatult, tagades tarbijatele 

mõistliku hinnaga toidu ning aidates 

kaasa maapiirkondade jätkusuutlikkusele, 

ilma et selle läbivaatamine takistaks ÜPP 

olemust; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  424 

Maria Noichl, Jens Geier 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 77 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

77. kinnitab, et ühine 

põllumajanduspoliitika on toiduga 

kindlustatuse ja toiduga varustatuse 

sõltumatuse, maaelanikkonna allesjäämise, 

kestliku arengu ning eurooplastele 

kvaliteetsete ja taskukohaste toiduainete 

pakkumise alus; juhib tähelepanu sellele, et 

vajadus toiduainete järele on suurenenud, 

aga samuti on suurenenud vajadus 

arendada keskkonnasõbralikke 

põllumajandustavasid ja võidelda 

kliimamuutuste vastu; rõhutab, et ÜPP on 

üks kõige integreeritumaid poliitikaid ja 

77. kinnitab, et ühine 

põllumajanduspoliitika on toiduga 

kindlustatuse ja toiduga varustatuse 

sõltumatuse, maaelanikkonna allesjäämise, 

kestliku arengu ning eurooplastele 

kvaliteetsete ja taskukohaste toiduainete 

pakkumise alus; juhib tähelepanu sellele, et 

suurenenud on vajadus siduda 

põllumajandustoetused vahetult avalike 

hüvede pakkumisega, nagu nt vesi, 

bioloogiline mitmekesisus ja kliimakaitse, 

ning samuti loomade heaolu põhimõtteid 

järgiva karjakasvatusega; juhib 
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seda rahastatakse peamiselt ELi tasandil 

ning seetõttu asendab see riiklikud 

kulutused; 

tähelepanu sellele, et vajadus toiduainete 

järele on suurenenud, aga samuti on 

suurenenud vajadus arendada 

keskkonnasõbralikke põllumajandustavasid 

ja võidelda kliimamuutuste vastu; rõhutab, 

et ÜPP on üks kõige integreeritumaid 

poliitikaid ja seda rahastatakse peamiselt 

ELi tasandil ning seetõttu asendab see 

riiklikud kulutused; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  425 

Alain Lamassoure, Michel Dantin 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 77 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

77. kinnitab, et ühine 

põllumajanduspoliitika on toiduga 

kindlustatuse ja toiduga varustatuse 

sõltumatuse, maaelanikkonna 

allesjäämise, kestliku arengu ning 

eurooplastele kvaliteetsete ja taskukohaste 

toiduainete pakkumise alus; juhib 

tähelepanu sellele, et vajadus toiduainete 

järele on suurenenud, aga samuti on 

suurenenud vajadus arendada 

keskkonnasõbralikke 

põllumajandustavasid ja võidelda 

kliimamuutuste vastu; rõhutab, et ÜPP on 

üks kõige integreeritumaid poliitikaid ja 

seda rahastatakse peamiselt ELi tasandil 

ning seetõttu asendab see riiklikud 

kulutused; 

77. kinnitab, et ühine 

põllumajanduspoliitika on liidu toiduga 

kindlustatuse ja toiduga varustatuse 

sõltumatuse, maapiirkondade allesjäämise 

ja arendamise, kestliku arengu ning 

eurooplastele kvaliteetsete ja taskukohaste 

toiduainete pakkumise alus; juhib 

tähelepanu sellele, et vajadus toiduainete 

järele ja tervishoiunõuded on suurenenud, 

samamoodi nagu vajadus toetada 

Euroopa põllumajanduse üleminekut 

keskkonnasõbralikumatele ja 

kliimamuutustevastast võitlust 

soodustavatele põllumajandustavadele; 

rõhutab, et kuna ÜPP on üks Euroopa 

kõige integreeritumaid poliitikaid, 

rahastatakse seda peamiselt ELi tasandil, 

ning et sellepärast asendab see riiklikud 

kulutused; 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  426 

Jean-Paul Denanot, Paul Brannen, Eric Andrieu 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 77 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

77. kinnitab, et ühine 

põllumajanduspoliitika on toiduga 

kindlustatuse ja toiduga varustatuse 

sõltumatuse, maaelanikkonna allesjäämise, 

kestliku arengu ning eurooplastele 

kvaliteetsete ja taskukohaste toiduainete 

pakkumise alus; juhib tähelepanu sellele, et 

vajadus toiduainete järele on suurenenud, 

aga samuti on suurenenud vajadus 

arendada keskkonnasõbralikke 

põllumajandustavasid ja võidelda 

kliimamuutuste vastu; rõhutab, et ÜPP on 

üks kõige integreeritumaid poliitikaid ja 

seda rahastatakse peamiselt ELi tasandil 

ning seetõttu asendab see riiklikud 

kulutused; 

77. kinnitab, et ühine 

põllumajanduspoliitika on toiduga 

kindlustatuse ja toiduga varustatuse 

sõltumatuse, maaelanikkonna allesjäämise, 

kestliku arengu ning eurooplastele 

kvaliteetsete ja taskukohaste toiduainete 

pakkumise alus; juhib tähelepanu 

vajadusele ühise põllumajanduspoliitika 

järele, mis toetab põllumajandustootjate 

kindlat sissetulekut, keskkonda, kliimat ja 

tervishoidu; juhib tähelepanu sellele, et 

vajadus toiduainete järele on suurenenud, 

aga samuti on suurenenud vajadus 

arendada keskkonnasõbralikke 

põllumajandustavasid ja võidelda 

kliimamuutuste vastu; rõhutab, et ÜPP on 

üks kõige integreeritumaid poliitikaid ja 

seda rahastatakse peamiselt ELi tasandil 

ning seetõttu asendab see riiklikud 

kulutused; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  427 

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Hannu Takkula, Pavel Telička, Gérard Deprez, 

Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Nils Torvalds 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 77 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

77. kinnitab, et ühine 

põllumajanduspoliitika on toiduga 

kindlustatuse ja toiduga varustatuse 

sõltumatuse, maaelanikkonna allesjäämise, 

kestliku arengu ning eurooplastele 

kvaliteetsete ja taskukohaste toiduainete 

pakkumise alus; juhib tähelepanu sellele, et 

vajadus toiduainete järele on suurenenud, 

aga samuti on suurenenud vajadus 

arendada keskkonnasõbralikke 

77. kinnitab, et ühine 

põllumajanduspoliitika on toiduga 

kindlustatuse ja toiduga varustatuse 

sõltumatuse, maaelanikkonna allesjäämise, 

kestliku arengu ning eurooplastele 

kvaliteetsete ja taskukohaste toiduainete 

pakkumise alus; rõhutab vajadust tagada 

põllumajanduslik tootmine igal pool ELis 

ning samuti looduslikust eripärast 

tingitud piirangutega piirkondades; juhib 
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põllumajandustavasid ja võidelda 

kliimamuutuste vastu; rõhutab, et ÜPP on 

üks kõige integreeritumaid poliitikaid ja 

seda rahastatakse peamiselt ELi tasandil 

ning seetõttu asendab see riiklikud 

kulutused; 

tähelepanu sellele, et vajadus toiduainete 

järele on suurenenud, aga samuti on 

suurenenud vajadus arendada 

keskkonnasõbralikke põllumajandustavasid 

ja võidelda kliimamuutuste vastu; rõhutab, 

et ÜPP on üks kõige integreeritumaid 

poliitikaid ja seda rahastatakse peamiselt 

ELi tasandil ning seetõttu asendab see 

riiklikud kulutused; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  428 

Eider Gardiazabal Rubial, Alfred Sant, Maria Noichl 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 77 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

77. kinnitab, et ühine 

põllumajanduspoliitika on toiduga 

kindlustatuse ja toiduga varustatuse 

sõltumatuse, maaelanikkonna allesjäämise, 

kestliku arengu ning eurooplastele 

kvaliteetsete ja taskukohaste toiduainete 

pakkumise alus; juhib tähelepanu sellele, et 

vajadus toiduainete järele on suurenenud, 

aga samuti on suurenenud vajadus 

arendada keskkonnasõbralikke 

põllumajandustavasid ja võidelda 

kliimamuutuste vastu; rõhutab, et ÜPP on 

üks kõige integreeritumaid poliitikaid ja 

seda rahastatakse peamiselt ELi tasandil 

ning seetõttu asendab see riiklikud 

kulutused; 

77. kinnitab, et ühine 

põllumajanduspoliitika on toiduga 

kindlustatuse ja toiduga varustatuse 

sõltumatuse, maaelanikkonna allesjäämise 

ja keskkonnaressursside säilitamise, 

kestliku arengu ning eurooplastele 

kvaliteetsete ja taskukohaste toiduainete 

pakkumise alus; juhib tähelepanu sellele, et 

vajadus toiduainete järele on suurenenud, 

aga samuti on suurenenud vajadus 

arendada keskkonnasõbralikke 

põllumajandustavasid ja võidelda 

kliimamuutuste vastu; rõhutab, et ÜPP on 

üks kõige integreeritumaid poliitikaid ja 

seda rahastatakse peamiselt ELi tasandil 

ning seetõttu asendab see riiklikud 

kulutused; lisab, et 

väikepõllumajandustootjad tuleks seada 

esikohale; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  429 

Maria Noichl, Jens Geier 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 77 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

77. kinnitab, et ühine 

põllumajanduspoliitika on toiduga 

kindlustatuse ja toiduga varustatuse 

sõltumatuse, maaelanikkonna allesjäämise, 

kestliku arengu ning eurooplastele 

kvaliteetsete ja taskukohaste toiduainete 

pakkumise alus; juhib tähelepanu sellele, et 

vajadus toiduainete järele on suurenenud, 

aga samuti on suurenenud vajadus 

arendada keskkonnasõbralikke 

põllumajandustavasid ja võidelda 

kliimamuutuste vastu; rõhutab, et ÜPP on 

üks kõige integreeritumaid poliitikaid ja 

seda rahastatakse peamiselt ELi tasandil 

ning seetõttu asendab see riiklikud 

kulutused; 

77. kinnitab, et ühine 

põllumajanduspoliitika on toiduga 

kindlustatuse ja toiduga varustatuse 

sõltumatuse, maaelanikkonna allesjäämise, 

kestliku arengu ning eurooplastele 

kvaliteetsete ja taskukohaste toiduainete 

pakkumise alus; juhib tähelepanu sellele, et 

vajadus toiduainete järele on suurenenud, 

aga samuti on suurenenud vajadus 

arendada keskkonnasõbralikke 

põllumajandustavasid ja võidelda 

kliimamuutuste vastu; selleks, et ELi 

kodanikud mõistaksid 

põllumajandustoetuste määramisel tehtud 

kaalutlusi; rõhutab, et ÜPP on üks kõige 

integreeritumaid poliitikaid ja seda 

rahastatakse peamiselt ELi tasandil ning 

seetõttu asendab see riiklikud kulutused; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  430 

Tiemo Wölken 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 77 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

