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Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve – kõik jaod 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

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. kordab oma muret seoses ELi 

eelarve vahenditega ja nende rolliga 

konkreetsete lahenduste pakkumisel 

kodanike vajadustele ning suurenevatele 

raskustele, millega nad kokku puutuvad, 

nagu töötus, majanduslangus, vaesus, 

rändekriis ja julgeolekuohud; rõhutab 

vajadust hinnata nõuetekohaselt, milliseid 

vahendeid saaks paremini hallata riigi 

tasandil, et täielikult järgida subsidiaarsuse 

põhimõtet; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

4. jääb truuks oma Euroopa 

Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) 

läbirääkimistel antud lubadustele, nimelt 

vähendada iga-aastase eelarvemenetluse 

käigus võimalikult palju mõju, mida 

EFSIga seotud kärped avaldavad 

programmile „Horisont 2020“ ja Euroopa 

ühendamise rahastule; teeb seetõttu 

ettepaneku need kärped tasaarveldada 

kõnealuse kahe programmi algse 

aastaprofiili taastamisega, et nendega 

suudetaks täielikult saavutada 

asjakohaste õigusaktide vastuvõtmise 

käigus kokku lepitud eesmärgid; 

4. rõhutab, et Euroopa Strateegiliste 

Investeeringute Fond (EFSI) ei ole suutnud 

majanduskasvu tagada ega töötusega 

võidelda; teeb seetõttu ettepaneku selle 

rahastamine lõpetada, nii et liikmesriigid 

saaksid kasutada seda raha millekski, mis 

nende kodanikele ka tegelikult kasulik on; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

6. on mures asjaolu pärast, et noorte 

töötus on ikka veel enneolematul tasemel, 

ja on veendunud, et selleks, et mitte seada 

ohtu kogu noorte eurooplaste põlvkonna 

tulevikku, tuleb võtta lisameetmeid; on 

seetõttu otsustanud eraldada noorte 

tööhõive algatusele rohkem raha, kui 

komisjon 2018. aastaks on ette näinud; 

rõhutab, et sellist assigneeringute 

suurendamist tuleks pidada niisuguse 

üldise eraldise täienduseks, mis kiideti 

noorte tööhõive algatuse puhul poliitiliselt 

heaks mitmeaastase finantsraamistiku 

muutmisel, ja mitte lihtsalt sooviks kanda 

üldisest eraldisest 2018. aasta eelarvesse 

suurem summa; 

6. on mures asjaolu pärast, et noorte 

töötus on ikka veel enneolematul tasemel; 

rõhutab, et noorte tööhõive algatus ei 

tulnud selle hädaolukorra lahendamisega 

toime; on veendunud, et tööhõive- ja 

sotsiaalpoliitika algatused peaksid tulema 

eeskätt liikmesriikidelt ja et kodanike 

probleemidele ei ole võimalik leida 

lahendusi täiendavaid ELi piiranguid 

kehtestades, sest liikmesriikidel endil on 

kõige paremad võimalused oma kodanike 

ootuste, sealhulgas nende sotsiaalsete ja 

majanduslike ootuste täitmiseks; 

Or. en 
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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 

rubriigi 3 ülemmäär on rände- ja 

8. tunnistab, et hoolimata aastatele 

2015, 2016 ja 2017 jaotatud oluliste 

eelarvevahendite kasutamisest rände- ja 

pagulaskriisiga tegelemiseks, ei ole 

lahendust veel leitud; rõhutab liidu 

poliitika suutmatust rändevooge ja 

inimkaubandust ennetada; 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

pagulaskriisi sisemõõtme ja muude 

prioriteetsete programmide, nt kultuuri- ja 

kodakondsuse programmide asjakohase 

rahastamise tagamiseks täiesti ebapiisav; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

9. rõhutab, et rubriiki 3 on viimastel 

aastatel ulatuslikult kasutatud selleks, et 

tegeleda rände- ja pagulaskriisiga, ning et 

selliseid meetmeid tuleks jätkata nii kaua 

kui vajalik; rõhutab, et hiljuti kogu liidus 

esinenud julgeolekuprobleemide valguses 

tuleks rubriigist 3 vahendite eraldamisel 

pöörata tähelepanu ka meetmetele, mille 

tagajärjel suureneb liidu kodanike 

julgeolek; on sel põhjusel otsustanud 

tugevdada justiits- ja siseküsimuste 

valdkonna ameteid, mis suurenenud 

töökoormuse ja lisaülesannete tõttu on 

viimastel aastatel kannatanud töötajate ja 

rahastamise vähesuse tõttu; 

9. kordab oma muret seoses selliste 

vahendite rolliga nagu Sisejulgeolekufond 

(ISF) ning Varjupaiga-, Rände- ja 

Integratsioonifond (AMIF) rände- ja 

pagulaskriisi tagajärgede ohjamisel; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 50 a. rõhutab, et raha eraldamine 

Türgile, kes mitmeid vabaduse ja 

demokraatia aluspõhimõtteid ei austa, 

tuleb viivitamata lõpetada; 

Or. en 

 

 


