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Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve – kõik jaod 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  1 a. rõhutab, et ELi teadusuuringute- ja 
innovatsiooniprogrammid, mis on 
majanduskasvu strateegia põhisambaks, 
peaksid toetama sotsiaalset arengut ning 
lahendama ELi ees seisvaid probleeme, 
nagu vaesus ja sotsiaalne tõrjutus; 

Or. en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

AM\1037408ET.doc  PE537.055v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

15.10.2014 A8-0014/36 

Muudatusettepanek  36 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve – kõik jaod 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  1 b. rõhutab, et ELi eelarve peab 
kohandamisprogrammidega hõlmatud 
riikides eelistama sotsiaalset arengut ja 
sidusust kokkuhoiumeetmetele, 
palgakärbetele ja sotsiaalse struktuuri 
moonutustele; 

Or. en 
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Punkt 3 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

3. tuletab veel kord meelde, et liidu 
eelarvet ei tohiks mingil juhul näha ja 
hinnata selliselt, nagu oleks see lihtsalt 
liikmesriikide eelarvetele koormana 
lisatav finantsvahend, vaid seda tuleb 
mõista kui võimalust võimendada neid 
algatusi ja investeeringuid, mis pakuvad 
huvi ja annavad lisandväärtust liidule 
tervikuna ning millest enamus võetakse 
vastu kaasotsustamismenetluse korras 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt; 

3. tuletab veel kord meelde, et liidu 
eelarvet võib tema praegusel kujul 
käsitleda kui liikmesriikide eelarvetele 
lisatavat koormat ning et see peab 
toetama selliseid liikmesriikide poliitikaid, 
millega edendatakse sotsiaalset 
heaoluriiki, turvalist ja püsivat tööd, 
töösuhete reguleerimist ning kodanike 
elatustaseme parandamist ELis; 

Or. en 
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Punkt 8 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  8 a. rõhutab asjaolu, et ELi 
kokkuhoiupoliitika on liikmesriikides 
tekitanud surve reaalpalkadele ning et see 
pikendab majandus- ja sotsiaalset kriisi; 
rõhutab asjaolu, et ELi eelarvet tuleks 
kasutada selleks, et toetada liikmesriikides 
reaalpalkade tõstmisega seotud pingutusi 
ja võitlust sotsiaalse dumpinguga; 

Or. en 
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Punkt 10 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 10 a. rõhutab, et tööpuudus on kõige 
pakilisem probleem ELis; on seisukohal, 
et liikmesriikide majanduste 
taaskäivitamine ja uute töökohtade 
loomine nõuavad ELi kokkuhoiupoliitika 
tagasipööramist, et võimaldada 
liikmesriikidel kasutada nende konkreetse 
olukorra jaoks sobivaimad 
poliitikavahendeid; on seetõttu 
veendunud, et ELi eelarve peaks olema 
põhiliselt keskendunud inimväärsete 
töökohtade loomisele ja jätkusuutlikule 
majanduskasvule; 

Or. en 
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Punkt 27 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  27 a. tuletab meelde, et ELi rahaliste 
vahenditega, sh komisjoni antavate 
teadusstipendiumidega ei tohi rahastada 
militaarprojekte; rõhutab, et kahesuguse 
kasutusega tehnoloogia kontseptsiooni ei 
tohi kasutada võimalusena reeglitest 
möödahiilimiseks, et rahastada projekte, 
millel on de facto militaarne eesmärk, nt 
droonid kõrgtehnoloogiliseks 
sõjapidamiseks ja julgeolekualaseks 
seireks; 

Or. en 
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Punkt 6 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  6 a. mõistab hukka sellised uue ühissätete 
määrusega kehtestatud mehhanismid, 
nagu makromajanduslikud tingimused ja 
tulemusreserv, mis võivad koormata 
kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi 
eelarveolukorras, mida neil on võimatu 
muuta; 

Or. en 
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Punkt 38 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

