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Muudatusettepanek 1
Liadh Ní Riada

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 1 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse Euroopa Liidu 
lepingu artikli 41 lõiget 2,

Or. en

Muudatusettepanek 2
Jens Geier

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 7 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse ÜRO Peaassamblee 
25. septembri 2015. aasta resolutsiooni 
70/1 „Muudame oma maailma: säästva 
arengu tegevuskava aastani 2030“, mis 
jõustus 1. jaanuaril 2016, ning komisjoni 
hiljuti esitatud aruteludokumenti 
„Euroopa kestliku arengu saavutamine 
aastaks 2030“,

Or. en

Muudatusettepanek 3
Jens Geier

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 7 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse oma 19. jaanuari 
2017. aasta resolutsiooni Euroopa 
sotsiaalõiguste samba kohta,
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Or. en

Muudatusettepanek 4
Jens Geier

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 7 c (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse Euroopa Soolise 
Võrdõiguslikkuse Instituudi tehtud tööd,

Or. en

Muudatusettepanek 5
Karine Gloanec Maurin, Pavel Poc, Isabelle Thomas, Eider Gardiazabal Rubial, Daniele 
Viotti

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus A a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

A a. arvestades, et läbirääkimised liidu 
2020. aasta eelarve üle toimuvad 
paralleelselt läbirääkimistega järgmise 
mitmeaastase finantsraamistiku ning ELi 
omavahendite süsteemi reformi üle; 
arvestades, et 2019. aasta on 2014.–
2020. aasta mitmeaastase 
finantsraamistiku seitsmes aasta;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Karine Gloanec Maurin, Pina Picierno, Pavel Poc, Isabelle Thomas, Eider Gardiazabal 
Rubial, Daniele Viotti

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus A b (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

A b. arvestades, et nõukogu on 
viimastel aastatel korduvalt iseendale 
vastu rääkinud, esitades ELi jaoks uusi 
poliitilisi prioriteete, olemata seejuures 
valmis eraldama nende rahastamiseks 
uusi assigneeringuid; arvestades, et uusi 
poliitilisi prioriteete ja ELi uusi suuri 
ülesandeid tuleks rahastada uutest 
assigneeringutest, mitte olemasolevatele 
programmidele ettenähtud 
assigneeringuid kärpides;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Karine Gloanec Maurin, Pina Picierno, Pavel Poc, Isabelle Thomas, Eider Gardiazabal 
Rubial, Daniele Viotti

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus A c (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

A c. arvestades, et kehtiva 
finantsplaneerimise perioodi lõpu poole 
nõuab mitmeaastaste programmide 
rakendamine asjakohaseid 
finantsvahendeid ning seega tuleb 
prognoosida vajalikke makseid 
2020. aastal, et ennetada ajavahemiku 
2021–2027 mitmeaastase 
finantsraamistiku esimestel aastatel veel 
üht maksekriisi;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Jens Geier

Resolutsiooni ettepanek
Alapealkiri 1
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Eelarve 2020: sild tuleviku-Euroopasse – 
investeerimine kodanikesse, innovatsiooni 
ja julgeolekusse

Eelarve 2020: sild tuleviku-Euroopasse – 
investeerimine kestlikkusse arengusse

Or. en

Muudatusettepanek 9
Liadh Ní Riada

Resolutsiooni ettepanek
Alapealkiri 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Eelarve 2020: sild tuleviku-Euroopasse – 
investeerimine kodanikesse, innovatsiooni 
ja julgeolekusse

Eelarve 2020: sild tuleviku-Euroopasse – 
investeerimine kodanikesse, ühisesse 
jõukusesse ja keskkonda

Or. en

Muudatusettepanek 10
Jordi Solé
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Alapealkiri 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Eelarve 2020: sild tuleviku-Euroopasse – 
investeerimine kodanikesse, innovatsiooni 
ja julgeolekusse

Eelarve 2020: sild tuleviku-Euroopasse – 
investeerimine kodanikesse, innovatsiooni 
ja kestlikku keskkonda

Or. en

Muudatusettepanek 11
Karine Gloanec Maurin, Pavel Poc, Isabelle Thomas, Eider Gardiazabal Rubial, Daniele 
Viotti
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Resolutsiooni ettepanek
Alapealkiri 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Eelarve 2020: sild tuleviku-Euroopasse – 
investeerimine kodanikesse, innovatsiooni 
ja julgeolekusse

Eelarve 2020: sild tuleviku-Euroopasse – 
investeerimine innovatsiooni ja 
kodanikukaitsesse

Or. en

Muudatusettepanek 12
Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. toonitab, et liidu 2020. aasta eelarve 
on sild järgmise mitmeaastase 
finantsraamistikuni (2021–2027) ning see 
peaks aitama kujundada ühise pikaajalise 
nägemuse liidu tulevaste poliitiliste 
prioriteetide kohta; loodab, et eelarve 
vastuvõtmise ajal 2020. aastal osalevad 
nõukogu ja parlament täiemahulistes 
mitmeaastase finantsraamistiku 
läbirääkimistes, mille aluseks on Euroopa 
Ülemkogus saavutatud poliitiline 
kokkulepe; on veendunud, et tugev, 
vastutustundlik ja tulevikku vaatav 2020. 
aasta eelarve hõlbustab kokkuleppele 
jõudmist ja üleminekut järgmisse 
mitmeaastasesse finantsraamistikku;

1. toonitab, et liidu 2020. aasta eelarve 
on sild järgmise mitmeaastase 
finantsraamistikuni (2021–2027); juhib 
tähelepanu varasemate vigade vältimise 
vajadusele ning toonitab, et ELi 
kodanikud ootavad, et liidu 2020. aasta 
eelarve oleks tõhusam, läbipaistvam, 
tulemuspõhisem ning selles oleks ette 
nähtud konkreetne halduskulude ja raha 
raiskamise vähendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Karine Gloanec Maurin, Pina Picierno, Jordi Solé, Pavel Poc, Isabelle Thomas, Eider 
Gardiazabal Rubial, Daniele Viotti

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 1
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. toonitab, et liidu 2020. aasta eelarve 
on sild järgmise mitmeaastase 
finantsraamistikuni (2021–2027) ning see 
peaks aitama kujundada ühise pikaajalise 
nägemuse liidu tulevaste poliitiliste 
prioriteetide kohta; loodab, et eelarve 
vastuvõtmise ajal 2020. aastal osalevad 
nõukogu ja parlament täiemahulistes 
mitmeaastase finantsraamistiku 
läbirääkimistes, mille aluseks on Euroopa 
Ülemkogus saavutatud poliitiline 
kokkulepe; on veendunud, et tugev, 
vastutustundlik ja tulevikku vaatav 2020. 
aasta eelarve hõlbustab kokkuleppele 
jõudmist ja üleminekut järgmisse 
mitmeaastasesse finantsraamistikku;

1. toonitab, et liidu 2020. aasta eelarve 
on sild järgmise mitmeaastase 
finantsraamistikuni (2021–2027) ning see 
peaks aitama kujundada ühise pikaajalise 
nägemuse liidu tulevaste poliitiliste 
prioriteetide kohta; loodab, et eelarve 
vastuvõtmise ajal 2020. aastal osalevad 
nõukogu ja parlament täiemahulistes 
mitmeaastase finantsraamistiku 
läbirääkimistes, mille aluseks on Euroopa 
Ülemkogus saavutatud poliitiline 
kokkulepe; on veendunud, et tugev, 
vastutustundlik ja tulevikku vaatav 2020. 
aasta eelarve hõlbustab kokkuleppele 
jõudmist ja üleminekut järgmisse 
mitmeaastasesse finantsraamistikku, ning 
et selle saavutamiseks ei tohiks ükski tabu 
takistada kehtiva mitmeaastase 
finantsraamistiku määruse ja 
finantsmääruse raames võimaldatava 
kogu paindlikkuse ja kõikide 
kättesaadavate võimaluste täielikku 
ärakasutamist;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Gérard Deprez, Nils Torvalds, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Urmas Paet, Anneli 
Jäätteenmäki, Jean Arthuis

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. toonitab, et liidu 2020. aasta eelarve 
on sild järgmise mitmeaastase 
finantsraamistikuni (2021–2027) ning see 
peaks aitama kujundada ühise pikaajalise 
nägemuse liidu tulevaste poliitiliste 
prioriteetide kohta; loodab, et eelarve 
vastuvõtmise ajal 2020. aastal osalevad 
nõukogu ja parlament täiemahulistes 
mitmeaastase finantsraamistiku 

1. toonitab, et liidu 2020. aasta eelarve 
on sild järgmise mitmeaastase 
finantsraamistikuni (2021–2027) ning see 
peaks aitama kujundada ühise pikaajalise 
nägemuse liidu tulevaste poliitiliste 
prioriteetide kohta, mis pakuvad suurimat 
Euroopa lisaväärtust; loodab, et eelarve 
vastuvõtmise ajal 2020. aastal osalevad 
nõukogu ja parlament täiemahulistes 
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läbirääkimistes, mille aluseks on Euroopa 
Ülemkogus saavutatud poliitiline 
kokkulepe; on veendunud, et tugev, 
vastutustundlik ja tulevikku vaatav 2020. 
aasta eelarve hõlbustab kokkuleppele 
jõudmist ja üleminekut järgmisse 
mitmeaastasesse finantsraamistikku;

mitmeaastase finantsraamistiku 
läbirääkimistes, mille aluseks on Euroopa 
Ülemkogus saavutatud poliitiline 
kokkulepe; on veendunud, et tugev, 
vastutustundlik ja tulevikku vaatav 2020. 
aasta eelarve hõlbustab kokkuleppele 
jõudmist ja üleminekut järgmisse 
mitmeaastasesse finantsraamistikku;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Nils Torvalds, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Urmas Paet, Louis Michel, Jean Arthuis, 
Anneli Jäätteenmäki

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 1 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. on veendunud, et kehtiva 
mitmeaastase finantsraamistiku viimane 
aastaeelarve nõuab, et erilist tähelepanu 
pöörataks selle hoolikale rakendamisele; 
toetab tulemuspõhist eelarvestamist ning 
häid tulemusi pakkuvate programmide 
tugevdamist 2020. aasta eelarves;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Karine Gloanec Maurin, Pina Picierno, Pavel Poc, Isabelle Thomas, Eider Gardiazabal 
Rubial, Daniele Viotti

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. on seetõttu seisukohal, et ELi 
järgmise aasta eelarves tuleks kindlaks 
määrata selged poliitilised prioriteedid ning 
võimaldada liidul investeerida rohkem 
innovatsiooni ja teadusuuringute 
suutlikkusse, et leida tulevasi lahendusi, 

2. on seetõttu seisukohal, et ELi 
järgmise aasta eelarves tuleks kindlaks 
määrata selged poliitilised prioriteedid, et 
prognoosida sotsiaalseid, 
keskkonnaalaseid, majanduslikke ja 
tehnoloogilisi muutusi ning võimaldada 
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suurendada konkurentsivõimet ja 
majanduskasvu, tagada turvaline, kindel ja 
rahumeelne Euroopa, parandada kodanike 
töö- ja elutingimusi ning toetada liitu 
võitluses keskkonnaprobleemide ja 
kliimamuutuste vastu;

liidul luua pikaajaline kasv ja töökohad, 
tugevdada võitlust keskkonnaprobleemide 
ja kliimamuutuste vastu, keskenduda eriti 
noortele, rakendada täiel määral 
strateegiat „Euroopa 2020“, täita ÜRO 
kestliku arengu eesmärke ja Pariisi 
kokkulepet, võidelda sotsiaalse ja 
piirkondliku ebavõrdsuse ja 
diskrimineerimisega, investeerida rohkem 
innovatsiooni ja teadusuuringute 
suutlikkusse, et leida tulevasi lahendusi, 
suurendada konkurentsivõimet ja 
majanduskasvu, tagada turvaline, kindel ja 
rahumeelne Euroopa ning rakendada 
Euroopa sotsiaalset sammast, parandades 
samas kodanike töö- ja elutingimusi;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Andrey Novakov

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. on seetõttu seisukohal, et ELi 
järgmise aasta eelarves tuleks kindlaks 
määrata selged poliitilised prioriteedid ning 
võimaldada liidul investeerida rohkem 
innovatsiooni ja teadusuuringute 
suutlikkusse, et leida tulevasi lahendusi, 
suurendada konkurentsivõimet ja 
majanduskasvu, tagada turvaline, kindel ja 
rahumeelne Euroopa, parandada kodanike 
töö- ja elutingimusi ning toetada liitu 
võitluses keskkonnaprobleemide ja 
kliimamuutuste vastu;

2. on seisukohal, et ELi järgmise aasta 
eelarves tuleks kindlaks määrata selged 
poliitilised prioriteedid ja tagada liidule 
vajalikud ressursid, et neid järgida, ning 
võimaldada liidul investeerida rohkem 
innovatsiooni ja teadusuuringute 
suutlikkusse, et leida tulevasi lahendusi, 
suurendada konkurentsivõimet ja 
majanduskasvu, tagada turvaline, kindel ja 
rahumeelne Euroopa, parandada kodanike 
töö- ja elutingimusi, toetada liitu võitluses 
keskkonnaprobleemide ja kliimamuutuste 
vastu ning tõhustada sotsiaalse ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse kaudu 
investeeringuid taristusse; toonitab, kui 
oluline on programmi „Erasmus+“ ja 
programmi „Erasmus noortele 
ettevõtjatele“ suurem toetamine;

Or. en
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Muudatusettepanek 18
Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. on seetõttu seisukohal, et ELi 
järgmise aasta eelarves tuleks kindlaks 
määrata selged poliitilised prioriteedid ning 
võimaldada liidul investeerida rohkem 
innovatsiooni ja teadusuuringute 
suutlikkusse, et leida tulevasi lahendusi, 
suurendada konkurentsivõimet ja 
majanduskasvu, tagada turvaline, kindel ja 
rahumeelne Euroopa, parandada kodanike 
töö- ja elutingimusi ning toetada liitu 
võitluses keskkonnaprobleemide ja 
kliimamuutuste vastu;

2. on seetõttu seisukohal, et ELi 
järgmise aasta eelarves tuleks kindlaks 
määrata selged poliitilised prioriteedid ning 
võimaldada liidul investeerida rohkem 
innovatsiooni ja teadusuuringute 
suutlikkusse, et leida tulevasi lahendusi, 
suurendada konkurentsivõimet ja 
jätkusuutlikku ja kaasavat 
majanduskasvu, tagada turvaline, kindel ja 
rahumeelne Euroopa, parandada kodanike 
töö- ja elutingimusi ning toetada liitu 
võitluses keskkonnaprobleemide ja 
kliimamuutuste vastu; lisaks tuletab 
meelde, kui oluline on asjakohane 
rahastus, et võidelda konkreetselt noorte 
töötuse, vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. on seetõttu seisukohal, et ELi 
järgmise aasta eelarves tuleks kindlaks 
määrata selged poliitilised prioriteedid 
ning võimaldada liidul investeerida 
rohkem innovatsiooni ja teadusuuringute 
suutlikkusse, et leida tulevasi lahendusi, 
suurendada konkurentsivõimet ja 
majanduskasvu, tagada turvaline, kindel 
ja rahumeelne Euroopa, parandada 
kodanike töö- ja elutingimusi ning toetada 

2. on seetõttu seisukohal, et ELi 
järgmise aasta eelarves tuleks kindlaks 
määrata uued poliitilised prioriteedid, 
võttes arvesse asjaolu, et ELi eelarve 
vahenditega ei suudeta reageerida 
konkreetselt kodanike vajadustele ega 
kasvavatele raskustele, millega nad toime 
peavad tulema, nagu töötus, 
majanduslangus, vaesus, rändekriis ja 
julgeolekuohud; rõhutab vajadust hinnata 
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liitu võitluses keskkonnaprobleemide ja 
kliimamuutuste vastu;

nõuetekohaselt, milliseid vahendeid saaks 
paremini hallata riigi tasandil, et järgida 
täielikult subsidiaarsuse põhimõtet;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Jens Geier

