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3.7.2017 A8-0249/1 

Muudatusettepanek  1 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Volitus 2018. aasta eelarve kolmepoolseteks läbirääkimisteks 

2017/2043(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  1 a. on seisukohal, et komisjoni 

ettepanek peaks võimaldama ELil luua 

jätkusuutlikku majanduskasvu ja töökohti 

ning tagada samal ajal oma kodanike 

julgeoleku; rõhutab, et 

kokkuhoiumeetmed tuleb lõpetada, et 

mitme kriisi ajal oleks võimalik korraga 

asjakohaseid ja tõhusaid vastumeetmeid 

võtta; tuletab meelde vajadust järgida 

solidaarsuse põhimõtet ja palub, et 

komisjon hoiaks võimalikult palju 

vahendeid kokku projektide arvelt, millel 

seni ei ole tegelikku lisaväärtust olnud; 

rõhutab, et tuleb rahastada projekte, 

millel on liikmesriikide jaoks tegelik 

majanduslik, sotsiaalne ja 

keskkonnaalane lisaväärtus, sest raha ei 

tohiks kulutada vastuolulistele ega 

raiskamist soodustavatele projektidele; 

rõhutab, et ELi eelarvet ega ühtki teist 

rahastamisvahendit ei tohiks kasutada 

selliste tegevuste rahastamiseks, mis on 

seotud organiseeritud kuritegevuse või 

terrorismi levikuga;  

Or. en 
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Siegfried Mureşan 
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2017/2043(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 6 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

6. tunnustab Euroopa Strateegiliste 

Investeeringute Fondi (EFSI) rolli kogu 

ELis ja ELi piirkondade vahel 

investeeringupuudujäägi vähendamisel 

ning selliste strateegiliste investeeringute 

elluviimisel, mis pakuvad suurt 

lisaväärtust majandusele, keskkonnale ja 

ühiskonnale; toetab seetõttu EFSI 

pikendamist 2020. aastani; rõhutab 

rahaliste vahendite kiiret kasutamist EFSI 

VKEde komponendi puhul ning väljendab 

heameelt selle plaanitava suurendamise 

üle; peab siiski kahetsusväärseks, et 

puudub terviklik lähenemisviis VKEde 

rahastamisele, mis võimaldaks saada selge 

ülevaate kõigist olemasolevatest rahalistest 

vahenditest; rõhutab, et Euroopa Parlament 

on käimasolevatel seadusandlikel 

läbirääkimistel seisukohal, et EFSI 

pikendamise rahastamiseks ei tohiks 

olemasolevaid ELi programme rohkem 

kärpida; on seisukohal, et EFSI, mille 

tagatisfondi rahastatakse peamiselt ELi 

eelarvest, ei tohiks toetada üksusi, mis on 

asutatud või tegutsevad jurisdiktsioonides, 

mis on kantud asjaomases 

poliitikavaldkonnas koostööd mittetegevate 

jurisdiktsioonide ELi loetellu või mis ei 

järgi tegelikult läbipaistvust ja 

teabevahetust käsitlevaid ELi või 

rahvusvahelisi maksustandardeid;  

6. rõhutab, et Euroopa Strateegiliste 

Investeeringute Fond (EFSI) ei ole 

aidanud Euroopas 

investeeringupuudujääki tõhusalt 

vähendada, ja rõhutab, et seni saavutatud 

tulemused on tühised ega anna võrreldes 

olemasolevate EIP programmidega mingit 

täiendavust ega majanduslikku, 

keskkonnaalast ja sotsiaalset lisaväärtust; 

taunib komisjoni ettepanekut pikendada 
EFSI kestust kuni 2020. aastani; peab 

kahetsusväärseks, et puudub VKEde 

rahastamise tervikkäsitlus, mille abil 

saada kõigist olemasolevatest rahalistest 

vahenditest selge ülevaade; rõhutab, et 

Euroopa Parlament on käimasolevatel 

seadusandlikel läbirääkimistel seisukohal, 

et EFSI pikendamise rahastamiseks ei 

tohiks olemasolevaid ELi programme 

rohkem kärpida; on seisukohal, et EFSI, 

mille tagatisfondi rahastatakse peamiselt 

ELi eelarvest, ei tohiks toetada üksusi, mis 

on asutatud või tegutsevad 

jurisdiktsioonides, mis on kantud 

asjaomases poliitikavaldkonnas koostööd 

mittetegevate jurisdiktsioonide ELi loetellu 

või mis ei järgi tegelikult läbipaistvust ja 

teabevahetust käsitlevaid ELi või 

rahvusvahelisi maksustandardeid;  
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2017/2043(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 8 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

