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Punkt 27 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

27. märgib, et alamrubriik 1a on valdkond, 
kus nõukogu on teinud kõige suuremaid 
kärpeid nii kulukohustuste (-323,5 miljonit 
eurot eelarveprojektiga võrreldes) kui ka 
maksete assigneeringute (-1 335 miljonit 
eurot) osas, vaatamata asjaolule, et 
Euroopa Ülemkogu asetas 2014. aasta 
juunis taas majanduskasvu, 
konkurentsivõime ja töökohtade loomise 
oma poliitilises tegevuskavas kõige 
tähtsamale kohale; toonitab, et mõned neist 
kärbetest ei ole kooskõlas aastaid 2014–
2020 hõlmava mitmeaastase 
finantsraamistiku kokkuleppega, kuna 
oluliselt on kärbitud programmi „Horisont 
2020” assigneeringuid (kulukohustusi on 
vähendatud eelarveprojektiga võrreldes 
190 miljonit eurot), mille assigneeringud 
toodi 2014. aastal 200 miljoni euro 
suuruses summas ettepoole, ning ITERi 
programmi (-11,2 miljonit eurot), mida 
tuleks 2015. aastal hoopis võimalikult 
kiiresti ellu viia, et kompenseerida 
assigneeringute hilisemasse aega 
edasilükkamine 2014. aastal; 

27. märgib, et alamrubriik 1a on valdkond, 
kus nõukogu on teinud kõige suuremaid 
kärpeid nii kulukohustuste (-323,5 miljonit 
eurot eelarveprojektiga võrreldes) kui ka 
maksete assigneeringute (-1 335 miljonit 
eurot) osas, vaatamata asjaolule, et Euroopa 
Ülemkogu asetas 2014. aasta juunis taas 
majanduskasvu, konkurentsivõime ja 
töökohtade loomise oma poliitilises 
tegevuskavas kõige tähtsamale kohale; 
toonitab, et mõned neist kärbetest ei ole 
kooskõlas aastaid 2014–2020 hõlmava 
mitmeaastase finantsraamistiku 
kokkuleppega, kuna oluliselt on kärbitud 
programmi „Horisont 2020” 
assigneeringuid (kulukohustusi on 
vähendatud eelarveprojektiga võrreldes 190 
miljonit eurot), mille assigneeringud toodi 
2014. aastal 200 miljoni euro suuruses 
summas ettepoole; 

Or. en 
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Punkt 28 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

28. on seisukohal, et energiajulgeoleku 
suurendamine ning taastuvenergia ja 
energiatõhususe edendamine on väga 
oluline ka Venemaa energiast sõltuvuse 
kontekstis, eriti Vene gaasist kõige 
suuremas sõltuvuses olevates 
liikmesriikides; nõuab programmi 
„Horisont 2020” alla kuuluvate energia 
valdkonna rahaliste vahendite kasutamise 
eesmärkide ühtlustamist 
õigusloomeprotsessi ajal võetud 
kulukohustustega; 

28. on seisukohal, et energiajulgeoleku 
suurendamine ning taastuvenergia ja 
energiatõhususe edendamine on väga 
oluline ka Venemaa energiast sõltuvuse 
kontekstis, eriti Vene gaasist kõige 
suuremas sõltuvuses olevates 
liikmesriikides; nõuab programmi 
„Horisont 2020” alla kuuluvate energia 
valdkonna rahaliste vahendite kasutamise 
eesmärkide ühtlustamist 
õigusloomeprotsessi ajal võetud 
kulukohustustega; ootab seetõttu, et 
komisjon eraldaks 15% energia-alaste 
teadusuuringute eelarvest selleks, et 
Euroopa aruka energeetika III 
programmi raames rahastada 
olemasoleva taastuvenergia turuleviimist 
ning energiatõhusust parandavaid 
lahendusi; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  29 a. rõhutab asjaolu, et assigneeringud 
eksperimentaalsele termotuumajaamale 
ITER moodustavad veel lisaks 838 
miljonit eurot (kulukohustustena) 2015. 
aasta eelarves; juhib tähelepanu selle 
projekti äärmiselt madalale 
kulutõhususele, kuna mingeid 
konkreetseid tulemusi ei ole oodata enne 
2050. aastat; 