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. on seetõttu seisukohal, et ELi 
järgmise aasta eelarves tuleks kindlaks 
määrata selged poliitilised prioriteedid 
ning võimaldada liidul investeerida 
rohkem innovatsiooni ja teadusuuringute 
suutlikkusse, et leida tulevasi lahendusi, 
suurendada konkurentsivõimet ja 
majanduskasvu, tagada turvaline, kindel 
ja rahumeelne Euroopa, parandada 
kodanike töö- ja elutingimusi ning toetada 
liitu võitluses keskkonnaprobleemide ja 
kliimamuutuste vastu;

2. on seetõttu seisukohal, et ELi 
järgmise aasta eelarves tuleks järgida 
selgeid poliitilisi prioriteete, mis on 
esitatud ÜRO kestliku arengu 
eesmärkides, nagu hea tervis ja heaolu 
kõigi jaoks, sooline võrdõiguslikkus, hea 
haridus ja töö, laiahaardelised 
kliimameetmed ja ebavõrdsuse 
vähendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 21
Liadh Ní Riada

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. on seetõttu seisukohal, et ELi 
järgmise aasta eelarves tuleks kindlaks 
määrata selged poliitilised prioriteedid 
ning võimaldada liidul investeerida 
rohkem innovatsiooni ja teadusuuringute 
suutlikkusse, et leida tulevasi lahendusi, 
suurendada konkurentsivõimet ja 
majanduskasvu, tagada turvaline, kindel 

2. on seisukohal, et ELi järgmise aasta 
eelarve peaks võimaldama liidul 
investeerida rohkem teadusuuringutesse ja 
arendustegevusse, edendada ühist 
majanduslikku jõukust, tagada 
rahumeelne Euroopa, parandada töötajate 
õigusi ning toetada liitu võitluses 
keskkonnaprobleemide ja kliimamuutuste 



AM\1177193ET.docx 13/67 PE636.025v01-00

ET

ja rahumeelne Euroopa, parandada 
kodanike töö- ja elutingimusi ning toetada 
liitu võitluses keskkonnaprobleemide ja 
kliimamuutuste vastu;

vastu;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Alfred Sant

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. on seetõttu seisukohal, et ELi 
järgmise aasta eelarves tuleks kindlaks 
määrata selged poliitilised prioriteedid ning 
võimaldada liidul investeerida rohkem 
innovatsiooni ja teadusuuringute 
suutlikkusse, et leida tulevasi lahendusi, 
suurendada konkurentsivõimet ja 
majanduskasvu, tagada turvaline, kindel ja 
rahumeelne Euroopa, parandada kodanike 
töö- ja elutingimusi ning toetada liitu 
võitluses keskkonnaprobleemide ja 
kliimamuutuste vastu;

2. on seetõttu seisukohal, et ELi 
järgmise aasta eelarves tuleks kindlaks 
määrata selged poliitilised prioriteedid ning 
võimaldada liidul investeerida rohkem 
innovatsiooni ja teadusuuringute 
suutlikkusse, et leida tulevasi lahendusi, 
suurendada konkurentsivõimet, sotsiaal-
majanduslikku ühtekuuluvust ja 
majanduskasvu, tagada turvaline, kindel ja 
rahumeelne Euroopa, parandada kodanike 
töö- ja elutingimusi ning toetada liitu 
võitluses keskkonnaprobleemide ja 
kliimamuutuste vastu;

Or. en

Muudatusettepanek 23
Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. juhib tähelepanu, et 2020. aastal, 
mis on kehtiva mitmeaastase 
finantsraamistiku viimane aasta, 
kiirendatakse veelgi ELi programmide, 
sealhulgas ühtekuuluvuspoliitika 
programmide, mille eelarvet täidetakse 

3. juhib tähelepanu, et 2020. aastal, 
mis on kehtiva mitmeaastase 
finantsraamistiku viimane aasta, 
kiirendatakse veelgi ELi programmide, 
sealhulgas ühtekuuluvuspoliitika 
programmide, mille eelarvet täidetakse 
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koostöös liikmesriikidega, elluviimist ning 
jõutakse nende sulgemisetappi, mis 
kajastub maksetaotluste märkimisväärses 
suurenemises; ootab seetõttu, et 2020. 
aastal saavutatakse maksete 
assigneeringute iga-aastase taseme osas 
tipptase, ja on otsustanud tagada vajalikud 
maksed 2020. aastal ning hoida 
mitmeaastase finantsraamistiku (2021-
2027) esimestel aastatel ära järjekordne 
maksekriis, nagu juhtus kehtiva raamistiku 
ajal;

koostöös liikmesriikidega, elluviimist ning 
jõutakse nende sulgemisetappi, mis 
kajastub maksetaotluste märkimisväärses 
suurenemises; ootab seetõttu, et 2020. 
aastal saavutatakse maksete 
assigneeringute iga-aastase taseme osas 
tipptase, ja on otsustanud tagada vajalikud 
maksed 2020. aastal ning hoida 
mitmeaastase finantsraamistiku (2021-
2027) esimestel aastatel ära järjekordne 
maksekriis, nagu juhtus kehtiva raamistiku 
ajal; palub Euroopa Liidu eelarves 
kulukohustuste assigneeringuid mitte 
suurendada, kuni rahuldamata 
maksenõuetega seotud võlgnevuste 
kõrvaldamiseks on leitud kindel lahendus;

Or. en

Muudatusettepanek 24
Karine Gloanec Maurin, Pina Picierno, Jordi Solé, Pavel Poc, Isabelle Thomas, Eider 
Gardiazabal Rubial, Daniele Viotti

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. juhib tähelepanu, et 2020. aastal, 
mis on kehtiva mitmeaastase 
finantsraamistiku viimane aasta, 
kiirendatakse veelgi ELi programmide, 
sealhulgas ühtekuuluvuspoliitika 
programmide, mille eelarvet täidetakse 
koostöös liikmesriikidega, elluviimist ning 
jõutakse nende sulgemisetappi, mis 
kajastub maksetaotluste märkimisväärses 
suurenemises; ootab seetõttu, et 2020. 
aastal saavutatakse maksete 
assigneeringute iga-aastase taseme osas 
tipptase, ja on otsustanud tagada vajalikud 
maksed 2020. aastal ning hoida 
mitmeaastase finantsraamistiku (2021-
2027) esimestel aastatel ära järjekordne 
maksekriis, nagu juhtus kehtiva raamistiku 
ajal;

3. juhib tähelepanu, et 2020. aastal, 
mis on kehtiva mitmeaastase 
finantsraamistiku viimane aasta, 
kiirendatakse veelgi ELi programmide, 
sealhulgas ühtekuuluvuspoliitika, ühise 
põllumajanduspoliitika (teine sammas) 
ning Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfondi programmide, mille 
eelarvet täidetakse koostöös 
liikmesriikidega, elluviimist ning jõutakse 
nende sulgemisetappi, mis kajastub 
maksetaotluste märkimisväärses 
suurenemises; ootab seetõttu, et 2020. 
aastal saavutatakse maksete 
assigneeringute iga-aastase taseme osas 
tipptase, ja on otsustanud tagada vajalikud 
maksed 2020. aastal ning hoida 
mitmeaastase finantsraamistiku (2021-
2027) esimestel aastatel ära järjekordne 
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maksekriis, nagu juhtus kehtiva raamistiku 
ajal;

Or. en

Muudatusettepanek 25
Jordi Solé
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. juhib tähelepanu, et 2020. aastal, 
mis on kehtiva mitmeaastase 
finantsraamistiku viimane aasta, 
kiirendatakse veelgi ELi programmide, 
sealhulgas ühtekuuluvuspoliitika 
programmide, mille eelarvet täidetakse 
koostöös liikmesriikidega, elluviimist ning 
jõutakse nende sulgemisetappi, mis 
kajastub maksetaotluste märkimisväärses 
suurenemises; ootab seetõttu, et 2020. 
aastal saavutatakse maksete 
assigneeringute iga-aastase taseme osas 
tipptase, ja on otsustanud tagada vajalikud 
maksed 2020. aastal ning hoida 
mitmeaastase finantsraamistiku (2021-
2027) esimestel aastatel ära järjekordne 
maksekriis, nagu juhtus kehtiva raamistiku 
ajal;

3. juhib tähelepanu, et 2020. aastal, 
mis on kehtiva mitmeaastase 
finantsraamistiku viimane aasta, 
kiirendatakse veelgi ELi programmide, 
sealhulgas ühtekuuluvuspoliitika 
programmide, mille eelarvet täidetakse 
koostöös liikmesriikidega, elluviimist ning 
jõutakse nende sulgemisetappi, mis 
kajastub maksetaotluste märkimisväärses 
suurenemises; ootab seetõttu, et 2020. 
aastal saavutatakse maksete 
assigneeringute iga-aastase taseme osas 
tipptase, ja on otsustanud tagada vajalikud 
maksed 2020. aastal, et parandada 
järjepidevalt kontrolli -ja 
korrektsioonimehhanisme, ning hoida 
mitmeaastase finantsraamistiku (2021–
2027) esimestel aastatel ära järjekordne 
maksekriis, nagu juhtus kehtiva raamistiku 
ajal;

Or. en

Muudatusettepanek 26
Jens Geier

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 3 a (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. juhib tähelepanu 
detsentraliseeritud ametite olulisele 
ülesandele ELi seadusandlike 
prioriteetide elluviimise ja seega ka ELi 
poliitikaeesmärkide saavutamise 
tagamisel – need on seotud näiteks 
konkurentsivõime, kestliku kasvu ja 
tööhõive ning praeguste rände- ja 
pagulasvoogude haldamisega; ootab, et 
läbirääkimised 2020. aasta eelarve üle 
viiksid ELi ametite asjakohase tegevus- ja 
halduskulude rahastamiseni, mis 
võimaldab neil täita kasvavaid ülesandeid 
ja saavutada parimaid võimalikke 
tulemusi; kordab oma seisukohta, et 
2018. aasta oli töötajate arvu 5 % 
vähendamise ja nn 
ümberpaigutamisreservi rakendamise 
viimane aasta; palub, et komisjon ja 
nõukogu ei kärbiks 2020. aasta eelarves 
rohkem ametite vahendeid;

Or. en

Muudatusettepanek 27
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 3 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. rõhutab vajadust anda ELi 2020. 
aasta eelarvele ELi kodanike jaoks tegelik 
lisaväärtus, millega ei kaasne 
liikmesriikide osamaksudele lisanduv 
koormus; rõhutab vajadust vaadata 
kohustuslikus korras läbi kulud, et leida 
säästuvõimalusi; on veendunud, et riikide 
eelarvepuudujäägi arvutamisel tuleks 
maha arvata liikmesriigi osamaks 
eelarvesse;

Or. en
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Muudatusettepanek 28
Liadh Ní Riada

Resolutsiooni ettepanek
Alapealkiri 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Innovatsioon ja teadusuuringud tulevaste 
lahenduste jaoks: majanduskasvu ja 
konkurentsivõime toetamine

Innovatsioon ja teadusuuringud: üleminek 
kõigi kodanike jaoks sobivale 
ringmajandusele

Or. en

Muudatusettepanek 29
Karine Gloanec Maurin, Pavel Poc, Alfred Sant, Isabelle Thomas, Eider Gardiazabal 
Rubial, Daniele Viotti

Resolutsiooni ettepanek
Alapealkiri 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Innovatsioon ja teadusuuringud tulevaste 
lahenduste jaoks: majanduskasvu ja 
konkurentsivõime toetamine

Innovatsioon ja teadusuuringud tulevaste 
lahenduste jaoks: kaasava ja pikaajalise 
majanduskasvu toetamine, et käia kaasas 
muutustega ning edendada 
konkurentsivõimet

Or. en

Muudatusettepanek 30
Jens Geier

Resolutsiooni ettepanek
Alapealkiri 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Innovatsioon ja teadusuuringud tulevaste 
lahenduste jaoks: majanduskasvu ja 
konkurentsivõime toetamine

Innovatsioon ja teadusuuringud tulevaste 
lahenduste jaoks: kestliku majanduskasvu 
ja konkurentsivõime toetamine
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Or. en

Muudatusettepanek 31
Nils Torvalds, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Urmas Paet, Louis Michel, Jean Arthuis, 
Anneli Jäätteenmäki

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. rõhutab, et üleminek programmilt 
„Horisont 2020“ programmile „Euroopa 
horisont“ peab olema sujuv, et tagada 
stabiilsus ettevõtete, teadusasutuste ja 
akadeemiliste ringkondade jaoks; rõhutab, 
kui tähtis on Euroopa tahe võtta juhtroll 
võtmetehnoloogiate osas sellistes 
valdkondades nagu kosmos, tervishoid, 
keskkond, ohutus ja transport; nõuab 
rahaliste vahendite suurendamist, 
tagamaks, et teadus- ja 
innovatsioonitegevus pakuks jätkuvalt 
lahendusi Euroopa vajadustele ja 
väljakutsetele ning konkurentsivõimele; 
tunneb väga suurt muret programmi 
„Horisont 2020“ olulise alarahastatuse 
pärast kogu perioodi vältel, mis tõi kaasa 
väga heade taotluste väikese edukuse 
määra;

4. rõhutab, et üleminek programmilt 
„Horisont 2020“ programmile „Euroopa 
horisont“ peab olema sujuv, et tagada 
stabiilsus ettevõtete, teadusasutuste ja 
akadeemiliste ringkondade jaoks; rõhutab, 
kui tähtis on Euroopa tahe võtta juhtroll 
võtmetehnoloogiate osas sellistes 
valdkondades nagu kosmos, tervishoid, 
keskkond, ohutus ja transport, 
digiteerimine ja tehisintellekt; tuletab 
samal ajal meelde alusuuringute olulist 
rolli; nõuab rahaliste vahendite 
suurendamist, tagamaks, et teadus- ja 
innovatsioonitegevus pakuks jätkuvalt 
lahendusi Euroopa vajadustele ja 
väljakutsetele ning konkurentsivõimele; 
tunneb väga suurt muret programmi 
„Horisont 2020“ olulise alarahastatuse 
pärast kogu perioodi vältel, mis tõi kaasa 
väga heade taotluste väikese edukuse 
määra;

Or. en

Muudatusettepanek 32
Andrey Novakov

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. rõhutab, et üleminek programmilt 
„Horisont 2020“ programmile „Euroopa 

4. rõhutab, et üleminek programmilt 
„Horisont 2020“ programmile „Euroopa 
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horisont“ peab olema sujuv, et tagada 
stabiilsus ettevõtete, teadusasutuste ja 
akadeemiliste ringkondade jaoks; rõhutab, 
kui tähtis on Euroopa tahe võtta juhtroll 
võtmetehnoloogiate osas sellistes 
valdkondades nagu kosmos, tervishoid, 
keskkond, ohutus ja transport; nõuab 
rahaliste vahendite suurendamist, 
tagamaks, et teadus- ja 
innovatsioonitegevus pakuks jätkuvalt 
lahendusi Euroopa vajadustele ja 
väljakutsetele ning konkurentsivõimele; 
tunneb väga suurt muret programmi 
„Horisont 2020“ olulise alarahastatuse 
pärast kogu perioodi vältel, mis tõi kaasa 
väga heade taotluste väikese edukuse 
määra;

horisont“ peab olema sujuv, et tagada 
stabiilsus ettevõtete, teadusasutuste ja 
akadeemiliste ringkondade jaoks; rõhutab, 
kui tähtis on Euroopa tahe võtta juhtroll 
võtmetehnoloogiate osas sellistes 
valdkondades nagu kosmos, tervishoid, 
keskkond, ohutus ja transport; nõuab 
rahaliste vahendite suurendamist, 
tagamaks, et teadus- ja 
innovatsioonitegevus pakuks jätkuvalt 
lahendusi Euroopa vajadustele ja 
väljakutsetele ning konkurentsivõimele; 
tunneb väga suurt muret programmi 
„Horisont 2020“ olulise alarahastatuse 
pärast kogu perioodi vältel, mis tõi kaasa 
väga heade taotluste väikese edukuse 
määra; toonitab vajadust suurendada 
ressursse teadus-, innovatsiooni- ja 
andmete käitlemisega seotud tegevusele, 
mis aitab kaasa Euroopa tehnilisele 
innovatsioonile;