77. kinnitab, et ühine 

põllumajanduspoliitika on toiduga 

kindlustatuse ja toiduga varustatuse 

sõltumatuse, maaelanikkonna allesjäämise, 

kestliku arengu ning eurooplastele 

kvaliteetsete ja taskukohaste toiduainete 

pakkumise alus; juhib tähelepanu sellele, 

et vajadus toiduainete järele on 

suurenenud, aga samuti on suurenenud 

vajadus arendada keskkonnasõbralikke 

põllumajandustavasid ja võidelda 

kliimamuutuste vastu; rõhutab, et ÜPP on 

üks kõige integreeritumaid poliitikaid ja 

77. kinnitab, et ühine 

põllumajanduspoliitika on olnud toiduga 

kindlustatuse ja toiduga varustatuse 

sõltumatuse, maaelanikkonna allesjäämise 

alus; juhib tähelepanu sellele, et vajadus 

toiduainete järele on suurenenud, aga 

samuti on suurenenud vajadus arendada 

keskkonnasõbralikke põllumajandustavasid 

ja võidelda kliimamuutuste vastu; rõhutab, 

et ÜPP on üks kõige integreeritumaid 

poliitikaid ja seda rahastatakse peamiselt 

ELi tasandil ning seetõttu asendab see 

riiklikud kulutused; on seega veendunud, 
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seda rahastatakse peamiselt ELi tasandil 

ning seetõttu asendab see riiklikud 

kulutused; 

et poliitikat tuleb niisuguste 

probleemidega tegelemiseks edasi 

arendada, et sellest saaks tõeline 

maakasutust käsitlev poliitika, mis 

hõlmab toitu ja põllumajandust; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  431 

Inese Vaidere 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 77 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

77. kinnitab, et ühine 

põllumajanduspoliitika on toiduga 

kindlustatuse ja toiduga varustatuse 

sõltumatuse, maaelanikkonna allesjäämise, 

kestliku arengu ning eurooplastele 

kvaliteetsete ja taskukohaste toiduainete 

pakkumise alus; juhib tähelepanu sellele, et 

vajadus toiduainete järele on suurenenud, 

aga samuti on suurenenud vajadus 

arendada keskkonnasõbralikke 

põllumajandustavasid ja võidelda 

kliimamuutuste vastu; rõhutab, et ÜPP on 

üks kõige integreeritumaid poliitikaid ja 

seda rahastatakse peamiselt ELi tasandil 

ning seetõttu asendab see riiklikud 

kulutused; 

77. kinnitab, et ühine 

põllumajanduspoliitika on toiduga 

kindlustatuse ja toiduga varustatuse 

sõltumatuse, maaelanikkonna ja tööhõive 

allesjäämise, kestliku arengu ning 

eurooplastele kvaliteetsete ja taskukohaste 

toiduainete pakkumise alus; juhib 

tähelepanu sellele, et vajadus toiduainete 

järele on suurenenud, aga samuti on 

suurenenud vajadus arendada 

keskkonnasõbralikke põllumajandustavasid 

ja võidelda kliimamuutuste vastu; rõhutab, 

et ÜPP on üks kõige edukamalt 

integreeritud poliitikaid ja seda 

rahastatakse peamiselt ELi tasandil ning 

seetõttu asendab see riiklikud kulutused; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  432 

Maria Noichl, Jens Geier 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 77 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

77. kinnitab, et ühine 

põllumajanduspoliitika on toiduga 

77. kinnitab, et ühine 

põllumajanduspoliitika on toiduga 
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kindlustatuse ja toiduga varustatuse 

sõltumatuse, maaelanikkonna allesjäämise, 

kestliku arengu ning eurooplastele 

kvaliteetsete ja taskukohaste toiduainete 

pakkumise alus; juhib tähelepanu sellele, et 

vajadus toiduainete järele on suurenenud, 

aga samuti on suurenenud vajadus 

arendada keskkonnasõbralikke 

põllumajandustavasid ja võidelda 

kliimamuutuste vastu; rõhutab, et ÜPP on 

üks kõige integreeritumaid poliitikaid ja 

seda rahastatakse peamiselt ELi tasandil 

ning seetõttu asendab see riiklikud 

kulutused; 

kindlustatuse ja toiduga varustatuse 

sõltumatuse, maaelanikkonna allesjäämise, 

kestliku arengu ning eurooplastele 

kvaliteetsete, tervislike, säästvate ja 

taskukohaste toiduainete pakkumise alus; 

juhib tähelepanu sellele, et vajadus 

toiduainete järele on suurenenud, aga 

samuti on suurenenud vajadus arendada 

keskkonnasõbralikke põllumajandustavasid 

ja võidelda kliimamuutuste vastu; rõhutab, 

et ÜPP on üks kõige integreeritumaid 

poliitikaid ja seda rahastatakse peamiselt 

ELi tasandil ning seetõttu asendab see 

riiklikud kulutused; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  433 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 77 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

77. kinnitab, et ühine 

põllumajanduspoliitika on toiduga 

kindlustatuse ja toiduga varustatuse 

sõltumatuse, maaelanikkonna allesjäämise, 

kestliku arengu ning eurooplastele 

kvaliteetsete ja taskukohaste toiduainete 

pakkumise alus; juhib tähelepanu sellele, 

et vajadus toiduainete järele on 

suurenenud, aga samuti on suurenenud 

vajadus arendada keskkonnasõbralikke 

põllumajandustavasid ja võidelda 

kliimamuutuste vastu; rõhutab, et ÜPP on 

üks kõige integreeritumaid poliitikaid ja 

seda rahastatakse peamiselt ELi tasandil 

ning seetõttu asendab see riiklikud 

kulutused; 

77. kinnitab, et ühine 

põllumajanduspoliitika aitab tagada 

toiduga kindlustatuse, maaelanikkonna 

allesjäämise, kestliku arengu ning 

eurooplastele kvaliteetsete ja taskukohaste 

toiduainete pakkumise; juhib tähelepanu 

sellele, et vajadus toiduainete järele on 

suurenenud, aga samuti on suurenenud 

vajadus arendada keskkonnasõbralikke 

põllumajandustavasid ja võidelda 

kliimamuutuste vastu; rõhutab, et ÜPP on 

üks kõige integreeritumaid poliitikaid ja 

seda rahastatakse peamiselt ELi tasandil 

ning seetõttu asendab see riiklikud 

kulutused; 

Or. sv 



 

AM\1144763ET.docx 123/154 PE616.896v01-00 

 ET 

 

Muudatusettepanek  434 

Bernd Kölmel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 77 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

77. kinnitab, et ühine 

põllumajanduspoliitika on toiduga 

kindlustatuse ja toiduga varustatuse 

sõltumatuse, maaelanikkonna allesjäämise, 

kestliku arengu ning eurooplastele 

kvaliteetsete ja taskukohaste toiduainete 

pakkumise alus; juhib tähelepanu sellele, et 

vajadus toiduainete järele on suurenenud, 

aga samuti on suurenenud vajadus 

arendada keskkonnasõbralikke 

põllumajandustavasid ja võidelda 

kliimamuutuste vastu; rõhutab, et ÜPP on 

üks kõige integreeritumaid poliitikaid ja 

seda rahastatakse peamiselt ELi tasandil 

ning seetõttu asendab see riiklikud 

kulutused; 

77. kinnitab, et ühine 

põllumajanduspoliitika on olnud toiduga 

kindlustatuse ja toiduga varustatuse 

sõltumatuse, maaelanikkonna allesjäämise, 

kestliku arengu ning eurooplastele 

kvaliteetsete ja taskukohaste toiduainete 

pakkumise alus; juhib tähelepanu sellele, et 

vajadus toiduainete järele on suurenenud, 

aga samuti on suurenenud vajadus 

arendada keskkonnasõbralikke 

põllumajandustavasid ja võidelda 

kliimamuutuste vastu; on aga seisukohal, 

et paljusid ÜPP tegevusi on võimalik 

paremini teostada riigi tasandil ning seab 

kahtluse alla nende Euroopa lisaväärtuse; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  435 

Ingeborg Gräßle 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 77 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 77 a. tuletab meelde oma märkusi1a 

ÜPP kulutuste jätkusuutmatu struktuuri 

kohta: kõikidest liidu 

põllumajandusettevõtetest oli 44,7 % 

sissetulek vähem kui 4 000 eurot aastas 

ning 2016. aastal said keskmiselt 10 % 

ÜPP otsese toetuse saajate pealmisest 

kihist umbes 60 % maksetest1b; juhib 

tähelepanu asjaolule, et suuremad 

põllumajandusettevõtted ei vaja 
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ebastabiilsuse või kriiside ajal tingimata 

samal tasemel toetust 

põllumajandusettevõtete sissetulekute 

stabiliseerimiseks nagu väiksemad 

põllumajandusettevõtted, kuna nad sageli 

võidavad võimalikust mastaabisäästust, 

mis teeb nad tõenäoliselt 

vastupidavamaks; on seisukohal, et ÜPP 

rahastamiskavad peaksid rohkem 

keskenduma teatavate piirangutega 

põllumajandustootjatele: väikesed 

põllumajandusettevõtted, eriti need, millel 

on maa-ala vähem kui 15 hektarit, 

klimaatiliselt ja geograafiliselt keerulised 

piirkonnad ning hõredalt asustatud 

piirkonnad, ning seda 

põllumajandusettevõtete puhul, millel on 

maa-ala enam kui 100 hektarit, tuleks 

toetuste maksmist järkjärguliselt 

vähendada; 

 __________________ 

 1a Vt Euroopa Parlamendi 27. aprilli 

2017. aasta resolutsiooni 

tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu 

2015. aasta üldeelarve täitmisele 

heakskiidu andmist käsitlevate otsuste 

lahutamatu osa, III jagu – Komisjon ja 

rakendusametid, punkt 207 (Vastuvõetud 

tekstid, P8_TA(2016)0309). 

 1b Vt esialgseid arvandmeid abi jaotamise 

kohta abi suurusklassi kaupa, mis on 

saadud vastavalt nõukogu määrusele (EL) 

nr 1307/2013 tootjatele makstud 

otsetoetuste raames (2016. eelarveaasta). 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  436 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 77 a (uus) 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 77 a. tuletab meelde oma märkusi1a 

ÜPP kulutuste jätkusuutmatu struktuuri 

kohta: kõikidest liidu 

põllumajandusettevõtetest oli 44,7 % 

sissetulek vähem kui 4 000 eurot aastas 

ning keskmiselt 80 % ÜPP otsese toetuse 

saajatest saavad umbes 20 % maksetest; 

juhib tähelepanu asjaolule, et suuremad 

põllumajandusettevõtted ei vaja 

ebastabiilsuse või kriiside ajal tingimata 

samal tasemel toetust 

põllumajandusettevõtete sissetulekute 

stabiliseerimiseks nagu väiksemad 

põllumajandusettevõtted, kuna nad sageli 

võidavad võimalikust mastaabisäästust, 

mis teeb nad tõenäoliselt 

vastupidavamaks; on seisukohal, et ÜPP 

rahastamiskavad peaksid rohkem 

keskenduma teatavate piirangutega 

põllumajandustootjatele: väikesed 

põllumajandusettevõtted, klimaatiliselt ja 

geograafiliselt keerulised piirkonnad ning 

hõredalt asustatud piirkonnad; 

 __________________ 

 1a Vt Euroopa Parlamendi 27. aprilli 

2017. aasta resolutsiooni 

tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu 

2015. aasta üldeelarve täitmisele 

heakskiidu andmist käsitlevate otsuste 

lahutamatu osa, III jagu – Komisjon ja 

rakendusametid, punkt 207 (Vastuvõetud 

tekstid, P8_TA(2016)0309). 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  437 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 77 b (uus) 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 77 b. palub komisjonil lihtsustatud ja 

kaasajastatud ÜPPd käsitleva arutelu 

käigus hinnata, kas teistsugune 

poliitikakujundus või otsetoetuste 

jagamise mudel võiks anda tulemuseks 

avaliku sektori rahaliste vahendite 

parema kohandamise 

põllumajanduskeskkonna ja 

kliimameetmetega seotud eesmärkidele; 

rõhutab siiski vajadust pakkuda rahalist 

hüvitist, et katta kõrgete standardite 

säilitamise kulud toiduainete tootmisel ja 

kõrged tootmiskulud, mis on seotud 

keerukate kliimatingimustega teatavates 

piirkondades, kuna Euroopa 

põllumajandustootjatel on ülemaailmses 

konkurentsis sageli raskusi; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  438 

