
 

AM\1137720ET.docx  PE611.503v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

18.10.2017 A8-0299/13 

Muudatusettepanek  13 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, 

Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos, Marisa Matias, Marina Albiol 

Guzmán, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Ángela 

Vallina 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0299/2017 
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11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

1. rõhutab, et 2018. aasta eelarve 

lugemisel Euroopa Parlamendis on 

täielikult kajastatud Euroopa Parlamendi 

eespool nimetatud 15. märtsi 2017. aasta 

resolutsioonis (eelarve koostamise 

üldsuuniste kohta) ja 5. juuli 2017. aasta 

resolutsioonis (volituse kohta 

kolmepoolseteks läbirääkimisteks) 

ülekaaluka häälteenamusega vastu võetud 

poliitilisi prioriteete; tuletab meelde, et 

jätkusuutlik majanduskasv, töökohad, 

eelkõige noorte tööhõive, julgeolek ja 

kliimamuutused on nende prioriteetide 

keskmes; 

1. 2018. aasta eelarve lugemisel 

Euroopa Parlamendis on kajastatud 

Euroopa Parlamendi eespool nimetatud 

15. märtsi 2017. aasta resolutsioonis 

(eelarve koostamise üldsuuniste kohta) ja 

5. juuli 2017. aasta resolutsioonis (volituse 

kohta kolmepoolseteks läbirääkimisteks) 

vastu võetud poliitilisi prioriteete; nõuab 

tungivalt, et pikaajalised töökohad, 

eelkõige noorte tööhõive, jätkusuutlik 

majanduskasv, kliimamuutused ja 

solidaarsus peaksid olema liidu 
prioriteetide keskmes; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 2 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

2. rõhutab, et liidu ees seisab ikka veel 

palju probleeme, ja on veendunud, et liidu 

eelarvest tuleb eelarvedistsipliini hoides 

kasutusele võtta vajalikud rahalised 

vahendid, et viia poliitilised prioriteedid 

ellu ning võimaldada liidul leida 

konkreetsed lahendused ja reageerida 

tulemuslikult nendele probleemidele; 

rõhutab, et liidu kulutused peaksid 

põhinema Euroopa lisaväärtuse põhimõttel 

ja nende puhul tuleks järgida 

subsidiaarsuse põhimõtet; 

2. rõhutab, et liidu ees seisab ikka veel 

palju probleeme, ja on veendunud, et liidu 

eelarvest tuleb kasutusele võtta vajalikud 

rahalised vahendid, et viia poliitilised 

prioriteedid ellu ning võimaldada liidul 

leida konkreetsed lahendused ja reageerida 

tulemuslikult nendele probleemidele; 

rõhutab, et liidu kulutused peaksid 

põhinema Euroopa lisaväärtuse põhimõttel 

ja nende puhul tuleks järgida 

subsidiaarsuse põhimõtet; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 2 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. rõhutab vajadust lõpetada kohe nii 

riiklikul kui ka ELi tasandil 

kokkuhoiupoliitiline suundumus; nõuab 

tungivalt võimaluste loomist sotsiaalse 

Euroopa tekkeks, mis viiks inimväärse ja 

kvaliteetse pikaajalise tööhõive 

saavutamiseni, et laiendada sotsiaalset 

kaitset ning tagada tervishoiu ja hariduse 

kättesaadavuse kõigile, ning mis põhineks 

sotsiaalsel ühtekuuluvusel, integreerivatel 

kogukondadel ja tugevatel avalikel 

sektoritel, tagades kõrgeima elatustaseme, 

ning mis võtaks arvesse iga piirkonna ja 

liikmesriigi, eelkõige kõige vähem 

arenenud piirkondade ja riikide 

arenguvajadusi, toetades piirkondade ja 

liikmesriikide tegelikku lähenemist ning 

suurendades jõupingutusi praeguste 

majanduslike ja sotsiaalsete puudujääkide 

tõhusaks vähendamiseks; 

Or. en 
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Punkt 4 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 a. nõuab tungivalt Euroopa 