Or. en

Muudatusettepanek 33
Karine Gloanec Maurin, Pina Picierno, Pavel Poc, Alfred Sant, Isabelle Thomas, Eider 
Gardiazabal Rubial, Daniele Viotti

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. rõhutab, et üleminek programmilt 
„Horisont 2020“ programmile „Euroopa 
horisont“ peab olema sujuv, et tagada 
stabiilsus ettevõtete, teadusasutuste ja 
akadeemiliste ringkondade jaoks; rõhutab, 
kui tähtis on Euroopa tahe võtta juhtroll 
võtmetehnoloogiate osas sellistes 
valdkondades nagu kosmos, tervishoid, 
keskkond, ohutus ja transport; nõuab 
rahaliste vahendite suurendamist, 
tagamaks, et teadus- ja 
innovatsioonitegevus pakuks jätkuvalt 
lahendusi Euroopa vajadustele ja 
väljakutsetele ning konkurentsivõimele; 

4. rõhutab, et üleminek programmilt 
„Horisont 2020“ programmile „Euroopa 
horisont“ peab olema sujuv, et tagada 
stabiilsus ettevõtete, teadusasutuste ja 
akadeemiliste ringkondade jaoks; rõhutab, 
kui tähtis on Euroopa tahe võtta juhtroll 
võtmetehnoloogiate osas sellistes 
valdkondades nagu kosmos, tervishoid, 
keskkond, põllumajandus, ohutus ja 
transport; nõuab rahaliste vahendite 
suurendamist, tagamaks, et teadus- ja 
innovatsioonitegevus pakuks jätkuvalt 
lahendusi Euroopa vajadustele ja 
väljakutsetele ning konkurentsivõimele; 
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tunneb väga suurt muret programmi 
„Horisont 2020“ olulise alarahastatuse 
pärast kogu perioodi vältel, mis tõi kaasa 
väga heade taotluste väikese edukuse 
määra;

tunneb väga suurt muret programmi 
„Horisont 2020“ olulise alarahastatuse 
pärast kogu perioodi vältel, mis tõi kaasa 
väga heade taotluste väikese edukuse 
määra;

Or. en

Muudatusettepanek 34
Nils Torvalds, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Urmas Paet, Louis Michel, Jean Arthuis

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 4 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. toonitab, et 2020. aasta eelarve on 
eeldatavasti programmi „Horisont 2020“ 
suurim aastaeelarve, ning palub 
komisjonil kasutada selle ressursside 
suurendamisel täiel määral ära ülespoole 
suunatud paindlikkust; nõuab koostoime 
süvendamist Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondidega, näiteks kasutades 
neid teadus- ja innovatsioonivõimekuse 
tõhustamiseks, eeskätt liikmesriikides, kus 
teadus- ja innovatsioonialane 
tulemuslikkus on alla keskmise;

Or. en

Muudatusettepanek 35
Karine Gloanec Maurin, Pina Picierno, Pavel Poc, Alfred Sant, Eider Gardiazabal 
Rubial, Daniele Viotti

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 4 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. rõhutab tehnoloogia muutustest 
tulenevat majanduskasvu potentsiaali 
ning nõuab, et ELi eelarvel oleks 
asjakohane roll Euroopa tööstuse 
digiteerimise ning digitaaloskuste ja 
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digitaalse ettevõtluse edendamise 
toetamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 36
Nils Torvalds, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Urmas Paet, Louis Michel, Jean Arthuis, 
Anneli Jäätteenmäki

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 4 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. toonitab Euroopa Strateegiliste 
Investeeringute Fondi (EFSI) edu 
täiendavate investeeringute ergutamisel 
ELis, on seepärast mures Euroopa 
Kontrollikoja mõne hiljutise tähelepaneku 
pärast, milles juhitakse tähelepanu 
juhtumitele, mil EFSI rahastus asendas 
osaliselt muid ELi rahastamisvahendeid, 
või EFSI-st toetatavatele projektidele, 
mida oleks võinud rahastada muul 
viisil,1 a nõuab, et ülejäänud 
rakendamisperioodil parandataks 
olukorda vastavalt kontrollikoja 
soovitustele;
__________________
1 a „Euroopa Strateegiliste Investeeringute 
Fond: täieliku edu tagamiseks on vaja 
meetmeid“. Eriaruanne. Euroopa 
Kontrollikoda, Luksemburg, 2019.

Or. en

Muudatusettepanek 37
Andrey Novakov

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 5
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. on täielikult veendunud, et õigluse 
suurendamine ja võrdsete võimaluste 
pakkumine Euroopa sotsiaalses 
turumajanduses on liidu kestliku arengu 
eeltingimus; kavatseb tagada piisava 
rahastamise sellistele programmidele nagu 
COSME ning tulevased ja kujunemisjärgus 
tehnoloogiad, mis aitavad märkimisväärselt 
kaasa selliste idufirmade ja VKEde edule, 
kes moodustavad Euroopa majanduse 
selgroo ning on majanduskasvu, 
töökohtade loomise, innovatsiooni ja 
sotsiaalse integratsiooni peamised 
edasiviijad; tõstab esile selliste 
programmide elluviimise kõrget määra ja 
juhib tähelepanu nende suutlikkusele 
kasutada veelgi rohkem rahalisi vahendeid;

5. on täielikult veendunud, et õigluse 
suurendamine ja võrdsete võimaluste 
pakkumine Euroopa sotsiaalses 
turumajanduses on liidu kestliku arengu 
eeltingimus; kavatseb tagada piisava 
rahastamise sellistele programmidele nagu 
COSME ning tulevased ja kujunemisjärgus 
tehnoloogiad ja programm „Erasmus+“, 
mis aitavad märkimisväärselt kaasa selliste 
idufirmade ja VKEde edule, kes 
moodustavad Euroopa majanduse selgroo 
ning on majanduskasvu, töökohtade 
loomise, innovatsiooni ja sotsiaalse 
integratsiooni peamised edasiviijad; tõstab 
esile selliste programmide elluviimise 
kõrget määra ja juhib tähelepanu nende 
suutlikkusele kasutada veelgi rohkem 
rahalisi vahendeid; toonitab, kui oluline 
on investeerimine strateegilisse 
digisuutlikkusse, nagu ELi 
kõrgjõudlusega andmetöötlus, 
tehisintellekt ja küberturvalisus;

Or. en

Muudatusettepanek 38
Karine Gloanec Maurin, Pavel Poc, Eider Gardiazabal Rubial, Daniele Viotti

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 5

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. on täielikult veendunud, et õigluse 
suurendamine ja võrdsete võimaluste 
pakkumine Euroopa sotsiaalses 
turumajanduses on liidu kestliku arengu 
eeltingimus; kavatseb tagada piisava 
rahastamise sellistele programmidele nagu 
COSME ning tulevased ja kujunemisjärgus 
tehnoloogiad, mis aitavad märkimisväärselt 
kaasa selliste idufirmade ja VKEde edule, 
kes moodustavad Euroopa majanduse 
selgroo ning on majanduskasvu, 

5. on täielikult veendunud, et õigluse 
suurendamine ja võrdsete võimaluste 
pakkumine nii inimeste kui ka ettevõtete 
vahel Euroopa sotsiaalses turumajanduses 
on liidu kestliku arengu eeltingimus; 
kavatseb tagada piisava rahastamise 
sellistele programmidele nagu COSME 
ning tulevased ja kujunemisjärgus 
tehnoloogiad, mis aitavad märkimisväärselt 
kaasa selliste idufirmade ja VKEde edule, 
kes moodustavad Euroopa majanduse 
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töökohtade loomise, innovatsiooni ja 
sotsiaalse integratsiooni peamised 
edasiviijad; tõstab esile selliste 
programmide elluviimise kõrget määra ja 
juhib tähelepanu nende suutlikkusele 
kasutada veelgi rohkem rahalisi vahendeid;

selgroo ning on majanduskasvu, 
töökohtade loomise, innovatsiooni ja 
sotsiaalse integratsiooni peamised 
edasiviijad; tõstab esile selliste 
programmide elluviimise kõrget määra ja 
juhib tähelepanu nende suutlikkusele 
kasutada veelgi rohkem rahalisi vahendeid;

Or. en

Muudatusettepanek 39
Karine Gloanec Maurin, Pina Picierno, Pavel Poc, Alfred Sant, Isabelle Thomas, Eider 
Gardiazabal Rubial, Daniele Viotti

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 5 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. tunneb heameelt Euroopa 
Strateegiliste Investeeringute Fondi 
laiendamise ja tõhustamise üle; tuletab 
meelde, et Euroopa Strateegiliste 
Investeeringute Fondi on osaliselt 
rahastatud programmi „Horisont 2020“ 
ja Euroopa ühendamise rahastu arvelt; 
toonitab Euroopa Parlamendi pikaajalist 
seisukohta, mille kohaselt tuleb kõiki uusi 
algatusi rahastada uutest 
assigneeringutest, mitte vahendeid ümber 
paigutades; kordab, et nendes 
programmides tehtud kärbete mõju tuleks 
nii palju kui võimalik tagasi pöörata;

Or. en

Muudatusettepanek 40
Karine Gloanec Maurin, Pavel Poc, Isabelle Thomas, Eider Gardiazabal Rubial, Daniele 
Viotti

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 6
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. on seisukohal, et ELi välispiiride 
kaitse Euroopa piiri- ja rannikuvalvet 
tugevdades on sisepiirideta Euroopa 
Liidu, Schengeni ala nõuetekohase 
toimimise ja ELi-sisese liikumisvabaduse 
lahutamatu eeltingimus; on seisukohal, et 
kõigile julgeolekuvaldkonnas tegutsevatele 
ametitele tuleb kohustuslikus korras tagada 
piisavad rahalised vahendid, töötajad ja 
koolitus, tunnistades nende kohustuste 
märkimisväärset suurenemist, 
nendevahelise koostöö tähtsust ning nende 
olulist rolli liikmesriikide vahelise koostöö 
ja koordineerimise tugevdamisel;

6. on seisukohal, et sisepiirideta 
Euroopa Liit ning Schengeni ala 
nõuetekohane toimimine ja ELi-sisene 
liikumisvabadus on lahutamatud 
eeltingimused ELi välispiiride kaitseks 
tugevdatud Euroopa piiri- ja rannikuvalve 
toel; on seisukohal, et kõigile 
julgeolekuvaldkonnas tegutsevatele 
ametitele tuleb kohustuslikus korras tagada 
piisavad rahalised vahendid, töötajad ja 
koolitus, tunnistades nende kohustuste 
märkimisväärset suurenemist, 
nendevahelise koostöö tähtsust ning nende 
olulist rolli liikmesriikide vahelise koostöö 
ja koordineerimise tugevdamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 41
Andrey Novakov

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. on seisukohal, et ELi välispiiride 
kaitse Euroopa piiri- ja rannikuvalvet 
tugevdades on sisepiirideta Euroopa Liidu, 
Schengeni ala nõuetekohase toimimise ja 
ELi-sisese liikumisvabaduse lahutamatu 
eeltingimus; on seisukohal, et kõigile 
julgeolekuvaldkonnas tegutsevatele 
ametitele tuleb kohustuslikus korras tagada 
piisavad rahalised vahendid, töötajad ja 
koolitus, tunnistades nende kohustuste 
märkimisväärset suurenemist, 
nendevahelise koostöö tähtsust ning nende 
olulist rolli liikmesriikide vahelise koostöö 
ja koordineerimise tugevdamisel;

6. on seisukohal, et ELi välispiiride 
kaitse tugevdatud julgeolekualaste 
programmide ja ametite toel, mille hulka 
kuuluvad Euroopa piiri- ja rannikuvalve 
(Frontex) ja Europol, on sisepiirideta 
Euroopa Liidu, Schengeni ala 
nõuetekohase toimimise ja ELi-sisese 
liikumisvabaduse lahutamatu eeltingimus; 
on mures ametite eelarvete ebapiisava 
rahastuse pärast, võttes arvesse 
ettenähtud tegevus- ja strateegilisi 
vajadusi; rõhutab, kui olulised on kindlad 
ELi investeeringud sisejulgeoleku, ELi 
piiriülese õiguskaitse, teabevahetuse ja 
olemasolevate julgeolekuohtudega 
võitlemise valdkonnas; on seisukohal, et 
kõigile julgeolekuvaldkonnas tegutsevatele 
ametitele tuleb kohustuslikus korras tagada 
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piisavad rahalised vahendid, töötajad ja 
koolitus, tunnistades nende kohustuste 
märkimisväärset suurenemist, 
nendevahelise koostöö tähtsust, vajadust 
tehnoloogiliste uuenduste ja hoolduse 
järele ning nende olulist rolli liikmesriikide 
vahelise koostöö ja koordineerimise 
tugevdamisel; rõhutab vajadust toetada 
riiklikke õiguskaitseasutusi võitluses 
olemasolevate julgeolekuohtudega; 
tunnistab, et ametitelt nõutakse aina 
rohkemate uute ülesannete täitmist 
sellistes valdkondades, nagu võitlemine 
ebaseadusliku terroristliku veebisisuga; 
toonitab sellega seoses, et komisjon peaks 
võtma arvesse täiendavaid 
rahastamisvajadusi;

Or. en

Muudatusettepanek 42
Jens Geier

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. on seisukohal, et ELi välispiiride 
kaitse Euroopa piiri- ja rannikuvalvet 
tugevdades on sisepiirideta Euroopa Liidu, 
Schengeni ala nõuetekohase toimimise ja 
ELi-sisese liikumisvabaduse lahutamatu 
eeltingimus; on seisukohal, et kõigile 
julgeolekuvaldkonnas tegutsevatele 
ametitele tuleb kohustuslikus korras 
tagada piisavad rahalised vahendid, 
töötajad ja koolitus, tunnistades nende 
kohustuste märkimisväärset suurenemist, 
nendevahelise koostöö tähtsust ning nende 
olulist rolli liikmesriikide vahelise koostöö 
ja koordineerimise tugevdamisel;

6. on seisukohal, et ELi välispiiride 
haldamine Euroopa piiri- ja rannikuvalvet 
tugevdades on sisepiirideta Euroopa Liidu, 
Schengeni ala nõuetekohase toimimise ja 
ELi-sisese liikumisvabaduse lahutamatu 
eeltingimus; tunnistab Euroopa 
Varjupaigaküsimuste Tugiameti ja 
Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 
põhirolli ühiste varjupaigaga seotud 
tavade väljatöötamisel ja rakendamisel 
liikmesriikides; tunnistab vajadust tagada 
kõigile rände haldamise ja 
varjupaigavaldkonnaga seotud ametitele 
piisavad rahalised ja inimressursid, et nad 
saaksid täita oma ülesandeid 
nõuetekohaselt ning tulla toime oma 
kohustuste märkimisväärse 
suurenemisega kooskõlas nendevahelise 
koostöö tähtsuse ning nende olulise rolliga 
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liikmesriikide vahelise koostöö ja 
koordineerimise tugevdamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 43
Monika Hohlmeier

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. on seisukohal, et ELi välispiiride 
kaitse Euroopa piiri- ja rannikuvalvet 
tugevdades on sisepiirideta Euroopa Liidu, 
Schengeni ala nõuetekohase toimimise ja 
ELi-sisese liikumisvabaduse lahutamatu 
eeltingimus; on seisukohal, et kõigile 
julgeolekuvaldkonnas tegutsevatele 
ametitele tuleb kohustuslikus korras tagada 
piisavad rahalised vahendid, töötajad ja 
koolitus, tunnistades nende kohustuste 
märkimisväärset suurenemist, 
nendevahelise koostöö tähtsust ning nende 
olulist rolli liikmesriikide vahelise koostöö 
ja koordineerimise tugevdamisel;

