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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

3.7.2017 A8-0249/13 

Muudatusettepanek  13 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Volitus 2018. aasta eelarve kolmepoolseteks läbirääkimisteks 

2017/2043(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

1. tuletab meelde, et oma 15. märtsi 

2017. aasta resolutsioonis kinnitas Euroopa 

Parlament, et ELi 2018. aasta eelarve 

põhiküsimused ja prioriteedid on 

jätkusuutlik majanduskasv, inimväärsed, 

kvaliteetsed ja stabiilsed töökohad, 

sotsiaal-majanduslik ühtekuuluvus, 

julgeolek, ränne ja kliimamuutused; 

1. tuletab meelde, et oma 15. märtsi 

2017. aasta resolutsioonis kinnitas Euroopa 

Parlament, et ELi 2018. aasta eelarve 

põhiküsimused ja prioriteedid on 

jätkusuutlik majanduskasv, inimväärsed, 

kvaliteetsed ja stabiilsed töökohad, 

sotsiaal-majanduslik ühtekuuluvus, ränne 

ja kliimamuutused; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/14 

Muudatusettepanek  14 

Miguel Viegas, Xabier Benito Ziluaga 

fraktsiooni GUE/NGL 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 ELi mõjutav kriis 

tuleneb Lissaboni lepingu ja varasemate 

lepingutega kehtestatud raamistikust, 

ning et sellest olukorrast ei ole praeguses 

raamistikus väljapääsu; nõuab, et 

kehtestataks integratsiooni reguleerivate 

lepingute tagasipööratavus eesmärgiga 

tunnistada kehtetuks eelkõige Lissaboni 

leping, samuti tuleks kehtetuks tunnistada 

fiskaalkokkulepe, majandus- ja rahaliidu 

stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise 

leping, majanduse juhtimist käsitleva 

kuue seadusandliku akti pakett ja kahe 

seadusandliku akti pakett; nõuab, et 

Euroopa Ülemkogu kutsuks kokku 

valitsustevahelise konverentsi, et arutada 

lepingute tagasipööratavust ja kehtetuks 

tunnistamist; rõhutab, et liikmesriigid 

peavad kiiresti saama tagasi võimaluse 

otsustada majanduspoliitika kasuks, mis 

vastab kõige paremini nende 

konkreetsetele vajadustele;  

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/15 

Muudatusettepanek  15 

Miguel Viegas, Xabier Benito Ziluaga 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Volitus 2018. aasta eelarve kolmepoolseteks läbirääkimisteks 

2017/2043(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  1 b. rõhutab asjaolu, et mitmete ELi 

riikide võlatase on endiselt maailmas üks 

kõrgemaid; kutsub seetõttu komisjoni ja 

liikmesriike üles algatama ja toetama 

valitsemissektori võla läbivaatamise 

protsessi (summad, tähtajad ja 

intressimäärad) ning võla spekulatiivsete 

ja seadusevastaste komponentide 

tühistamist kõige suuremates võlgades 

olevates riikides, et viia laenude 

teenindamine kooskõlla majandusliku ja 

sotsiaalse arenguga; märgib, et 

liikmesriikide majanduse elavnemine ei 

ole võimalik ilma võla vähendamiseta; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/16 

Muudatusettepanek  16 

Miguel Viegas 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Volitus 2018. aasta eelarve kolmepoolseteks läbirääkimisteks 

2017/2043(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 c (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  1 c. nõuab hädaolukorra lahendamise 

plaani väljatöötamist, et toetada 

majandust nendes riikides, kus on 

sekkunud troika, ja seda, et selles plaanis 

oleksid ette nähtud rahalised vahendid ja 

võimalused teha ühtse turu toimimise ja 

ühise poliitika suhtes vajalikke erandeid; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/17 

Muudatusettepanek  17 

Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Jiří Maštálka 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Volitus 2018. aasta eelarve kolmepoolseteks läbirääkimisteks 

2017/2043(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 2 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