Strateegiliste Investeeringute Fondi 

(EFSI) kritiseerimist ja taunimist selle 

eest, et ta ei suutnud vähendada kogu 

ELis investeeringupuudujääki; väidab 

kindlalt, et selle asemel oleks kogu ELi 

territooriumil pidanud rakendama 

suuremahulist ja ambitsioonikamat 

riikliku investeerimiskava, et aidata 

rakendada strateegilisi struktuuri-

investeeringuid, mis annaksid majanduse, 

avaliku sektori, keskkonna ja ühiskonna 

jaoks suure lisaväärtuse. 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 7 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 7 a. tunneb tõsist muret ebastabiilsuse 

ja ebakindluse suurenemise pärast nii 

Euroopa Liidus kui ka väljaspool seda; 

rõhutab vajadust täiesti uue 

lähenemisviisi järele seoses vajadusega 

uuesti tasakaalustada liidu lähenemisviisi 

ühtekuuluvusele, integratsioonile, rahule, 

säästvale arengule ja inimõigustele; 

kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 

ühendama ja suurendama jõupingutusi 

edasiseks rahu säilitamiseks ja konfliktide 

ennetamiseks; tuletab meelde 

ülemaailmset innustust, mille tekitas 

suure reede kokkulepe, ning samas 

tunnistab, et Ühendkuningriigi 2016. 

aasta referendumi tagajärjel on tekkinud 

enneolematud väljakutsed ja surve; 

kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 

tugevdama oma toetust lepitamisele, ning 

tagada liidu püüdluse kindlustada 2018. 

aasta liidu eelarves täiendava toetuse 

eraldamine rahu rahastamisele, et tagada 

rahu, stabiilsus ja leppimine Iirimaal. 

Or. en 
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Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve – kõik jaod 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 8 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

8. on veendunud, et kuigi rände- ja 

pagulaskriisi haripunkt tundub praegu 

olevat möödas, peab liit olema valmis 

reageerima mis tahes tulevastele 

ootamatustele selles valdkonnas ja 

kasutama rände puhul ennetavamat 

lähenemisviisi; nõuab seepärast tungivalt, 

et komisjon jälgiks pidevalt rubriigi 3 

eraldiste piisavust ja kasutaks täielikult ära 

kõik kehtiva mitmeaastase 

finantsraamistiku alusel olemas olevad 

vahendid, et reageerida õigeaegselt mis 

tahes ootamatustele, milleks võib olla vaja 

lisarahastamist; tuletab meelde, et kuigi liit 

on suutnud kehtestada teatavad 

mehhanismid, mis aitavad olukorraga 

toime tulla, on Ühinenud Rahvaste 

Organisatsiooni Pagulaste Ülemvoliniku 

Ameti (UNHCR) andmetel saabunud 2017. 

aastal praeguse seisuga meritsi Euroopasse 

siiski rohkem kui sada tuhat pagulast ja 

rändajat; on seetõttu otsustanud piiratult 

tugevdada Varjupaiga-, Rände- ja 

Integratsioonifondi ning 

Sisejulgeolekufondi, samuti varjupaiga 

valdkonna eest vastutavaid ameteid, nt 

Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiametit 

(EASO), kellele tuleb eraldada piisavad 

rahalised ja inimressursid; märgib taas, et 

8. on veendunud, et kuigi rände- ja 

pagulaskriisi haripunkt tundub praegu 

olevat möödas, peab liit olema valmis 

reageerima mis tahes tulevastele 

ootamatustele selles valdkonnas ja 

kasutama rände puhul ennetavamat 

lähenemisviisi; nõuab seepärast tungivalt, 

et komisjon jälgiks pidevalt rubriigi 3 

eraldiste piisavust ja kasutaks täielikult ära 

kõik kehtiva mitmeaastase 

finantsraamistiku alusel olemas olevad 

vahendid, et reageerida õigeaegselt mis 

tahes ootamatustele, milleks võib olla vaja 

lisarahastamist; tuletab meelde, et kuigi liit 

on suutnud kehtestada teatavad 

mehhanismid, mis aitavad olukorraga 

toime tulla, on Ühinenud Rahvaste 

Organisatsiooni Pagulaste Ülemvoliniku 

Ameti (UNHCR) andmetel saabunud 2017. 

aastal praeguse seisuga meritsi Euroopasse 

siiski rohkem kui sada tuhat pagulast ja 

rändajat; on seetõttu otsustanud tugevdada 

Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiametit 

(EASO), kellele on vaja eraldada piisavad 

rahalised ja inimressursid; märgib taas, et 

rubriigi 3 ülemmäär on rände- ja 

pagulaskriisi sisemõõtme ja muude 

prioriteetsete programmide, nt kultuuri- ja 

kodakondsuse programmide asjakohase 
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rubriigi 3 ülemmäär on rände- ja 

pagulaskriisi sisemõõtme ja muude 

prioriteetsete programmide, nt kultuuri- ja 

kodakondsuse programmide asjakohase 

rahastamise tagamiseks täiesti ebapiisav; 

rahastamise tagamiseks täiesti ebapiisav; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 9 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 9 a. ei nõustu liidu eelarve mis tahes 

kasutamisega ELi militaristliku 

programmi rahastamise eesmärgil; 