8. märgib, et komisjon ei ole järginud 

Euroopa Parlamendi taotlust esitada idee 

„Interraili Euroopa sõidukaart 

18. sünnipäevaks“ kohta hinnang ja 

asjaomased ettepanekud; usub, et selliste 

ettepanekutega on võimalik suurendada 

Euroopa-teadvust ja identiteeti; rõhutab 

siiski, et mis tahes uute projektide 

rahastamiseks tuleb kasutada uusi 

rahalisi vahendeid ja nii, et see ei mõjuta 

olemasolevaid programme, ning see peaks 

olema maksimaalselt sotsiaalselt kaasav; 

kordab, et nõuab komisjonilt endiselt selle 

idee kohta asjaomaste ettepanekute 

esitamist; 

8. märgib, et komisjon ei ole järginud 

Euroopa Parlamendi taotlust esitada idee 

„Interraili Euroopa sõidukaart 

18. sünnipäevaks“ kohta hinnang ja 

asjaomased ettepanekud; on veendunud, et 

seda programmi ei tohiks rahastada teiste 

tulemuslike ELi programmide arvelt ning 

see peaks olema võimalikult palju 

sotsiaalselt kaasav; kavatseb nõuda 

programmile 2018. aasta eelarves 

sihtotstarbelist rahastamist ning 

programmi toimimise ja noorema 

põlvkonna jaoks tekkiva lisaväärtuse 

hindamist; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 16 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  16 a. tunneb heameelt 2017. aasta 

paranduseelarve projekti nr 4 üle, millega 

soovitakse võtta Euroopa Liidu 

Solidaarsusfondi (ELSF) kaudu 

kasutusele 1 196 797 579 eurot, et anda 

Itaaliale abi maavärinate tõttu, mis 

toimusid 2016. aasta augusti ja 2017. 

aasta jaanuari vahelisel ajal Abruzzo, 

Lazio, Marche ja Umbria piirkonnas; 

nõuab, et paranduseelarve projekt 

kiidetaks kiiresti heaks; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 26 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

26. rõhutab, et 2014.–2020. aasta 

programmide rakendamisel tuleb saavutada 

maksimaalne tempo, ja on igati veendunud, 

et tasumata arvete ebanormaalset 

kuhjumist tuleb edaspidi vältida; palub 

sellega seoses komisjonil ja liikmesriikidel 

lahendada kõigepealt kõik seni 

lahendamata probleemid, mis on tekkinud 

seetõttu, et riiklike korraldus- ja 

sertifitseerimisasutuste määramine on 

viibinud, ning kaotada muud 

maksetaotluste esitamisega seotud 

kitsaskohad; loodab siiralt, et 

liikmesriikide ametiasutused ja komisjon 

on 2018. aasta eelarve maksevajadusi 

paremini prognoosinud ja maksete 

assigneeringud kasutatakse kogu 

kavandatud mahus ära; tunnistab, et ELi 

institutsioonide vahelised pikad 

läbirääkimised õigusliku aluse üle on üks 

mitmest põhjusest, miks praegune 

rakendamise määr on madal; 

