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Punkt 5 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

5. väljendab oma poliitilist toetust 

Euroopa solidaarsuskorpuse loomisele ja 

tunneb heameelt komisjoni esitatud 

sellekohase seadusandliku ettepaneku üle; 

on siiski arvamusel, et enne kui tehakse 

otsus Euroopa solidaarsuskorpuse 

rahastamise kohta ja võetakse vastu 

asjakohane määrus seadusandliku 

tavamenetluse kohaselt, ei tuleks sel 

eesmärgil rahaliste vahendite eraldamist 

2018. aasta eelarves ette näha; on seetõttu 

otsustanud, et asjakohased assigneeringud 

ja ümberpaigutamised, mille komisjon on 

2018. aasta eelarve projekti lisanud, tuleks 

praegu tühistada, kuna 2018. aasta eelarve 

kohta tehtav otsus ei tohiks mingil viisil 

eelnevalt mõjutada seadusandlike 

läbirääkimiste tulemust; on jätkuvalt 

täielikult veendunud, et kui läbirääkimisi 

asjakohase määruse üle ei viida lõpule 

enne 2018. aasta eelarvemenetluse lõppu, 

tuleks otsus Euroopa solidaarsuskorpuse 

rahastamise kohta lisada järgmise aasta 

eelarvesse viivitamatult paranduseelarve 

kaudu;  

5. väljendab vastuseisu Euroopa 

solidaarsuskorpuse loomisele ja lükkab 

tagasi komisjoni esitatud sellekohase 

seadusandliku ettepaneku; on arvamusel, et 

sel eesmärgil rahaliste vahendite eraldamist 

ei tuleks 2018. aasta eelarves ette näha; on 

seetõttu otsustanud, et asjakohased 

assigneeringud ja ümberpaigutamised, 

mille komisjon on 2018. aasta eelarve 

projekti lisanud, tuleks alaliselt tühistada;  

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 61 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 61 a. nõuab seoses komisjoni liikmete 

sõidukulusid puudutavate hiljutiste 

paljastustega suuremat 

aruandluskohustust, tagades, et 

kõnealune teave tehakse üldsusele 

kättesaadavaks; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 84 a. on kindlalt arvamusel, et oli vale 

vabastada fraktsioonid eelmisest personali 

vähendamise eesmärgist, ja on lisaks 

vastu otsusele anda neile 

administratsioonis vähendatud 

ametikohtade arvelt 76 ametikohta 

juurde; nõuab seetõttu, et fraktsioonide 

ametikohtade arvu vähendataks 76 võrra 

ja kohaldataks 5 % vähendamist; 

Or. en 

 

 


