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Muudatusettepanek 1
Sabine Lösing

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. väljendab heameelt rubriigi 4 
kulukohustuste ja maksete assigneeringute 
suurenemise üle võrreldes praeguse 
aastaga, kuna see oli pärast tõsiseid 
kärpeid hädavajalik, kuid märgib, et 
suurenemine ei ole siiski piisav, et vastata 
ELi vajadustele; rõhutab, et ELi 
ülemaailmse tegevuse piisav rahastamine
on äärmiselt oluline, kui EL soovib täita 
Lissaboni lepingus sätestatud 
kaugeleulatuvad eesmärgid;

1. täheldab praeguse aastaga võrreldes 
rubriigi 4 kulukohustuste ja maksete 
assigneeringute suurendamist pärast 
tõsiseid kärpeid programmide puhul, mis 
käsitlevad arenguabi, konfliktide 
tsiviilkorras lahendamist ja vahendamist 
ning desarmeerimist, demobiliseerimist ja 
taasintegreerimist; rõhutab, et äärmiselt 
oluline on piisavalt rahastada ELi 
ülemaailmset tegevust, nagu vaesuse 
kaotamine, säästev areng ja aastatuhande 
arengueesmärgid, relvastuskontroll, 
tuumarelva leviku tõkestamise lepinguga 
kehtestatud kord ja 
tuumadesarmeerimine, konfliktide 
rahumeelne lahendamine, aga ka 
tasakaalustatud majandussuhete, õiglase 
kaubanduse ja maailma ressursside ja 
rikkuse õiglase jaotamise edendamine, et 
tagada stabiilsus ja jõukus nii ELis kui ka 
mujal maailmas;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Fabio Massimo Castaldo

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. märgib eelkõige, et Lähis-Ida 
rahuprotsessi, Palestiina ning ÜRO 
Palestiina Põgenike Abi- ja 
Tööorganisatsiooni jaoks Lähis-Idas on 

3. märgib eelkõige, et Lähis-Ida 
rahuprotsessi, Palestiina ning ÜRO 
Palestiina Põgenike Abi- ja 
Tööorganisatsiooni jaoks Lähis-Idas on 
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taas eelarvesse kantud ebapiisavalt 
vahendeid ning palub tagada piisavad 
vahendid;

taas eelarvesse kantud ebapiisavalt 
vahendeid; rõhutab, et arvestades jätkuvat 
humanitaarkriisi, kasvavat põgenike arvu, 
olukorda kohapeal ja elutähtsa taristu 
hävitamist Gaza sektoris, on vaja 
vahendeid suurendada;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Sabine Lösing

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. märgib eelkõige, et Lähis-Ida 
rahuprotsessi, Palestiina ning ÜRO 
Palestiina Põgenike Abi- ja 
Tööorganisatsiooni jaoks Lähis-Idas on 
taas eelarvesse kantud ebapiisavalt 
vahendeid ning palub tagada piisavad 
vahendid;

3. märgib eelkõige, et Lähis-Ida 
rahuprotsessi, Palestiina ning ÜRO 
Palestiina Põgenike Abi- ja 
Tööorganisatsiooni jaoks Lähis-Idas on 
taas eelarvesse kantud ebapiisavalt 
vahendeid ning palub tagada piisavad 
vahendid, pidades eelkõige silmas 
humanitaarkriisi praegust süvenemist;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Zigmantas Balčytis

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab rubriigi 4 maksete 
assigneeringutega seotud murettekitavat 
olukorda, mis vaatamata komisjoni 
ettenähtud olulisele suurenemisele 
praeguse aastaga võrreldes ei pruugi 
rahuldada vajadusi kohapeal;

4. rõhutab rubriigi 4 maksete 
assigneeringutega seotud murettekitavat 
olukorda, mis vaatamata komisjoni 
ettenähtud olulisele suurenemisele 
praeguse aastaga võrreldes ei pruugi 
rahuldada vajadusi kohapeal; nendib siiski 
tunnustavalt otsust viia humanitaarabi 
rahastamisvahendi kulukohustused ja 
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maksed tasakaalu;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Sabine Lösing

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. märgib erilise murega stabiilsuse ja rahu 
edendamise rahastamisvahendi maksete 
assigneeringute tõsiseid kärpeid, kuna 
praegusel aastal kannatab see juba 
maksete assigneeringute puudujääkide 
tõttu ning uued kärped ainult teravdavad 
olukorda;

5. märgib stabiilsuse ja rahu edendamise 
rahastamisvahendi maksete assigneeringute 
kärpeid, sellest vahendist rahastatakse 
ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitikaga 
(ÜJKP) seotud kulutusi, nt sõjalised või 
tsiviil-sõjalised (väljaõppe)missioonid; 
toetab neid suuri kärpeid või isegi otsust 
lõpetada ÜJKP-ga seotud kulutused, mida 
tehakse stabiilsuse ja rahu edendamise 
rahastamisvahendi raames või väljaspool 
seda; rõhutab, et tähtis on samal tasemel 
hoida ELi peamiste välispoliitika 
rahastamisvahendite, nagu arenguabi ja 
humanitaarabi kulukohustusi;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Reinhard Bütikofer

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. märgib erilise murega stabiilsuse ja rahu 
edendamise rahastamisvahendi maksete 
assigneeringute tõsiseid kärpeid, kuna 
praegusel aastal kannatab see juba 
maksete assigneeringute puudujääkide tõttu 
ning uued kärped ainult teravdavad 
olukorda;