Bernd Kölmel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 78 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

78. eeldab, et otsetoetuste kogusumma 

jäetakse järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku raames muutumatuks, 

sest need toetused loovad selget ELi 

lisaväärtust ja tugevdavad ühtset turgu, 

hoides ära liikmesriikide vahelised 

konkurentsimoonutused; on vastu 

igasugusele taasriigistamisele ja mis tahes 

riiklikule kaaasrahastamisele selles 

valdkonnas; rõhutab vajadust suurendada 

rahastamist kooskõlas tundlike sektorite 

mitmesuguste tsükliliste kriiside 

lahendamisega, luua uusi vahendeid, mis 

võiksid vähendada hindade volatiilsust, 

ning suurendada kõrvalisele asukohale ja 

saarelisele asendile vastavate 

78. eeldab, et järgmises mitmeaastases 

finantsraamistikus vähendatakse ÜPP 

üldist rahastamispaketti kuni 30 % selle 

praegusest tasemest; tervitab ÜPP 

taasriigistamise ja kaasrahastamise 

püüdlusi seal, kus suudetakse näidata 

lisaväärtust; 
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valikmeetmete programmide (POSEI) 

rahastamist; järeldab seetõttu, et ÜPP 

eelarve tuleks järgmises mitmeaastases 

finantsraamistikus jätta ELi 27 

liikmesriigi jaoks vähemalt praegusele 

tasemele; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  439 

Jordi Solé 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 78 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

78. eeldab, et otsetoetuste kogusumma 

jäetakse järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku raames muutumatuks, 

sest need toetused loovad selget ELi 

lisaväärtust ja tugevdavad ühtset turgu, 

hoides ära liikmesriikide vahelised 

konkurentsimoonutused; on vastu 

igasugusele taasriigistamisele ja mis tahes 

riiklikule kaaasrahastamisele selles 

valdkonnas; rõhutab vajadust suurendada 

rahastamist kooskõlas tundlike sektorite 

mitmesuguste tsükliliste kriiside 

lahendamisega, luua uusi vahendeid, mis 

võiksid vähendada hindade volatiilsust, 

ning suurendada kõrvalisele asukohale ja 

saarelisele asendile vastavate 

valikmeetmete programmide (POSEI) 

rahastamist; järeldab seetõttu, et ÜPP 

eelarve tuleks järgmises mitmeaastases 

finantsraamistikus jätta ELi 27 liikmesriigi 

jaoks vähemalt praegusele tasemele; 

78. rõhutab, et 30 % ÜPP toetustest 

antakse neile 1 % 

põllumajandustootjatest, kes saavad iga 

toetusesaaja kohta enam kui 50 000 eurot 

aastas; teeb seetõttu ettepaneku 

kehtestada otsetoetuste ülempiiriks iga 

toetusesaaja kohta 50 000 eurot aastas; 

nõuab, et osa neist säästudest jagataks 

ÜPP eelarves õiglaselt ja jätkusuutlikult 

ümber, peamiselt uutele ja väiksematele 

põllumajandustootjatele, 

mahepõllumajandusele...; rõhutab 

tõsiasja, et taolise ülempiiri kehtestamine 

mõjutaks üksnes 1 % ELi 

põllumajandustootjatest; on vastu 

igasugusele taasriigistamisele ja mis tahes 

riiklikule kaaasrahastamisele selles 

valdkonnas; järeldab seetõttu, et ÜPP 

eelarvet tuleks järgmises mitmeaastases 

finantsraamistikus õiglaselt ja 

jätkusuutlikult veidi vähendada; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  440 

Alain Lamassoure, Michel Dantin 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 78 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

78. eeldab, et otsetoetuste kogusumma 

jäetakse järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku raames muutumatuks, 

sest need toetused loovad selget ELi 

lisaväärtust ja tugevdavad ühtset turgu, 

hoides ära liikmesriikide vahelised 

konkurentsimoonutused; on vastu 

igasugusele taasriigistamisele ja mis tahes 

riiklikule kaaasrahastamisele selles 

valdkonnas; rõhutab vajadust suurendada 

rahastamist kooskõlas tundlike sektorite 

mitmesuguste tsükliliste kriiside 

lahendamisega, luua uusi vahendeid, mis 

võiksid vähendada hindade volatiilsust, 

ning suurendada kõrvalisele asukohale ja 

saarelisele asendile vastavate 

valikmeetmete programmide (POSEI) 

rahastamist; järeldab seetõttu, et ÜPP 

eelarve tuleks järgmises mitmeaastases 

finantsraamistikus jätta ELi 27 liikmesriigi 

jaoks vähemalt praegusele tasemele; 

78. nõuab, et otsetoetuste kogusumma 

jäetaks järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku raames muutumatuks, 

sest nendel toetustel on selge ELi 

lisaväärtus ja need tugevdavad ühtset 

turgu, hoides ära liikmesriikide vahelised 

konkurentsimoonutused ning pakkudes 

põllumajandustootjatele esmatasandi 

sissetulekut, mis on põllumajanduslike 

majapidamiste jätkusuutlikkuse jaoks 

oluline; on vastu igasugusele ühise 

põllumajanduspoliitika taasriigistamisele 

ja otsetoetuste mis tahes riikliku 

kaasrahastamise vormidele; rõhutab 

vajadust reformida põllumajandussektori 

kriisireservi, et luua põllumajanduse 

kriisifond, mille haldamine toimuks 

väljaspool eelarve aastasuse põhimõtet, 

võimaldades nii assigneeringute 

ülekandmist ühelt aastalt teisele, et 

pakkuda tõhusaid lahendusi tsüklilistele 

kriisidele, mis mõjutavad tundlikke 

põllumajandussektoreid; leiab, et on 

oluline toetada kriiside ja ohtude 

haldamise ning turustusahela 

korraldamise vahendite loomist, mille abil 

oleks võimalik leevendada hindade 

volatiilsust; nõuab, et suurendataks 

kõrvalisele asukohale ja saarelisele 

asendile vastavate valikmeetmete 

programmide (POSEI) rahastamist; 

järeldab seetõttu, et ÜPP eelarve tuleks 

järgmises mitmeaastases finantsraamistikus 

jätta ELi 27 liikmesriigi jaoks vähemalt 

praegusele tasemele; 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  441 

Tiemo Wölken 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 78 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

78. eeldab, et otsetoetuste kogusumma 

jäetakse järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku raames muutumatuks, 

sest need toetused loovad selget ELi 

lisaväärtust ja tugevdavad ühtset turgu, 

hoides ära liikmesriikide vahelised 

konkurentsimoonutused; on vastu 

igasugusele taasriigistamisele ja mis tahes 

riiklikule kaaasrahastamisele selles 

valdkonnas; rõhutab vajadust suurendada 

rahastamist kooskõlas tundlike sektorite 

mitmesuguste tsükliliste kriiside 

lahendamisega, luua uusi vahendeid, mis 

võiksid vähendada hindade volatiilsust, 

ning suurendada kõrvalisele asukohale ja 

saarelisele asendile vastavate 

valikmeetmete programmide (POSEI) 

rahastamist; järeldab seetõttu, et ÜPP 

eelarve tuleks järgmises mitmeaastases 

finantsraamistikus jätta ELi 27 

liikmesriigi jaoks vähemalt praegusele 

tasemele; 

78. on vastu igasugusele tulevase 

maakasutust käsitleva poliitika kohasele 

taasriigistamisele; rõhutab vajadust 

suurendada rahastamist kooskõlas tundlike 

sektorite mitmesuguste tsükliliste kriiside 

lahendamisega, luua uusi vahendeid, mis 

võiksid vähendada hindade volatiilsust, 

ning suurendada kõrvalisele asukohale ja 

saarelisele asendile vastavate 

valikmeetmete programmide (POSEI) 

rahastamist; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  442 

Răzvan Popa 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 78 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

78. eeldab, et otsetoetuste kogusumma 

jäetakse järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku raames muutumatuks, 

sest need toetused loovad selget ELi 

lisaväärtust ja tugevdavad ühtset turgu, 

hoides ära liikmesriikide vahelised 

konkurentsimoonutused; on vastu 

igasugusele taasriigistamisele ja mis tahes 

riiklikule kaaasrahastamisele selles 

78. eeldab, et otsetoetuste kogusumma 

jäetakse järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku raames muutumatuks, 

sest need toetused loovad selget ELi 

lisaväärtust ja tugevdavad ühtset turgu, 

hoides ära liikmesriikide vahelised 

konkurentsimoonutused; on vastu 

igasugusele taasriigistamisele ja mis tahes 

riiklikule kaaasrahastamisele selles 
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valdkonnas; rõhutab vajadust suurendada 

rahastamist kooskõlas tundlike sektorite 

mitmesuguste tsükliliste kriiside 

lahendamisega, luua uusi vahendeid, mis 

võiksid vähendada hindade volatiilsust, 

ning suurendada kõrvalisele asukohale ja 

saarelisele asendile vastavate 

valikmeetmete programmide (POSEI) 

rahastamist; järeldab seetõttu, et ÜPP 

eelarve tuleks järgmises mitmeaastases 

finantsraamistikus jätta ELi 27 liikmesriigi 

jaoks vähemalt praegusele tasemele; 

valdkonnas; rõhutab vajadust suurendada 

rahastamist kooskõlas tundlike sektorite 

mitmesuguste tsükliliste kriiside 

lahendamisega, luua uusi vahendeid, mis 

võiksid vähendada hindade volatiilsust, 

ning suurendada kõrvalisele asukohale ja 

saarelisele asendile vastavate 

valikmeetmete programmide (POSEI) 

rahastamist; järeldab seetõttu, et ÜPP 

eelarve tuleks järgmises mitmeaastases 

finantsraamistikus jätta ELi 27 liikmesriigi 

jaoks vähemalt praegusele tasemele; 

rõhutab, et otsetoetuste ühtlustamine on 

põllumajanduse valdkonnas õiglase ühtse 

turu saavutamise seisukohast ülioluline, 

kus meetmed ühtlustamise ja piiramatute 

otsetoetuste saavutamiseks on üliolulised 

põhimõtted võrdsete tingimuste eesmärgi 

saavutamiseks; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  443 

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Hannu Takkula, Pavel Telička, Nedzhmi Ali, Nils 

Torvalds 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 78 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

