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2018. aasta eelarve – volitus kolmepoolseteks läbirääkimisteks 

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. endiselt kritiseerib ja taunib 

Euroopa Strateegiliste Investeeringute 

Fondi (EFSI), kuna fondil ei ole 

õnnestunud vähendada 

investeeringupuudujääki ELis; toonitab, 

et ELi piirkondade lõikes oleks selle 

asemel tulnud ellu viia mahukas ja 

ambitsioonikam investeerimiskava, et 

aidata viia ellu strateegilisi, struktuurseid 

investeeringuid, mis annaksid suurt 

lisaväärtust majandusele, avalikule 

sektorile, keskkonnale ja ühiskonnale. 
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Punkt 7 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

7. võtab rahuloluga teadmiseks ELi 

algatused kaitseuuringute ning 

tehnoloogia arendamise ja hankimise 

valdkonnas, mis aitavad luua vastavas 

sektoris mastaabisäästu ja suurema 

kooskõlastamise liikmesriikide vahel ning 

toovad õige arendamise korral kaasa 

mõistlikumad kaitsekulutused ja 

võimaldavad säästu liikmesriikide 

tasandil; rõhutab samuti vajadust 

suurendada Euroopa kaitsetööstuse 

konkurentsivõimet ja innovatiivsust; 

tuletab meelde oma varasemat seisukohta, 

et selle valdkonna uute algatuste 

rahastamiseks tuleks eraldada lisaraha, 

mitte kärpida olemasolevate 

programmide, sealhulgas Euroopa 

ühendamise rahastu eelarvet; 

Välja jäetud 

Or. en 
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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 täitnud 

Euroopa Parlamendi nõuet esitada idee 

„Interraili Euroopa sõidukaart 18. 

sünnipäevaks“ kohta hinnang ja 

asjaomased ettepanekud; usub, et sellised 

ettepanekud on vaatamata nende 

Euroopa-teadvuse edendamise 

potentsiaalile ebapiisavad, ja toonitab, et 

vaja on programme, millega tugevdatakse 

sotsiaalset integratsiooni, mille eesmärk 

on vähendada sotsiaalset ebavõrdsust 

püsivate ja stabiilsete töökohtade loomise 

kaudu; rõhutab, et uute projektide 

rahastamiseks tuleb kasutada uusi rahalisi 

vahendeid, ja nõuab kõigi selliste 

olemasolevate programmide edasist 

tugevdamist, mille eesmärk on edendada 

sotsiaalset kaasatust ja integratsiooni; 

kordab, et nõuab komisjonilt endiselt selle 

idee kohta asjaomaste ettepanekute 

esitamist; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 8 a. peab esildatud Euroopa 

sotsiaalõiguste sammast ja 

aruteludokumenti Euroopa sotsiaalse 

mõõtme üle ülimalt kahetsusväärseks, 

kuna need on eksitavad ja ebamäärased 

ning nendega püütakse juhtida 

tähelepanu kõrvale kokkuhoiumeetmetest, 

mis avaldasid võimendavat mõju sügavale 

majanduskriisile ELis ning on 

võimendanud ebakindlaid töösuhteid ja 

ebavõrdsust naiste ja meeste vahel; 

mõistab hukka välja pakutud 

institutsioonide ühise teadaande Euroopa 

sotsiaalõiguste samba kohta, mille abil 

püütakse kehtestada Euroopa tasandil 

ühtlaselt madalat sotsiaalõiguste 

standardit, millega nõrgestatakse töötajate 

töö- ja sotsiaalseid õigusi ja mille abil 

püütakse veelgi süvendada kodanike 

ekspluateerimist ja vaesumist, püüdes 

seejuures seadustada selliseid 

antisotsiaalseid ja ebademokraatlikke 

instrumente nagu majanduse juhtimise 

raamistik, Euroopa poolaasta ning 

fiskaalkokkulepe; kinnitab, et reaalne 

sotsiaalpoliitika on saavutatav üksnes 

teises Euroopas, mis ütleb lahti 

kasinusrežiimist ning konkurentsi-, 

liberaliseerimise ja tööturu 

dereguleerimise poliitikast, mis õõnestab 

sotsiaalseid ja töötajate õigusi 
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Punkt 9 

 

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 

poliitikate rahastamist; 

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 – mis 

näevad ette tulemusliku tegelemise noorte 

tööpuuduse probleemiga – saavutamiseks 

selgelt ebapiisavad; toonitab, et noorte 

tööpuudusele on kogu Euroopa Liidus 

vaja tulemuslikult reageerida; rõhutab, et 
noorte tööhõive algatus vajab täiendavaid 

vahendeid, et tegelda tulemuslikult noorte 

tööpuuduse probleemiga, ning kutsub 

komisjoni ja nõukogu üles tugevdama 

selle assigneeringud oluliselt; rõhutab, et 

üksnes jõuline noorte tööhõive algatus 

suudab aidata kaasa liidu peamiste 

eesmärkide saavutamisele, milleks on 

majanduskasv ja inimväärsete, 

kvaliteetsete ja pikaaegsete töökohtade ja 

kutseoskuste loomine; toonitab, et noorte 
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tööhõive algatust tuleks oluliselt 

tugevdada ja paremaks muuta, et selle 

mõju tooks tõelist Euroopa lisaväärtust 

noorte tööhõivepoliitikasse liikmesriikides, 

ja toonitab, et see ei asenda endiste riiklike 

poliitikate rahastamist; 