6. on seisukohal, et ELi välispiiride 
kaitse Euroopa piiri- ja rannikuvalvet 
tugevdades on sisepiirideta Euroopa Liidu, 
Schengeni ala nõuetekohase toimimise ja 
ELi-sisese liikumisvabaduse lahutamatu 
eeltingimus; rõhutab samamoodi, kui 
olulised on kindlad ELi investeeringud 
sisejulgeoleku valdkonnas, et tõhustada 
muu hulgas ELi õiguskaitse- ja 
õigusasutuste reageerimist piiriülesele 
kuritegevuse ohule ning edendada 
teabevahetust; on seisukohal, et kõigile 
julgeoleku ja õiguse valdkonnas 
tegutsevatele ametitele tuleb kohustuslikus 
korras tagada piisavad rahalised vahendid, 
töötajad ja koolitus, tunnistades nende 
kohustuste märkimisväärset suurenemist, 
nendevahelise koostöö tähtsust ning nende 
olulist rolli liikmesriikide vahelise koostöö 
ja koordineerimise tugevdamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 44
Gérard Deprez, Nils Torvalds, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Urmas Paet, Jean Arthuis

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. on seisukohal, et ELi välispiiride 6. on seisukohal, et ELi välispiiride 
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kaitse Euroopa piiri- ja rannikuvalvet 
tugevdades on sisepiirideta Euroopa Liidu, 
Schengeni ala nõuetekohase toimimise ja 
ELi-sisese liikumisvabaduse lahutamatu 
eeltingimus; on seisukohal, et kõigile 
julgeolekuvaldkonnas tegutsevatele 
ametitele tuleb kohustuslikus korras tagada 
piisavad rahalised vahendid, töötajad ja 
koolitus, tunnistades nende kohustuste 
märkimisväärset suurenemist, 
nendevahelise koostöö tähtsust ning nende 
olulist rolli liikmesriikide vahelise koostöö 
ja koordineerimise tugevdamisel;

kaitse Euroopa piiri- ja rannikuvalvet 
tugevdades on sisepiirideta Euroopa Liidu, 
Schengeni ala nõuetekohase toimimise ja 
ELi-sisese liikumisvabaduse lahutamatu 
eeltingimus; on seisukohal, et kõigile 
piirikontrolli, rände ja julgeoleku 
valdkonnas tegutsevatele ametitele tuleb 
kohustuslikus korras tagada piisavad 
rahalised vahendid, töötajad ja koolitus, 
tunnistades nende kohustuste 
märkimisväärset suurenemist, 
nendevahelise koostöö tähtsust ning nende 
olulist rolli liikmesriikide vahelise koostöö 
ja koordineerimise tugevdamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 45
Jordi Solé
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. on seisukohal, et ELi välispiiride 
kaitse Euroopa piiri- ja rannikuvalvet 
tugevdades on sisepiirideta Euroopa Liidu, 
Schengeni ala nõuetekohase toimimise ja 
ELi-sisese liikumisvabaduse lahutamatu 
eeltingimus; on seisukohal, et kõigile 
julgeolekuvaldkonnas tegutsevatele 
ametitele tuleb kohustuslikus korras tagada 
piisavad rahalised vahendid, töötajad ja 
koolitus, tunnistades nende kohustuste 
märkimisväärset suurenemist, 
nendevahelise koostöö tähtsust ning nende 
olulist rolli liikmesriikide vahelise koostöö 
ja koordineerimise tugevdamisel;

6. on seisukohal, et ELi välispiiride 
kaitse Euroopa piiri- ja rannikuvalvet 
tugevdades on sisepiirideta Euroopa Liidu, 
Schengeni ala nõuetekohase toimimise ja 
ELi-sisese liikumisvabaduse lahutamatu 
eeltingimus; on seisukohal, et kõigile 
julgeolekuvaldkonnas tegutsevatele 
ametitele tuleb kohustuslikus korras tagada 
piisavad rahalised vahendid, töötajad ja 
koolitus, sealhulgas põhiõiguste kaitseks, 
tunnistades nende kohustuste 
märkimisväärset suurenemist, 
nendevahelise koostöö tähtsust ning nende 
olulist rolli liikmesriikide vahelise koostöö 
ja koordineerimise tugevdamisel;

Or. en
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Muudatusettepanek 46
Urmas Paet, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Louis Michel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 6 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. rõhutab, kui oluline on süvendada 
Euroopa kaitsekoostööd ning toetada ELi 
kaitsetööstuse konkurentsivõimet ja 
innovatsioonivõimet; seepärast toonitab 
ELi kaitse-eelarve edasise suurendamise 
olulisust; lisaks ergutab Euroopa 
Ülemkogu juhtima ühise liidu 
kaitsepoliitika järkjärgulist kujundamist 
ning andma selle rakendamise tagamiseks 
täiendavad rahalised vahendid, et 
kehtestada see järgmise mitmeaastase 
finantsraamistiku raames;

Or. en

Muudatusettepanek 47
Karine Gloanec Maurin, Isabelle Thomas, Eider Gardiazabal Rubial, Daniele Viotti

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 6 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. peab kiiduväärseks liikmesriikide 
võetud kohustusi uuendatud ELi 
kaitsealase tegevuskava raames; toetab 
komisjoni algatust eesmärgiga toetada 
Euroopa Kaitsefondi esimese etapina 
Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku 
arendamise programmi käivitamist; 
nõuab Euroopa kaitsevaldkonna 
tööstusliku arendamise programmi 
rahastamist üksnes mittesihtotstarbeliste 
varude ja/või erivahendite arvelt ning 
seega mitte olemasolevatest 
programmidest vahendeid ümber 
paigutades;

Or. en
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Muudatusettepanek 48
Gérard Deprez, Nils Torvalds, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Urmas Paet, Jean Arthuis

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 6 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. toetab jõuliselt kaitsevaldkonna 
algatusi, mille eesmärk on parandada 
liikmesriikide koostööd; rõhutab lisaks 
vajadust parandada konkurentsivõimet ja 
innovatsiooni Euroopa kaitsetööstuses, 
mis võib aidata ergutada majanduskasvu 
ja töökohtade loomist;

Or. en

Muudatusettepanek 49
Monika Hohlmeier

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 6 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. toetab jõuliselt suuremat rahastust 
programmidele, mille raames võideldakse 
kasvavate julgeolekuohtudega, nagu 
radikaliseerumine ja vägivaldne 
äärmuslus Euroopas ja naaberriikides, 
ning selliste programmide paremale 
koordineerimisele ELi tasandil;

Or. en

Muudatusettepanek 50
Gérard Deprez, Nils Torvalds, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Urmas Paet, Jean Arthuis

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 7
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. rõhutab, et küberturvalisus on 
määrava tähtsusega liidu jõukuse ja 
julgeoleku ning kodanike eraelu 
puutumatuse seisukohalt, et küberründed ja 
manipuleerimine ohustavad avatud 
ühiskondi ning majandusspionaaž takistab 
digitaalse ühtse turu toimimist ja ohustab 
Euroopa ettevõtete konkurentsivõimet; 
nõuab piisavaid rahalisi vahendeid võrgu- 
ja infosüsteemide turvamiseks ning tugeva 
kübervastupidavusvõime loomiseks;

7. rõhutab, et küberturvalisus on 
määrava tähtsusega liidu jõukuse ja 
julgeoleku ning kodanike eraelu 
puutumatuse seisukohalt, et küberründed ja 
manipuleerimine ohustavad avatud 
ühiskondi ning majandusspionaaž takistab 
digitaalse ühtse turu toimimist ja ohustab 
Euroopa ettevõtete konkurentsivõimet; 
nõuab piisavaid rahalisi vahendeid võrgu- 
ja infosüsteemide turvamiseks ning tugeva 
kübervastupidavusvõime loomiseks; toetab 
uut strateegilise koostöö lepingut Euroopa 
küberturvalisuse eksperdikeskuse 
(Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet 
– ENISA) ja Europoli vahel eesmärgiga 
hõlbustada koostööd ja eksperditeadmiste 
vahetamist küberkuritegevuse vastases 
võitluses; peab vajalikuks tagada ENISA-
le piisavad rahalised vahendid ja töötajad;

Or. en

Muudatusettepanek 51
Andrey Novakov

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 7

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. rõhutab, et küberturvalisus on 
määrava tähtsusega liidu jõukuse ja 
julgeoleku ning kodanike eraelu 
puutumatuse seisukohalt, et küberründed ja 
manipuleerimine ohustavad avatud 
ühiskondi ning majandusspionaaž takistab 
digitaalse ühtse turu toimimist ja ohustab 
Euroopa ettevõtete konkurentsivõimet; 
nõuab piisavaid rahalisi vahendeid võrgu- 
ja infosüsteemide turvamiseks ning tugeva 
kübervastupidavusvõime loomiseks;

7. rõhutab, et küberturvalisus on 
määrava tähtsusega liidu jõukuse ja 
julgeoleku ning kodanike eraelu 
puutumatuse seisukohalt, et küberkuriteod, 
küberründed ja manipuleerimine ohustavad 
avatud ühiskondi ning majandusspionaaž 
takistab digitaalse ühtse turu toimimist ja 
ohustab Euroopa ettevõtete 
konkurentsivõimet; nõuab piisavaid 
rahalisi vahendeid võrgu- ja 
infosüsteemide turvamiseks, et võidelda 
küberkuritegudega olemasolevate ELi 
vahenditega, ning tugeva 
kübervastupidavusvõime loomiseks;
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Or. en

Muudatusettepanek 52
Urmas Paet, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Nils Torvalds, Louis Michel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 7 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. toonitab, kui oluline on jõuline 
koordineeritud ELi vastus väärinfo 
probleemidele ja strateegilise 
kommunikatsiooni vahendite süsteemse 
kasutamise tõhustamine, sealhulgas 
välisjõudude levitatud väärinfo jälgimine 
ja paljastamine; rõhutab, kui oluline on 
toetada veelgi Euroopa välisteenistuse 
strateegilise kommunikatsiooni osakonda, 
keskendudes eriti ELi naabruskonnale;

Or. en

Muudatusettepanek 53
Liadh Ní Riada

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 7 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. tuletab meelde, et rahu ja 
stabiilsus on Euroopa Liidu eelarvest 
toetatavad kesksed väärtused; toonitab 
olulist panust, mis liit on andnud rahule 
ja leppimisele Iirimaal, eeskätt suure 
reede kokkuleppe toetamise ning 
programmide PEACE ja INTERREG 
rahastamise kaudu; toonitab vajadust 
Euroopa Regionaalarengu Fondi jätkuva 
toetuse järele Iirimaa põhja- ja lõunaosa 
jaoks pärast Brexitit;

Or. en
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Muudatusettepanek 54
Liadh Ní Riada

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 7 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7 b. nõuab kindlalt, et liit pühenduks 
rahule, ning kutsub liikmesriike üles 
sõlmima kokkuleppe, mille kohaselt on 
keelatud ELi eelarvet kasutada kõikide 
sõjanduse valdkonnas rakendatavate 
uurimisprogrammide või kahesuguse 
kasutusega tehnoloogia arendamise 
projektide rahastamiseks või neile tagatise 
pakkumiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 55
Liadh Ní Riada

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 8

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8. on veendunud, viidates oma 25. 
oktoobri 2018. aasta resolutsioonile 
Facebooki kasutajate andmete kasutamise 
kohta Cambridge Analytica poolt ja selle 
mõju kohta andmekaitsele, et võitlus 
väärinfo ja mis tahes muud liiki välise 
sekkumise vastu on prioriteene, et tagada 
õiglased ja demokraatlikud valimised, eriti 
Euroopa Parlamendi valimiste aastal; 
nõuab täiendavaid rahalisi vahendeid 
investeerimiseks sellistesse vahenditesse 
nagu hiljutine algatus „Mida EL minu 
heaks teeb“, et teavitada kodanikke liidu 
tegevusest ja tuua esile pingutused, mida 
on tehtud rahu, demokraatia, õigusriigi ja 
sõnavabaduse edendamiseks;

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 56
Bernd Kölmel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 8

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8. on veendunud, viidates oma 25. 
oktoobri 2018. aasta resolutsioonile 
Facebooki kasutajate andmete kasutamise 
kohta Cambridge Analytica poolt ja selle 
mõju kohta andmekaitsele, et võitlus 
väärinfo ja mis tahes muud liiki välise 
sekkumise vastu on prioriteene, et tagada 
õiglased ja demokraatlikud valimised, eriti 
Euroopa Parlamendi valimiste aastal; 
nõuab täiendavaid rahalisi vahendeid 
investeerimiseks sellistesse vahenditesse 
nagu hiljutine algatus „Mida EL minu 
heaks teeb“, et teavitada kodanikke liidu 
tegevusest ja tuua esile pingutused, mida 
on tehtud rahu, demokraatia, õigusriigi ja 
sõnavabaduse edendamiseks;

8. on veendunud, viidates oma 25. 
oktoobri 2018. aasta resolutsioonile 
Facebooki kasutajate andmete kasutamise 
kohta Cambridge Analytica poolt ja selle 
mõju kohta andmekaitsele, et võitlus 
väärinfo ja mis tahes muud liiki välise 
sekkumise vastu on prioriteetne, et tagada 
õiglased ja demokraatlikud valimised, eriti 
Euroopa Parlamendi valimiste aastal;

Or. en

Muudatusettepanek 57
Gérard Deprez, Nils Torvalds, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Urmas Paet, Jean Arthuis

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 8

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8. on veendunud, viidates oma 25. 
oktoobri 2018. aasta resolutsioonile 
Facebooki kasutajate andmete kasutamise 
kohta Cambridge Analytica poolt ja selle 
mõju kohta andmekaitsele, et võitlus 
väärinfo ja mis tahes muud liiki välise 
sekkumise vastu on prioriteene, et tagada 
õiglased ja demokraatlikud valimised, eriti 

8. on veendunud, viidates oma 25. 
oktoobri 2018. aasta resolutsioonile 
Facebooki kasutajate andmete kasutamise 
kohta Cambridge Analytica poolt ja selle 
mõju kohta andmekaitsele, et võitlus 
väärinfo ja mis tahes muud liiki välise 
sekkumise vastu on prioriteetne, et tagada 
õiglased ja demokraatlikud valimised, eriti 
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Euroopa Parlamendi valimiste aastal; 
nõuab täiendavaid rahalisi vahendeid 
investeerimiseks sellistesse vahenditesse 
nagu hiljutine algatus „Mida EL minu 
heaks teeb“, et teavitada kodanikke liidu 
tegevusest ja tuua esile pingutused, mida 
on tehtud rahu, demokraatia, õigusriigi ja 
sõnavabaduse edendamiseks;

Euroopa Parlamendi valimiste aastal; 
toetab suuniseid, mille komisjon on 
kehtestanud selle kohta, kuidas 
rakendada kehtivaid ELi eeskirju, et 
võidelda isikuandmete kasutamise vastu 
kodanike otsimiseks sotsiaalmeedias 
valimisperioodil ning tagada 
valimisprotsessi õiglus; palub kõikidel 
neid andmeid üha rohkem kasutavatel 
erakondadel ja sihtasutustel osaleda 
nende suuniste rakendamises;

Or. en

Muudatusettepanek 58
Karine Gloanec Maurin, Pavel Poc, Isabelle Thomas, Eider Gardiazabal Rubial, Daniele 
Viotti

