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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

ELi 2019. aasta eelarve peamised 

prioriteedid 

Jätkusuutlik tulevik 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

12.3.2018 A8-0062/2 

Muudatusettepanek  2 

Daniele Viotti 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Raport A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

2019. aasta eelarvemenetluse suunised – III jagu 

2017/2286(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 4 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

4. usub, et ELi 2019. aasta eelarve 

prioriteedid peaksid olema majanduskasv, 

innovatsioon, konkurentsivõime, 

kliimamuutuste vastu võitlemine, 

taastuvenergiale üleminek, ränne ja 

julgeolek; 

4. usub, et ELi 2019. aasta eelarve 

prioriteedid peaksid olema majanduskasv, 

innovatsioon, konkurentsivõime, julgeolek, 

kliimamuutuste vastu võitlemine, 

taastuvenergiale üleminek ja ränne; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/3 

Muudatusettepanek  3 

Daniele Viotti 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Raport A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

2019. aasta eelarvemenetluse suunised – III jagu 

2017/2286(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 33 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

33. on arvamusel, et rände- ja 

pagulasvoogude ning piirikontrolli 

haldamisse kaasatud või sellega seotud ELi 

asutustele ning vastavateks programmideks 

ja poliitikameetmeteks tuleks eraldada 

piisavalt rahalisi ja inimressursse, et tulla 

toime praeguse pagulaskriisiga, mille osas 

peaksid liikmesriigid samuti võtma 

vastutuse vastavalt koormuse jagamise 

põhimõttele ning Genfi konventsioonidele; 

on veendunud, et EL peaks pikaajalise 

lahenduse leidmiseks näitama üles ka välist 

solidaarsust ja edendama tingimusi rahu ja 

heaolu saavutamiseks päritoluriikides, 

pannes suuremat rõhku investeeringutele ja 

arengupoliitikale, eelkõige Euroopa 

Kestliku Arengu Fondi (EFSD), 

arengukoostöö rahastamisvahendi (DCI) ja 

humanitaarabi rahastamisvahendi 

rakendamise kaudu; tunnistab 

arengupoliitika ja selle prioriteetide 

(vaesuse kaotamine ning hariduse, 

tervishoiu ja majanduse areng) tähtsust ja 

selget väärust; toonitab, et ÜRO abi- ja 

tööorganisatsiooni meetmeid ja programme 

tuleb toetada; rõhutab, et stabiilsus ELi 

naabruses on ELis stabiilsuse ja heaolu 

säilimise üks tingimus; palub seetõttu 

komisjonil tagada ELi naabruspoliitikasse 

tehtavate investeeringute prioriteetsuse, et 

toetada püüdlusi lahendada selle valdkonna 

33. on arvamusel, et rände- ja 

pagulasvoogude ning piirikontrolli 

haldamisse kaasatud või sellega seotud ELi 

asutustele ning vastavateks programmideks 

ja poliitikameetmeteks tuleks eraldada 

piisavalt rahalisi ja inimressursse, et tulla 

toime praeguse pagulaskriisiga, mille osas 

peaksid liikmesriigid samuti võtma 

vastutuse vastavalt koormuse jagamise 

põhimõttele ning Genfi konventsioonidele; 

on veendunud, et EL peaks pikaajalise 

lahenduse leidmiseks näitama üles ka välist 

solidaarsust ja edendama tingimusi rahu ja 

heaolu saavutamiseks päritoluriikides, 

pannes suuremat rõhku investeeringutele ja 

arengupoliitikale, eelkõige Euroopa 

Kestliku Arengu Fondi (EFSD), 

arengukoostöö rahastamisvahendi (DCI) ja 

humanitaarabi rahastamisvahendi 

rakendamise kaudu; tunnistab 

arengupoliitika ja selle prioriteetide 

(vaesuse kaotamine ning hariduse, 

tervishoiu ja majanduse areng) tähtsust ja 

selget väärust; toonitab, et ÜRO abi- ja 

tööorganisatsiooni meetmeid ja programme 

tuleb toetada; rõhutab, et stabiilsus ELi 

naabruses on ELis stabiilsuse ja heaolu 

säilimise üks tingimus; palub seetõttu 

komisjonil tagada ELi naabruspoliitikasse 

tehtavate investeeringute prioriteetsuse, et 

toetada püüdlusi lahendada selle valdkonna 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