78. eeldab, et otsetoetuste kogusumma 

jäetakse järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku raames muutumatuks, 

sest need toetused loovad selget ELi 

lisaväärtust ja tugevdavad ühtset turgu, 

hoides ära liikmesriikide vahelised 

konkurentsimoonutused; on vastu 

igasugusele taasriigistamisele ja mis tahes 

riiklikule kaaasrahastamisele selles 

valdkonnas; rõhutab vajadust suurendada 

rahastamist kooskõlas tundlike sektorite 

mitmesuguste tsükliliste kriiside 

lahendamisega, luua uusi vahendeid, mis 

võiksid vähendada hindade volatiilsust, 

ning suurendada kõrvalisele asukohale ja 

saarelisele asendile vastavate 

78. eeldab, et otsetoetuste kogusumma 

jäetakse järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku raames muutumatuks, 

sest need toetused loovad selget ELi 

lisaväärtust ja tugevdavad ühtset turgu, 

hoides ära liikmesriikide vahelised 

konkurentsimoonutused; on vastu 

igasugusele taasriigistamisele ja mis tahes 

riiklikule kaaasrahastamisele selles 

valdkonnas; pidades silmas seda, kui 

tähtis on jätta erinevad meetmed, 

sealhulgas vabatahtlik 

tootmiskohustusega seotud toetus, 

liikmesriikidele kättesaadavaks, et 

säilitada tootmine tundlike piirkondade 

jaoks äärmiselt olulistes sektorites, 
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valikmeetmete programmide (POSEI) 

rahastamist; järeldab seetõttu, et ÜPP 

eelarve tuleks järgmises mitmeaastases 

finantsraamistikus jätta ELi 27 liikmesriigi 

jaoks vähemalt praegusele tasemele; 

moonutamata samas konkurentsi 

siseturul, ning rõhutab vajadust 

suurendada rahastamist kooskõlas tundlike 

sektorite mitmesuguste tsükliliste kriiside 

lahendamisega, luua uusi vahendeid, mis 

võiksid vähendada hindade volatiilsust, 

ning suurendada kõrvalisele asukohale ja 

saarelisele asendile vastavate 

valikmeetmete programmide (POSEI) 

rahastamist; järeldab seetõttu, et ÜPP 

eelarve tuleks järgmises mitmeaastases 

finantsraamistikus jätta ELi 27 liikmesriigi 

jaoks vähemalt praegusele tasemele; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  444 

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Czesław Adam Siekierski 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 78 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

78. eeldab, et otsetoetuste kogusumma 

jäetakse järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku raames muutumatuks, 

sest need toetused loovad selget ELi 

lisaväärtust ja tugevdavad ühtset turgu, 

hoides ära liikmesriikide vahelised 

konkurentsimoonutused; on vastu 

igasugusele taasriigistamisele ja mis tahes 

riiklikule kaaasrahastamisele selles 

valdkonnas; rõhutab vajadust suurendada 

rahastamist kooskõlas tundlike sektorite 

mitmesuguste tsükliliste kriiside 

lahendamisega, luua uusi vahendeid, mis 

võiksid vähendada hindade volatiilsust, 

ning suurendada kõrvalisele asukohale ja 

saarelisele asendile vastavate 

valikmeetmete programmide (POSEI) 

rahastamist; järeldab seetõttu, et ÜPP 

eelarve tuleks järgmises mitmeaastases 

finantsraamistikus jätta ELi 27 liikmesriigi 

jaoks vähemalt praegusele tasemele; 

78. eeldab, et otsetoetuste kogusumma 

jäetakse järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku raames muutumatuks, 

sest need toetused loovad selget ELi 

lisaväärtust ja tugevdavad ühtset turgu, 

hoides ära liikmesriikide vahelised 

konkurentsimoonutused; on vastu 

igasugusele taasriigistamisele ja mis tahes 

riiklikule kaaasrahastamisele selles 

valdkonnas; juhib tähelepanu ka sellele, et 

liikmesriikidevaheliste otsetoetuste 

tasandamine on vajalik, et tagada ELi 

ühtsel turul võrdsed võimalused; rõhutab 

vajadust suurendada rahastamist kooskõlas 

tundlike sektorite mitmesuguste tsükliliste 

kriiside lahendamisega, luua uusi 

vahendeid, mis võiksid vähendada hindade 

volatiilsust, ning suurendada kõrvalisele 

asukohale ja saarelisele asendile vastavate 

valikmeetmete programmide (POSEI) 

rahastamist; järeldab seetõttu, et ÜPP 

eelarve tuleks järgmises mitmeaastases 

finantsraamistikus jätta ELi 27 liikmesriigi 
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jaoks vähemalt praegusele tasemele; 

Or. pl 

 

Muudatusettepanek  445 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu, Sofia Ribeiro 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 78 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

78. eeldab, et otsetoetuste kogusumma 

jäetakse järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku raames muutumatuks, 

sest need toetused loovad selget ELi 

lisaväärtust ja tugevdavad ühtset turgu, 

hoides ära liikmesriikide vahelised 

konkurentsimoonutused; on vastu 

igasugusele taasriigistamisele ja mis tahes 

riiklikule kaaasrahastamisele selles 

valdkonnas; rõhutab vajadust suurendada 

rahastamist kooskõlas tundlike sektorite 

mitmesuguste tsükliliste kriiside 

lahendamisega, luua uusi vahendeid, mis 

võiksid vähendada hindade volatiilsust, 

ning suurendada kõrvalisele asukohale ja 

saarelisele asendile vastavate 

valikmeetmete programmide (POSEI) 

rahastamist; järeldab seetõttu, et ÜPP 

eelarve tuleks järgmises mitmeaastases 

finantsraamistikus jätta ELi 27 

liikmesriigi jaoks vähemalt praegusele 

tasemele; 

78. rõhutab, et ÜPP eelarve tuleks 

järgmises mitmeaastases 

finantsraamistikus jätta ELi 27 

liikmesriigi jaoks vähemalt praegusele 

tasemele (jooksevhindades), hõlmates nii 

otsetoetuste kogusummat kui ka maaelu 

arengut; rõhutab, et otsetoetused loovad 

selget ELi lisaväärtust ja tugevdavad ühtset 

turgu, hoides ära liikmesriikide vahelised 

konkurentsimoonutused; on vastu 

igasugusele taasriigistamisele ja mis tahes 

riiklikule otsetoetuste kaasrahastamisele; 

rõhutab vajadust suurendada rahastamist 

kooskõlas tundlike sektorite mitmesuguste 

tsükliliste kriiside lahendamisega, luua uusi 

vahendeid, mis võiksid vähendada hindade 

volatiilsust, ning suurendada kõrvalisele 

asukohale ja saarelisele asendile vastavate 

valikmeetmete programmide (POSEI) 

rahastamist; kutsub komisjoni üles tagama 

toiduainete tarneahela vajaliku finants- ja 

õigusraamistiku, et võidelda ebaausate 

kaubandustavade vastu; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  446 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 78 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

78. eeldab, et otsetoetuste kogusumma 

jäetakse järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku raames muutumatuks, 

sest need toetused loovad selget ELi 

lisaväärtust ja tugevdavad ühtset turgu, 

hoides ära liikmesriikide vahelised 

konkurentsimoonutused; on vastu 

igasugusele taasriigistamisele ja mis tahes 

riiklikule kaaasrahastamisele selles 

valdkonnas; rõhutab vajadust suurendada 

rahastamist kooskõlas tundlike sektorite 

mitmesuguste tsükliliste kriiside 

lahendamisega, luua uusi vahendeid, mis 

võiksid vähendada hindade volatiilsust, 

ning suurendada kõrvalisele asukohale ja 

saarelisele asendile vastavate 

valikmeetmete programmide (POSEI) 

rahastamist; järeldab seetõttu, et ÜPP 

eelarve tuleks järgmises mitmeaastases 

finantsraamistikus jätta ELi 27 liikmesriigi 

jaoks vähemalt praegusele tasemele; 

78. seab kahtluse alla igasuguse 

taasriigistamise ja mis tahes riikliku 

otsetoetuste kaasrahastamise; rõhutab 

vajadust suurendada rahastamist kooskõlas 

tundlike sektorite mitmesuguste tsükliliste 

kriiside lahendamisega, luua uusi 

vahendeid, mis võiksid vähendada hindade 

volatiilsust, ning suurendada kõrvalisele 

asukohale ja saarelisele asendile vastavate 

valikmeetmete programmide (POSEI) 

rahastamist; järeldab seetõttu, et ÜPP 

eelarve tase peaks järgmises mitmeaastases 

finantsraamistikus olema piisav selleks, et 

tegeleda Euroopa põllumajanduse 

tegelike vajadustega; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  447 

John Howarth, Paul Brannen 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 78 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

78. eeldab, et otsetoetuste kogusumma 

jäetakse järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku raames muutumatuks, 

sest need toetused loovad selget ELi 

lisaväärtust ja tugevdavad ühtset turgu, 

hoides ära liikmesriikide vahelised 

konkurentsimoonutused; on vastu 

igasugusele taasriigistamisele ja mis tahes 

riiklikule kaaasrahastamisele selles 

valdkonnas; rõhutab vajadust suurendada 

rahastamist kooskõlas tundlike sektorite 

mitmesuguste tsükliliste kriiside 

78. eeldab, et otsetoetuste kogusumma 

jäetakse järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku raames muutumatuks, 

sest need toetused loovad selget ELi 

lisaväärtust ja tugevdavad ühtset turgu, 

hoides ära liikmesriikide vahelised 

konkurentsimoonutused; on vastu 

igasugusele taasriigistamisele ja mis tahes 

riiklikule kaaasrahastamisele selles 

valdkonnas; rõhutab vajadust suurendada 

rahastamist kooskõlas tundlike sektorite 

mitmesuguste tsükliliste kriiside 
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lahendamisega, luua uusi vahendeid, mis 

võiksid vähendada hindade volatiilsust, 

ning suurendada kõrvalisele asukohale ja 

saarelisele asendile vastavate 

valikmeetmete programmide (POSEI) 

rahastamist; järeldab seetõttu, et ÜPP 

eelarve tuleks järgmises mitmeaastases 

finantsraamistikus jätta ELi 27 liikmesriigi 

jaoks vähemalt praegusele tasemele; 

lahendamisega, luua uusi vahendeid, mis 

võiksid vähendada hindade volatiilsust, 

ning suurendada kõrvalisele asukohale ja 

saarelisele asendile vastavate 

valikmeetmete programmide (POSEI) 

rahastamist; järeldab seetõttu, et ÜPP 

eelarve tuleks järgmises mitmeaastases 

finantsraamistikus jätta ELi 27 liikmesriigi 

jaoks vähemalt praegusele tasemele; 

uurida tuleb ÜPP toetuste alust, et 

käsitleda tõhusamalt põllumajanduslikke, 

maapiirkondi puudutavaid ja 

keskkonnaalaseid küsimusi ning sektorile 

pandud kohustusi; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  448 

Maria Noichl, Jens Geier 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 78 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

78. eeldab, et otsetoetuste kogusumma 

jäetakse järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku raames muutumatuks, 

sest need toetused loovad selget ELi 

lisaväärtust ja tugevdavad ühtset turgu, 

hoides ära liikmesriikide vahelised 

konkurentsimoonutused; on vastu 

igasugusele taasriigistamisele ja mis tahes 

riiklikule kaaasrahastamisele selles 

valdkonnas; rõhutab vajadust suurendada 

rahastamist kooskõlas tundlike sektorite 

mitmesuguste tsükliliste kriiside 

lahendamisega, luua uusi vahendeid, mis 

võiksid vähendada hindade volatiilsust, 

ning suurendada kõrvalisele asukohale ja 

saarelisele asendile vastavate 

valikmeetmete programmide (POSEI) 

rahastamist; järeldab seetõttu, et ÜPP 

eelarve tuleks järgmises mitmeaastases 

finantsraamistikus jätta ELi 27 liikmesriigi 

jaoks vähemalt praegusele tasemele; 