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 8

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8. on veendunud, viidates oma 25. 
oktoobri 2018. aasta resolutsioonile 
Facebooki kasutajate andmete kasutamise 
kohta Cambridge Analytica poolt ja selle 
mõju kohta andmekaitsele, et võitlus 
väärinfo ja mis tahes muud liiki välise 
sekkumise vastu on prioriteene, et tagada 
õiglased ja demokraatlikud valimised, eriti 
Euroopa Parlamendi valimiste aastal; 
nõuab täiendavaid rahalisi vahendeid 
investeerimiseks sellistesse vahenditesse 
nagu hiljutine algatus „Mida EL minu 
heaks teeb“, et teavitada kodanikke liidu 
tegevusest ja tuua esile pingutused, mida 
on tehtud rahu, demokraatia, õigusriigi ja 
sõnavabaduse edendamiseks;

8. on veendunud, viidates oma 25. 
oktoobri 2018. aasta resolutsioonile 
Facebooki kasutajate andmete kasutamise 
kohta Cambridge Analytica poolt ja selle 
mõju kohta andmekaitsele, et võitlus 
väärinfo ja mis tahes muud liiki välise 
sekkumise vastu on prioriteetne, et tagada 
õiglased ja demokraatlikud valimised, eriti 
Euroopa Parlamendi valimiste aastal; 
nõuab täiendavaid rahalisi vahendeid 
investeerimiseks vahenditesse, et teavitada 
kodanikke liidu tegevusest ja tuua esile 
pingutused, mida on tehtud rahu, 
demokraatia, õigusriigi ja sõnavabaduse 
edendamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 59
Jordi Solé
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 8

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8. on veendunud, viidates oma 25. 
oktoobri 2018. aasta resolutsioonile 
Facebooki kasutajate andmete kasutamise 
kohta Cambridge Analytica poolt ja selle 
mõju kohta andmekaitsele, et võitlus 
väärinfo ja mis tahes muud liiki välise 
sekkumise vastu on prioriteene, et tagada 
õiglased ja demokraatlikud valimised, eriti 
Euroopa Parlamendi valimiste aastal; 
nõuab täiendavaid rahalisi vahendeid 
investeerimiseks sellistesse vahenditesse 
nagu hiljutine algatus „Mida EL minu 
heaks teeb“, et teavitada kodanikke liidu 
tegevusest ja tuua esile pingutused, mida 
on tehtud rahu, demokraatia, õigusriigi ja 
sõnavabaduse edendamiseks;

8. on veendunud, viidates oma 25. 
oktoobri 2018. aasta resolutsioonile 
Facebooki kasutajate andmete kasutamise 
kohta Cambridge Analytica poolt ja selle 
mõju kohta andmekaitsele, et võitlus 
väärinfo ja mis tahes muud liiki 
asjakohatu sekkumise vastu on 
prioriteetne, et tagada õiglased ja 
demokraatlikud valimised, eriti Euroopa 
Parlamendi valimiste aastal; nõuab 
täiendavaid rahalisi vahendeid 
investeerimiseks sellistesse vahenditesse 
nagu hiljutine algatus „Mida EL minu 
heaks teeb“, et teavitada kodanikke liidu 
tegevusest ja tuua esile pingutused, mida 
on tehtud rahu, demokraatia, õigusriigi ja 
sõnavabaduse edendamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 60
Gérard Deprez, Nils Torvalds, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Urmas Paet, Jean Arthuis

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 8 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. rõhutab, et paljudel kodanikel on 
mulje, et tänapäeva Euroopa ei tee nende 
jaoks midagi, vaid pigem vastupidi, ning 
et Euroopat nähakse mehhaanilise, kauge 
ja anonüümsena ning sellest saab kasu 
vaid majanduslik, poliitiline, kultuuriline 
ja meediaeliit; seepärast nõuab 
asjakohaseid rahalisi vahendeid 
investeerimiseks sellistesse vahenditesse 
nagu hiljutine Euroopa Parlamendi 
mobiilirakendus (Citizens’ App) ja algatus 
„Mida Euroopa minu heaks teeb“, et 
teavitada kodanikke liidu tegevusest ja 
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tuua esile pingutused, mida on tehtud 
rahu, demokraatia, õigusriigi ja 
sõnavabaduse edendamiseks; on 
seisukohal, et selliseid tööriistu tuleks 
pigem levitada riikide tasandil;

Or. en

Muudatusettepanek 61
Karine Gloanec Maurin, Pina Picierno, Pavel Poc, Alfred Sant, Isabelle Thomas, Eider 
Gardiazabal Rubial, Daniele Viotti

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 8 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. juhib tähelepanu asjaolule, et 
ühine põllumajanduspoliitika ja ühine 
kalanduspoliitika on Euroopa 
integratsiooni alustalad, millega püütakse 
tagada kõigile eurooplastele ohutud 
kvaliteetsed toiduvarud, põllumajanduse 
ühtse turu nõuetekohane toimimine, 
maapiirkondade kestlikkus paljudeks 
aastateks ning loodusvarade kestlik 
haldamine; tuletab meelde, et nende 
poliitikameetmetega aidatakse kaasa ELi 
elujõulisusele ja stabiilsusele; palub 
komisjonil jätkata põllumajandustootjate 
toetamist kogu Euroopas, et nad turu 
ootamatu volatiilsuse korral hakkama 
saaksid ning et tagada turvalised ja 
kvaliteetsed toiduvarud; palub pöörata 
erilist tähelepanu väikesemahulisele 
põllumajandusele ja väikesemahulisele 
kalandusele;

Or. en

Muudatusettepanek 62
Liadh Ní Riada

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 9
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. nõuab täiendavaid rahalisi 
vahendeid, et rahuldada tulevane nõudlus 
programmi „Erasmus +“ järele, mis on 
Euroopas peamine haridus-, koolitus-, 
noorte- ja spordiprogramm, võttes arvesse 
ka programmi välismõõdet; tuletab meelde, 
et Euroopa Parlament nõudis järgmise 
mitmeaastase finantsraamistiku raames 
selle programmi rahastamise 
kolmekordistamist; nõuab hariduse ja 
teadusuuringute vahelise koostöö 
tugevdamist;

9. nõuab täiendavaid rahalisi 
vahendeid, et rahuldada tulevane nõudlus 
programmi „Erasmus +“ järele, mis on 
Euroopas peamine haridus-, koolitus-, 
noorte- ja spordiprogramm, võttes arvesse 
ka programmi välismõõdet; tuletab meelde, 
et Euroopa Parlament nõudis järgmise 
mitmeaastase finantsraamistiku raames 
selle programmi rahastamise 
kolmekordistamist; nõuab hariduse ja 
teadusuuringute vahelise koostöö 
tugevdamist; nõuab suurema tähelepanu 
pööramist asjaolule, et õppepraktika ja 
õpipoisiõpe oleksid kvaliteetsed ning 
poliitikakujundamisel osaleks rohkem 
Euroopa noori;

Or. en

Muudatusettepanek 63
Nils Torvalds, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Urmas Paet, Louis Michel, Jean Arthuis, 
Anneli Jäätteenmäki

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 9

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. nõuab täiendavaid rahalisi 
vahendeid, et rahuldada tulevane nõudlus 
programmi „Erasmus +“ järele, mis on 
Euroopas peamine haridus-, koolitus-, 
noorte- ja spordiprogramm, võttes arvesse 
ka programmi välismõõdet; tuletab meelde, 
et Euroopa Parlament nõudis järgmise 
mitmeaastase finantsraamistiku raames 
selle programmi rahastamise 
kolmekordistamist; nõuab hariduse ja 
teadusuuringute vahelise koostöö 
tugevdamist;

9. nõuab täiendavaid rahalisi 
vahendeid, et rahuldada tulevane nõudlus 
programmi „Erasmus +“ järele, mis on 
Euroopas peamine haridus-, koolitus-, 
noorte- ja spordiprogramm, võttes arvesse 
ka programmi välismõõdet; toonitab, et 
kutseharidust ja -õpet on vaja 
asjakohaselt rahastada ning programmi 
rahastus tuleb muuta kättesaadavaks 
igasuguse taustaga inimeste jaoks; tuletab 
meelde, et Euroopa Parlament nõudis 
järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 
raames selle programmi rahastamise 
kolmekordistamist; nõuab koostöö 
tugevdamist hariduse, õpipoisiõppe ja 
teadusuuringute vahel ning parimate 
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tavade vahetamise valdkonnas, võttes 
aluseks osalemise programmi meetmetes, 
et suurendada selle lisaväärtust;

Or. en

Muudatusettepanek 64
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 9

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. nõuab täiendavaid rahalisi 
vahendeid, et rahuldada tulevane nõudlus 
programmi „Erasmus +“ järele, mis on 
Euroopas peamine haridus-, koolitus-, 
noorte- ja spordiprogramm, võttes arvesse 
ka programmi välismõõdet; tuletab 
meelde, et Euroopa Parlament nõudis 
järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 
raames selle programmi rahastamise 
kolmekordistamist; nõuab hariduse ja 
teadusuuringute vahelise koostöö 
tugevdamist;

9. nõuab tegelikku kulude 
läbivaatamist, et tagada võimalikult palju 
sääste programmidelt, mis ei ole seni 
ilmutanud tegelikku lisaväärtust, et 
tagada nõuetekohased rahalised vahendid 
hästi toimivate programmide jaoks, nagu 
„Erasmus +“, mis on Euroopas peamine 
haridus-, koolitus-, noorte- ja 
spordiprogramm; võtab teadmiseks, et 
Euroopa Parlament nõudis järgmise 
mitmeaastase finantsraamistiku raames 
selle programmi rahastamise 
kolmekordistamist; nõuab hariduse ja 
teadusuuringute vahelise koostöö 
tugevdamist;

Or. en

Muudatusettepanek 65
Karine Gloanec Maurin, Pina Picierno, Pavel Poc, Isabelle Thomas, Eider Gardiazabal 
Rubial, Daniele Viotti

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 9

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. nõuab täiendavaid rahalisi 
vahendeid, et rahuldada tulevane nõudlus 
programmi „Erasmus +“ järele, mis on 
Euroopas peamine haridus-, koolitus-, 

9. nõuab täiendavaid rahalisi 
vahendeid, et rahuldada tulevane nõudlus 
programmi „Erasmus +“ järele, mis on 
Euroopas peamine haridus-, koolitus-, 
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noorte- ja spordiprogramm, võttes arvesse 
ka programmi välismõõdet; tuletab meelde, 
et Euroopa Parlament nõudis järgmise 
mitmeaastase finantsraamistiku raames 
selle programmi rahastamise 
kolmekordistamist; nõuab hariduse ja 
teadusuuringute vahelise koostöö 
tugevdamist;

noorte- ja spordiprogramm, võttes arvesse 
ka programmi välismõõdet; tuletab meelde, 
et Euroopa Parlament nõudis järgmise 
mitmeaastase finantsraamistiku raames 
selle programmi rahastamise 
kolmekordistamist; nõuab hariduse, 
kultuuri ja teadusuuringute vahelise 
koostöö tugevdamist;

Or. en

Muudatusettepanek 66
Karine Gloanec Maurin, Pavel Poc, Isabelle Thomas, Eider Gardiazabal Rubial, Daniele 
Viotti

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 9 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9 a. tuletab meelde, et ajal, mil 
Euroopa projekt seatakse kahtluse alla, 
on ülioluline korrata uuesti jõulist 
pühendumist Euroopale kultuuri, 
teadmiste, loometegevuse ja innovatsiooni 
kaudu; seepärast leiab, et programme 
„Loov Euroopa“ ja „MEDIA“ tuleks 
toetada asjakohasel tasemel;

Or. en

Muudatusettepanek 67
Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. rõhutab, et võitlus noorte 
tööpuuduse vastu eeldab märkimisväärseid 
rahalisi lisapingutusi, et luua võimalusi 
hariduseks, koolituseks ja tööhõiveks; 
rõhutab sellega seoses noorte tööhõive 
algatuse positiivset mõju, millega 

10. rõhutab, et liikmesriike tuleks 
toetada võitluses noorte tööpuuduse vastu 
ning nende riikliku haridus-, koolitus- ja 
tööhõivepoliitika ülesehitamisel; arvab, et 
sotsiaalpoliitika algatused peaksid tulema 
esmajoones liikmesriikidelt, kuna neil on 
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toetatakse kuni 2017. aasta lõpuni 
ligikaudu 1,7 miljonit noort, ning seda ka 
tänu lisaassigneeringutele, mis Euroopa 
Parlament selle programmi jaoks ELi 
eelarves on aastate jooksul taganud;

kõige paremad võimalused vastata 
kodanike ootustele, ning tuletab meelde, 
et lahendust kodanike probleemidele ei 
saa leida täiendavate ELi piirangute 
kehtestamise kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 68
Bernd Kölmel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. rõhutab, et võitlus noorte 
tööpuuduse vastu eeldab märkimisväärseid 
rahalisi lisapingutusi, et luua võimalusi 
hariduseks, koolituseks ja tööhõiveks; 
rõhutab sellega seoses noorte tööhõive 
algatuse positiivset mõju, millega 
toetatakse kuni 2017. aasta lõpuni 
ligikaudu 1,7 miljonit noort, ning seda ka 
tänu lisaassigneeringutele, mis Euroopa 
Parlament selle programmi jaoks ELi 
eelarves on aastate jooksul taganud;

10. märgib, et võitlus noorte 
tööpuuduse vastu eeldab meetmeid, et luua 
võimalusi hariduseks, koolituseks ja 
tööhõiveks; soovitab sellega seoses 
analüüsida noorte tööhõive algatuse mõju, 
eeskätt seda, kui palju uusi töökohti on 
loodud;

Or. en

Muudatusettepanek 69
Karine Gloanec Maurin, Pavel Poc, Alfred Sant, Isabelle Thomas, Eider Gardiazabal 
Rubial, Daniele Viotti

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. rõhutab, et võitlus noorte 
tööpuuduse vastu eeldab märkimisväärseid 
rahalisi lisapingutusi, et luua võimalusi 
hariduseks, koolituseks ja tööhõiveks; 
rõhutab sellega seoses noorte tööhõive 
algatuse positiivset mõju, millega 

10. peab kiiduväärseks tõsiasja, et 
Euroopa Parlamendi tungival nõudmisel 
otsustati 2019. aasta eelarve 
läbirääkimiste tulemusena suunata noorte 
tööhõive algatusele 2019. aastal kokku 
350 miljonit eurot; rõhutab, et võitlus 
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toetatakse kuni 2017. aasta lõpuni 
ligikaudu 1,7 miljonit noort, ning seda ka 
tänu lisaassigneeringutele, mis Euroopa 
Parlament selle programmi jaoks ELi 
eelarves on aastate jooksul taganud;

noorte tööpuuduse vastu eeldab 
märkimisväärseid rahalisi lisapingutusi, et 
luua võimalusi hariduseks, koolituseks ja 
tööhõiveks; rõhutab sellega seoses noorte 
tööhõive algatuse edukat rakendamist ja 
positiivset mõju, millega toetatakse kuni 
2017. aasta lõpuni ligikaudu 1,7 miljonit 
noort; tuletab meelde, et Euroopa 
Parlament nõudis selle programmi 
rahastamise kahekordistamist järgmise 
mitmeaastase finantsraamistiku raames; 
ootab, et 2020. aasta eelarve projekt 
sisaldaks selle programmi jaoks veelgi 
suuremaid ambitsioone, et tagada 
järgmises mitmeaastases 
finantsraamistikus sujuv üleminek 
Euroopa Sotsiaalfond+-le;

Or. en

Muudatusettepanek 70
Gérard Deprez, Nils Torvalds, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Urmas Paet, Anneli 
Jäätteenmäki, Jean Arthuis

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. rõhutab, et võitlus noorte 
tööpuuduse vastu eeldab märkimisväärseid 
rahalisi lisapingutusi, et luua võimalusi 
hariduseks, koolituseks ja tööhõiveks; 
rõhutab sellega seoses noorte tööhõive 
algatuse positiivset mõju, millega 
toetatakse kuni 2017. aasta lõpuni 
ligikaudu 1,7 miljonit noort, ning seda ka 
tänu lisaassigneeringutele, mis Euroopa 
Parlament selle programmi jaoks ELi 
eelarves on aastate jooksul taganud;

