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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

7.3.2018 A8-0048/160 

Muudatusettepanek  160 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

fraktsiooni EFDD 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 96 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

96. soovitab luua komisjoni hallatava 

liidusisese Euroopa Demokraatia Fondi, 

et kodanikuühiskonda ning demokraatia 

ja inimõiguste valdkonnas töötavaid 

vabaühendusi rohkem toetada; 

96. välja jäetud 

Or. en 
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Järgmine mitmeaastane finantsraamistik ja 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku 

suhtes võetava parlamendi seisukoha ettevalmistamine 

2017/2052(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 105 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

105. rõhutab, et välistegevusele 

eraldatud vahendeid tuleb 

märkimisväärselt suurendada, kui liit 

kavatseb täita ülesandeid, mille ta on 

endale võtnud üldise strateegia ning 

laienemis-, naabrus- ja arengupoliitika 

raames ja reageerida ka 

hädaolukordadele; eeldab, et järgmine 

mitmeaastane finantsraamistik kajastab 

lõuna- ja idanaabruse riikide 

enneolematuid vajadusi, pidades silmas, 

et nad seisavad vastamisi konfliktidega 

ning rände ja pagulastega seotud 

probleemidega; nõuab suuremate 

vahendite eraldamist humanitaarabile, 

mille järele on loodusõnnetuste ja inimese 

põhjustatud katastroofide tõttu üha 

suurem vajadus, kusjuures vältida tuleks 

kulukohustuste ja maksete 

assigneeringute summade lahknevusi; on 

veendunud, et liit peab suurendama 

eraldisi ka ÜRO Palestiina Põgenike Abi- 

ja Tööorganisatsioonile Lähis-Idas; 

105. rõhutab, et välistegevuse 

assigneeringuid tuleks vähendada ja selle 

tulemusel kokku hoitud raha tuleks 

liikmesriikidele tagasi anda, sest 

välispoliitika kuulub liikmesriikide 

pädevusse; 

Or. en 
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Raport A8-0048/2018 
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Järgmine mitmeaastane finantsraamistik ja 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku 

suhtes võetava parlamendi seisukoha ettevalmistamine 

2017/2052(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 113 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

113. on veendunud, et järgmise 

mitmeaastase finantsraamistikuga tuleb 

toetada Euroopa kaitsekoostöö liidu 

loomist; ootab komisjoni avalduste põhjal 

selles valdkonnas asjaomaseid 

seadusandlikke ettepanekuid, muu hulgas 

ka ELi kaitseuuringute programmi ja 

tööstusliku arendamise programmi kohta, 

mida täiendaksid liikmesriikide 

investeeringud ühisesse varustusse; 

kinnitab sellega seoses oma kindlat 

veendumust, et uute poliitiliste 

prioriteetide jaoks tuleks ette näha ka 

uued rahasummad; tuletab meelde, et kui 

teha tihedamat kaitsekoostööd, ühendada 

teadusuuringud, kasutada varustust 

ühiselt ja lõpetada kattuv tegevus, 

parandab see Euroopa kaitsetööstuse 

strateegilist autonoomsust ja 

konkurentsivõimet ning aitab oluliselt 

säästa, sagedaste hinnangute kohaselt 

koguni ligikaudu 26 miljardit eurot 

aastas;  

113. on veendunud, et järgmise 

mitmeaastase finantsraamistikuga ei tohi 

toetada Euroopa kaitsekoostöö liidu 

loomist, sest kodanikud on selle projekti 

korduvalt tagasi lükanud; rõhutab, et kui 

komisjon surub selle projekti ikkagi läbi, 

peaks selle kohta igas osalevas riigis 

referendumi korraldama; 

Or. en 
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Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Järgmine mitmeaastane finantsraamistik ja 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku 

suhtes võetava parlamendi seisukoha ettevalmistamine 

2017/2052(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 114 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

114. nõuab kõigi välisjulgeolekuga 

seotud kulude uuesti hindamist, kuna liidus 

pööratakse julgeolekule ja kaitsele üha 

suuremat tähelepanu; ootab pärast Euroopa 

Arengufondi kandmist eelarvesse eelkõige 

Athena mehhanismi ja Aafrika 

rahutagamisrahastu reformi; tunneb 

heameelt lubaduste üle, mis liikmesriigid 

on hiljuti alalise struktureeritud koostöö 

raames andnud, ning palub komisjoni 

asepresidendil ning liidu välisasjade ja 

julgeolekupoliitika kõrgel esindajal ning 

komisjonil selgitada, kuidas seda koostööd 

edaspidi rahastatakse; nõuab, et stabiilsuse 

ja rahu edendamise rahastamisvahendile 

töötataks välja jätkuprogramm, milles 

pööratakse põhitähelepanu kriisidele 

reageerimisele ning julgeoleku ja arengu 

toetamiseks vajaliku suutlikkuse 

suurendamisele, ning sõjalise suutlikkuse 

suurendamiseks leitaks juriidiliselt 

korrektne lahendus; 

114. nõuab kõigi välisjulgeolekuga 

seotud kulude uuesti hindamist, kuna liidus 

pööratakse julgeolekule ja kaitsele üha 

suuremat tähelepanu; ootab pärast Euroopa 

Arengufondi kandmist eelarvesse eelkõige 

Athena mehhanismi ja Aafrika 

rahutagamisrahastu reformi; tunneb 

heameelt lubaduste üle, mis liikmesriigid 

on hiljuti alalise struktureeritud koostöö 

raames andnud, ning palub komisjoni 

asepresidendil ning liidu välisasjade ja 

julgeolekupoliitika kõrgel esindajal ning 

komisjonil selgitada, kuidas seda koostööd 

edaspidi rahastatakse; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/164 

Muudatusettepanek  164 
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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 116 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