78. eeldab, et otsetoetuste kogusumma 

jäetakse järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku raames muutumatuks, 

sest need toetused loovad selget ELi 

lisaväärtust ja tugevdavad ühtset turgu, 

hoides ära liikmesriikide vahelised 

konkurentsimoonutused; on vastu 

igasugusele taasriigistamisele ja mis tahes 

riiklikule kaaasrahastamisele selles 

valdkonnas; rõhutab vajadust suurendada 

rahastamist kooskõlas tundlike sektorite 

mitmesuguste tsükliliste kriiside 

lahendamisega, luua uusi vahendeid, mis 

võiksid vähendada hindade volatiilsust, 

ning suurendada kõrvalisele asukohale ja 

saarelisele asendile vastavate 

valikmeetmete programmide (POSEI) 

rahastamist; rõhutab asjaolu, et avaliku 

sektori raha põllumajandussektorist pärit 

avalike kaupadega peaks olema järgmise 

mitmeaastase finantsraamistiku keskmes; 
järeldab seetõttu, et ÜPP eelarve tuleks 
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järgmises mitmeaastases finantsraamistikus 

jätta ELi 27 liikmesriigi jaoks vähemalt 

praegusele tasemele; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  449 

Inese Vaidere 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 78 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

78. eeldab, et otsetoetuste kogusumma 

jäetakse järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku raames muutumatuks, 

sest need toetused loovad selget ELi 

lisaväärtust ja tugevdavad ühtset turgu, 

hoides ära liikmesriikide vahelised 

konkurentsimoonutused; on vastu 

igasugusele taasriigistamisele ja mis tahes 

riiklikule kaaasrahastamisele selles 

valdkonnas; rõhutab vajadust suurendada 

rahastamist kooskõlas tundlike sektorite 

mitmesuguste tsükliliste kriiside 

lahendamisega, luua uusi vahendeid, mis 

võiksid vähendada hindade volatiilsust, 

ning suurendada kõrvalisele asukohale ja 

saarelisele asendile vastavate 

valikmeetmete programmide (POSEI) 

rahastamist; järeldab seetõttu, et ÜPP 

eelarve tuleks järgmises mitmeaastases 

finantsraamistikus jätta ELi 27 liikmesriigi 

jaoks vähemalt praegusele tasemele; 

78. eeldab, et otsetoetuste kogusumma 

jäetakse järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku raames muutumatuks, 

sest need toetused loovad selget ELi 

lisaväärtust ja tugevdavad ühtset turgu, 

viies järgmises mitmeaastases 

finantsraamistikus lõpule ühise 

põllumajanduspoliitika otsetoetuste 

ühtlustumise, hoides seega ära 

liikmesriikide vahelised 

konkurentsimoonutused; on vastu 

igasugusele taasriigistamisele ja mis tahes 

riiklikule kaaasrahastamisele selles 

valdkonnas; rõhutab vajadust suurendada 

rahastamist kooskõlas tundlike sektorite 

mitmesuguste tsükliliste kriiside 

lahendamisega, luua uusi vahendeid, mis 

võiksid vähendada hindade volatiilsust, 

ning suurendada kõrvalisele asukohale ja 

saarelisele asendile vastavate 

valikmeetmete programmide (POSEI) 

rahastamist; järeldab seetõttu, et ÜPP 

eelarve tuleks järgmises mitmeaastases 

finantsraamistikus jätta ELi 27 liikmesriigi 

jaoks vähemalt praegusele tasemele; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  450 

Ingeborg Gräßle 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 78 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

78. eeldab, et otsetoetuste kogusumma 

jäetakse järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku raames muutumatuks, 

sest need toetused loovad selget ELi 

lisaväärtust ja tugevdavad ühtset turgu, 

hoides ära liikmesriikide vahelised 

konkurentsimoonutused; on vastu 

igasugusele taasriigistamisele ja mis tahes 

riiklikule kaaasrahastamisele selles 

valdkonnas; rõhutab vajadust suurendada 

rahastamist kooskõlas tundlike sektorite 

mitmesuguste tsükliliste kriiside 

lahendamisega, luua uusi vahendeid, mis 

võiksid vähendada hindade volatiilsust, 

ning suurendada kõrvalisele asukohale ja 

saarelisele asendile vastavate 

valikmeetmete programmide (POSEI) 

rahastamist; järeldab seetõttu, et ÜPP 

eelarve tuleks järgmises mitmeaastases 

finantsraamistikus jätta ELi 27 

liikmesriigi jaoks vähemalt praegusele 

tasemele; 

78. eeldab, et otsetoetuste kogusumma 

jäetakse järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku raames muutumatuks, 

sest need toetused loovad selget ELi 

lisaväärtust ja tugevdavad ühtset turgu, 

hoides ära liikmesriikide vahelised 

konkurentsimoonutused; on vastu 

igasugusele taasriigistamisele ja mis tahes 

riiklikule kaaasrahastamisele selles 

valdkonnas; rõhutab vajadust suurendada 

rahastamist kooskõlas tundlike sektorite 

mitmesuguste tsükliliste kriiside 

lahendamisega, luua uusi vahendeid, mis 

võiksid vähendada hindade volatiilsust, 

ning suurendada kõrvalisele asukohale ja 

saarelisele asendile vastavate 

valikmeetmete programmide (POSEI) 

rahastamist; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  451 

Eider Gardiazabal Rubial, Maria Noichl 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 78 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

78. eeldab, et otsetoetuste kogusumma 

jäetakse järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku raames muutumatuks, 

sest need toetused loovad selget ELi 

lisaväärtust ja tugevdavad ühtset turgu, 

hoides ära liikmesriikide vahelised 

konkurentsimoonutused; on vastu 

igasugusele taasriigistamisele ja mis tahes 

riiklikule kaaasrahastamisele selles 

78. eeldab, et otsetoetuste kogusumma 

jäetakse järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku raames muutumatuks, 

sest need toetused loovad selget ELi 

lisaväärtust ja tugevdavad ühtset turgu, 

hoides ära liikmesriikide vahelised 

konkurentsimoonutused; on vastu 

igasugusele taasriigistamisele ja riikliku 

kaasrahastamise laiendusele selles 
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valdkonnas; rõhutab vajadust suurendada 

rahastamist kooskõlas tundlike sektorite 

mitmesuguste tsükliliste kriiside 

lahendamisega, luua uusi vahendeid, mis 

võiksid vähendada hindade volatiilsust, 

ning suurendada kõrvalisele asukohale ja 

saarelisele asendile vastavate 

valikmeetmete programmide (POSEI) 

rahastamist; järeldab seetõttu, et ÜPP 

eelarve tuleks järgmises mitmeaastases 

finantsraamistikus jätta ELi 27 liikmesriigi 

jaoks vähemalt praegusele tasemele; 

valdkonnas; rõhutab asjaolu, et uued 

väljakutsed vajavad usaldusväärset 

rahaliste toetuste eraldamist; rõhutab 

vajadust suurendada rahastamist kooskõlas 

tundlike sektorite mitmesuguste tsükliliste 

kriiside lahendamisega, luua uusi 

vahendeid, mis võiksid vähendada hindade 

volatiilsust, ning suurendada kõrvalisele 

asukohale ja saarelisele asendile vastavate 

valikmeetmete programmide (POSEI) 

rahastamist; järeldab seetõttu, et ÜPP 

eelarve tuleks järgmises mitmeaastases 

finantsraamistikus jätta ELi 27 liikmesriigi 

jaoks vähemalt praegusele tasemele; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  452 

Gérard Deprez, Jean Arthuis, Urmas Paet, Louis Michel, Nils Torvalds, Pavel Telička, 

Jan Huitema, Nedzhmi Ali, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 78 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

78. eeldab, et otsetoetuste kogusumma 

jäetakse järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku raames muutumatuks, 

sest need toetused loovad selget ELi 

lisaväärtust ja tugevdavad ühtset turgu, 

hoides ära liikmesriikide vahelised 

konkurentsimoonutused; on vastu 

igasugusele taasriigistamisele ja mis tahes 

riiklikule kaaasrahastamisele selles 

valdkonnas; rõhutab vajadust suurendada 

rahastamist kooskõlas tundlike sektorite 

mitmesuguste tsükliliste kriiside 

lahendamisega, luua uusi vahendeid, mis 

võiksid vähendada hindade volatiilsust, 

ning suurendada kõrvalisele asukohale ja 

saarelisele asendile vastavate 

valikmeetmete programmide (POSEI) 

rahastamist; järeldab seetõttu, et ÜPP 

eelarve tuleks järgmises mitmeaastases 

finantsraamistikus jätta ELi 27 liikmesriigi 

78. eeldab, et otsetoetuste kogusumma 

jäetakse järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku raames muutumatuks, 

sest need toetused loovad selget ELi 

lisaväärtust ja tugevdavad ühtset turgu, 

hoides ära liikmesriikide vahelised 

konkurentsimoonutused; on vastu 

igasugusele täielikule taasriigistamisele 

selles valdkonnas; rõhutab vajadust 

suurendada rahastamist kooskõlas tundlike 

sektorite mitmesuguste tsükliliste kriiside 

lahendamisega, luua uusi vahendeid, mis 

võiksid vähendada hindade volatiilsust, 

ning suurendada kõrvalisele asukohale ja 

saarelisele asendile vastavate 

valikmeetmete programmide (POSEI) 

rahastamist; järeldab seetõttu, et ÜPP 

eelarvele tuleks järgmises mitmeaastases 

finantsraamistikus lisada piisavad 

rahalised vahendid ELi 27 liikmesriigi 

jaoks, põhinedes vajaduste analüüsil ja 
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jaoks vähemalt praegusele tasemele; võttes arvesse poliitika rakendamise 

hinnangut; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  453 

Maria Noichl, Jens Geier 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 78 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

78. eeldab, et otsetoetuste kogusumma 

jäetakse järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku raames muutumatuks, 

sest need toetused loovad selget ELi 

lisaväärtust ja tugevdavad ühtset turgu, 

hoides ära liikmesriikide vahelised 

konkurentsimoonutused; on vastu 

igasugusele taasriigistamisele ja mis tahes 

riiklikule kaaasrahastamisele selles 

valdkonnas; rõhutab vajadust suurendada 

rahastamist kooskõlas tundlike sektorite 

mitmesuguste tsükliliste kriiside 

lahendamisega, luua uusi vahendeid, mis 

võiksid vähendada hindade volatiilsust, 

ning suurendada kõrvalisele asukohale ja 

saarelisele asendile vastavate 

valikmeetmete programmide (POSEI) 

rahastamist; järeldab seetõttu, et ÜPP 

eelarve tuleks järgmises mitmeaastases 

finantsraamistikus jätta ELi 27 liikmesriigi 

jaoks vähemalt praegusele tasemele; 

78. eeldab, et ÜPP toetuste 

kogusumma jäetakse järgmise 

mitmeaastase finantsraamistiku raames 

muutumatuks, sest need toetused loovad 

selget ELi lisaväärtust ja tugevdavad ühtset 

turgu, hoides ära liikmesriikide vahelised 

konkurentsimoonutused; on vastu 

igasugusele taasriigistamisele ja mis tahes 

riiklikule kaaasrahastamisele selles 

valdkonnas; rõhutab vajadust suurendada 

rahastamist kooskõlas tundlike sektorite 

mitmesuguste tsükliliste kriiside 

lahendamisega, luua uusi vahendeid, mis 

võiksid vähendada hindade volatiilsust, 

ning suurendada kõrvalisele asukohale ja 

saarelisele asendile vastavate 

valikmeetmete programmide (POSEI) 

rahastamist; järeldab seetõttu, et ÜPP 

eelarve tuleks järgmises mitmeaastases 

finantsraamistikus jätta ELi 27 liikmesriigi 

jaoks vähemalt praegusele tasemele; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  454 