10. rõhutab, et võitlus noorte 
tööpuuduse vastu eeldab märkimisväärseid 
rahalisi lisapingutusi, et luua võimalusi 
hariduseks, koolituseks ja tööhõiveks; 
rõhutab sellega seoses noorte tööhõive 
algatuse positiivset mõju, millega 
toetatakse kuni 2017. aasta lõpuni 
ligikaudu 1,7 miljonit noort, ning seda ka 
tänu lisaassigneeringutele, mis Euroopa 
Parlament selle programmi jaoks ELi 
eelarves on aastate jooksul taganud; 
toonitab siiski, et noorte tööhõive algatust 
tuleks veelgi parandada ja tõhustada, eriti 
tagades, et see pakub liikmesriikides 
noorte tööhõive valdkonna 
poliitikameetmetele tõelist Euroopa 
lisaväärtust ning et selle arvelt ei jäeta 
rahastamata seniseid riigisiseseid 
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meetmeid;

Or. en

Muudatusettepanek 71
Jean Arthuis, Gérard Deprez, Nils Torvalds, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Urmas Paet

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 10 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10 a. rõhutab, kui oluline on 
demokratiseerida programm „Erasmus 
+“, et töötada välja kvaliteetse ja tõhusa 
õpipoisiõppe Euroopa raamistik kui viis 
edendada noorte töötuse vastast võitlust; 
on seisukohal, et struktuurifonde on 
võimalik rakendada sihipärasemal viisil 
kutsehariduse ja -õppe keskuste ning 
kõikide õpipoisiõppe toetamiseks võetud 
asjakohaste meetmete rahastamiseks; on 
seisukohal, et sõltuvalt piirkonna 
arengutasemest peaks sedalaadi toetus 
rohkem kajastuma Euroopa Sotsiaalfondi 
investeerimisprioriteetides (praktikandi 
töö tasustamise ja sotsiaalkindlustuse 
osas) ning Euroopa Regionaalarengu 
Fondi investeerimisprioriteetides seoses 
kutseharidus- ja -koolituskeskuste taristu 
ja varustusega;

Or. en

Muudatusettepanek 72
Jens Geier

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 10 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10 a. on seisukohal, et võitlemine soolise 
võrdõiguslikkuse eest peaks olema liidu 
jaoks esmatähtsal kohal ning et see 
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võitlus peaks kajastuma jõuliselt liidu 
2020. aasta eelarves; on seisukohal, et 
soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine 
on tõhus strateegia, millega püütakse 
saavutada soolist võrdõiguslikkust ja 
võidelda diskrimineerimise vastu 
poliitiliste protsesside ümberkorraldamise, 
parandamise, arendamise ja hindamise 
kaudu, nii et soolise võrdõiguslikkuse 
perspektiivi oleks arvestatud kõikides 
poliitikavaldkondades, reguleerivates 
meetmetes ja kuluprogrammides, ning et 
poliitikakujundajad arvestaksid seda 
kõikidel tasanditel ja kõikides etappides; 
seepärast kordab oma nõudmist 
komisjonile esitada esimesel võimalusel 
liidu eelarves soolise aspekti arvestamise 
raamistik;

Or. en

Muudatusettepanek 73
Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 10 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10 a. rõhutab, kui oluline on jõuline ja 
tõhus võitlus vaesuse vastu; seepärast 
nõuab Euroopa Sotsiaalfondi jaoks 
asjakohaseid ressursse eesmärgiga 
võimaldada liikmesriikidel rakendada 
miinimumsissetulekukavasid, mis 
täidavad olulist rolli nii vaesuse ja 
sotsiaalse tõrjutuse ennetamisel kui ka 
leevendamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 74
Jens Geier
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 10 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10 b. tuletab meelde, et Euroopa Soolise 
Võrdõiguslikkuse Instituut arvestas, et 
ühiskonnale naiste- ja tüdrukutevastase 
vägivalla tõttu tekitatavad üldised kulud 
on šokeerivad – 225 miljardit eurot aastas 
– ning et tõhusa ELi poliitikaraamistiku 
puudumise kulud on 7 miljardit eurot; 
juhib tähelepanu Euroopa Parlamendi 
naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse 
komisjoni tellitud hiljutise uuringu 
„Daphne programmi ja muude naiste- ja 
tüdrukutevastase vägivalla vastu 
võitlemisele suunatud vahendite 
rakendamine“ tähelepanekutele, eriti 
asjaolule, et rahastustaotluste edukuse 
määr selles valdkonnas on muret 
tekitavalt väike; seepärast ootab, et 
komisjon soovitaks suurendada oluliselt 
selle programmi rahastamist;

Or. en

Muudatusettepanek 75
Karine Gloanec Maurin, Pina Picierno, Jordi Solé, Pavel Poc, Isabelle Thomas, Eider 
Gardiazabal Rubial, Daniele Viotti

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. kordab, et sotsiaalne ühtekuuluvus 
Euroopas peab aitama kaasa kestlike 
lahenduste väljatöötamisele pikaajaliste 
struktuursete demograafiliste muutuste 
osas; rõhutab, et on vaja rahalisi 
vahendeid, et tagada Euroopa vananevale 
elanikkonnale piisav toetus seoses 
juurdepääsuga liikuvusele, tervishoiule ja 
avalikele teenustele;

11. rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitika 
programme viiakse praegu ellu 
täieulatuslikult, ja toonitab, et Euroopa 
Parlament on otsustanud tagada neile 
programmidele piisavad assigneeringud; 
kutsub liikmesriike üles tagama 
programmide elluviimise kiirendatud 
korras, et viivitused tasa teha, ning 
paluma selleks komisjonilt abi; kordab, et 
sotsiaalne ühtekuuluvus Euroopas peab 
aitama kaasa kestlike lahenduste 
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väljatöötamisele, et võidelda puuetega 
inimeste diskrimineerimise vastu ja nende 
parema kaasamise nimel, ning 
pikaajalistele struktuursetele 
demograafilistele muutustele; rõhutab, et 
on vaja rahalisi vahendeid, et tagada 
Euroopa vananevale elanikkonnale piisav 
toetus seoses juurdepääsuga liikuvusele, 
tervishoiule ja avalikele teenustele;

Or. en

Muudatusettepanek 76
Liadh Ní Riada

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. kordab, et sotsiaalne ühtekuuluvus 
Euroopas peab aitama kaasa kestlike 
lahenduste väljatöötamisele pikaajaliste 
struktuursete demograafiliste muutuste 
osas; rõhutab, et on vaja rahalisi 
vahendeid, et tagada Euroopa vananevale 
elanikkonnale piisav toetus seoses 
juurdepääsuga liikuvusele, tervishoiule ja 
avalikele teenustele;

11. kordab, et sotsiaalne ühtekuuluvus 
Euroopas peab aitama kaasa kestlike 
lahenduste väljatöötamisele pikaajaliste 
struktuursete demograafiliste muutuste 
osas; tuletab meelde kahjulikku rolli, 
mida täidab kokkuhoiupoliitika 
liikmesriikide nõrgenevas suutlikkuses 
tagada oma vananevale elanikkonnale 
piisav juurdepääs liikuvusele, tervishoiule 
ja avalikele teenustele;

Or. en

Muudatusettepanek 77
Alfred Sant

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. kordab, et sotsiaalne ühtekuuluvus 
Euroopas peab aitama kaasa kestlike 
lahenduste väljatöötamisele pikaajaliste 
struktuursete demograafiliste muutuste 

11. kordab, et sotsiaalne ja 
territoriaalne ühtekuuluvus Euroopas peab 
aitama ka kaasa kestlike lahenduste 
väljatöötamisele pikaajaliste struktuursete 
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osas; rõhutab, et on vaja rahalisi 
vahendeid, et tagada Euroopa vananevale 
elanikkonnale piisav toetus seoses 
juurdepääsuga liikuvusele, tervishoiule ja 
avalikele teenustele;

demograafiliste muutuste osas; rõhutab, et 
on vaja rahalisi vahendeid, et tagada 
Euroopa vananevale elanikkonnale piisav 
toetus seoses juurdepääsuga liikuvusele, 
tervishoiule ja avalikele teenustele;

Or. en

Muudatusettepanek 78
Nils Torvalds, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Urmas Paet, Louis Michel, Jean Arthuis

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. kordab, et sotsiaalne ühtekuuluvus 
Euroopas peab aitama kaasa kestlike 
lahenduste väljatöötamisele pikaajaliste 
struktuursete demograafiliste muutuste 
osas; rõhutab, et on vaja rahalisi 
vahendeid, et tagada Euroopa vananevale 
elanikkonnale piisav toetus seoses 
juurdepääsuga liikuvusele, tervishoiule ja 
avalikele teenustele;

11. kordab, et sotsiaalne ühtekuuluvus 
Euroopas peab aitama kaasa kestlike 
lahenduste väljatöötamisele pikaajaliste 
struktuursete demograafiliste muutuste 
osas; rõhutab, et on vaja rahalisi vahendeid 
teadusuuringutele, et tagada Euroopa 
vananevale elanikkonnale piisav toetus 
seoses juurdepääsuga liikuvusele, 
tervishoiule ja avalikele teenustele;

Or. en

Muudatusettepanek 79
Alfred Sant

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 11 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11 a. arvab, et liidu eelarvest tuleb teha 
rohkem selleks, et võidelda füüsiliste ja 
ressurssidega seotud takistustega, millega 
peavad tulema toime ELi äärealadel 
paiknevad saared, võimaldades neil saada 
täiel määral kasu ELi siseturust; sellega 
seoses rõhutab, et nende piirkondade 
sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse 
saavutamiseks tuleb teha 
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kättesaadavavaks täiendav rahastus, et 
– aidata uuendamist vajavaid 
traditsioonilisi ettevõtteid;
– tagada eriabi traditsioonilistele 
põllumajandusettevõtjatele ja kaluritele, 
kellelt suuremahulised ettevõtjad võtavad 
elatusvahendid;
– parandada transpordiühendusi;
toonitab, et see olukord tabab kõige 
tugevamalt saari, mis kannatavad 
kahekordse geograafilise eraldatuse tõttu, 
nagu Gozo saar;

Or. en

Muudatusettepanek 80
Alfred Sant, Tonino Picula

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 11 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11 b. rõhutab, et sport on igas vanuses 
eurooplaste üldise tervisetaseme 
parandamisel suure potentsiaaliga 
valdkond, ning taotleb seepärast 
täiendavad rahalisi ressursse, et 
soodustada spordiga tegelemist ja 
edendada tervislikku eluviisi, kasutades 
täielikult ära spordi pakutavaid võimalusi 
ja vähendades seejuures 
tervishoiukulusid;

Or. en

Muudatusettepanek 81
Bernd Kölmel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 12
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12. tuletab meelde vajadust 
solidaarsuse järele rände valdkonnas, 
keskendudes rändajate ja pagulaste 
mõjusale integreerimisele liikmesriikides 
ning õiglasele ja vastastikku kasulikule 
partnerlusele riikidega, kes seda vajavad;

12. usub, et Euroopa Liit vajab 
integratsiooni kava, milles on esitatud nii 
integreerimisega seotud ülesanded kui ka 
lahendus ja rahastamine, ning et 
sisserände- ja varjupaiga-
/pagulaspoliitika on rangelt eraldiseisvad; 
rõhutab, et seda tehes peaks kehtiva 
seaduse kohaldamine olema taas 
ülimuslik;

Or. en

Muudatusettepanek 82
Karine Gloanec Maurin, Pavel Poc, Alfred Sant, Eider Gardiazabal Rubial, Daniele 
Viotti

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 12

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12. tuletab meelde vajadust 
solidaarsuse järele rände valdkonnas, 
keskendudes rändajate ja pagulaste 
mõjusale integreerimisele liikmesriikides 
ning õiglasele ja vastastikku kasulikule 
partnerlusele riikidega, kes seda vajavad;

12. tuletab meelde vajadust 
solidaarsuse järele rände valdkonnas, 
keskendudes rändajate ja pagulaste 
pikaajalisele mõjusale integreerimisele 
liikmesriikides ning õiglasele ja 
vastastikku kasulikule partnerlusele 
riikidega, kes seda vajavad; väljendab 
heameelt Varjupaiga-, Rände- ja 
Integratsioonifondi panuse üle; nõuab 
sellele fondile piisavate eelarvevahendite 
eraldamist 2020. aastal, et toetada 
varjupaigataotlejate väärikat vastuvõtmist 
liikmesriikides, õiglase tagasisaatmise 
strateegiaid, ümberasustamisprogramme, 
seadusliku rände poliitikat ja kolmandate 
riikide kodanike tulemusliku 
integreerimise edendamist ning tegeleda 
ebaseadusliku rändega; kinnitab veel 
kord, kui tähtis on, et rände- ja 
pagulaskriisi algpõhjustega tegelemiseks 
oleksid olemas sihtotstarbelised rahalised 
vahendid; seepärast rõhutab, et ELi 
eelarvest tuleb rahastada meetmeid 
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rändajate päritoluriikides ning pagulasi 
vastu võtvates riikides;

Or. en

Muudatusettepanek 83
Gérard Deprez, Nils Torvalds, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Urmas Paet, Jean Arthuis

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 12

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12. tuletab meelde vajadust 
solidaarsuse järele rände valdkonnas, 
keskendudes rändajate ja pagulaste 
mõjusale integreerimisele liikmesriikides 
ning õiglasele ja vastastikku kasulikule 
partnerlusele riikidega, kes seda vajavad;

12. tuletab meelde vajadust 
liikmesriikidevahelise solidaarsuse ja 
vastutuse jagamise järele rände 
valdkonnas ja varjupaigataotlejate puhul, 
keskendudes rändajate ja pagulaste 
mõjusale integreerimisele liikmesriikides 
ning õiglasele ja vastastikku kasulikule 
partnerlusele riikidega, kes seda vajavad; 
kutsub liikmesriike üles kasutama riiklike 
programmide kaudu hästi ära 
Varjupaiga-, Rände- ja 
Integratsioonifondi vahendeid; kinnitab 
uuesti, et võitlemine rände algpõhjustega 
kujutab endast pikaajalist kestlikku 
lahendust; seepärast tuletab meelde 
vajadust suunata piisavad rahalised 
ressursid vahenditele, millega püütakse 
tegeleda selliste küsimustega nagu 
investeeringute puudus, ebastabiilsus ja 
konflikt päritolu- ja transiidiriikides, 
eeskätt Aafrikas;

Or. en

Muudatusettepanek 84
Jens Geier

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 12
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12. tuletab meelde vajadust 
solidaarsuse järele rände valdkonnas, 
keskendudes rändajate ja pagulaste 
mõjusale integreerimisele liikmesriikides 
ning õiglasele ja vastastikku kasulikule 
partnerlusele riikidega, kes seda vajavad;

12. tuletab meelde vajadust 
solidaarsuse järele rände valdkonnas, 
keskendudes rändajate ja pagulaste 
mõjusale integreerimisele liikmesriikides 
ning õiglasele ja vastastikku kasulikule 
partnerlusele riikidega, kes seda vajavad; 
taunib praegust ummikseisu, 
liikmesriikide vastutuse puudumist ja ad 
hoc otsuste tegemist olukorra kohta 
Vahemerel; arvab, et tuleb leida 
uuenduslikud rahastamisviisid, et saada 
üle praegusest olukorrast ning jaotada 
omavahel rahvusvahelist kaitset vajavad 
inimesed, ning leiab, et linnade ja 
omavalitsuste rolli Euroopa 
varjupaigasüsteemis tuleks tugevdada;

Or. en

Muudatusettepanek 85
Karine Gloanec Maurin, Pavel Poc, Alfred Sant, Isabelle Thomas, Eider Gardiazabal 
Rubial, Daniele Viotti

