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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

8.3.2018 A8-0048/118 

Muudatusettepanek  118 

Martina Michels, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, 

Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Paloma López 

Bermejo 

fraktsiooni GUE/NGL 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 89 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  89 b. peab äärmiselt oluliseks, et 

ühtekuuluvuspoliitika hõlmaks jätkuvalt 

kõiki ELi piirkondi ja jääks liidu 

peamiseks solidaarsuse, arengu ja 

investeerimise vahendiks, mis põhineb 

pikaajalisel strateegial ja väljavaadetel 

ning millel on väljakutsetele vastav 

eelarve; nõuab seetõttu ELi kulude 

praeguse 1% suuruse ülemmäära 

suurendamist vähemalt 1,3%-ni kogu ELi 

rahvamajanduse kogutulust, et oleks 

võimalik jätkata olemasolevate 

poliitikavaldkondade toetamist, vältides 

samal ajal nende arvelt uute väljakutsete 

rahastamist ning säilitades samas 

ühtekuuluvuspoliitika osakaalu praegusel 

tasemel, st enam kui kolmandiku ulatuses 

mitmeaastasest finantsraamistikust; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/119 

Muudatusettepanek  119 

Younous Omarjee, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří 

Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz 

fraktsiooni GUE/NGL 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 89 c (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  89 c. rõhutab, et kuigi 

ühtekuuluvuspoliitika vahendid toovad 

esmajärjekorras kasu kõige vähem 

arenenud piirkondadele, peaksid 

ühtekuuluvuspoliitika prioriteetsete 

investeerimisvaldkondade hulka kuuluma 

ka rikkamate piirkondade sees asuvad 

vaeseimad alad linnas ja maal; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/120 

Muudatusettepanek  120 

Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, João Ferreira, Luke Ming 

Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří 

Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, João Pimenta Lopes, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, 

Miguel Viegas 

fraktsiooni GUE/NGL 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 90 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

90. on seisukohal, et 2020. aasta järgse 

ühtekuuluvuspoliitika rahastamise 

säilitamine ELi 27 liikmesriigis vähemalt 

aastate 2014–2020 eelarve tasemel 

(püsivhindades) on äärmiselt oluline; 

rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitika vahendite 

eraldamise üheks parameetriks peaks 

jääma SKP, kuid on arvamusel, et seda 

tuleks täiendada sotsiaalsete, 

keskkonnaalaste ja demograafiliste 

lisanäitajatega, et võtta kõikides 

liikmesriikides paremini arvesse uut liiki 

ebavõrdsust ELi piirkondade vahel ja 

nende sees; toetab uuel programmitöö 

perioodil ka selliste elementide säilitamist, 

mis on muutnud ühtekuuluvuspoliitika 

praeguse mitmeaastase finantsraamistiku 

raames tänapäevasemaks ja rohkem 

tulemustele orienteerituks (nt temaatiline 

suunitlus, eeltingimused, tulemusraamistik 

ja seotus majanduse juhtimisega); 

90. on seisukohal, et 2020. aasta järgse 

ühtekuuluvuspoliitika rahastamise 

säilitamine ELi 27 liikmesriigis vähemalt 

aastate 2014–2020 eelarve tasemel 

(püsivhindades) on äärmiselt oluline; on 

äärmiselt mures komisjoni hiljutiste 

avalduste pärast, mis käsitlevad 

ühtekuuluvuspoliitika eelarve võimalikke 

ulatuslikke kärpeid, mida võidakse teha 

järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 

raames ja mis jätaks teatavad piirkonnad 

või isegi enamuse nendest 

ühtekuuluvuspoliitika kohaldamisalast 

välja; soovib, et eelarve vastaks 

piirkondade ees seisvatele väljakutsetele 

ning nõuab, et ühtekuuluvuspoliitikat ei 

muudetaks kohandamisotstarbeliseks 

muutujaks; juhib tähelepanu sellele, et 

kõikide ELi piirkondade hõlmamine 

ühtekuuluvuspoliitikaga on Euroopa 

Parlamendi jaoks vaieldamatult vajalik 

element; rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitika 

vahendite eraldamise üheks parameetriks 

peaks jääma SKP, kuid on arvamusel, et 

seda tuleks täiendada sotsiaalsete, 

keskkonnaalaste ja demograafiliste 

lisanäitajatega, et võtta kõikides 
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liikmesriikides paremini arvesse uut liiki 

ebavõrdsust ELi piirkondade vahel ja 

nende sees; on veendunud, et tulevase 

ühtekuuluvuspoliitika suur väljakutse on 

pakkuda keskmise sissetulekuga 

piirkondadele piisavat toetust nende 

positiivsete arengutee säilitamiseks, ning 

et ühtekuuluvuspoliitika peab vähendama 

erinevusi piirkondade vahel ja nende sees 

ning vältima haavatavate piirkondade 

mahajäämist, ning kaaluma sel eesmärgil 

üleminekupiirkondade kategooria jaoks 

saadaolevate vahendite ulatuse ja 

osakaalu suurendamist; toetab uuel 

programmitöö perioodil ka selliste 

elementide säilitamist, mis on muutnud 

ühtekuuluvuspoliitika praeguse 

mitmeaastase finantsraamistiku raames 

tänapäevasemaks ja rohkem tulemustele 

orienteerituks (nt. temaatiline suunitlus ja 

tulemusraamistik); 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/121 

Muudatusettepanek  121 

Martina Michels, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, 

Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, 

Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Helmut Scholz 

fraktsiooni GUE/NGL 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 90 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  90 a. kordab oma seisukohta, et 