38. tunneb sügavat muret selle pärast, et 

kuigi nõukogu jättis kulukohustuste 

assigneeringud eelarveprojekti tasemele 

(49 227 miljonit eurot), vähendas ta 

maksete assigneeringuid 220 miljoni euro 

võrra, kehtestades maksete 

assigneeringuteks 51 382 miljonit eurot; 

38. tunneb sügavat muret selle pärast, et 

kuigi nõukogu jättis kulukohustuste 

assigneeringud eelarveprojekti tasemele 

(49 227 miljonit eurot), vähendas ta 

maksete assigneeringuid 220 miljoni euro 

võrra, kehtestades maksete 

assigneeringuteks 51 382 miljonit eurot; 

märgib murega, et kuigi soovitatud 
maksete assigneeringuid kasutatakse 
peamiselt täitmata kulukohustuste 
täitmiseks ning programmide 
lõpetamiseks (samas kui enamiku 
vahendite – sh Euroopa abifond enim 
puudustkannatavate isikute jaoks – 
ulatust on laiendatud), on komisjon 
teatanud, et 2013. aasta lõpuks juba 23,4 
miljardi euroni kasvanud makseviivitused 
jätkavad kasvamist, isegi kui 
paranduseelarve projekt nr 3/2014 vastu 
võetakse; 

Or. en 
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Punkt 38 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  38 a. võtab murelikult teadmiseks 
kuuendas ühtekuuluvusaruandes toodud 
selge väite, et piirkondlikud erinevused 
suurenesid eelkõige kriisiaastatel 2008–
2011, mistõttu tuleks märgatavalt 
suurendada ühtekuuluvuspoliitika alaseid 
pingutusi, et saavutada ELi toimimise 
lepingu artiklis 174 sätestatud 
majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse eesmärgid; 

Or. en 
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Punkt 39 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

39. toonitab, et praegustest täitmata 

kulukohustustest paigutub kõige suurem 

osa alamrubriiki 1b, mis takistab toetust 

saavate liikmesriikide ja piirkondade poolt 

juba kulutatud vahendite hüvitamist; 

toonitab, et see tegevus on toonud tõsiseid 

tagajärgi kriisist kõige rohkem mõjutatud 

liikmesriikidele ning piirkondadele; taunib 

asjaolu, et nõukogu paistab seda küsimust 

täielikult eiravat; toonitab, et ajal, mil 

enamikul liikmesriikidel on raskusi 

rahastamisallikate leidmisega projektideks, 

mis võivad aidata luua töökohti, on liidu 

regionaalpoliitika väga oluline vahend 

sellistest puudustest üle saamiseks; 

39. toonitab, et praegustest täitmata 

kulukohustustest paigutub kõige suurem 

osa alamrubriiki 1b, mis takistab toetust 

saavate liikmesriikide ja piirkondade poolt 

juba kulutatud vahendite hüvitamist; 

toonitab, et see tegevus on toonud tõsiseid 

tagajärgi kriisist kõige rohkem mõjutatud 

liikmesriikidele ning piirkondadele; taunib 

asjaolu, et nõukogu paistab seda küsimust 

täielikult eiravat; toonitab, et ajal, mil 

enamikul liikmesriikidel on raskusi 

rahastamisallikate leidmisega projektideks, 

mis võivad aidata luua töökohti, on liidu 

regionaalpoliitika väga oluline vahend 

sellistest puudustest üle saamiseks; juhib 
tähelepanu asjaolule, et sellistel 
vahenditel, nagu ESF, Euroopa 
Regionaalarengu Fond, 
Ühtekuuluvusfond ja noorte tööhõive 
algatus, on kriisi ajal eriline tähtsus, ning 
maksete vähenemise esimesed ohvrid on 
alati haavatavamad sidusrühmad, nagu 
eelarvepiirangutega liikmesriigid, 
kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused, 
äärepoolseimad piirkonnad, VKEd, 
valitsusvälised organisatsioonid, 
sotsiaalpartnerid; 

