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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

9.  väljendab heameelt selle üle, et 

2018. aasta eelarve projektis on noorte 

tööhõive algatusele ette nähtud lisaraha, 

mis tähendab, et Euroopa Parlamendi 

varasemaid nõudmisi selle programmi 

jätkamiseks on arvesse võetud; võtab 

samal ajal teadmiseks ettepaneku võtta 

vastu paranduseelarve projekt nr 3/2017, 

millega nähakse noorte tööhõive 

algatusele ette kulukohustustes 

500 miljoni euro eraldamine, milles 

Euroopa Parlament ja nõukogu leppisid 

kokku 2017. aasta eelarve 

lepitusmenetluse käigus; on veendunud, 

et väljapakutud summad on noorte 

tööhõive algatuse eesmärkide 

saavutamiseks selgelt ebapiisavad, ning 

usub, et noorte tööpuuduse probleemiga 

tulemuslikuks tegelemiseks peab noorte 

tööhõive algatus aitama ka edaspidi kaasa 

liidu peamiste eesmärkide, st 

majanduskasvu ja tööhõive suurendamise 

saavutamisele; toonitab, et noorte 

tööpuudusele on vaja leida tulemuslik 

lahendus kogu liidus, ning rõhutab, et 

noorte tööhõive algatust on võimalik veel 

paremaks ja tõhusamaks muuta, tagades 

eelkõige, et see loob tõelist Euroopa 

lisaväärtust noorte tööhõivepoliitikale 

liikmesriikides ja ei asenda endiste riiklike 

9. rõhutab, et noorte tööhõive 

algatuse abil ei ole suudetud noorte 

tööpuuduse probleemi lahendada; on 

seisukohal, et tööhõive- ja sotsiaalpoliitika 

algatused peaksid tulema eelkõige 

liikmesriikidest, kes peavad seetõttu 

saama tänu kõigi ELi piirangute 

kaotamisele täielikult kasutada kõiki 

eelarve- ja rahalisi vahendeid; 
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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. peab kahetsusväärseks, 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 tuleks 

kaaluda, kuidas teha halduskuludes 

muudatusi, alustades sellest, et vähendada 

kõrgeimaid palku ja pensione, mida ELi 

töötajatele makstakse;  

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

51. võtab teadmiseks, et 

detsentraliseeritud ametitele on 2018. aasta 

eelarve projektis ette nähtud 3,1 % 

suuremad koguassigneeringud (võtmata 

arvesse sihtotstarbelist tulu) ja 146 uut 

ametikohta, kuid juhib tähelepanu 

suurtele erinevustele optimaalselt 

toimivate ametite (-11,2 %) ja uute 

ülesannetega ametite (+10,5%) vahel; 

eeldab, et need arvud kajastavad 

olukorda, kus enamik ameteid on oma 

personalis 5 % või isegi suurema kärpe 

2013. aastast alates juba ära teinud 

(mõned ametid teevad viimased kärped 

2018. aastal) ning sel ajavahemikul on 

personali lubatud suurendada ainult 

ametitel, mis tegelevad rände ja 

julgeolekuga (183 uut ametikohta), 

finantsjärelevalveasutustel (28 uut 

ametikohta) ja teatavatel ametitel, kellele 

anti uusi ülesandeid (Euroopa Liidu 

Raudteeamet, Euroopa 

Lennundusohutusamet, Euroopa GNSSi 

Agentuur) (18 uut ametikohta); kordab 

oma 2015. aasta eelarve täitmisele 

heakskiidu andmise raportis esitatud 

nõudmist, et ametite, sh ELi ametite 

võrgustiku alalise sekretariaadi (nüüdse 

nimetusega „ühine tugikeskus“) 

korrektseks toimimiseks tuleb vahendid 

51. peab kahetsusväärseks, et 

detsentraliseeritud ametitele on 2018. aasta 

eelarve projektis ette nähtud +3,1 % 

suuremad koguassigneeringud (võtmata 

arvesse sihtotstarbelist tulu) ja 146 uut 

ametikohta; 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  55 a. mõistab hukka selle, et ELi 

kinnisvarapoliitika ei ole läbipaistev ega 

tõhus; mõistab hukka igasuguse algatuse 

kasutada sadu miljoneid eurosid 

maksumaksjate raha Paul-Henri Spaaki 

(PHS) hoone jaoks, millele 1993. aastal 

juba kulutati 1 miljard eurot Euroopa 

kodanike raha ja mille kasutusiga on 

Euroopa Parlamendi juhatuse andmeil 

juba läbi saamas (kõigest 24 aastaga); on 

vastu avaliku sektori raha edasisele 

raiskamisele ja nõuab ELi kulutuste 

tegemisel ELi kodanike jaoks täieliku 

läbipaistvuse tagamist; 

Or. en 

 

 