116. on seisukohal, et liidu poliitikat on 

võimalik ellu viia ning usaldus taastada ja 

kodanikuühiskonna organisatsioonide ja 

kodanikega kõigil tasanditel sisukamat 

arutelu pidada ainult siis, kui avalik haldus 

on tugev, tõhus ja kvaliteetne; rõhutab, kui 

suur roll on selles institutsioonidel, mille 

liikmed on demokraatlikult valitud; tuletab 

meelde, et kontrollikoja hinnangul on ELi 

institutsioonid, organid ja ametid töötajate 

arvu 5 % suuruse vähendamise eesmärgi 

täitnud, nagu nähtub ametikohtade 

loeteludest; on seisukohal, et nende suhtes 

ei tohiks sellist horisontaalset vähendamist 

enam kohaldada; väljendab ägedat 

vastuseisu nn ametite 

ümberpaigutamisreservi süsteemi uuesti 

kasutuselevõtmisele; 

116. on seisukohal, et liidu poliitikat on 

võimalik ellu viia ning usaldus taastada ja 

kodanikuühiskonna organisatsioonide ja 

kodanikega kõigil tasanditel sisukamat 

arutelu pidada ainult siis, kui avalik haldus 

on tugev, tõhus ja kvaliteetne; rõhutab, kui 

suur roll on selles institutsioonidel, mille 

liikmed on demokraatlikult valitud; tuletab 

meelde, et kontrollikoja hinnangul on ELi 

institutsioonid, organid ja ametid töötajate 

arvu 5 % suuruse vähendamise eesmärgi 

täitnud, nagu nähtub ametikohtade 

loeteludest; on seisukohal, et nende suhtes 

ei tohiks sellist horisontaalset vähendamist 

enam kohaldada;  

Or. en 
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Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 
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2017/2052(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 117 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  117 a. rõhutab, et kõiki ameteid tuleb 

põhjalikult auditeerida, et hinnata nende 

kulusid ja kasulikkust; märgib, et näiteks 

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametile kulus 

2015. aastal 21 229 000 eurot, ilma et 

oleks selgitatud, mida see amet teeb, et 

sellele kulub nii palju raha; 

Or. en 
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Järgmine mitmeaastane finantsraamistik ja 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku 

suhtes võetava parlamendi seisukoha ettevalmistamine 

2017/2052(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 118 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

118. leiab, et ELi institutsioonid ja 

ametid peaksid austama nii geograafilist 

kui ka soolist tasakaalu; 

118. leiab, et ELi institutsioonid ja 

ametid peaksid austama nii geograafilist 

kui ka soolist tasakaalu, tingimusel et selle 

eesmärgi tõttu ei muutu pädevus ja 

oskused teisejärguliseks; 

Or. en 
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Järgmine mitmeaastane finantsraamistik ja 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku 

suhtes võetava parlamendi seisukoha ettevalmistamine 

2017/2052(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 119 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

119. palub, et komisjon esitaks 

ettepaneku mehhanismi kohta, mis 

võimaldaks trahvida liikmesriike, kes ei 

austa Euroopa Liidu lepingu artiklis 2 

sätestatud väärtusi; hoiatab siiski, et liidu 

eelarvevahendite lõplikke saajaid ei tohi 

mõjutada rikkumised, mille eest nemad 

vastutavad ei ole; on seega veendunud, et 

liidu eelarve ei ole õige vahend Euroopa 

Liidu lepingu artiklis 2 sätestatud 

väärtuste mittejärgimise eest 

karistamiseks, ning on seisukohal, et 

võimalikud rahatrahvid tuleks 

liikmesriigile määrata eelarve täitmise 

menetlusest eraldiseisvalt; 

välja jäetud 

Or. en 
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Järgmine mitmeaastane finantsraamistik ja 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku 

suhtes võetava parlamendi seisukoha ettevalmistamine 

2017/2052(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 130 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

130. leiab, et mitmeaastase 

finantsraamistiku määruse ühehäälselt 

vastuvõtmise nõue on protsessis tõeliseks 

takistuseks; palub sellega seoses Euroopa 

Ülemkogul võtta kasutusele Euroopa 

Liidu toimimise lepingu artikli 312 lõikes 

2 sätestatud sillaklausel, et mitmeaastase 

finantsraamistiku määruse saaks vastu 

võtta kvalifitseeritud häälteenamusega; 
tuletab ühtlasi meelde, et kasutusele saab 

võtta ka ELi lepingu artikli 48 lõikes 7 

sätestatud üldise sillaklausli, mis 

võimaldab kohaldada seadusandlikku 

tavamenetlust; rõhutab, et kvalifitseeritud 

häälteenamuse kasutamine mitmeaastase 

finantsraamistiku määruse 

vastuvõtmiseks oleks kooskõlas peaaegu 

kõigi ELi mitmeaastaste programmide 

otsustusprotsessidega ja ka ELi eelarve 

vastuvõtmise iga-aastase menetlusega; 

130. märgib, et igal liikmesriigil peaks 

olema õigus mitmeaastase 

finantsraamistiku määruse vastuvõtmisel 

kaasa rääkida; märgib, et mitmeaastase 

finantsraamistiku määrus on endiselt 

tegelikult ainus mitmeaastane programm, 

mis võetakse vastu menetlusega, milles 

loeb iga hääl; rõhutab sellega seoses, kui 

ainulaadne see määrus on; tuletab 

meelde, et ainulaadsus seisneb 

võrreldamatus tähtsuses, pikaajalises 

kavandamises ja globaalses laadis; on 

seisukohal, et seetõttu tuleb ühehäälsuse 

nõue tingimata alles jätta; 

Or. en 

 

 