Marco Valli 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 78 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

78. eeldab, et otsetoetuste kogusumma 

jäetakse järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku raames muutumatuks, 

sest need toetused loovad selget ELi 

lisaväärtust ja tugevdavad ühtset turgu, 

hoides ära liikmesriikide vahelised 

konkurentsimoonutused; on vastu 

igasugusele taasriigistamisele ja mis tahes 

riiklikule kaaasrahastamisele selles 

valdkonnas; rõhutab vajadust suurendada 

rahastamist kooskõlas tundlike sektorite 

mitmesuguste tsükliliste kriiside 

lahendamisega, luua uusi vahendeid, mis 

võiksid vähendada hindade volatiilsust, 

ning suurendada kõrvalisele asukohale ja 

saarelisele asendile vastavate 

valikmeetmete programmide (POSEI) 

rahastamist; järeldab seetõttu, et ÜPP 

eelarve tuleks järgmises mitmeaastases 

finantsraamistikus jätta ELi 27 liikmesriigi 

jaoks vähemalt praegusele tasemele; 

78. eeldab, et otsetoetuste kogusumma 

jäetakse järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku raames muutumatuks, 

sest need toetused loovad ELi lisaväärtust 

ja tugevdavad ühtset turgu, hoides ära 

liikmesriikide vahelised 

konkurentsimoonutused; on vastu 

igasugusele taasriigistamisele ja mis tahes 

riiklikule kaaasrahastamisele selles 

valdkonnas; rõhutab vajadust suurendada 

rahastamist kooskõlas tundlike sektorite 

mitmesuguste tsükliliste kriiside 

lahendamisega, luua uusi vahendeid, mis 

võiksid vähendada hindade volatiilsust, 

ning suurendada kõrvalisele asukohale ja 

saarelisele asendile vastavate 

valikmeetmete programmide (POSEI) 

rahastamist; järeldab seetõttu, et ÜPP 

eelarve tuleks järgmises mitmeaastases 

finantsraamistikus jätta ELi 27 liikmesriigi 

jaoks vähemalt praegusele tasemele; 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  455 

Nicola Caputo 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 78 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

78. eeldab, et otsetoetuste kogusumma 

jäetakse järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku raames muutumatuks, 

sest need toetused loovad selget ELi 

lisaväärtust ja tugevdavad ühtset turgu, 

hoides ära liikmesriikide vahelised 

konkurentsimoonutused; on vastu 

igasugusele taasriigistamisele ja mis tahes 

riiklikule kaaasrahastamisele selles 

valdkonnas; rõhutab vajadust suurendada 

rahastamist kooskõlas tundlike sektorite 

mitmesuguste tsükliliste kriiside 

78. eeldab, et otsetoetuste kogusumma 

jäetakse järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku raames muutumatuks, 

sest need toetused loovad selget ELi 

lisaväärtust ja tugevdavad ühtset turgu, 

hoides ära liikmesriikide vahelised 

konkurentsimoonutused; on vastu 

igasugusele taasriigistamisele ja mis tahes 

riiklikule kaaasrahastamisele selles 

valdkonnas; rõhutab vajadust suurendada 

rahastamist kooskõlas tundlike sektorite 

mitmesuguste tsükliliste kriiside 
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lahendamisega, luua uusi vahendeid, mis 

võiksid vähendada hindade volatiilsust, 

ning suurendada kõrvalisele asukohale ja 

saarelisele asendile vastavate 

valikmeetmete programmide (POSEI) 

rahastamist; järeldab seetõttu, et ÜPP 

eelarve tuleks järgmises mitmeaastases 

finantsraamistikus jätta ELi 27 liikmesriigi 

jaoks vähemalt praegusele tasemele; 

lahendamisega, luua uusi vahendeid, mis 

võiksid vähendada hindade volatiilsust, 

ning suurendada kõrvalisele asukohale ja 

saarelisele asendile vastavate 

valikmeetmete programmide (POSEI) 

rahastamist; järeldab seetõttu, et ÜPP 

eelarvet tuleks järgmises mitmeaastases 

finantsraamistikus ELi 27 liikmesriigi 

jaoks suurendada; 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  456 

Nicola Caputo, Kathleen Van Brempt 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 78 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 78 a. on seisukohal, et järgmine 

mitmeaastane finantsraamistik peaks 

tagama piisava rahastamise, et peatada 

bioloogilise mitmekesisuse vähenemine 

programmi LIFE tugevdamise kaudu ja 

üleeuroopalisele Natura 2000 

võrgustikule (TEN-N) eelarverea loomise 

kaudu; kutsub komisjoni üles tagama, et 

põllumajanduse, maapiirkondade ja 

regionaalarengu tulevased 

rahastamisvahendid hõlmavad 

sihtotstarbelisi rahastamispakette 

bioloogilise mitmekesisuse ja Natura 2000 

võrgustiku haldamise jaoks, mida juhivad 

koos riiklikud ja piirkondlikud 

keskkonnaasutused; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  457 

Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 78 a (uus) 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 78 a. leiab, et järgmine mitmeaastane 

finantsraamistik peaks hõlmama piisavat 

rahastust, et takistada bioloogilise 

mitmekesisuse kadu, tõhustades 

programmi LIFE ja luues eelarverea 

keskkonnahoidlike taristute jaoks ning 

bioloogilise mitmekesisuse rahastamise 

vahendi, et hallata muu hulgas Natura 

2000 võrgustikku; 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  458 

Janusz Lewandowski, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 78 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 78 a. rõhutab liikmesriikide vaheliste 

otsetoetuste ühtlustamise olulisust, et 

tagada võrdsed tingimused Euroopa 

ühtsel turul, ELi kodanike võrdne 

kohtlemine ja asutamislepingu 

majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse 

eesmärkide rakendamine; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  459 

Janusz Lewandowski, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 78 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 78 b. juhib tähelepanu sellele, et paljud 

ELi maapiirkonnad puutuvad kokku 

tõsiste probleemidega, nagu nt madal 

tööhõive, tehnilise ja sotsiaaltaristu 
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mahajäämus, põhiteenuste puudumine 

või nende madal tase, mis omakorda 

päädib maapiirkondade kiire 

rahvastikukaoga; rõhutab seetõttu, et 

kõnealused piirkonnad vajavad rohkem 

tuge, samal ajal kui selle toetuse 

liikmesriikidele eraldamise kriteeriumides 

tuleks jätkuvalt arvesse võtta erinevusi 

liikmesriigiti maapiirkondade arengu 

tasemes; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  460 

Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 79 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

79. rõhutab kalandussektori ja sinise 

majanduse sotsiaal-majanduslikku ja 

ökoloogilist tähtsust ning nende panust ELi 

toiduga varustatuse sõltumatusse; juhib 

tähelepanu sellele, et ühine 

kalanduspoliitika kuulub ELi 

ainupädevusse; rõhutab sellega seoses 

vajadust säilitada selle poliitika 

elluviimiseks eraldiseisev, suure mahuga, 

sõltumatu ja kättesaadav kalandusfond; 

nõuab, et rahalised eraldised 

kalandussektorile säilitataks vähemalt 

praeguse mitmeaastase finantsraamistiku 

tasemel ja et assigneeringuid merendusele 

suurendataks, kui kerkivad esile uued 

vajadused; hoiatab nn karmi Brexiti 

võimaliku kahjuliku mõju eest sellele 

sektorile; märgib, et täiendavaid 

rahastamisvõimalusi võivad lisaks 

tagastamatule abile pakkuda ka muud 

rahastamisvahendid; 

79. rõhutab merekeskkonna ja sinise 

majanduse sotsiaal-majanduslikku ja 

ökoloogilist tähtsust ning nende panust ELi 

toiduga varustatuse sõltumatusse; juhib 

tähelepanu sellele, et EL peab saavutama 

oma merede nõuetekohase 

keskkonnaseisundi, nagu on ette nähtud 

merestrateegia raamdirektiivis, muu 

hulgas ühise kalanduspoliitika ja 

integreeritud merenduspoliitika kaudu; 

rõhutab sellega seoses vajadust säilitada 

merestrateegia raamdirektiivi eesmärkide 
elluviimiseks jätkusuutlik, eraldiseisev, 

suure mahuga, sõltumatu ja kättesaadav 

ookeanifond; nõuab, et rahalised eraldised 

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondile 
säilitataks praeguse mitmeaastase 

finantsraamistiku tasemel, et saavutada 

ELis jätkusuutliku ja eeskujuliku 

kalanduse elluviimine; märgib, et 

täiendavaid rahastamisvõimalusi võivad 

lisaks tagastamatule abile pakkuda ka 

muud rahastamisvahendid; 

Or. fr 
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Muudatusettepanek  461 

Jordi Solé 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 79 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

79. rõhutab kalandussektori ja sinise 

majanduse sotsiaal-majanduslikku ja 

ökoloogilist tähtsust ning nende panust ELi 

toiduga varustatuse sõltumatusse; juhib 

tähelepanu sellele, et ühine 

kalanduspoliitika kuulub ELi 

ainupädevusse; rõhutab sellega seoses 

vajadust säilitada selle poliitika 

elluviimiseks eraldiseisev, suure mahuga, 

sõltumatu ja kättesaadav kalandusfond; 

nõuab, et rahalised eraldised 

kalandussektorile säilitataks vähemalt 

praeguse mitmeaastase finantsraamistiku 

tasemel ja et assigneeringuid merendusele 

suurendataks, kui kerkivad esile uued 

vajadused; hoiatab nn karmi Brexiti 

võimaliku kahjuliku mõju eest sellele 

sektorile; märgib, et täiendavaid 

rahastamisvõimalusi võivad lisaks 

tagastamatule abile pakkuda ka muud 

rahastamisvahendid; 

79. rõhutab kalandussektori ja sinise 

majanduse sotsiaal-majanduslikku ja 

ökoloogilist tähtsust ning nende panust ELi 

toiduga varustatuse sõltumatusse; juhib 

tähelepanu sellele, et ühine 

kalanduspoliitika kuulub ELi 

ainupädevusse; rõhutab sellega seoses 

vajadust säilitada selle poliitika 

elluviimiseks eraldiseisev, suure mahuga, 

sõltumatu ja kättesaadav kalandusfond; 

nõuab, et rahalised eraldised 

kalandussektorile säilitataks vähemalt 

praeguse mitmeaastase finantsraamistiku 

tasemel ja et assigneeringuid merendusele 

suurendataks, kui kerkivad esile uued 

vajadused; hoiatab nn karmi Brexiti 

võimaliku kahjuliku mõju eest sellele 

sektorile; märgib, et täiendavaid 

rahastamisvõimalusi võivad lisaks 

tagastamatule abile pakkuda ka muud 

rahastamisvahendid; rõhutab, et 

kalanduspoliitika on kalanduse 

keskkonnasäästlikuks tööstusharuks 

ümberkujundamise edendamisel kriitilise 

tähtsusega fond, mis hoiab kalavarud 

arvukad ning võimaldab tulusat 

kalapüüki, mis ei vaja enam rahalist 

toetust; on seisukohal, et fondi 

ümberkujundamine peab jätkuma, jättes 

selja taha kalalaevadele tehtud 

otsetoetused ning suunduma kalapüügi 

keskkonnamõju vähendamise meetmete, 

ohutu ja tervisliku toidu pakkumise ning 

teadustegevuse ja kalanduskontrollide 

jaoks piisava rahastuse tagamise poole; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  462 

Marco Valli 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 79 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