põhiprobleemid – rände- ja pagulaskriis 

ning arengud lõunapoolsetes naaberriikides 

ning ebastabiilsus idapoolsetes 

naaberriikides –, mis on osaliselt tingitud 

sellest, et Venemaa välispoliitika ei ole 

kooskõlas rahvusvahelise õiguse ning 

demokraatia ja inimõiguste standarditega; 

rõhutab, et uusi poliitilisi prioriteete ja ELi 

ette kerkivaid suuri ülesandeid – nt 

julgeoleku ja kaitse osas – tuleks rahastada 

uutest assigneeringutest ning mitte kärpida 

olemasolevaid edukaid ja olulisi 

poliitikameetmeid ja programme, nagu 

arengu- ja humanitaarabi ning 

naabruspoliitika vahendid; rõhutab ühtlasi, 

et julgeoleku- ja arengupoliitika mõjutavad 

teineteist vastastikku ning julgeolek on 

toimiva riigi ülesehitamise oluline 

tingimus; 

põhiprobleemid – rände- ja pagulaskriis 

ning arengud lõunapoolsetes naaberriikides 

ning ebastabiilsus idapoolsetes 

naaberriikides –, mis on osaliselt tingitud 

sellest, et Venemaa välispoliitika ei ole 

kooskõlas rahvusvahelise õiguse ning 

demokraatia ja inimõiguste standarditega; 

rõhutab, et uusi poliitilisi prioriteete ja ELi 

ette kerkivaid suuri ülesandeid – nt 

julgeoleku ja kaitse osas – tuleks rahastada 

uutest assigneeringutest ning mitte kärpida 

olemasolevaid poliitikameetmeid ja 

programme, nagu arengu- ja humanitaarabi 

ning naabruspoliitika vahendid; rõhutab 

ühtlasi, et julgeoleku- ja arengupoliitika 

mõjutavad teineteist vastastikku ning 

julgeolek on toimiva riigi ülesehitamise 

oluline tingimus; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/4 

Muudatusettepanek  4 

Daniele Viotti 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Raport A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

2019. aasta eelarvemenetluse suunised – III jagu 

2017/2286(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 33 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

33. on arvamusel, et rände- ja 

pagulasvoogude ning piirikontrolli 

haldamisse kaasatud või sellega seotud ELi 

asutustele ning vastavateks programmideks 

ja poliitikameetmeteks tuleks eraldada 

piisavalt rahalisi ja inimressursse, et tulla 

toime praeguse pagulaskriisiga, mille osas 

peaksid liikmesriigid samuti võtma 

vastutuse vastavalt koormuse jagamise 

põhimõttele ning Genfi konventsioonidele; 

on veendunud, et EL peaks pikaajalise 

lahenduse leidmiseks näitama üles ka välist 

solidaarsust ja edendama tingimusi rahu ja 

heaolu saavutamiseks päritoluriikides, 

pannes suuremat rõhku investeeringutele ja 

arengupoliitikale, eelkõige Euroopa 

Kestliku Arengu Fondi (EFSD), 

arengukoostöö rahastamisvahendi (DCI) ja 

humanitaarabi rahastamisvahendi 

rakendamise kaudu; tunnistab 

arengupoliitika ja selle prioriteetide 

(vaesuse kaotamine ning hariduse, 

tervishoiu ja majanduse areng) tähtsust ja 

selget väärust; toonitab, et ÜRO abi- ja 

tööorganisatsiooni meetmeid ja programme 

tuleb toetada; rõhutab, et stabiilsus ELi 

naabruses on ELis stabiilsuse ja heaolu 

säilimise üks tingimus; palub seetõttu 

komisjonil tagada ELi naabruspoliitikasse 

tehtavate investeeringute prioriteetsuse, et 

toetada püüdlusi lahendada selle valdkonna 

33. on arvamusel, et rände- ja 

pagulasvoogude ning piirikontrolli 

haldamisse kaasatud või sellega seotud ELi 

asutustele ning vastavateks programmideks 

ja poliitikameetmeteks tuleks eraldada 

piisavalt rahalisi ja inimressursse, et tulla 

toime praeguse pagulaskriisiga, mille osas 

peaksid liikmesriigid samuti võtma 

vastutuse vastavalt koormuse jagamise 

põhimõttele ning Genfi konventsioonidele; 