tuletab meelde, et ELi vahenditest, 

sealhulgas komisjoni teadustoetustest ei 

tohi rahastada sõjalisi projekte; rõhutab, 

et kahesuguse kasutusega tehnoloogia 

mõistet ei tohi kasutata võimalusena 

reeglitest möödahiilimiseks, et rahastada 

projekte, millel on tegelikkuses sõjaline 

eesmärk, nt droonid kõrgtehnoloogiliseks 

sõjapidamiseks ja turvavalveks; nõuab 

tungivalt alternatiivsete programmide 

käivitamist, mis toetaksid sotsiaalsemat 

Euroopat ja tugevdaksid kestlikku 

arengut, tugevamat ja 

keskkonnasõbralikku sisenõudlust, mis 

põhineksid progressiivsel töötasul, 

täielikul tööhõivel koos vastavate 

õigustega, sotsiaalhoolekandel, vaesuse ja 

sotsiaalse tõrjutuse likvideerimisel ning 

paremal sotsiaalsel ja majanduslikul 

ühtekuuluvusel; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 16 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

16. on teinud järelduse, et kõikide 

pakiliste vajaduste piisavaks rahuldamiseks 

ning mitmeaastase finantsraamistiku väga 

väikeseid 2018. aasta varusid arvesse 

võttes tuleb kasutusele võtta kõik 

mitmeaastase finantsraamistiku määruses 

paindlikkuse seisukohast kasutada olevad 

vahendid; eeldab, et nõukogu toetab seda 

lähenemisviisi ja lepitusmenetluse käigus 

saavutatakse hõlpsasti kokkulepe, mis 

võimaldab liidul olukorraga toime tulla ja 

eesseisvatele probleemidele tulemuslikult 

reageerida; rõhutab, et igal eelarveaastal 

esinevad kõrvalekalded kehtiva 

mitmeaastase finantsraamistiku esialgsest 

programmitööst toetavad 2020. aasta järgse 

mitmeaastase finantsraamistiku 

ülemmäärade tõstmist; 

16. on teinud järelduse, et kõikide 

pakiliste vajaduste piisavaks rahuldamiseks 

ning mitmeaastase finantsraamistiku väga 

väikeseid 2018. aasta varusid arvesse 

võttes tuleb kohaldada kõiki mitmeaastase 

finantsraamistiku määruses paindlikkuse ja 

ülemmäärade olulise suurendamise 

seisukohast kasutada olevaid vahendeid; 

eeldab, et nõukogu toetab seda 

lähenemisviisi ja lepitusmenetluse käigus 

saavutatakse hõlpsasti kokkulepe, mis 

võimaldab liidul olukorraga toime tulla ja 

eesseisvatele probleemidele tulemuslikult 

reageerida; rõhutab, et igal eelarveaastal 

esinevad kõrvalekalded kehtiva 

mitmeaastase finantsraamistiku esialgsest 

programmitööst toetavad 2020. aasta järgse 

mitmeaastase finantsraamistiku 

ülemmäärade tõstmist; 

Or. en 
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Punkt 24 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

24. rõhutab, kui oluline on edendada 

kaitseuuringutealast koostööd Euroopas, 

et tegeleda oluliste 

võimekuspuudujääkidega ajal, mil 

rahvusvahelised muutused ja ebakindlus 

nõuavad üha enam, et Euroopa 

suurendaks oma kaitsealaseid 

jõupingutusi; on veendunud, et liidu 

tasandil tehtavad täiendavad 

kaitseuuringute valdkonna kulutused 

tuleks kompenseerida kokkuhoiuga 

riiklikul tasandil; toetab kaitsealaste 

teadusuuringute ettevalmistavale 

meetmele ette nähtud assigneeringute 

suurendamist; nõuab kaitseuuringute 

programmi, millele nähtaks järgmises 

mitmeaastases finantsraamistikus ette 

eraldi eelarve, kuid kordab oma 

pikaajalist seisukohta, mille kohaselt 

rahastatakse uusi algatusi uutest 

assigneeringutest, mitte liidu 

olemasolevate projektide arvelt; rõhutab 

lisaks vajadust suurendada Euroopa 

kaitsetööstuse konkurentsivõimet ja 

innovatiivsust; 

välja jäetud 

Or. en 
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Punkt 27 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 27 a. rõhutab vajadust tugevdada 

Euroopa ühtekuuluvuspoliitikat ajal, mil 

süveneb piirkondlik, majanduslik ja 

sotsiaalne ebavõrdsus, ning teeb seetõttu 

ettepaneku tühistada Euroopa 

Regionaalarengu Fondiga (ERF) seotud 

eelarveridadel kõik nõukogu poolt 

väljapakutud kärped; 

Or. en 

 

 