ühtekuuluvuspoliitikale ei tohiks seada 

Euroopa tasandil tingimusi, mida 

kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused 

ja teised abisaajad ei saa mõjutada; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/122 

Muudatusettepanek  122 

Younous Omarjee, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, 

Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Liadh 

Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, Martina Michels 

fraktsiooni GUE/NGL 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 90 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  90 b. on seisukohal, et järgmises 

mitmeaastases finantsraamistikus tuleks 

ette näha piisavad vahendid, et saavutada 

liidu äärepoolseimates piirkondades 

majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne 

ühtekuuluvus ning rakendada nendes 

piirkondades Euroopa Liidu toimimise 

lepingu artiklis 349 sätestatud 

erimeetmeid kooskõlas eesmärkide ja 

põhimõtetega, mis on sätestatud komisjoni 

teatises tugevama uuendatud strateegilise 

partnerluse kohta ELi äärepoolseimate 

piirkondadega; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/123 

Muudatusettepanek  123 

Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

fraktsiooni GUE/NGL 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 91 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

91. on kindlalt pühendunud Euroopa 

Liidu toimimise lepingu artiklist 9 

tulenevale kohustusele saavutada 
sotsiaalne Euroopa ja rakendada Euroopa 

sotsiaalõiguste sammast, mis põhineb väga 

konkurentsivõimelise sotsiaalse 

turumajanduse jätkusuutlikul kasvul ning 

mille eesmärk on saavutada täielik 

tööhõive ja sotsiaalne progress, edendades 

samas naiste ja meeste võrdõiguslikkust, 

põlvkondadevahelist solidaarsust ja laste 

õiguste kaitset, mis on sätestatud 

aluslepingus; toonitab, et selliseks 

rakendamiseks tuleb sotsiaalpoliitikat 

piisavalt rahastada, ja rõhutab, et sellest 

tulenevalt tuleb suuremal määral rahastada 

olemasolevaid vahendeid, mis nende 

eesmärkide saavutamisele kaasa aitavad, 

nagu Euroopa Sotsiaalfond, noorte 

tööhõive algatus, Euroopa abifond enim 

puudust kannatavate isikute jaoks, 

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa 

Fond ning Euroopa tööhõive ja sotsiaalse 

innovatsiooni programm; nõuab, et need 

järgmises mitmeaastases finantsraamistikus 

säilitataks ja et neid rakendataks jätkuvalt 

peamiselt toetuste kaudu; 

91. on kindlalt pühendunud Euroopa 

ülesehitamise ümbersuunamisele, et luua 
sotsiaalne Euroopa ja rakendada Euroopa 

sotsiaalõiguste sammast, mis põhineb väga 

konkurentsivõimelise sotsiaalse 

turumajanduse jätkusuutlikul kasvul ning 

mille eesmärk on saavutada täielik 

tööhõive ja sotsiaalne progress, edendades 

samas naiste ja meeste võrdõiguslikkust, 

põlvkondadevahelist solidaarsust ja laste 

õiguste kaitset, mis on sätestatud Euroopa 

Liidu toimimise lepingus; toonitab, et 

selliseks rakendamiseks tuleb 

sotsiaalpoliitikat piisavalt rahastada, ja 

rõhutab, et sellest tulenevalt tuleb suuremal 

määral rahastada olemasolevaid vahendeid, 

mis nende eesmärkide saavutamisele kaasa 

aitavad, nagu Euroopa Sotsiaalfond, noorte 

tööhõive algatus, Euroopa abifond enim 

puudust kannatavate isikute jaoks, 

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa 

Fond ning Euroopa tööhõive ja sotsiaalse 

innovatsiooni programm; nõuab, et neid 

järgmises mitmeaastases finantsraamistikus 

mitte ainult ei säilitataks, vaid nende 

eesmärkidele vastavalt ka rahaliselt 

kindlustataks ja et neid rakendataks 

jätkuvalt peamiselt toetuste kaudu; 
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8.3.2018 A8-0048/124 

Muudatusettepanek  124 

Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Martina Michels, 

Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz 

fraktsiooni GUE/NGL 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 93 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

93. rõhutab, et eelkõige peaks Euroopa 

Sotsiaalfond suurendama toetust 

sotsiaaldialoogi kujundamisele, parandades 

selleks sotsiaalpartnerite suutlikkuse 

suurendamist, sh Euroopa valdkondlikel ja 

valdkonnaülestel tasanditel, ning see peaks 

olema kohustuslik kõigi ELi piirkondade 

liikmesriikidele; 