on veendunud, et EL peaks pikaajalise 

lahenduse leidmiseks näitama üles ka välist 

solidaarsust ja edendama tingimusi rahu ja 

heaolu saavutamiseks päritoluriikides, 

pannes suuremat rõhku investeeringutele ja 

arengupoliitikale, eelkõige Euroopa 

Kestliku Arengu Fondi (EFSD), 

arengukoostöö rahastamisvahendi (DCI) ja 

humanitaarabi rahastamisvahendi 

rakendamise kaudu; tunnistab 

arengupoliitika ja selle prioriteetide 

(vaesuse kaotamine ning hariduse, 

tervishoiu ja majanduse areng) tähtsust ja 

selget väärust; toonitab, et ÜRO abi- ja 

tööorganisatsiooni meetmeid ja programme 

tuleb toetada; rõhutab, et stabiilsus ELi 

naabruses on ELis stabiilsuse ja heaolu 

säilimise üks tingimus; palub seetõttu 

komisjonil tagada ELi naabruspoliitikasse 

tehtavate investeeringute prioriteetsuse, et 

toetada püüdlusi lahendada selle valdkonna 



 

AM\1148272ET.docx  PE616.088v01-00 
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põhiprobleemid – rände- ja pagulaskriis 

ning arengud lõunapoolsetes naaberriikides 

ning ebastabiilsus idapoolsetes 

naaberriikides –, mis on osaliselt tingitud 

sellest, et Venemaa välispoliitika ei ole 

kooskõlas rahvusvahelise õiguse ning 

demokraatia ja inimõiguste standarditega; 

rõhutab, et uusi poliitilisi prioriteete ja ELi 

ette kerkivaid suuri ülesandeid – nt 

julgeoleku ja kaitse osas – tuleks rahastada 

uutest assigneeringutest ning mitte kärpida 

olemasolevaid edukaid ja olulisi 

poliitikameetmeid ja programme, nagu 

arengu- ja humanitaarabi ning 

naabruspoliitika vahendid; rõhutab ühtlasi, 

et julgeoleku- ja arengupoliitika mõjutavad 

teineteist vastastikku ning julgeolek on 

toimiva riigi ülesehitamise oluline 

tingimus; 

põhiprobleemid – rände- ja pagulaskriis 

ning arengud lõunapoolsetes naaberriikides 

ning ebastabiilsus idapoolsetes 

naaberriikides –, mis on osaliselt tingitud 

sellest, et Venemaa välispoliitika ei ole 

kooskõlas rahvusvahelise õiguse ning 

demokraatia ja inimõiguste standarditega; 

rõhutab, et uusi poliitilisi prioriteete ja ELi 

ette kerkivaid suuri ülesandeid – nt 

julgeoleku ja kaitse osas – tuleks rahastada 

uutest assigneeringutest ning mitte kärpida 

olemasolevaid edukaid ja olulisi 

poliitikameetmeid ja programme, nagu 

arengu- ja humanitaarabi ning 

naabruspoliitika vahendid; rõhutab ühtlasi, 

et julgeoleku- ja arengupoliitika mõjutavad 

teineteist vastastikku ning et mõlemad on 

toimiva riigi ning toimivate 

korruptsioonivabade haldusstruktuuride 

ja sotsiaal-, tervise- ja majandussektoris 

miinimumstandardite ülesehitamise 

olulised tingimused; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/5 

Muudatusettepanek  5 

Daniele Viotti 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Raport A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

2019. aasta eelarvemenetluse suunised – III jagu 

2017/2286(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 33 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

33. on arvamusel, et rände- ja 

pagulasvoogude ning piirikontrolli 

haldamisse kaasatud või sellega seotud ELi 

asutustele ning vastavateks programmideks 

ja poliitikameetmeteks tuleks eraldada 

piisavalt rahalisi ja inimressursse, et tulla 

toime praeguse pagulaskriisiga, mille osas 

peaksid liikmesriigid samuti võtma 

vastutuse vastavalt koormuse jagamise 

põhimõttele ning Genfi konventsioonidele; 