2. usub, et komisjoni ettepanek on 

üldjoontes hea lähtekoht käesoleva aasta 

läbirääkimisteks, arvestades, et ELil peab 

olema oma 2018. aasta eelarve abil 

võimalik jätkata jätkusuutliku 

majanduskasvu ja tööhõive suurendamist 

ning tagada samal ajal oma kodanike 

julgeolek ja käsitleda rändega seotud 

probleeme; peab kahetsusväärseks, et 

komisjoni ettepanekus ei ole võetud 

täielikult arvesse parlamendi üleskutset 

võtta meetmeid kliimamuutuste vastu; 

2. usub, et komisjoni ettepanek on 

üldjoontes lähtekoht käesoleva aasta 

läbirääkimisteks, arvestades, et ELil peab 

olema oma 2018. aasta eelarve abil 

võimalik jätkata jätkusuutliku 

majanduskasvu ja tööhõive suurendamist 

ning tagada samal ajal oma kodanike 

sotsiaalne integratsioon ja käsitleda 

rändega seotud probleeme; peab 

kahetsusväärseks, et komisjoni ettepanekus 

ei ole võetud täielikult arvesse parlamendi 

üleskutset võtta meetmeid kliimamuutuste 

vastu; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/18 

Muudatusettepanek  18 

Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Jiří Maštálka, Xabier Benito 

Ziluaga 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Volitus 2018. aasta eelarve kolmepoolseteks läbirääkimisteks 

2017/2043(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 3 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

3. väljendab heameelt selle üle, et 

komisjon otsustas võtta eelarveprojektis 

arvesse 2014.–2020. aasta 

finantsraamistiku muutmise tulemusi juba 

enne selle ametlikku vastuvõtmist nõukogu 

poolt, andes sellega selgelt märku, et 

mitmeaastase finantsraamistiku muutmine 

on väga oluline ja ELi eelarve peab 

muutuma paindlikumaks, et liit saaks uutes 

hädaolukordades tõhusalt tegutseda ja 

rahastada oma poliitilisi prioriteete; 

3. väljendab heameelt selle üle, et 

komisjon otsustas võtta eelarveprojektis 

arvesse 2014.–2020. aasta 

finantsraamistiku muutmise tulemusi juba 

enne selle ametlikku vastuvõtmist nõukogu 

poolt, andes sellega selgelt märku, et 

mitmeaastase finantsraamistiku muutmine 

on väga oluline ja ELi eelarve peab 

muutuma paindlikumaks, et liit saaks uutes 

hädaolukordades tõhusalt tegutseda ja 

rahastada oma poliitilisi prioriteete pärast 

8. juunil 2017 Ühendkuningriigis 

toimunud valimisi; rõhutab lisaks 

vajadust konkreetsete meetmete järele 

selleks, et tagada toetus nendele 

piirkondadele, eelkõige Iirimaale, mida 

mõjutab kõige rohkem läbirääkimiste 

tulemusel liidust lahkumine; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/19 

Muudatusettepanek  19 

Miguel Viegas, Liadh Ní Riada 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Volitus 2018. aasta eelarve kolmepoolseteks läbirääkimisteks 

2017/2043(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 3 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  3 a. nõuab konkreetsete 

toetusprogrammide loomist riikide jaoks, 

kes leiavad, et nende euroala liikmesus ei 

ole enam jätkusuutlik ega võimalik, nähes 

läbirääkimiste tulemusel ühisrahast 

loobumise raamistikus ette piisava 

hüvitise kahjude eest nendele riikidele, 

kes soovivad seda teha; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/20 

Muudatusettepanek  20 

Liadh Ní Riada, Stelios Kouloglou, Xabier Benito Ziluaga 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Volitus 2018. aasta eelarve kolmepoolseteks läbirääkimisteks 

2017/2043(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 4 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