Or. en 
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Punkt 29 b (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  29 b. juhib tähelepanu suurele 
erinevusele ELi eelarvest tuumategevuse 
rahastamise ning tulevikku suunatud 
taastuvenergia toetamise vahel; on 
seetõttu veendunud, et ITERi projektist 
loobumine vabastaks hädavajalikke 
ressursse, mida saaks kasutada 
investeeringute tegemiseks juba 
toimivatesse taastuvenergia 
tehnoloogiatesse; 

Or. en 
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Punkt 29 c (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  29 c. on arvamusel, et Euratomi tuuma 
lõhustumise ja kiirguskaitse eelarverea 
suunitlust tuleks muuta, et rahastada 
sellelt realt tuumaelektrijaamade 
dekomisjoneerimist; on ühtlasi 
seisukohal, et Teadusuuringute 
Ühiskeskuse tuumategevuseks ette nähtud 
assigneeringuid tuleks kasutada vaid 
tegevuseks, mis on vajalik kaitsemeetmete 
rakendamiseks; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  43 a. väljendab heameelt komisjoni soovi 
üle etendada suuremat rolli Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondide 
programmide ettevalmistamises ja 
rakendamises; nõuab eelkõige, et 
järgitaks nõudeid, mis näevad ette 
kohalike ja piirkondlike osalejate ning 
kodanikuühiskonna kaasamise, et 
laiendada omavastutust poliitika suhtes 
ning täita kliimamuutuse ja vaesuse 
vähendamisega seotud liidu eesmärgid; 
kutsub liikmesriike üles kasutama oma 
jõupingutuste nähtavamaks muutmiseks 
täielikult ära kõik olemasolevad vahendid 
ja metoodikad, nt kliimamuutuse seire; 

Or. en 
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Punkt 45 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

45. nõustub, et on vaja lisatoetust, 
leevendamaks teatavatele liidu 
põllumajandus- ja kalatoodetele Venemaal 
kehtestatud impordikeelu mõju; avaldab 
heameelt Euroopa Komisjoni poolt 
esmaseks kriisile reageerimiseks võetud 
erakorraliste toetusmeetmete üle; 
suurendab seetõttu 30 miljoni euro võrra 
ühise põllumajanduspoliitika 
müügiedendusmeetmete liidupoolset 
kaasrahastamist, et aidata tootjatel leida 
alternatiivseid müügivõimalusi, ning annab 
kaluritele Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfondi kaudu 5 miljonit eurot 
täiendavat toetust; suurendab ühtlasi 
koolipuuvilja kava rahastamiseks 
kättesaadavaid vahendeid 7 miljoni euro 
võrra ja koolipiima kava vahendeid 4 
miljoni euro võrra komisjoni koostatud 
eelarveprojektiga võrreldes; 

45. nõustub, et on vaja lisatoetust, 
leevendamaks teatavatele liidu 
põllumajandus- ja kalatoodetele Venemaal 
kehtestatud impordikeelu mõju; avaldab 
heameelt Euroopa Komisjoni poolt 
esmaseks kriisile reageerimiseks võetud 
erakorraliste toetusmeetmete üle; 
suurendab seetõttu 30 miljoni euro võrra 
ühise põllumajanduspoliitika 
müügiedendusmeetmete liidupoolset 
kaasrahastamist, et aidata tootjatel leida 
alternatiivseid müügivõimalusi, ning annab 
kaluritele Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfondi kaudu 5 miljonit eurot 
täiendavat toetust; on veendunud, et see 
täiendav rahastamine ei tohi põhjustada 
ELi ekspordi suurenemist 
arengumaadesse selliste hindadega, mis 
kahjustaks sealseid turge; suurendab 
ühtlasi koolipuuvilja kava rahastamiseks 
kättesaadavaid vahendeid 7 miljoni euro 
võrra ja koolipiima kava vahendeid 4 
miljoni euro võrra komisjoni koostatud 
eelarveprojektiga võrreldes; 

Or. en 
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Punkt 45 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  45 a. kutsub komisjoni üles kontrollima 
kliimaga seotud kulusid ning võtma 
viivitamata parandusmeetmeid, kui 20% 
eesmärgi saavutamine ja 
rahastamiskavade tõhusus peaksid ohtu 
sattuma; 