on veendunud, et EL peaks pikaajalise 

lahenduse leidmiseks näitama üles ka välist 

solidaarsust ja edendama tingimusi rahu ja 

heaolu saavutamiseks päritoluriikides, 

pannes suuremat rõhku investeeringutele ja 

arengupoliitikale, eelkõige Euroopa 

Kestliku Arengu Fondi (EFSD), 

arengukoostöö rahastamisvahendi (DCI) ja 

humanitaarabi rahastamisvahendi 

rakendamise kaudu; tunnistab 

arengupoliitika ja selle prioriteetide 

(vaesuse kaotamine ning hariduse, 

tervishoiu ja majanduse areng) tähtsust ja 

selget väärust; toonitab, et ÜRO abi- ja 

tööorganisatsiooni meetmeid ja 

programme tuleb toetada; rõhutab, et 

stabiilsus ELi naabruses on ELis stabiilsuse 

ja heaolu säilimise üks tingimus; palub 

seetõttu komisjonil tagada ELi 

naabruspoliitikasse tehtavate 

investeeringute prioriteetsuse, et toetada 

33. on arvamusel, et rände- ja 

pagulasvoogude ning piirikontrolli 

haldamisse kaasatud või sellega seotud ELi 

asutustele ning vastavateks programmideks 

ja poliitikameetmeteks tuleks eraldada 

piisavalt rahalisi ja inimressursse, et tulla 

toime praeguse pagulaskriisiga, mille osas 

peaksid liikmesriigid samuti võtma 

vastutuse vastavalt koormuse jagamise 

põhimõttele ning Genfi konventsioonidele; 

on veendunud, et EL peaks pikaajalise 

lahenduse leidmiseks näitama üles ka välist 

solidaarsust ja edendama tingimusi rahu ja 

heaolu saavutamiseks päritoluriikides, 

pannes suuremat rõhku investeeringutele ja 

arengupoliitikale, eelkõige Euroopa 

Kestliku Arengu Fondi (EFSD), 

arengukoostöö rahastamisvahendi (DCI) ja 

humanitaarabi rahastamisvahendi 

rakendamise kaudu; tunnistab 

arengupoliitika ja selle prioriteetide 

(vaesuse kaotamine ning hariduse, 

tervishoiu ja majanduse areng) tähtsust ja 

selget väärust; toonitab, et UNRWA 

meetmeid ja programme tuleb toetada; 

rõhutab, et stabiilsus ELi naabruses on 

ELis stabiilsuse ja heaolu säilimise üks 

tingimus; palub seetõttu komisjonil tagada 

ELi naabruspoliitikasse tehtavate 

investeeringute prioriteetsuse, et toetada 

püüdlusi lahendada selle valdkonna 



 

AM\1148272ET.docx  PE616.088v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

püüdlusi lahendada selle valdkonna 

põhiprobleemid – rände- ja pagulaskriis 

ning arengud lõunapoolsetes naaberriikides 

ning ebastabiilsus idapoolsetes 

naaberriikides –, mis on osaliselt tingitud 

sellest, et Venemaa välispoliitika ei ole 

kooskõlas rahvusvahelise õiguse ning 

demokraatia ja inimõiguste standarditega; 

rõhutab, et uusi poliitilisi prioriteete ja ELi 

ette kerkivaid suuri ülesandeid – nt 

julgeoleku ja kaitse osas – tuleks rahastada 

uutest assigneeringutest ning mitte kärpida 

olemasolevaid edukaid ja olulisi 

poliitikameetmeid ja programme, nagu 

arengu- ja humanitaarabi ning 

naabruspoliitika vahendid; rõhutab ühtlasi, 

et julgeoleku- ja arengupoliitika mõjutavad 

teineteist vastastikku ning julgeolek on 

toimiva riigi ülesehitamise oluline 

tingimus; 

põhiprobleemid – rände- ja pagulaskriis 

ning arengud lõunapoolsetes naaberriikides 

ning ebastabiilsus idapoolsetes 

naaberriikides –, mis on osaliselt tingitud 

sellest, et Venemaa välispoliitika ei ole 

kooskõlas rahvusvahelise õiguse ning 

demokraatia ja inimõiguste standarditega; 

rõhutab, et uusi poliitilisi prioriteete ja ELi 

ette kerkivaid suuri ülesandeid – nt 

julgeoleku ja kaitse osas – tuleks rahastada 

uutest assigneeringutest ning mitte kärpida 

olemasolevaid edukaid ja olulisi 

poliitikameetmeid ja programme, nagu 

arengu- ja humanitaarabi ning 

naabruspoliitika vahendid; rõhutab ühtlasi, 

et julgeoleku- ja arengupoliitika mõjutavad 

teineteist vastastikku ning julgeolek on 

toimiva riigi ülesehitamise oluline 

tingimus; 

Or. en 

 

 