79. rõhutab kalandussektori ja sinise 

majanduse sotsiaal-majanduslikku ja 

ökoloogilist tähtsust ning nende panust ELi 

toiduga varustatuse sõltumatusse; juhib 

tähelepanu sellele, et ühine 

kalanduspoliitika kuulub ELi 

ainupädevusse; rõhutab sellega seoses 

vajadust säilitada selle poliitika 

elluviimiseks eraldiseisev, suure mahuga, 

sõltumatu ja kättesaadav kalandusfond; 

nõuab, et rahalised eraldised 

kalandussektorile säilitataks vähemalt 

praeguse mitmeaastase finantsraamistiku 

tasemel ja et assigneeringuid merendusele 

suurendataks, kui kerkivad esile uued 

vajadused; hoiatab nn karmi Brexiti 

võimaliku kahjuliku mõju eest sellele 

sektorile; märgib, et täiendavaid 

rahastamisvõimalusi võivad lisaks 

tagastamatule abile pakkuda ka muud 

rahastamisvahendid; 

79. rõhutab kalandussektori, sinise 

majanduse ja majanduskasvu sotsiaal-

majanduslikku ja ökoloogilist tähtsust ning 

nende panust ELi toiduga varustatuse 

sõltumatusse; juhib tähelepanu sellele, et 

ühine kalanduspoliitika kuulub ELi 

ainupädevusse, kuid samas julgustab sellel 

alal piirkondlikku lähenemist, eelkõige 

seoses kalavarude majandamise 

kavadega; rõhutab sellega seoses vajadust 

säilitada selle poliitika elluviimiseks 

eraldiseisev, suure mahuga, sõltumatu ja ka 

väikesemahulise kalapüügiga tegelejatele 
kättesaadav kalandusfond; nõuab, et 

rahalised eraldised kalandussektorile 

säilitataks vähemalt praeguse mitmeaastase 

finantsraamistiku tasemel, et 

rahastamisprotsessid oleksid lihtsamad ja 

kiiremad ja et assigneeringuid merendusele 

suurendataks, kui kerkivad esile uued 

vajadused; hoiatab nn karmi Brexiti 

võimaliku kahjuliku mõju eest sellele 

sektorile; märgib, et täiendavaid 

rahastamisvõimalusi võivad lisaks 

tagastamatule abile pakkuda ka muud 

rahastamisvahendid; 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  463 

José Manuel Fernandes, Sofia Ribeiro, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriel Mato, 

Maurice Ponga 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 79 
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 ET 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

79. rõhutab kalandussektori ja sinise 

majanduse sotsiaal-majanduslikku ja 

ökoloogilist tähtsust ning nende panust ELi 

toiduga varustatuse sõltumatusse; juhib 

tähelepanu sellele, et ühine 

kalanduspoliitika kuulub ELi 

ainupädevusse; rõhutab sellega seoses 

vajadust säilitada selle poliitika 

elluviimiseks eraldiseisev, suure mahuga, 

sõltumatu ja kättesaadav kalandusfond; 

nõuab, et rahalised eraldised 

kalandussektorile säilitataks vähemalt 

praeguse mitmeaastase finantsraamistiku 

tasemel ja et assigneeringuid merendusele 

suurendataks, kui kerkivad esile uued 

vajadused; hoiatab nn karmi Brexiti 

võimaliku kahjuliku mõju eest sellele 

sektorile; märgib, et täiendavaid 

rahastamisvõimalusi võivad lisaks 

tagastamatule abile pakkuda ka muud 

rahastamisvahendid; 

79. rõhutab kalandussektori ja sinise 

majanduse sotsiaal-majanduslikku ja 

ökoloogilist tähtsust ning nende panust ELi 

toiduga varustatuse sõltumatusse; juhib 

tähelepanu sellele, et ühine 

kalanduspoliitika kuulub ELi 

ainupädevusse; rõhutab sellega seoses 

vajadust säilitada selle poliitika 

elluviimiseks eraldiseisev, suure mahuga, 

sõltumatu ja kättesaadav kalandusfond; 

kutsub üles taastama saarelisele asendile 

vastavate valikmeetmete programmi 

(POSEI), kuna tegemist on Euroopa 

äärepoolseimate piirkondade jaoks väga 

olulise programmiga; nõuab, et rahalised 

eraldised kalandussektorile säilitataks 

vähemalt praeguse mitmeaastase 

finantsraamistiku tasemel ja et 

assigneeringuid merendusele suurendataks, 

kui kerkivad esile uued vajadused; hoiatab 

nn karmi Brexiti võimaliku kahjuliku mõju 

eest sellele sektorile; märgib, et 

täiendavaid rahastamisvõimalusi võivad 

lisaks tagastamatule abile pakkuda ka 

muud rahastamisvahendid; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  464 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 79 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

79. rõhutab kalandussektori ja sinise 

majanduse sotsiaal-majanduslikku ja 

ökoloogilist tähtsust ning nende panust ELi 

toiduga varustatuse sõltumatusse; juhib 

tähelepanu sellele, et ühine 

kalanduspoliitika kuulub ELi 

ainupädevusse; rõhutab sellega seoses 

vajadust säilitada selle poliitika 

79. rõhutab kalandussektori ja sinise 

majanduse sotsiaal-majanduslikku ja 

ökoloogilist tähtsust ning nende panust ELi 

säästva toiduga varustatuse sõltumatusse; 

juhib tähelepanu sellele, et ühine 

kalanduspoliitika kuulub ELi 

ainupädevusse; rõhutab sellega seoses 

vajadust säilitada selle poliitika 
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elluviimiseks eraldiseisev, suure mahuga, 

sõltumatu ja kättesaadav kalandusfond; 

nõuab, et rahalised eraldised 

kalandussektorile säilitataks vähemalt 

praeguse mitmeaastase finantsraamistiku 

tasemel ja et assigneeringuid merendusele 

suurendataks, kui kerkivad esile uued 

vajadused; hoiatab nn karmi Brexiti 

võimaliku kahjuliku mõju eest sellele 

sektorile; märgib, et täiendavaid 

rahastamisvõimalusi võivad lisaks 

tagastamatule abile pakkuda ka muud 

rahastamisvahendid; 

elluviimiseks eraldiseisev, suure mahuga, 

sõltumatu ja kättesaadav kalandusfond; 

nõuab, et rahalised eraldised 

kalandussektorile säilitataks vähemalt 

praeguse mitmeaastase finantsraamistiku 

tasemel ja et assigneeringuid merendusele 

suurendataks, kui kerkivad esile uued 

vajadused; hoiatab nn karmi Brexiti 

võimaliku kahjuliku mõju eest sellele 

sektorile; märgib, et täiendavaid 

rahastamisvõimalusi võivad lisaks 

tagastamatule abile pakkuda ka muud 

rahastamisvahendid; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  465 

Liadh Ní Riada 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 79 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 79 a. toob esile sotsiaal-majanduslikud 

eesmärgid ja suurenenud 

piirkonnastumise kui uue ühise 

kalanduspoliitika kesksed põhimõtted, 

piiramata keskkonnasäästlikkust; see 

hõlmab Euroopa Merendus- ja 

Kalandusfondi kohaldamisala 

laiendamist, hõlpsamat juurdepääsu 

rahastamisele, 

rahastamismehhanismidele ja 

asjakohastele programmidele – eelkõige 

kalandussektori kohalikele 

tegevusrühmadele ja kooperatiividele – 

taotluse esitamise menetluste 

lihtsustamist, liikmesriikide 

rakenduskavade raames halduskoormuse 

ja seotud kulude vähendamist; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  466 

Jordi Solé, Heidi Hautala 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 80 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

80. rõhutab ELi juhtiva rolli tähtsust 

võitluses kliimamuutustega ning ELi 

liidusiseseid ja -väliseid bioloogilise 

mitmekesisusega seotud kohustusi ja 

eesmärke; nõuab asjakohaste rahaliste 

vahendite eraldamist, et täita Pariisi 

kokkulepet, ja põhjalikku 

kliimaküsimustega arvestamist ELi 

tulevastes kulutustes; tuletab meelde, et 

järgmine mitmeaastane finantsraamistik 

peaks aitama liidul saavutada 2030. aasta 

kliima- ja energiapoliitika raamistiku 

eesmärgid; rõhutab, et EL ei tohiks 

rahastada projekte ja investeeringuid, mis 

on vastuolus nende eesmärkide 

saavutamisega; 

80. rõhutab, et LIFE+ on üks 

põhiprogramm, et aidata kaasa nihkele 

ressursitõhusa, vähese CO2-heitega ja 

kliimamuutustele vastupanuvõimelise 

majanduse suunas, et aidata kaasa 

keskkonnakvaliteedi kaitsmisele ja 

parandamisele ning peatada bioloogilise 

mitmekesisuse vähenemine ja pöörata see 

protsess tagasi, sh Natura 2000 

võrgustiku toetamine ja ökosüsteemide 

halvenemisega tegelemine; nõuab selle 

eelarve kolmekordistamist ja ELi eelarvest 

vähemalt 1 % kulutamist LIFE+ 

vahendisse; nõuab lisaks asjakohaste 

rahaliste vahendite eraldamist, et täita 

Pariisi kokkulepet, säästva arengu 

2030. aasta tegevuskava ja bioloogilise 

mitmekesisuse konventsiooni eesmärgid, 
ja põhjalikku kliimaküsimustega ja 

keskkonnaga arvestamist ELi tulevastes 

kulutustes; tuletab meelde, et järgmine 

mitmeaastane finantsraamistik peaks 

aitama liidul saavutada 2030. aasta kliima- 

ja energiapoliitika raamistiku eesmärgid; 

rõhutab, et EL ei tohiks rahastada projekte 

ja investeeringuid, mis on vastuolus nende 

eesmärkide saavutamisega; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  467 

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, 

Fredrick Federley 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 80 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

80. rõhutab ELi juhtiva rolli tähtsust 

võitluses kliimamuutustega ning ELi 

liidusiseseid ja -väliseid bioloogilise 

mitmekesisusega seotud kohustusi ja 

eesmärke; nõuab asjakohaste rahaliste 

vahendite eraldamist, et täita Pariisi 

kokkulepet, ja põhjalikku 

kliimaküsimustega arvestamist ELi 

tulevastes kulutustes; tuletab meelde, et 

järgmine mitmeaastane finantsraamistik 

peaks aitama liidul saavutada 2030. aasta 

kliima- ja energiapoliitika raamistiku 

eesmärgid; rõhutab, et EL ei tohiks 

rahastada projekte ja investeeringuid, mis 

on vastuolus nende eesmärkide 

saavutamisega; 

80. rõhutab asjakohaste rahaliste 

vahendite eraldamise vajadust, et tagada, 

et EL on võimeline täitma oma Pariisi 

kokkuleppe alusel võetud rahvusvahelised 

kohustused ja ÜRO kestliku arengu 

eesmärgid ning ELi liidusisesed ja -

välised bioloogilise mitmekesisusega 

seotud kohustused ja eesmärgid; rõhutab 

ELi juhtiva rolli olulisuse säilitamist ja 

tugevdamist võitluses kliimamuutustega; 

tuletab meelde, et järgmine mitmeaastane 

finantsraamistik peaks aitama liidul 

saavutada 2030. aasta kliima- ja 

energiapoliitika raamistiku eesmärgid; 

rõhutab, et EL ei tohiks rahastada projekte 

ja investeeringuid, mis on vastuolus nende 

eesmärkide saavutamisega; nõuab 

põhjalikku kliimaküsimustega arvestamist 

ELi tulevastes kulutustes; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  468 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 80 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