Or. en 
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2017/2043(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 10 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 10 a. tunneb tõsist muret ELi rahaliste 

vahendite tulevikku käsitlevas komisjoni 

aruteludokumendis sisalduvate 

ettepanekute üle vähendada 

ühtekuuluvuspoliitika rahastamist, siduda 

rahastamine tihedamalt majanduse 

juhtimise, Euroopa poolaasta ja nn 

struktuurireformidega ning näha ette 

rahastamisvahendite ulatuslikum 

kasutamine; on veendunud vajaduses 

säilitada ühtekuuluvuspoliitika osakaal 

ELi eelarves pärast 2020. aastat vähemalt 

praegusel tasemel, kui seda ei suurendata, 

võttes arvesse keerukaid sise- ja 

välisprobleeme, mida tuleb selle poliitika 

abil selle eesmärke silmas pidades 

lahendada; on seisukohal, et seda 

poliitikat ei või mingil juhul – ka mitte 

Brexiti tingimustes – nõrgestada ning 

selle osakaalu ELi kogueelarves ei tohiks 

vähendada, suunates vahendeid uute 

probleemide lahendamisse; on vastu 

makromajanduslikele tingimustele ja 

rõhutab, et iga seos ühtekuuluvuspoliitika 

ja Euroopa poolaasta majanduse 

juhtimise protsesside vahel peab olema 

tasakaalustatud, vastastikune ja 

mittekaristav kõigi huvitatud isikute 

jaoks; on vastu rahastamisvahendite 

kasutamise siduvatele kvantitatiivsetele 

sihttasemetele ning rõhutab, et 
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Raport A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 
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2017/2043(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 18 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 18 a. nõuab Euroopa Investeerimisfondi 

tegevuse hindamist, eriti mis puudutab 

fondi mõju püsivate ja kvaliteetsete 

töökohtade loomisele, VKEde loomisele ja 

rakendamisele ning majanduskasvule 

kohalikul, piirkondlikul ja riiklikul 

tasandil; rõhutab, et Euroopa 

Investeerimisfond ei edenda tõelist 

investeerimispoliitikat, mis aitaks 

likvideerida tööpuuduse, eriti vaeseimates 

piirkondades ning äärepoolseimates 

liikmesriikides; väljendab oma vastuseisu 

kehtivale mitmeaastasele 

finantsraamistikule, toonitades, et kiiresti 

on vaja ellu viia uued sihipärased 

meetmed, toetamaks kõige vaesemaid 

inimesi ning majanduskasvu ja arengut 

kõige vaesemates piirkondades, kus 

kokkuhoiupoliitika tagajärjed end kõige 

rohkem tunda annavad; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 23 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 23 a. mõistab rangelt hukka selle, et 

programmi „Horisont 2020“ kaudu 

rahastatakse Iisraeli äriühinguid, mis 

osalevad aktiivselt Iisraeli teostatavas 

rahvusvahelise õiguse ja inimõiguste 

rikkumises Palestiina aladel; on 

seisukohal, et üksi sõjaväe jaoks 

teadusuuringuid tegev ettevõtjat ei peaks 

saama rahastust ELi eelarvest; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 33 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 33 a. mõistab hukka jätkuvad sammud 

ELi militariseerimise poole; lükkab tagasi 

Euroopa julgeolekustrateegia ning ELi 

ühise välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) 

ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika 

(ÜJKP); nõuab ELi ja NATO koostöö 

lõpetamist ja lükkab tagasi NATO 

praeguse laienemispoliitika; nõuab 

kõikide välisriikide sõjaväebaaside 

likvideerimist Euroopas; 

Or. en 
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2017/2043(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 55 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 55 a. tuletab meelde otsust, mille 

Euroopa Parlament tegi seoses 

parlamendi 2017. aasta 

eelarvemenetlusega ja milles nähakse ette 

teenistuse loomine kõikidel täiskogu 

aruteludel rahvusvahelises viipekeeles 

tõlke pakkumiseks, ning palub 

administratsioonil see otsus viivitamata 

täita; 

Or. en 
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Punkt 15 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 15 a. rõhutab, et Euroopa Liidu 

Solidaarsusfond (ELSF), mis loodi 

selleks, et tegutseda suurte 

loodusõnnetuste korral ning väljendada 

ülejäänud Euroopa solidaarsust 

katastroofipiirkondadega Euroopas, on 

väga tähtis, ja võtab teadmiseks, et ELSFi 

kulukohustuste ja maksete 

assigneeringuid on eelarveprojektis 

suurendatud; palub komisjonil 

viivitamata hinnata, kas assigneeringuid 

oleks vaja veel rohkem suurendada, võttes 

arvesse eelkõige Itaalias toimunud 

maavärinaid ning Hispaania ja Portugali 

(inimelude traagilist kaotust põhjustanud) 

tulekahjusid, mis on kaasa toonud 

ulatuslikud laastavad tagajärjed eelkõige 

ebasoodsamas olukorras olevate 

piirkondade inimeste jaoks; nõuab selle 

fondi kasutuselevõtmise eeskirjade 

kohandamist, et võimaldada suuremat 

paindlikkust ja vahendite õigeaegset 

kasutuselevõttu ning et neid vahendeid 

saaks kasutada rohkemate eri tüüpi 

ränkade tagajärgedega katastroofide 

puhul ja et rahalisi vahendeid oleks 

pärast katastroofi toimumist võimalik 

kiiremini kätte saada; 
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Martina Michels, Stelios Kouloglou 
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Raport A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

2018. aasta eelarve – volitus kolmepoolseteks läbirääkimisteks 

2017/2043(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Volitus 7 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 – võttes arvesse oma 13. juuni 2017. 

aasta resolutsiooni ELi 

ühtekuuluvuspoliitika põhielementide 

kohta pärast 2020. aastat1, 

________ 

1 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0254. 

Or. en 

 

 