Or. en 
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Punkt 45 b (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  45 b. suurendab maaelu arenguks 
ettenähtud assigneeringuid otsetoetuste 
vähendamisega, et osaliselt korvata uuest 
mitmeaastasest finantsraamistikust 
tulenevaid kärpeid; 

Or. en 
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Punkt 45 c (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  45 c. palub liikmesriikidel tagada 
vahendite õiglane jaotus, suurendades 
toetust jätkusuutlikele põllumajandusliku 
tootmise süsteemidele, millega säilitatakse 
bioloogiline mitmekesisus, kaitstakse 
veevarusid ja mullaviljakust ning 
edendatakse loomade heaolu ja 
suurendatakse tööhõivet; 

Or. en 
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Punkt 45 d (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  45 d. leiab, et eksporditoetused 
moonutavad kaubandust ja on vastuolus 
ELi arengueesmärkidega; toetab 
seepärast nende täielikku kaotamist; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  45 e. on veendunud, et ei ÜPP 
assigneeringuid ega ka muid 
eelarveassigneeringuid ei tohiks kasutada 
surmava härjavõitlusega seotud tegevuste 
rahastamiseks; juhib tähelepanu 
asjaolule, et selline rahastamine rikub 
selgelt Euroopa konventsiooni 
põllumajandusloomade kaitse kohta 
(nõukogu direktiiv 98/58/EÜ); 

Or. en 
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Punkt 61 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  61 a. on veendunud, et avalikkuse vähene 
usaldus Atlandi-ülese kaubandus- ja 
investeerimispartnerluse läbirääkimiste 
suhtes ei sõltu komisjoni poolt 
avalikustatud info hulgast, vaid asjaolust, 
et komisjon hoiab kinni põhilisi 
läbirääkimisdokumente, mille avaldamine 
veebis ei tekitaks täiendavaid kulusid, 
kuid suurendaks oluliselt avalikkuse 
usaldust kogu protsessi vastu; on 
seisukohal, et uue eelarverea loomine 4 
miljoni euro ulatuses on seetõttu 
üleliigne; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  85 a. rõhutab, et parlamendi eesmärgiks 
oli suurendada oma eelarvet vastavalt 
inflatsioonimäärale; toonitab asjaolu, et 
eelarve 2,24-protsendiline kasv on 
oluliselt suurem kui praegune 
inflatsioonimäär; on veendunud, et sellist 
kasvu on praegustes oludes raske 
õigustada; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  86 a. on veendunud, et keskpikas 
perspektiivis tuleks parlamendiliikmete 
põhimäärus, mille tõttu parlamendi 
koosseisu vahetumisel tekivad suured 
kulud, avada läbivaatamiseks, et 
mõningaid nendest kuludest vähendada; 

Or. en 
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Punkt 91 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  91 a. on veendunud, et 
parlamendiliikmete üldkulude hüvitis 
võiks pakkuda tulevikus veelgi võimalusi 
kokkuhoiuks; nõuab, et 
parlamendiliikmed peaksid põhjendama 
oma üldkulude hüvitise kuludest 50%, 
esitades selleks tõendavaid dokumente; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  91 b. tunnustab Euroopa Parlamendi 
lähenemisviisi ja peasekretäri tööd 
andmete kättesaadavaks muutmiseks, 
eelkõige valimiste tulemusi puudutavate 
andmete osas, tagades seejuures täieliku 
läbipaistvuse seoses täpse, ajakohase, 
avatud litsentsiga, avatud standarditel 
põhineva, masinloetava juurdepääsuga 
Euroopa Parlamendis ja selle poolt 
koostatud teabele; ootab nende 
jõupingutuste jätkamist; 

Or. en 
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Punkt 107 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

107. on kindlalt vastu komisjoni 
ettepanekule kärpida Regioonide Komitee 
poliitilise tegevusega seotud kulusid ja 
muid sellega või info- ja 
teavitustegevusega seotud kulusid; 
suurendab Regioonide Komitee uue 
mandaadi algusega seoses asjaomaste 
eelarveridade assigneeringuid; 

välja jäetud 

Or. en 

 
 
 
 
 