Or. en 
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Punkt 40 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

40. taastab eelarveprojektis kavandatud 

maksete assigneeringud nõukogu poolt 

kärbitud uutele programmidele ette nähtud 

eelarveridadel ja suurendab 

eelarveprojektis kavandatud maksete 

assigneeringuid mitmel eelarvereal, 

eelkõige ridadel, mis on seotud aastaid 

2007–2013 hõlmava mitmeaastase 

finantsraamistiku programmide 

lõpuleviimisega; 

40. taastab eelarveprojektis kavandatud 

maksete assigneeringud nõukogu poolt 

kärbitud uutele programmidele ette nähtud 

eelarveridadel ja suurendab 

eelarveprojektis kavandatud maksete 

assigneeringuid mitmel eelarvereal, 

eelkõige ridadel, mis on seotud aastaid 

2007–2013 hõlmava mitmeaastase 

finantsraamistiku programmide 

lõpuleviimisega; märgib, et 2015. aasta on 
Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide uue perioodi teine 
rakendusaasta; rõhutab, et on vaja 
piisavaid kulukohustuste ja maksete 
assigneeringuid, et programmid jõuaksid 
kavandatud hulga toetusesaajateni ja 
seega saavutaksid kavandatud mõju; 

Or. en 
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Punkt 43 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  43 a. tuletab meelde, et struktuurifonde ei 
tohi kasutada selleks, et otse või kaudselt 
toetada teenuste või tootmise üleviimist 
teistesse liikmesriikidesse; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  44 a. on veendunud, et eksporditoetused 
tuleb kaotada, sest need kahjustavad 
arengumaid, kuna takistavad neid 
arendamast välja oma toiduainete 
tootmist ja moonutavad kaubandust;  

Or. en 
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Punkt 44 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  44 b. on veendunud, et elusloomade 
toetuste eelarverida tuleks välja jätta, sest 
ei ole põhjust, miks loomi peaks 
transportima elusalt ja nii neile tarbetuid 
kannatusi põhjustama; 

Or. en 
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Punkt 44 c (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  44 c. on veendunud, et tubakatoetuseks ei 
tohiks teha mingeid makseid, sest ELi 
vahendeid ei tohiks kasutada otstarbel, 
mis on tervisele kahjulik; 

Or. en 
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Punkt 56 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  56 a. on veendunud, et eelarve 
rõhuasetuse üleviimine sõjalistelt ja 
julgeolekualastelt kulutustelt tsiviilalasele 
ja arengupõhisele välispoliitikale on 
vajalik pikaajaliste sõjaliste kulutuste 
vähendamiseks; kordab oma seisukohta, 
mille kohaselt tuleb selle rubriigi 
vahendid suunata rahumeelsele ja 
tsiviilalasele välispoliitikale, millega 
tagatakse kinnipidamine kohustustest 
mille liit on võtnud vaesuse kaotamise, 
jätkusuutliku arengu, aastatuhande 
arengueesmärkide, relvastuskontrolli, 
tuumarelva leviku tõkestamise lepingu 
režiimi ja tuumadesarmeerimise suhtes; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

57. toonitab, et toetab Lähis-Ida 
rahuprotsessi ja on kindlalt otsustanud 
tagada Palestiina pagulaste 

abiorganisatsiooni ning Palestiina 

omavalitsuse piisava rahastamise, 
suurendades kulukohustuste 
assigneeringuid 35,5 miljoni euro võrra 

eelarveprojektiga võrreldes; on 
hämmingus, et nõukogu on 

eelarveprojektis jälle selge põhjenduseta 

vähendanud Palestiina pagulaste 

abiorganisatsiooni ning Palestiina 

omavalitsuse maksete assigneeringuid 2,4 

miljoni euro võrra, ning on seisukohal, et 

see eelarverida oli juba eelarveprojektis 

alarahastatud; 