5. märgib erilise murega stabiilsuse ja rahu 
edendamise rahastamisvahendi maksete 
assigneeringute tõsiseid kärpeid, kuna see 
kannatab maksete assigneeringute oluliste 
puudujääkide tõttu juba praegu, mis piirab 
ELi suutlikkust reageerida erakorralistele 
kriisidele käesoleval aastal; märgib, et
uued kärped ainult teravdavad sellist
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olukorda;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Zigmantas Balčytis

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. märgib erilise murega stabiilsuse ja rahu 
edendamise rahastamisvahendi maksete 
assigneeringute tõsiseid kärpeid, kuna 
praegusel aastal kannatab see juba maksete 
assigneeringute puudujääkide tõttu ning 
uued kärped ainult teravdavad olukorda;

5. märgib erilise murega stabiilsuse ja rahu 
edendamise rahastamisvahendi maksete 
assigneeringute tõsiseid kärpeid, kuna 
praegusel aastal kannatab see juba maksete 
assigneeringute puudujääkide tõttu ning 
uued kärped ainult teravdavad olukorda;
rõhutab, et see rahastamisvahend on 
suure tähtsusega ELi kriisiohjamise ja 
konflikti lahendamise meetmete jaoks 
näiteks Ukrainas;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Zigmantas Balčytis

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

ei nõustu nõukogu ette pandud oluliste 
kärbetega rubriigis 4, sest need üksnes 
halvendaksid niigi kriitilist olukorda 
eeskätt maksetega seoses; on kindlalt 
vastu katsetele seostada omavahel 2015. 
aasta eelarve ja paranduseelarve projekti 
nr 3 läbirääkimised;

Or. en



AM\1032571ET.doc 7/10 PE537.269v01-00

ET

Muudatusettepanek 9
Philippe Juvin

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. rõhutab, et oluline on tagada piisavad 
vahendid komisjoni talitusele, kes tegeleb 
välispoliitika rahastamisvahenditega, et 
ellu viia stabiilsuse ja rahu edendamise 
rahastamisvahendi rakendamine, ühise 
välis- ja julgeolekupoliitika operatsioonid, 
partnerlusinstrument ning 
valmisvaatlusmissioonid demokraatia ja 
inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi 
raames;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Sabine Lösing

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab seda, kui oluline on tagada 
Euroopa välisteenistusele piisavad 
vahendid ELi delegatsiooni avamiseks 
Iraanis kooskõlas Euroopa Parlamendi 3. 
aprilli 2014. aasta resolutsiooniga ELi 
strateegia kohta Iraani suhtes.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 11
Cristian Dan Preda
fraktsiooni PPE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 6
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab seda, kui oluline on tagada 
Euroopa välisteenistusele piisavad 
vahendid ELi delegatsiooni avamiseks 
Iraanis kooskõlas Euroopa Parlamendi 3. 
aprilli 2014. aasta resolutsiooniga ELi 
strateegia kohta Iraani suhtes.

6. rõhutab seda, kui oluline on tagada 
Euroopa välisteenistusele piisavad 
vahendid, et olla valmis ELi delegatsiooni 
võimalikuks avamiseks Iraanis sõltuvalt 
läbirääkimiste edukast lõpetamisest ja
kooskõlas Euroopa Parlamendi 3. aprilli 
2014. aasta resolutsiooniga ELi strateegia 
kohta Iraani suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 12
Philippe Juvin

Arvamuse projekt
Punkt 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. võtab teadmiseks Euroopa 
Kontrollikoja 30. juunil 2014 avaldatud 
eriaruande Euroopa välisteenistuse 
loomise kohta ja kontrollikoja soovitused 
välisteenistuse lisaväärtuse ja tõhususe 
suurendamiseks, nii peaks välisteenistus 
koostöös komisjoniga püüdma vähendada 
oma jäikade finants- ja 
personalieeskirjade mõju ELi 
delegatsioonide töö tõhususele, et rohkem 
vahendeid saaks eraldada poliitiliste 
ülesannete täitmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 13
Zigmantas Balčytis

Arvamuse projekt
Punkt 6 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. rõhutab, kui tähtis on ELi 
eriesindajate eelarverea 
ümberpaigutamine Euroopa 
välisteenistuse eelarvesse, et toetada 
nende paremat integreerimist 
välisteenistuse töösse, see oleks kooskõlas 
kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi 
ettepanekuga Euroopa välisteenistuse 
vahehindamises, parlamendi 13. juuni 
2013. aasta soovitusega ja Euroopa 
Kontrollikoja 2014. aasta eriaruandega nr 
11;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Zigmantas Balčytis

Arvamuse projekt
Punkt 6 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 b. peab kiiduväärseks Euroopa 
välisteenistuse käimasolevat tööd, et 
ajakohastada oma IT-süsteeme ja 
tugevdada teabeturve suutlikkust; peab 
jätkuvalt murettekitavaks kõrgete 
ametikohtade ebaproportsionaalset suurt 
arvu välisteenistuses;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Zigmantas Balčytis

Arvamuse projekt
Punkt 6 c (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 c. nõuab, et komisjon, võttes eeskuju 
Euroopa välisteenistuselt, esitaks igal 
aastal ajakohastatud andmed, kui palju 
on delegatsioonides komisjoni sise- ja 
välistöötajaid riikide ja peadirektoraatide 
kaupa, ning lisaks juurde teabe, millisest 
eelarvereast neid rahastatakse, et 
eelarvepädevad institutsioonid saaksid 
paremini hinnata komisjoni ülemaailmset 
tegevust;

Or. en


