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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

8.3.2018 A8-0048/13 

Muudatusettepanek  13 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Järgmine mitmeaastane finantsraamistik ja 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku 

suhtes võetava parlamendi seisukoha ettevalmistamine 

2017/2052(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 14 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

14. on seisukohal, et Euroopa saab 

tugevamaks ja sihikindlamaks ainult siis, 

kui talle eraldatakse rohkem raha; nõuab 

nimetatud eesmärke ja prioriteete ning 

Ühendkuningriigi liidust väljaastumist 

arvesse võttes, et liidu eelarve peab olema 

palju suurem; on arvamusel, et 

finantsraamistiku jaoks on vaja kulude 

ülemmäära, mis moodustab 27 ELi 

liikmesriigi kogurahvatulust 1,3 %, 

võtmata seejuures arvesse kõiki neid 

vahendeid, mida ülemmäärade sisse ei 

arvestata; 

välja jäetud 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

8.3.2018 A8-0048/14 

Muudatusettepanek  14 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Järgmine mitmeaastane finantsraamistik ja 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku 

suhtes võetava parlamendi seisukoha ettevalmistamine 

2017/2052(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 15 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

15. on veendunud, et kui nõukogu ei 

nõustu liikmesriikide makseid ELi 

eelarvesse järsult suurendama, saab 

järgmist finantsraamistikku piisavas 

summas rahastada ainult siis, kui 

võetakse kasutusele uued, päriselt ELi-le 

kuuluvad omavahendid; 

välja jäetud 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

8.3.2018 A8-0048/15 

Muudatusettepanek  15 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Järgmine mitmeaastane finantsraamistik ja 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku 

suhtes võetava parlamendi seisukoha ettevalmistamine 

2017/2052(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 39 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

39. nõuab eelkõige, et 

paindlikkusinstrumendi rahastamispaketti 

suurendataks märkimisväärselt, nii et iga-

aastane eraldis oleks vähemalt 2 miljardit 

eurot; tuletab meelde, et 

paindlikkusinstrument ei ole seotud ühegi 

konkreetse poliitikavaldkonnaga ja selle 

võib seetõttu kasutusele võtta igal 

vajalikuks peetaval eesmärgil; on seetõttu 

seisukohal, et sellest vahendist võib katta 

kõiki uusi rahastamisvajadusi, mis 

finantsraamistiku kestuse ajal tekivad; 

välja jäetud 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

8.3.2018 A8-0048/16 

Muudatusettepanek  16 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Järgmine mitmeaastane finantsraamistik ja 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku 

suhtes võetava parlamendi seisukoha ettevalmistamine 

2017/2052(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 40 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

40. juhib tähelepanu sellele, et 

hädaabireservist on võimalik anda 

kolmandatele riikidele ettenägematute 

sündmuste korral kiiresti spetsiifilist abi, 

ning rõhutab, et praegustes oludes on see 

eriti tähtis; nõuab, et sellele nähtaks ette 

palju suurem rahastamispakett: igal 

aastal kuni 1 miljard eurot; 

välja jäetud 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

8.3.2018 A8-0048/17 

Muudatusettepanek  17 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Järgmine mitmeaastane finantsraamistik ja 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku 

suhtes võetava parlamendi seisukoha ettevalmistamine 

2017/2052(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 42 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

42. on seisukohal, et EGFi puhul, 

millega väljendatakse ELi solidaarsust ja 

toetatakse töötajaid, kes on kaotanud töö 

maailmakaubanduses globaliseerumise 

või üleilmse majandus- ja finantskriisi 

tõttu toimunud suurte struktuurimuutuste 

tagajärjel, ei ole kõiki võimalusi ära 

kasutatud ja seda vahendit saaks 

parandada ja selle saaks integreerida 

pikaajalisse strateegiasse, et jõuda kõigis 

liikmesriikides koondatud töötajateni ja 

aidata nad uuesti tööturule; on 

seisukohal, et kui EGFi hakatakse läbi 

vaatama, tuleks analüüsida selle 

kohaldusala ja seda muude vahenditega 

paremini koordineerida; on seisukohal, et 

läbivaadatud EGFile tuleks uues 

finantsraamistikus tagada vähemalt 

praegusega samaväärne iga-aastane 

eraldis; 

välja jäetud 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

8.3.2018 A8-0048/18 

Muudatusettepanek  18 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Järgmine mitmeaastane finantsraamistik ja 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku 

suhtes võetava parlamendi seisukoha ettevalmistamine 

2017/2052(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 43 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