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 12 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12 a. tuletab meelde, et pikaajaline 
lahendus praegusele rändenähtusele 
lähtub rändevoogude päritoluriikide 
poliitilisest, majanduslikust ja sotsiaalsest 
arengust, ning väljendab uuesti oma 
täielikku pühendumist sellele eesmärgile; 
nõuab, et Euroopa naabruspoliitika 
rahastamisvahendile ja arengukoostöö 
rahastamisvahendile antaks selle 
prioriteedi toetamiseks piisavalt rahalisi 
ressursse; sellega seoses kinnitab uuesti 
vajadust tagada Palestiina pagulaste 
abiorganisatsioonile piisav ja pidev 
rahaline toetus;

Or. en
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Muudatusettepanek 86
Monika Hohlmeier

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 12 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12 a. toonitab, et arenguabi panus on 
keskmise pikkusega ja pikaajalised 
investeeringud vastavate riikide 
sotsiaalsesse, keskkonnaalasesse ja 
majanduslikku stabiilsusesse ning see 
peab edendama kestlike ja vastastikku 
kasulike partnerlussuhete edasist 
arendamist nt Aafrika riikidega; toonitab, 
et liidu rahastus peab aitama luua 
kohalike elanike jaoks paremaid 
väljavaateid ning võitlema sund- ja 
ebaseadusliku rände algpõhjustega; 
nõuab tõhusamat rahalist ja 
organisatoorset toetust programmidele, 
millega aidatakse kaasa kestlikele 
vahetustele valdkondades, nagu 
kutsealane koolitus, idufirmade loomine, 
VKEde toetamine, tervishoid ja haridus;

Or. en

Muudatusettepanek 87
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 12 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12 a. tuletab meelde, kui oluline on 
tagada Euroopa ühise varjupaigasüsteemi 
muutmise raames kohustuste õiglane 
jagamine liikmesriikide vahel, eeskätt 
seoses Dublini määrusega; peab 
kahetsusväärseks, et seni puudub tõhus 
süsteem pagulaste ümberjaotamiseks, mis 
põhjustab mõnele liikmesriigile ebavõrdse 
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koormuse;

Or. en

Muudatusettepanek 88
Liadh Ní Riada

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 12 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12 a. märgib rändajate ja pagulaste 
kaasamise tähtsust ja seda, kuidas neile 
uues elukohariigis võrdse juurdepääsu 
tagamine haridusele, koolitusele ja 
praktikakohtadele koos juurdepääsuga 
ainulaadsele kultuurile aitab neil end 
tunda teretulnuna, integreeruda ja ümber 
asuda;

Or. en

Muudatusettepanek 89
Alfred Sant, Tonino Picula

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 12 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12 a. rõhutab spordi suurt ühiskonda 
tervikuks liitvat jõudu arvukates 
valdkondades, sealhulgas 
kodanikuaktiivsus ja arusaamine 
demokraatiast, terviseedendus, 
linnaarendus, sotsiaalne integratsioon, 
tööturg, tööhõive, oskuskoolitus ja 
haridus; nõuab olulist täiendavat 
rahastust spordi jaoks;

Or. en
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Muudatusettepanek 90
Gérard Deprez, Nils Torvalds, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Urmas Paet, Anneli 
Jäätteenmäki, Jean Arthuis

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 12 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12 a. rõhutab, et 2020. aasta on viimane 
aasta, et saavutada ajavahemiku 2014–
2020 eelarves kliimamuutuste küsimuse 
integreerimine 20 % ulatuses; on 
seisukohal, et kliimameetmetega seotud 
kulutuste märkimisväärne suurendamine 
on ülioluline; nõuab kindlat iga-aastast 
konsolideerimist, et liikuda 
integreerimiseesmärgi poole, ning 
konkreetseid ja sidusaid kaitsemeetmeid, 
mis tagavad kliimakaitsega seotud 
eelarveotsuste kooskõla Pariisi 
kokkuleppest tulenevate ELi 
kohustustega, ning põhjalikku 
aruandmist tulemustest ja nende seiret ja 
kliimamuutustega seotud vajaduste 
realistlikku hindamist, millega 
korrigeeritakse ülehindamised, ning teeb 
ettepaneku võtta lisameetmed juhuks, kui 
konsolideerimisest ilmneb, et eesmärke ei 
täideta; lisaks nõuab, et vajaduse korral 
nähakse kogu eelarves ette vahendite 
sidumine kliimakaitse ja kestlikkusega;

Or. en

Muudatusettepanek 91
Monika Hohlmeier

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 12 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12 b. kordab veel kord, kui oluline on 
Euroopa naabruspoliitika, mis tugevdab 
suhteid naaberriikidega ja toetab 
rahuprotsessi, edendab majandus- ja 
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sotsiaalset kasvu ning kestlikku piiriülest 
koostööd; tuletab meelde, et tugevad 
suhted ELi ja Lääne-Balkani riikide vahel 
on piirkonna stabiliseerimiseks ja nende 
ühinemiseelse protsessi jaoks 
hädavajalikud; tuletab meelde, et liidu 
eelarvest pärit rahastust tuleb kohandada 
nii, et sellega suurendatakse riikide 
suutlikkust jätkata vajalikke õigus-, 
poliitilisi, sotsiaalseid ja 
majandusreforme, eeskätt tõhustatakse 
riigiasutuste nõuetekohast toimimist ning 
toetatakse demokraatlike institutsioonide 
vastupanuvõimet ja õigusriigi elluviimist;

Or. en

Muudatusettepanek 92
Karine Gloanec Maurin, Pina Picierno, Pavel Poc, Alfred Sant, Isabelle Thomas, Eider 
Gardiazabal Rubial, Daniele Viotti

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 12 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12 b. usub, et sooline diskrimineerimine 
ei ole mitte ainult lubamatu ja vastuolus 
ELi väärtustega, vaid kujutab endast ka 
tõsist takistust kestlikule ja kaasavale 
majanduskasvule, sest see vähendab 
naiste võimalusi leida sisukat tööd; 
rõhutab, et naiste võimestamine on üks 
peamisi tegureid, mis aitab saavutada 
kaasavamat, õiglasemat ja rahumeelsemat 
ühiskonda; ootab, et ELi eelarvest 
toetataks naiste juurdepääsu ELi 
rahastusele ja aidataks naistel 
tasakaalustada era- ja tööelu;

Or. en

Muudatusettepanek 93
Bernd Kölmel
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 13

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13. rõhutab, et 2020. aasta eelarve 
peab aitama lahendada 
keskkonnaprobleeme ja tegelda 
kliimamuutustega; tuletab meelde liidu 
lubadust minna üle vähese CO2-heitega 
ringmajandusele, kuid peab 
kahetsusväärseks, et liit ei pruugi täita 
oma kliimaeesmärke; nõuab suuremaid 
rahalisi vahendeid LIFE ja muude 
programmide jaoks, et toetada projekte, 
millel on Euroopa lisandväärtus ja mis 
aitavad kaasa puhtale energiale 
üleminekule ja ressursitõhususe 
edendamisele ning looduskaitsele, 
keskendudes bioloogilisele 
mitmekesisusele, elupaikadele ja ohustatud 
liikidele;

13. märgib, et 2020. aasta eelarve võib 
aidata lahendada keskkonnaprobleeme ja 
tegelda kliimamuutustega; tuletab meelde, 
et tuleb teha kõik jõupingutused, 
tagamaks, et peamised ülemaailmse CO2-
heite tekitajad järgiksid Pariisi 
kokkulepet, sest vastasel juhul jääks 
Euroopa jõupingutuste mõju üleilmsele 
kliimale väga väikeseks; nõuab rahalisi 
vahendeid LIFE ja muude programmide 
jaoks, et toetada projekte, millel on 
Euroopa lisandväärtus ja mis aitavad kaasa 
puhtale energiale üleminekule ja 
ressursitõhususe edendamisele ning 
looduskaitsele, keskendudes bioloogilisele 
mitmekesisusele, elupaikadele ja ohustatud 
liikidele;

Or. en

Muudatusettepanek 94
Karine Gloanec Maurin, Pavel Poc, Isabelle Thomas, Eider Gardiazabal Rubial, Daniele 
Viotti

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 13

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13. rõhutab, et 2020. aasta eelarve peab 
aitama lahendada keskkonnaprobleeme ja 
tegelda kliimamuutustega; tuletab meelde 
liidu lubadust minna üle vähese CO2-
heitega ringmajandusele, kuid peab 
kahetsusväärseks, et liit ei pruugi täita oma 
kliimaeesmärke; nõuab suuremaid rahalisi 
vahendeid LIFE ja muude programmide 
jaoks, et toetada projekte, millel on 
Euroopa lisandväärtus ja mis aitavad kaasa 
puhtale energiale üleminekule ja 
ressursitõhususe edendamisele ning 
looduskaitsele, keskendudes bioloogilisele 

13. rõhutab, et 2020. aasta eelarve peab 
aitama lahendada keskkonnaprobleeme ja 
tegelda kliimamuutustega ning see peaks 
seadma ELi selle probleemi lahendamisel 
selgelt esikohale; kutsub komisjoni üles 
täitma Pariisi kokkuleppe eesmärke ja 
ELi enda seatud pikaajalisi 
kliimaeesmärke ja saavutama kehtiva 
(2014.–2020. aasta) mitmeaastase 
finantsraamistiku ajal eesmärgi eraldada 
kliimameetmeteks 20 % kulutustest; 
rõhutab sellega seoses, et 2020. aasta 
rahastus peaks olema üldisest 
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mitmekesisusele, elupaikadele ja ohustatud 
liikidele;

sihttasemest märkimisväärselt suurem, et 
kompenseerida kehtiva mitmeaastase 
finantsraamistiku algusaastatel tehtud 
väiksemaid eraldisi, ning et 
kliimamuutuste poliitika süvalaiendamise 
mehhanism tuleks täies ulatuses 
optimeerida; tuletab meelde liidu lubadust 
minna üle vähese CO2-heitega 
ringmajandusele, kuid peab 
kahetsusväärseks, et liit ei pruugi täita oma 
kliimaeesmärke; nõuab suuremaid rahalisi 
vahendeid programmide jaoks, millel on 
väga suur potentsiaal, nt LIFE, programm 
„Horisont 2020“ ja Euroopa ühendamise 
rahastu, Euroopa Sotsiaalfond, Euroopa 
Põllumajanduse Tagatisfond (EAGF), 
Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfond, Euroopa Merendus- 
ja Kalandusfond, kuna need programmid 
võimaldavad eriti investeeringuid 
energiatõhususse ja taastuvenergiasse, ja 
muude programmide jaoks, et toetada 
projekte, millel on Euroopa lisandväärtus 
ja mis aitavad kaasa puhtale energiale 
üleminekule ja ressursitõhususe 
edendamisele ning looduskaitsele, 
keskendudes bioloogilisele 
mitmekesisusele, elupaikadele ja ohustatud 
liikidele;

Or. en

Muudatusettepanek 95
Jordi Solé
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 13

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13. rõhutab, et 2020. aasta eelarve peab 
aitama lahendada keskkonnaprobleeme ja 
tegelda kliimamuutustega; tuletab meelde 
liidu lubadust minna üle vähese CO2-
heitega ringmajandusele, kuid peab 
kahetsusväärseks, et liit ei pruugi täita oma 

13. rõhutab, et 2020. aasta eelarve peab 
aitama lahendada keskkonnaprobleeme ja 
tegelda kliimamuutustega; tuletab meelde 
liidu lubadust minna üle vähese CO2-
heitega ringmajandusele ning 
lõpptulemusena CO2-heite täielikule 
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kliimaeesmärke; nõuab suuremaid rahalisi 
vahendeid LIFE ja muude programmide 
jaoks, et toetada projekte, millel on 
Euroopa lisandväärtus ja mis aitavad kaasa 
puhtale energiale üleminekule ja 
ressursitõhususe edendamisele ning 
looduskaitsele, keskendudes bioloogilisele 
mitmekesisusele, elupaikadele ja ohustatud 
liikidele;

vähendamisele kooskõlas Pariisi 
kliimakokkuleppega, peab 
kahetsusväärseks, et liit ei ole suutnud 
täita oma kliimaeesmärke; nõuab 
suuremaid rahalisi vahendeid kliimaga 
seotud kulutuste, sealhulgas, kuid mitte 
ainult LIFE ja muude programmide jaoks, 
et toetada projekte, millel on Euroopa 
lisandväärtus ja mis aitavad kaasa puhtale 
energiale üleminekule ja ressursitõhususe 
edendamisele ning looduskaitsele, 
keskendudes bioloogilisele 
mitmekesisusele, elupaikadele ja ohustatud 
liikidele; tuletab meelde kliimamuutuste 
küsimuse integreerimise vajadust, 
sealhulgas, kuid mitte ainult energeetika-, 
transpordi- ja põllumajandussektoris;

Or. en

Muudatusettepanek 96
Nils Torvalds, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Urmas Paet, Louis Michel, Jean Arthuis, 
Anneli Jäätteenmäki

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 13

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13. rõhutab, et 2020. aasta eelarve peab 
aitama lahendada keskkonnaprobleeme ja 
tegelda kliimamuutustega; tuletab meelde 
liidu lubadust minna üle vähese CO2-
heitega ringmajandusele, kuid peab 
kahetsusväärseks, et liit ei pruugi täita oma 
kliimaeesmärke; nõuab suuremaid rahalisi 
vahendeid LIFE ja muude programmide 
jaoks, et toetada projekte, millel on 
Euroopa lisandväärtus ja mis aitavad kaasa 
puhtale energiale üleminekule ja 
ressursitõhususe edendamisele ning 
looduskaitsele, keskendudes bioloogilisele 
mitmekesisusele, elupaikadele ja ohustatud 
liikidele;

13. rõhutab, et 2020. aasta eelarve peab 
aitama olulisel määral lahendada 
keskkonnaprobleeme ja tegelda 
kliimamuutustega; tuletab meelde liidu 
lubadust minna üle CO2-neutraalsele 
ringmajandusele, kuid peab 
kahetsusväärseks, et liit ei pruugi täita oma 
kliimaeesmärke; nõuab suuremaid rahalisi 
vahendeid LIFE ja muude programmide 
jaoks, et toetada projekte, millel on 
Euroopa lisandväärtus ja mis aitavad kaasa 
puhtale energiale üleminekule ja 
ressursitõhususe edendamisele ning 
looduskaitsele, keskendudes bioloogilisele 
mitmekesisusele, elupaikadele ja ohustatud 
liikidele;

Or. en
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Muudatusettepanek 97
Alfred Sant, Tonino Picula

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 13

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13. rõhutab, et 2020. aasta eelarve peab 
aitama lahendada keskkonnaprobleeme ja 
tegelda kliimamuutustega; tuletab meelde 
liidu lubadust minna üle vähese CO2-
heitega ringmajandusele, kuid peab 
kahetsusväärseks, et liit ei pruugi täita oma 
kliimaeesmärke; nõuab suuremaid rahalisi 
vahendeid LIFE ja muude programmide 
jaoks, et toetada projekte, millel on 
Euroopa lisandväärtus ja mis aitavad kaasa 
puhtale energiale üleminekule ja 
ressursitõhususe edendamisele ning 
looduskaitsele, keskendudes bioloogilisele 
mitmekesisusele, elupaikadele ja ohustatud 
liikidele;

13. rõhutab, et 2020. aasta eelarve peab 
aitama lahendada keskkonnaprobleeme ja 
tegelda kliimamuutustega; tuletab meelde 
liidu lubadust minna üle vähese CO2-
heitega ringmajandusele, kuid peab 
kahetsusväärseks, et liit ei pruugi täita oma 
kliimaeesmärke; nõuab suuremaid rahalisi 
vahendeid LIFE, ELi saarte puhta energia 
algatuse ja muude programmide jaoks, et 
toetada projekte, millel on Euroopa 
lisandväärtus ja mis aitavad kaasa 
sotsiaalselt vastutustundlikule puhtale 
energiale üleminekule ja ressursitõhususe 
edendamisele ning looduskaitsele, 
keskendudes bioloogilisele 
mitmekesisusele, elupaikadele ja ohustatud 
liikidele;