93. rõhutab, et eelkõige peaks Euroopa 

Sotsiaalfond suurendama toetust 

sotsiaaldialoogi kujundamisele, parandades 

selleks sotsiaalpartnerite suutlikkuse 

suurendamist, sh Euroopa valdkondlikel ja 

valdkonnaülestel tasanditel, ning see peaks 

olema kohustuslik kõigi ELi piirkondade 

liikmesriikidele; nõuab tungivalt, et ESF 

toetaks üleminekut ringmajandusele, 

pakkudes ja tõhustades toetust töötajate 

väljaõppele; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/125 

Muudatusettepanek  125 

Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Paloma López 

Bermejo, Jiří Maštálka, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis 

fraktsiooni GUE/NGL 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 99 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  99 a. tuletab meelde, et 

vabakaubanduslepingud mitte ainult ei 

vähenda tööhõivet, eelkõige 

põllumajanduses, vaid kahjustavad sageli 

majanduslikku ja sotsiaalset 

ühtekuuluvust ning suurendavad töötajate 

raskusi ja üldsuse üldist rahulolematust; 

usub, et sidusa solidaarse protektsionismi 

strateegia vähendaks allhangete ohtu 

ettevõtluses ja parandaks tööstusliku 

tootmise ümberpaigutamise tingimusi 

ELis; rõhutab tõelise, kogu liitu hõlmava 

tööstuspoliitika tähtsust, mis tooks kaasa 

kestliku ja kaasava majanduskasvu; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/126 

Muudatusettepanek  126 

Younous Omarjee, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas 

fraktsiooni GUE/NGL 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 99 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  99 b. võttes arvesse rändajate 

vastuvõtmisest tuleneva kriisiga seotud 

humanitaarhädaolukorda, on seisukohal, 

et ELi õiguskaitseasutustele täienduseks 

tuleks luua Euroopa amet, mille keskne 

ülesanne oleks üksikisikute kaitse, 

humanitaarabi ja päästeoperatsioonid, et 

tagada põhiõigused nii ELi kodanikele, 

kui ka mittekodanikele; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/127 

Muudatusettepanek  127 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Kostas Chrysogonos, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří 

Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Marie-Pierre Vieu 

fraktsiooni GUE/NGL 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 101 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

101. kinnitab, et ajakohastatud ühine 

põllumajanduspoliitika (ÜPP) on toiduga 

kindlustatuse ja toiduga varustamise 

sõltumatuse, maapiirkondade elanikkonna 

ja tööhõive säilitamise, kestliku arengu, 

keskkonna, põllumajanduse ja metsanduse 

jätkusuutlikkuse ning eurooplastele 

tervislike, kvaliteetsete ja taskukohaste 

toiduainete pakkumise alus; juhib 

tähelepanu sellele, et vajadus toiduainete 

järele on kasvanud ja tervishoiunõuded on 

karmistunud, samamoodi nagu on 

kasvanud vajadus toetada 

põllumajandustootjate üleminekut 

keskkonnahoidlikumatele 

põllumajandustavadele ja võidelda 

kliimamuutuste vastu; toonitab vajadust 

tagada põllumajandustootjate sissetulekute 

kindlus ning tugevdada ÜPP ja avalike 

hüvede pakkumise vahelisi seoseid; 

rõhutab, et ÜPP on üks kõige 

integreeritumaid poliitikaharusid ja seda 

rahastatakse peamiselt ELi tasandil, 

mistõttu asendab see riiklikke kulutusi; 

101. kinnitab, et ajakohastatud ühine 

põllumajanduspoliitika (ÜPP) on toiduga 

kindlustatuse ja toiduga varustamise 

sõltumatuse, maapiirkondade elanikkonna 

ja tööhõive säilitamise, kestliku arengu, 

keskkonna, põllumajanduse ja metsanduse 

jätkusuutlikkuse ning eurooplastele 

tervislike, kvaliteetsete ja taskukohaste 

toiduainete pakkumise alus; juhib 

tähelepanu sellele, et vajadus toiduainete 

järele on kasvanud ja tervishoiunõuded on 

karmistunud, samamoodi nagu on 

kasvanud vajadus toetada 

põllumajandustootjate üleminekut 

keskkonnahoidlikumatele 

põllumajandustavadele ja võidelda 

kliimamuutuste vastu; toonitab vajadust 

tagada põllumajandustootjate sissetulekute 

kindlus ning tugevdada ÜPP ja avalike 

hüvede pakkumise vahelisi seoseid; 

rõhutab, et ÜPP on üks kõige 

integreeritumaid poliitikaharusid ja seda 

rahastatakse peamiselt ELi tasandil, 

mistõttu asendab see riiklikke kulutusi; on 

vastu mis tahes katsetele ÜPP kulusid 

taasriigistada ning rõhutab tootmise ja 

turgude avaliku reguleerimise 

mehhanismide vajalikkust, et tagada 
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õiglased tootjahinnad ning stabiilne ja 

õiglane sissetulek 

põllumajandustootjatele; 

Or. en 

 

 