4. kordab oma kindlat veendumust, et 

ELis jätkusuutliku majanduskasvu ning 

stabiilsete ja kvaliteetsete töökohtade 

loomise saavutamiseks on kõige olulisem 

suurendada investeeringuid teadus- ja 

uuendustegevusse, taristusse, haridusse 

ning VKEdesse; väljendab sellega seoses 

heameelt, et programmi „Horisont 2020“, 

Euroopa ühendamise rahastut ja 

programmi „Erasmus+“ soovitakse 

tugevdada, sest need programmid aitavad 

otseselt nimetatud eesmärkide täitmisele 

kaasa; on siiski seisukohal, et neid on vaja 

veelgi tugevdada, võttes eelkõige arvesse 

EFSI rahastamiseks nende 

poliitikavaldkondade rahastamisse tehtud 

kärpeid; 

4. kordab oma kindlat veendumust, et 

ELis jätkusuutliku majanduskasvu ning 

stabiilsete ja kvaliteetsete töökohtade 

loomise saavutamiseks on kõige olulisem 

suurendada investeeringuid teadus- ja 

uuendustegevusse, taristusse, haridusse 

ning VKEdesse; väljendab sellega seoses 

heameelt, et programmi „Horisont 2020“, 

Euroopa ühendamise rahastut ja 

programmi „Erasmus+“ soovitakse 

tugevdada, sest need programmid aitavad 

otseselt nimetatud eesmärkide täitmisele 

kaasa; on siiski seisukohal, et neid on vaja 

veelgi tugevdada, võttes eelkõige arvesse 

EFSI rahastamiseks nende 

poliitikavaldkondade rahastamisse tehtud 

kärpeid; rõhutab, et sellised meetmed, kui 

nendega kaasneb tugev poliitika ja 

investeeringud avaliku sektori 

tugevdamiseks, võivad aidata lõpuks 

vähendada investeeringupuudujääki, 

vähendada erinevusi piirkondade ja 

liikmesriikide vahel ning aidata seega 

suurendada ELi jõukust; 

Or. en 



 

AM\1130095ET.docx  PE605.585v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

3.7.2017 A8-0249/21 

Muudatusettepanek  21 

Miguel Viegas, Xabier Benito Ziluaga 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Volitus 2018. aasta eelarve kolmepoolseteks läbirääkimisteks 

2017/2043(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 5 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  5 a. on seisukohal, et pangandusliidu 

õigusaktid teenivad ELis ainult suure 

finantskapitali huve ja on vastuolus 

peamiste demokraatia põhimõtetega; 

nõuab pangandusliidu õigusaktide 

kehtetuks tunnistamist ja on seisukohal, 

et pangandussüsteemi üle on vaja tagada 

demokraatlik avalikkuse kontroll; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/22 

Muudatusettepanek  22 

Liadh Ní Riada, Stelios Kouloglou, Xabier Benito Ziluaga 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Volitus 2018. aasta eelarve kolmepoolseteks läbirääkimisteks 

2017/2043(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 6 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  6 a. tuletab meelde, et Euroopa 

Kontrollikoda järeldas oma eriaruannetes 

nr 19/2016 ja nr 5/2015, et koostöös 

liikmesriikidega toimuva eelarve täitmise 

raames hallatavad liidu 

rahastamisvahendid, sealhulgas EFSI, on 

ülekapitaliseeritud ning nende puhul oli 

raskusi kulude/tasude kontrolli all 

hoidmise, erakapitali kaasamise ja 

rahalise toetuse uuesti kasutamisega; 

märgib lisaks, et Euroopa Kontrollikoja 

sõnul ning Euroopa Investeerimispanga 

esitatud andmete ja prognooside põhjal on 

praegune tagatis piisav taristu ja 

innovatsiooni komponendi edasise 

toimimisperioodi jaoks ning selle asemel 

soovitatakse kaaluda ELi tagatise 

suurendamist üksnes VKEde komponendi 

puhul, sest see aitaks vähendada 

killustatust EFSI ja muude 

rahastamisvahendite vahel; 

Or. en 

 

 