Or. en

Muudatusettepanek 98
Paul Rübig

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 13

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13. rõhutab, et 2020. aasta eelarve peab 
aitama lahendada keskkonnaprobleeme ja 
tegelda kliimamuutustega; tuletab meelde 
liidu lubadust minna üle vähese CO2-
heitega ringmajandusele, kuid peab 
kahetsusväärseks, et liit ei pruugi täita oma 
kliimaeesmärke; nõuab suuremaid rahalisi 
vahendeid LIFE ja muude programmide 
jaoks, et toetada projekte, millel on 

13. rõhutab, et 2020. aasta eelarve peab 
aitama lahendada keskkonnaprobleeme ja 
tegelda kliimamuutustega; tuletab meelde 
liidu lubadust minna üle vähese CO2-
heitega ringmajandusele, kuid peab 
kahetsusväärseks, et liit ei pruugi täita oma 
kliimaeesmärke; nõuab suuremaid rahalisi 
vahendeid LIFE ja muude programmide 
jaoks, et toetada projekte, millel on 
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Euroopa lisandväärtus ja mis aitavad kaasa 
puhtale energiale üleminekule ja 
ressursitõhususe edendamisele ning 
looduskaitsele, keskendudes bioloogilisele 
mitmekesisusele, elupaikadele ja ohustatud 
liikidele;

Euroopa lisandväärtus ja mis aitavad kaasa 
puhtale energiale üleminekule, rohelise ja 
sinise majanduse ja ressursitõhususe 
edendamisele ning looduskaitsele, 
keskendudes bioloogilisele 
mitmekesisusele, elupaikadele ja ohustatud 
liikidele;

Or. en

Muudatusettepanek 99
Jean Arthuis, Gérard Deprez, Nils Torvalds, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Urmas Paet, 
Anneli Jäätteenmäki

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 13 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13 a. rõhutab, et võttes arvesse sidusat 
ja tulemuslikku kliimamuutustega 
võitlemise käsitlusviisi, peaks Pariisi 
kokkuleppe ratifitseerimine ja 
rakendamine olema edasiste 
kaubanduskokkulepete puhul ELi 
eeltingimus; tuletab sellega seoses meelde 
Euroopa Parlamendi 3. juuli 2018. aasta 
resolutsiooni kliimadiplomaatia kohta 
ning selle üleskutset komisjonile anda 
põhjalik hinnang selle kohta, kas 
olemasolevad vabakaubanduslepingud on 
kooskõlas Pariisi kokkuleppe 
kohustustega; on seisukohal, et kui ELi 
partner ei täida neid kohustusi, võib 
komisjon peatada ajutiselt ELi 
kaubanduse liberaliseerimise kohustused 
asjaomaste partnerite ees;

Or. en

Muudatusettepanek 100
Paul Rübig

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 13 a (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13 a. tuletab meelde, et kestliku arengu 
eesmärkide täitmist tuleb reguleerida ELi 
sise- ja välispoliitikaga ning erilist 
tähelepanu tuleks pöörata kvaliteetse 
toidu ja puhta vee tagamisele ning 
täiendavate reoveekäitusrajatiste 
ehitamisele, et täita 2. ja 6. kestliku 
arengu eesmärk; juhib peale selle 
tähelepanu arenguriikide 
energiaostuvõimetuse ulatusele ja selle 
mõjule ning nõuab, et eelkõige kaugetes 
maapiirkondades ja võrguühenduseta 
piirkondades võetaks 
energiaostuvõimetuse vähendamiseks 
vastavalt 7. kestliku arengu eesmärgile 
lisameetmeid;

Or. en

Muudatusettepanek 101
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 13 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13 a. toonitab, et ELi assigneeringuid ei 
tohiks kasutada selleks, et rahastada 
vastuoluliseks peetavaid ning tegeliku 
majandusliku, keskkonnaalase või 
sotsiaalse lisaväärtuseta projekte, nagu 
uus Lyoni-Torino raudteeühendus, ning 
juhib tähelepanu asjaolule, et selle asemel 
tuleks ELi eelarvest rahastada projekte, 
mis võimaldavad parandada tulemuslikult 
inimeste elu, näiteks mõnes Itaalia 
piirkonnas, mis tõepoolest peab 
parandama oma taristute kvaliteeti ja 
tõhusust;

Or. en
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Muudatusettepanek 102
Bernd Kölmel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 14

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14. eeldab, et Ühendkuningriigi 
väljaastumine liidust 2019. aasta märtsis ei 
avalda otsest mõju 2020. aasta eelarvele, 
kuna Ühendkuningriik annab oma panuse 
eelarve täitmisse ja osaleb selles; nõuab 
siiski tungivalt, et komisjon hindaks ja 
valmistaks ette kõik võimalikud 
stsenaariumid, et tagada liidu eelarve 
usaldusväärne finantsjuhtimine;

14. eeldab, et Ühendkuningriigi 
väljaastumine liidust 2019. aasta märtsis ei 
avalda otsest mõju 2020. aasta eelarvele, 
kuna Ühendkuningriik annab oma panuse 
eelarve täitmisse ja osaleb selles; nõuab 
siiski tungivalt, et komisjon hindaks ja 
valmistaks ette kõik võimalikud 
stsenaariumid, et tagada liidu eelarve 
usaldusväärne finantsjuhtimine; arvab, et 
üldkulutuste taseme hoidmine ülejäänud 
ELi liikmesriikides maksumaksjate arvelt 
ei ole vastuvõetav ning et selle asemel 
tuleb ELi eelarvet oluliselt reformida; 
arvab, et uuendatud eelarves tuleb 
pöörata rohkem tähelepanu kasule, mida 
võib kergemini saada Euroopa riikide 
vahelise vastastikuse koostöö kaudu, nt 
piiride kaitse, ning et subsidiaarsuse 
põhimõtte järjepideva järgimise ja 
suurema tõhususega on võimalik jõuda 
märkimisväärse kokkuhoiuni, ilma et 
liikmesriigid peaksid rohkem panustama;

Or. en

Muudatusettepanek 103
Andrey Novakov

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 14

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14. eeldab, et Ühendkuningriigi 
väljaastumine liidust 2019. aasta märtsis ei 
avalda otsest mõju 2020. aasta eelarvele, 
kuna Ühendkuningriik annab oma panuse 
eelarve täitmisse ja osaleb selles; nõuab 
siiski tungivalt, et komisjon hindaks ja 

14. eeldab, et Ühendkuningriigi 
väljaastumine liidust 2019. aasta märtsis ei 
avalda otsest mõju 2020. aasta eelarvele, 
kuna Ühendkuningriik annab oma panuse 
eelarve täitmisse ja osaleb selles; nõuab 
siiski tungivalt, et komisjon hindaks ja 
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valmistaks ette kõik võimalikud 
stsenaariumid, et tagada liidu eelarve 
usaldusväärne finantsjuhtimine;

valmistaks ette kõik võimalikud 
stsenaariumid, et tagada liidu eelarve 
usaldusväärne finantsjuhtimine, ning 
tagaks hädaolukorrakava ning määraks 
selged kohustused ja välismehhanismid, 
mis kaitsevad ELi eelarvet juhul, kui 
Ühendkuningriik ei panusta ELi 
2020. aasta eelarve täitmisesse või ei osale 
selles;

Or. en

Muudatusettepanek 104
Karine Gloanec Maurin, Nils Torvalds, Jordi Solé, Pavel Poc, Isabelle Thomas, Eider 
Gardiazabal Rubial, Daniele Viotti

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 14 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14 a. tuletab meelde, et järgides 2019. 
aasta eelarvet käsitlevates ühistes 
järeldustes esitatud Euroopa Parlamendi, 
nõukogu ja komisjoni ühisavaldust 
alamrubriigi 1a tugevdamise kohta 
paranduseelarve kaudu, esitab komisjon 
paranduseelarve, milles suurendatakse 
assigneeringuid programmile „Erasmus 
+“ ja programmile „Horisont 2020“, 
niipea kui mitmeaastase 
finantsraamistiku tehniline kohandamine 
2020. aastaks on 2019. aasta kevadel 
lõpule viidud, et nõukogu ja Euroopa 
Parlament menetleksid seda sujuvalt;

Or. en

Muudatusettepanek 105
Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 14 a (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14 a. peab kahetsusväärseks, et ELi 
halduskulusid on enneolematult palju ja 
ühtlaselt suurendatud ning seejuures ei 
ole võetud ka arvesse majanduslikke 
piiranguid mitmes liikmesriigis; on 
seisukohal, et tuleks kaaluda, kuidas teha 
halduskuludes muudatusi, alustades 
sellest, et vähendada kõrgeimaid palku ja 
pensione, mida ELi töötajatele makstakse;

Or. en

Muudatusettepanek 106
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 14 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14 a. rõhutab asjaolu, et kõiki liidu 
institutsioonidega seotud halduskulusid 
tuleks võimalikult suurel määral 
vähendada, et saavutada kokkuhoid ja 
vältida maksumaksjate raha raiskamist;

Or. en

Muudatusettepanek 107
Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 14 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14 a. nõuab eeskätt volinike palkade ja 
hüvitiste vähendamist, et edastada 
Euroopa elanikele poliitiline märguanne;

Or. en
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Muudatusettepanek 108
Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 14 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14. rõhutab, et raha eraldamine 
Türgile, kes ei austa mitmeid vabaduse ja 
demokraatia aluspõhimõtteid, tuleb 
viivitamata lõpetada;

Or. en

Muudatusettepanek 109
Bernd Kölmel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 15

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15. kutsub komisjoni üles esitama 
aruande konkreetselt teadusuuringute 
programmide kulukohustustest 
vabastatud summade kohta ning kogu 
vajaliku teabe ja üksikasjad seoses 
finantsmääruse artikli 15 lõikega 3; 
ootab, et 2020. aasta eelarvemenetluse 
raames järgitakse täielikult seda artiklit ja 
vastavat menetlust;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 110
Gérard Deprez, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Urmas Paet, Jean Arthuis, Nils Torvalds

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 15
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15. kutsub komisjoni üles esitama 
aruande konkreetselt teadusuuringute 
programmide kulukohustustest vabastatud 
summade kohta ning kogu vajaliku teabe ja 
üksikasjad seoses finantsmääruse artikli 15 
lõikega 3; ootab, et 2020. aasta 
eelarvemenetluse raames järgitakse 
täielikult seda artiklit ja vastavat menetlust;

15. nõuab, et kohaldataks 
finantsmääruse artikli 15 lõiget 3, mis 
võimaldab vastavate teadusprojektide 
täieliku või osalise elluviimata jätmise 
korral tekkinud vabastatud 
assigneeringuid teha iga-aastase 
eelarvemenetluse raames uuesti 
teadusprogrammi jaoks kättesaadavaks; 
tuletab meelde, et vastupidiselt eelmisele 
finantsmäärusele, kus see võimalus esines 
üksnes erakorraliste asjaolude korral ja 
pidi olema nõuetekohaselt põhjendatud, ei 
ole praegu kehtestatud selle artikli 
rakendamise suhtes mingeid eeltingimusi; 
kutsub komisjoni üles esitama aruande 
konkreetselt teadusuuringute programmide 
kulukohustustest vabastatud summade 
kohta ning kogu vajaliku teabe ja 
üksikasjad seoses finantsmääruse artikli 15 
lõikega 3; ootab, et 2020. aasta 
eelarvemenetluse raames järgitakse 
täielikult seda artiklit ja vastavat menetlust;

Or. en

Muudatusettepanek 111
Jordi Solé
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 15

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15. kutsub komisjoni üles esitama 
aruande konkreetselt teadusuuringute 
programmide kulukohustustest vabastatud 
summade kohta ning kogu vajaliku teabe ja 
üksikasjad seoses finantsmääruse artikli 15 
lõikega 3; ootab, et 2020. aasta 
eelarvemenetluse raames järgitakse 
täielikult seda artiklit ja vastavat menetlust;

15. kutsub komisjoni üles esitama 
aruande konkreetselt teadusuuringute 
programmide kulukohustustest vabastatud 
summade kohta ning kogu vajaliku teabe ja 
üksikasjad seoses finantsmääruse artikli 15 
lõikega 3; ootab, et 2020. aasta 
eelarvemenetluse raames järgitakse 
täielikult seda artiklit ja vastavat menetlust; 
palub nõukogu eesistujal täpsustada 
varakult, kas kõik liikmesriigid saavad 
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nüüd täielikult aru artikli 15 lõikest 3, ja 
kui see pole nii, siis mida kavatsetakse 
selles küsimuses ette võtta;

Or. en

Muudatusettepanek 112
Karine Gloanec Maurin, Nils Torvalds, Jordi Solé, Pavel Poc, Alfred Sant, Isabelle 
Thomas, Eider Gardiazabal Rubial, Daniele Viotti

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 15

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15. kutsub komisjoni üles esitama 
aruande konkreetselt teadusuuringute 
programmide kulukohustustest vabastatud 
summade kohta ning kogu vajaliku teabe ja 
üksikasjad seoses finantsmääruse artikli 15 
lõikega 3; ootab, et 2020. aasta 
eelarvemenetluse raames järgitakse 
täielikult seda artiklit ja vastavat 
menetlust;

15. kutsub komisjoni üles esitama 
aruande konkreetselt teadusuuringute 
programmide kulukohustustest vabastatud 
summade kohta ning kogu vajaliku teabe ja 
üksikasjad seoses finantsmääruse artikli 15 
lõikega 3; ootab, et 2020. aasta 
eelarvemenetluse raames järgitakse ja 
rakendatakse seda artiklit ja vastavat 
menetlust, ning ootab, et 2020. aasta 
eelarve projekti puhul kasutatakse seda 
sätet täielikult ära, et edendada lisaks 
finantsplaneerimisele teadusuuringuid ja 
innovatsiooni;

Or. en

Muudatusettepanek 113
Jens Geier

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 15

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15. kutsub komisjoni üles esitama 
aruande konkreetselt teadusuuringute 
programmide kulukohustustest vabastatud 
summade kohta ning kogu vajaliku teabe ja 
üksikasjad seoses finantsmääruse artikli 15 
lõikega 3; ootab, et 2020. aasta 

15. kutsub komisjoni üles esitama 
aruande konkreetselt teadusuuringute 
programmide kulukohustustest vabastatud 
summade kohta ning kogu vajaliku teabe ja 
üksikasjad seoses finantsmääruse artikli 15 
lõikega 3; ootab, et 2020. aasta 
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eelarvemenetluse raames järgitakse 
täielikult seda artiklit ja vastavat 
menetlust;

eelarvemenetluse raames käivitub see 
artikkel ja vastav menetlus;

Or. en

Muudatusettepanek 114
Karine Gloanec Maurin, Pavel Poc, Alfred Sant, Isabelle Thomas, Eider Gardiazabal 
Rubial, Daniele Viotti

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 15 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15 a. usub, et Euroopa Parlament kui 
kodanike poolt otse valitud eelarvepädev 
institutsioon peaks täitma oma poliitilist 
ülesannet ja esitama ettepanekuid selliste 
katseprojektide ja ettevalmistavate 
meetmete kohta, mis väljendavad 
parlamendi poliitilist tulevikuvisiooni; 
võtab sellega seoses kohustuse esitada 
ettepanek katseprojektide ja 
ettevalmistavate meetmete paketi kohta, 
mis on välja töötatud tihedas koostöös 
kõikide parlamendikomisjonidega, et leida 
õige tasakaal poliitilise tahte ja komisjoni 
poolt analüüsitud tehnilise teostatavuse 
vahel;

Or. en