57. toonitab vajadust suurendada oma 
toetust Lähis-Ida rahuprotsessile ja 
kindlat otsustavust tagada Palestiina 
pagulaste abiorganisatsiooni ning 

Palestiina omavalitsuse piisav 
rahastamine, suurendades 
maksekohustuste assigneeringuid 35,5 
miljoni euro võrra ja kulukohustuste 
assigneeringuid 382 miljoni euro võrra 
eelarveprojektiga võrreldes, et tagada 
piisavad vahendid dramaatilise 
humanitaarolukorra leevendamiseks ja 
ülesehitamisalaste jõupingutuste 
toetamiseks Gaza sektoris; on hämmingus, 
et nõukogu on eelarveprojektis jälle selge 

põhjenduseta vähendanud Palestiina 

pagulaste abiorganisatsiooni ning 

Palestiina omavalitsuse maksete 

assigneeringuid 2,4 miljoni euro võrra, 

ning on seisukohal, et see eelarverida oli 

juba eelarveprojektis alarahastatud; 
 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 85 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  85 b. on seisukohal, et praegust finants- ja 
sotsiaalkriisi arvestades tuleks 
parlamendiliikmete palkade suhtes 
kohaldada 7%-list solidaarsusmaksu, 
mida kohaldatakse Euroopa Liidu avaliku 
teenistuse ametnike suhtes; 

Or. en 
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Punkt 85 c (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  85 c. kordab oma nõudmist kehtestada 
kõigi parlamendiliikmete suhtes 
kohaldatavad ranged eeskirjad, et tagada 
üldkulude hüvitise läbipaistvus kõigil 
juhtudel ja selle kasutamine ainult selleks 
ette nähtud eesmärgil tegelike kulude 
alusel, millega hoitakse ära kulude 
mitmekordne hüvitamine; teeb ettepaneku 
sellise süsteemi väljatöötamiseks, mille 
kohaselt parlamendiliikmed peavad 
esitama igal aastal parlamendi 
sekretariaadile aruande üldkulude 
hüvitise kasutamise kohta ja mille suhtes 
kohaldatakse auditimenetlust; 

Or. en 
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Punkt 86 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  86 a. on veendunud, et Euroopa 
Parlament ei peaks osalema 
muuseumitegevuses; nõuab Euroopa 
Ajaloo Maja rahastamise lõpetamist; 

Or. en 
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Punkt 86 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  86 b. nõuab EuroparlTV tegevuse 
lõpetamist, sest selle vaatajate arv on 
otseste üksikkasutajate osas väga väike; 

Or. en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

AM\1037408ET.doc  PE537.055v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

15.10.2014 A8-0014/56 

Muudatusettepanek  56 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve – kõik jaod 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 90 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  90 a. toonitab, et 
kommunikatsioonieelarvet tohib kasutada 
üksnes kodanikele liidu poliitika kohta 
faktilise teabe andmiseks, ja rõhutab, et 
see kehtib ka sotsiaalmeediaga seotud 
tegevuse puhul; rõhutab, et kõik 
asjaomaselt eelarverealt rahastatavad 
meetmed peavad olema täielikult 
läbipaistvad; 

Or. en 
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Punkt 91 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 91 a. on seisukohal, et Euroopa tasandi 
erakondadele antav toetus tuleks 
külmutada 2013. aasta tasemel, sest 
Euroopa tasandi erakondi võib rahastada 
ka liikmesriikide erakondade 
osamaksudest ja omavahenditest; 

Or. en 
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Punkt 85 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  85 a. küsib administratsioonilt, kas 
päevaraha ja vahemaahüvitist ei maksta 
mitte sama tüüpi kulutuste eest, ning 
märgib, et kui see nii on, tuleks 
vahemaahüvitise maksmine lõpetada; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 93 a. kordab oma seisukohta, et Euroopa 
Parlamendi ajakirjandusauhind on 
kohatu ja nõuab, et see tuleks esimesel 
võimalusel kaotada; 

Or. en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