43. teeb ettepaneku luua 

finantsraamistikku erireserv, kuhu 

paigutatakse kõikide erivahendite 

rahastamispakettidest kasutamata jäänud 

assigneeringud; on seisukohal, et seda 

reservi peaks olema võimalik kasutada 

ajaliste piiranguteta; nõuab, et seda 

reservi kasutataks eelarvepädevate 

institutsioonide otsuse alusel ükskõik 

millise finantsraamistiku erivahendi 

jaoks, millest tuleb vahendeid eraldada 

rohkem, kui vastava erivahendi 

rahastamispaketis on raha ette nähtud; 

välja jäetud 

Or. en 



 

AM\1147931ET.docx  PE616.074v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

8.3.2018 A8-0048/19 

Muudatusettepanek  19 

André Elissen, Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Järgmine mitmeaastane finantsraamistik ja 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku 

suhtes võetava parlamendi seisukoha ettevalmistamine 

2017/2052(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 76 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

76. nõuab seepärast järgmise 

mitmeaastase finantsraamistiku raames 9. 

raamprogrammi jaoks eraldatava üldise 

eelarve olulist suurendamist, nii et see 

oleks vähemalt 120 miljardit eurot; peab 

seda summat Euroopa ülemaailmse 

konkurentsivõime ning teadusliku, 

tehnoloogilise ja tööstusliku 

juhtpositsiooni, ühiskondlikele 

probleemidele reageerimise, aga ka ELi 

kliimaeesmärkide ja kestliku arengu 

eesmärkide saavutamise seisukohalt 

asjakohaseks; nõuab eelkõige 

jõupingutuste tegemist, et ergutada 

murrangulist ja turgu loovat 

innovatsiooni, eelkõige VKEde jaoks; 

76. nõuab seepärast järgmise 

mitmeaastase finantsraamistiku raames 9. 

raamprogrammi jaoks eraldatava üldise 

eelarve olulist kärpimist; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/20 

Muudatusettepanek  20 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Järgmine mitmeaastane finantsraamistik ja 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku 

suhtes võetava parlamendi seisukoha ettevalmistamine 

2017/2052(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 81 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

81. kordab oma kindlat toetust 

Euroopa Strateegiliste Investeeringute 

Fondile (EFSI), mille eesmärk on kaasata 

praeguse mitmeaastase finantsraamistiku 

raames reaalmajandusse uute 

investeeringutena 500 miljardit eurot; 

usub, et EFSI on juba andnud tugeva ja 

sihipärase tõuke majandussektoritele, mis 

soodustavad kestlikku majanduskasvu ja 

töökohtade loomist; rõhutab, et EFSI 

mõju VKEde rahastamisele on olnud 

kogu liidus positiivne; väljendab seetõttu 

heameelt selle üle, et komisjon kavatseb 

esitada seadusandliku ettepaneku 

kõnealuse investeerimiskava jätkamiseks 

ja parandamiseks uue mitmeaastase 

finantsraamistiku raames koos sihipärase 

eelarvega, mida ei tohiks rahastada 

olemasolevate poliitikavaldkondade ega 

programmide arvelt; rõhutab, et mis tahes 

seadusandlik ettepanek peaks põhinema 

komisjonipoolse läbivaatamise ja 

sõltumatu hindamise järeldustel; ootab, et 

uues ettepanekus tegeletakse 

tulemuslikult ka kõikide EFSI 

rakendamise probleemidega ja 

suurendatakse muu hulgas fondi 

geograafilist hõlmavust, et sellest saadav 

kasu oleks tuntav kogu liidus; 

välja jäetud 
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