26. rõhutab, et 2014.–2020. aasta 

programmide rakendamisel tuleb saavutada 

maksimaalne tempo, ja on igati veendunud, 

et tasumata arvete ebanormaalset 

kuhjumist tuleb edaspidi vältida; palub 

sellega seoses komisjonil ja liikmesriikidel 

lahendada kõigepealt kõik seni 

lahendamata probleemid, mis on tekkinud 

seetõttu, et riiklike korraldus- ja 

sertifitseerimisasutuste määramine on 

viibinud, ning kaotada muud 

maksetaotluste esitamisega seotud 

kitsaskohad; loodab siiralt, et 

liikmesriikide ametiasutused ja komisjon 

on 2018. aasta eelarve maksevajadusi 

paremini prognoosinud ja maksete 

assigneeringud kasutatakse kogu 

kavandatud mahus ära; tunnistab, et ELi 

institutsioonide vahelised pikad 

läbirääkimised õigusliku aluse üle on üks 

mitmest põhjusest, miks praegune 

rakendamise määr on madal; rõhutab, et 

tuleb kaaluda, kas investeeringud, mida 

tehakse püsiva konstruktsiooni 

taastamiseks ja maavärinakindluse 

suurendamiseks, kaasa arvatud 

investeeringud, mida kaasrahastatakse 

Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondidest ja eraldatakse 

temaatilisele eesmärgile nr 5 (ennetamine, 

kliimamuutusega kohanemise, 
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riskiennetuse ja -ohjamise edendamine), 

oleks võimalik arvutusest, millega tehakse 

stabiilsuse ja kasvu pakti raames kindlaks 

riigi eelarvepuudujääk, välja jätta; 

Or. en 
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Punkt 35 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  35 a. peab kahetsusväärseks, et 

praeguseni puudub tõhus jaotussüsteem, 

mille tagajärjel on teatavate 

liikmesriikide, eelkõige Itaalia ja Kreeka 

koormus teiste liikmesriikide omast 

suurem; tuletab meelde, et 2016. aastal 

saabus ELi 361 678 pagulast ja rändajat, 

kellest 181 405 saabus Itaaliasse ja 

173 447 Kreekasse, ning Itaalia on 2017. 

aastal seni ELi saabunud pagulastest ja 

rändajatest vastu võtnud juba 85 %; peab 

kahetsusväärseks, et seni on Itaalia 

saanud Varjupaiga-, Rände- ja 

Integratsioonifondist ainult 147,6 miljonit 

eurot, mis moodustab kogusummast, mis 

riigil rändekriisi haldamiseks kulub, 

ainult 3 %; 

Or. en 
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Punkt 48 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

48. märgib, et rubriigi 5 kulud on 

2017. aasta eelarve omadest 3,1 % 

suuremad ja moodustavad 9 682,4 miljonit 

eurot (lisatud on 287,9 miljonit eurot); 

märgib, et rohkem kui üks kolmandik 

nominaalsummast, mille võrra rubriiki 

suurendati, tuleneb vajadusest eraldada 

pensionideks rohkem (108,5 miljonit eurot 

rohkem) assigneeringuid; võtab 

teadmiseks, et lisaassigneeringuid on 

peamiselt vaja seetõttu, et pensionisaajate 

arv prognoosi kohaselt suureneb (+4,2 %); 

võtab ühtlasi teadmiseks, et ka järgmistel 

aastatel on oodata pensionisaajate arvu 

suurenemist; võtab teadmiseks, et 

halduskulud on rangelt kindlaks määratud 

ja kõik kulud, mis ei ole seotud palkadega, 

on nominaalsummas külmutatud;  

48. märgib, et rubriigi 5 kulud on 

2017. aasta eelarve omadest 3,1 % 

suuremad ja moodustavad 9 682,4 miljonit 

eurot (lisatud on 287,9 miljonit eurot); 

märgib, et rohkem kui üks kolmandik 

nominaalsummast, mille võrra rubriiki 

suurendati, tuleneb vajadusest eraldada 

pensionideks rohkem (108,5 miljonit eurot 

rohkem) assigneeringuid; võtab 

teadmiseks, et lisaassigneeringuid on 

peamiselt vaja seetõttu, et pensionisaajate 

arv prognoosi kohaselt suureneb (+4,2 %); 

võtab ühtlasi teadmiseks, et ka järgmistel 

aastatel on oodata pensionisaajate arvu 

suurenemist; on seisukohal, et Euroopa 

Parlamendi liikmete pensioniskeemi tuleb 

muuta, et viia Euroopa Parlamendi 

liikmete pensioniõigused kooskõlla 

sotsiaalkaitsesüsteemidega, mis on ette 

nähtud liikmesriikide tavakodanikele; 
võtab teadmiseks, et halduskulud on 

rangelt kindlaks määratud ja kõik kulud, 

mis ei ole seotud palkadega, on 

nominaalsummas külmutatud;  

Or. en 

 

 