80. rõhutab ELi juhtiva rolli tähtsust 

võitluses kliimamuutustega ning ELi 

liidusiseseid ja -väliseid bioloogilise 

mitmekesisusega seotud kohustusi ja 

eesmärke; nõuab asjakohaste rahaliste 

vahendite eraldamist, et täita Pariisi 

kokkulepet, ja põhjalikku 

kliimaküsimustega arvestamist ELi 

tulevastes kulutustes; tuletab meelde, et 

järgmine mitmeaastane finantsraamistik 

peaks aitama liidul saavutada 2030. aasta 

kliima- ja energiapoliitika raamistiku 

eesmärgid; rõhutab, et EL ei tohiks 

rahastada projekte ja investeeringuid, mis 

80. rõhutab keskkonnakvaliteedi 

säilitamise, kaitsmise ja parandamise 

tähtsust; toob esile ELi juhtiva rolli 

võitluses kliimamuutustega ning ELi 

liidusisesed ja -välised bioloogilise 

mitmekesisusega seotud kohustused ja 

eesmärgid; leiab, et stabiilne ja 

asjakohane rahastamine on Euroopa 

Liidu rahvusvaheliste kohustuste – 

eelkõige 2030. aasta tegevuskava, Pariisi 

kokkuleppe ja bioloogilise mitmekesisuse 

konventsiooni – saavutamiseks ülioluline; 

tunnistab, et uued rahastamisvahendid ja 

erinevad lähenemisviisid kehtivale 
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on vastuolus nende eesmärkide 

saavutamisega; 
investeerimispoliitikale, nagu nt 

keskkonnakahjulike toetuste ja kõrgete 

heitkogustega projektide järkjärguline 

kaotamine on vajalikud nende eesmärkide 

saavutamiseks; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  469 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 80 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

80. rõhutab ELi juhtiva rolli tähtsust 

võitluses kliimamuutustega ning ELi 

liidusiseseid ja -väliseid bioloogilise 

mitmekesisusega seotud kohustusi ja 

eesmärke; nõuab asjakohaste rahaliste 

vahendite eraldamist, et täita Pariisi 

kokkulepet, ja põhjalikku 

kliimaküsimustega arvestamist ELi 

tulevastes kulutustes; tuletab meelde, et 

järgmine mitmeaastane finantsraamistik 

peaks aitama liidul saavutada 2030. aasta 

kliima- ja energiapoliitika raamistiku 

eesmärgid; rõhutab, et EL ei tohiks 

rahastada projekte ja investeeringuid, mis 

on vastuolus nende eesmärkide 

saavutamisega; 

80. rõhutab ELi juhtiva rolli tähtsust 

võitluses kliimamuutustega ning ELi 

liidusiseseid ja -väliseid bioloogilise 

mitmekesisusega seotud kohustusi ja 

eesmärke; nõuab asjakohaste rahaliste 

vahendite eraldamist, et täita Pariisi 

kokkulepet, ja põhjalikku 

kliimaküsimustega arvestamist ELi 

tulevastes kulutustes; tuletab meelde, et 

järgmine mitmeaastane finantsraamistik 

peaks aitama liidul saavutada 2030. aasta 

kliima- ja energiapoliitika raamistiku 

eesmärgid; rõhutab, et EL ei tohiks 

rahastada projekte ja investeeringuid, mis 

on vastuolus nende eesmärkide 

saavutamisega; palub eriti, et 

programmide, mis kaitsevad 

looduskaitsealasid, bioloogilist 

mitmekesisust ja keskkonda (nagu nt 

LIFE+) rahastamist jätkataks ja 

parandataks nõuetekohaselt; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  470 

Miroslav Poche, Pavel Poc 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 80 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

80. rõhutab ELi juhtiva rolli tähtsust 

võitluses kliimamuutustega ning ELi 

liidusiseseid ja -väliseid bioloogilise 

mitmekesisusega seotud kohustusi ja 

eesmärke; nõuab asjakohaste rahaliste 

vahendite eraldamist, et täita Pariisi 

kokkulepet, ja põhjalikku 

kliimaküsimustega arvestamist ELi 

tulevastes kulutustes; tuletab meelde, et 

järgmine mitmeaastane finantsraamistik 

peaks aitama liidul saavutada 2030. aasta 

kliima- ja energiapoliitika raamistiku 

eesmärgid; rõhutab, et EL ei tohiks 

rahastada projekte ja investeeringuid, mis 

on vastuolus nende eesmärkide 

saavutamisega; 

80. rõhutab ELi juhtiva rolli tähtsust 

võitluses kliimamuutustega ning ELi 

liidusiseseid ja -väliseid bioloogilise 

mitmekesisusega seotud kohustusi ja 

eesmärke; nõuab asjakohaste rahaliste 

vahendite eraldamist, et täita Pariisi 

kokkulepet, ja põhjalikku 

kliimaküsimustega arvestamist ELi 

tulevastes kulutustes; tuletab meelde, et 

järgmine mitmeaastane finantsraamistik 

peaks aitama liidul saavutada 2030. aasta 

kliima- ja energiapoliitika raamistiku 

eesmärgid ning peaks aitama kaasa 

vähese CO2-heitega majandusele 

üleminekule 2050. aastaks; rõhutab, et EL 

ei tohiks rahastada projekte ja 

investeeringuid, mis on vastuolus nende 

eesmärkide saavutamisega; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  471 

Marco Valli 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 80 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

80. rõhutab ELi juhtiva rolli tähtsust 

võitluses kliimamuutustega ning ELi 

liidusiseseid ja -väliseid bioloogilise 

mitmekesisusega seotud kohustusi ja 

eesmärke; nõuab asjakohaste rahaliste 

vahendite eraldamist, et täita Pariisi 

kokkulepet, ja põhjalikku 

kliimaküsimustega arvestamist ELi 

tulevastes kulutustes; tuletab meelde, et 

järgmine mitmeaastane finantsraamistik 

peaks aitama liidul saavutada 2030. aasta 

kliima- ja energiapoliitika raamistiku 

eesmärgid; rõhutab, et EL ei tohiks 

rahastada projekte ja investeeringuid, mis 

on vastuolus nende eesmärkide 

80. rõhutab ELi juhtiva rolli tähtsust 

võitluses kliimamuutustega ning ELi 

liidusiseseid ja -väliseid bioloogilise 

mitmekesisusega seotud kohustusi ja 

eesmärke; nõuab asjakohaste rahaliste 

vahendite eraldamist, et täita Pariisi 

kokkulepet, ja põhjalikku 

kliimaküsimustega arvestamist ELi 

tulevastes kulutustes; tuletab meelde, et 

järgmine mitmeaastane finantsraamistik 

peaks aitama liidul saavutada 2030. aasta 

kliima- ja energiapoliitika raamistiku 

eesmärgid; rõhutab, et EL ei tohiks 

rahastada projekte ja investeeringuid, mis 

on vastuolus nende eesmärkide 
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saavutamisega; saavutamisega või mis aeglustavad nende 

eesmärkide saavutamist; 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  472 

Anneli Jäätteenmäki, Frédérique Ries, Gérard Deprez, Urmas Paet, Nedzhmi Ali, 

Fredrick Federley, Nils Torvalds 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 80 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 80 a. juhib tähelepanu jätkusuutliku 

rahastamise kõrgetasemelise 

ekspertrühma esimesele soovitusele1a, mis 

hõlmab neid, mis on seotud mitmeaastase 

finantsraamistikuga ning millega 

rõhutatakse, et jätkusuutlikkuse eesmärke 

peab toetama rahandussüsteem, mis on 

võimeline edendama pikaajalist, 

jätkusuutlikku majanduskasvu; kutsub 

komisjoni samuti üles neid soovitusi 

uurima ja käsitlema järgmises 

mitmeaastases finantsraamistikus, sh 

vajadust töötada välja nn jätkusuutlikkuse 

test kõigi tulevaste ELi finantseeskirjade 

ja -poliitikate jaoks, ja et 

rahastamisvahendid saavutaksid suurema 

poliitikat suunava mõju; 

 __________________ 

 1a 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/17

0713-sustainable-finance-report_en.pdf 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  473 

Jens Geier 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 80 a (uus) 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 80 a. võtab teadmiseks, et OLAF avastas 

liikmesriikides korduvalt raskeid 

tollipettuste juhtumeid, mille tõttu 

vähenes liidu eelarve märkimisväärselt; 

viitab kontrollikoja eriaruandele 19/2017 

impordi protseduuride kohta ning 

väljendab muret, et petturid jätkavad 

liikmesriikides nn nõrkade lülide kui oma 

tolliliitu sisenemise kohtade leidmist, ning 

kahjude tekkimine ELi eelarvele jätkub ka 

järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 

vältel; palub neil liikmesriikidel, kes olid 

tollieeskirjade rikkumise puhul vastu liidu 

õigusraamistikule ja sanktsioonidele, oma 

seisukoht läbi vaadata, et sellele 

probleemile oleks võimalik leida kiire 

lahendus; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  474 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 80 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 80 a. kordab, et kuna vähemalt 20 % 

ELi eelarvest aastateks 2014–2020 tuleks 

kulutada kliimamuutustega seotud 

meetmetele; leiab, et järgmine 

mitmeaastane finantsraamistik peaks 

tasaarvestama kehtiva mitmeaastase 

finantsraamistiku esimese poole raames 

tehtud väiksemad eraldised ning et üldist 

eesmärki tuleks suurendada 30 %ni; 

kutsub lisaks komisjoni üles tagama, et 

kliimamuutuste poliitika integreerimise 

mehhanismi ja metoodika optimeerimine 

on täielik; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  475 

Eider Gardiazabal Rubial, Arndt Kohn 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 80 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 80 a. kutsub üles võtma vastu meetmeid, 

et paranda ELi traditsiooniliste oma 

sissetulekuallikate kaitset pettuse eest; 

palub teha ettepaneku ELi 

tegevusprogrammiks uue mitmeaastase 

finantsraamistiku raames, et aidata kaasa 

Euroopa tolliinfosüsteemi lõpetamisele ja 

finantsjätkusuutlikkusele; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  476 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 80 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 80 b. juhib tähelepanu sellele, et kõik 

järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 

raames tehtud kulutused peaksid 

arenenud riikide kui rühma poolse 

vajaliku vähendamise kontekstis 

valitsustevahelise kliimamuutuste rühma 

kohaselt olema kooskõlas ELi eesmärgiga 

vähendada heiteid 80–95 % võrra 

2050. aastaks 1990. aasta tasemetega 

võrreldes ning Pariisi kokkuleppe kohase 

eesmärgiga saavutada tasakaal 

inimtekkeliste heidete allikate ja 

kasvuhoonegaaside sidujate vahel 

käesoleva sajandi teisel poolel; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  477 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 80 c (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 80 c. rõhutab bioloogilise mitmekesisuse 

keskkonnaalast olulisust ja sotsiaal-

majanduslikke hüvesid, näiteks 

ökosüsteemi teenuste ja looduskapitali 

kaudu; märgib, et bioloogilise 

mitmekesisuse vähenemist ei pöörata 

ümber ilma oluliste täiendavate 

jõupingutusteta kohalikul, piirkondlikul, 

riiklikul ja riikideülesel tasandil; kutsub 

komisjoni üles looma 

järelevalvemehhanism ELi bioloogilisele 

mitmekesisusele tehtud kulutuste jaoks, et 

parandada läbipaistvust, 

aruandekohustust ja tõhusust ning 

integreerida need järgmisse 

mitmeaastasse finantsraamistikku; 

Or. en 

 


