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Muudatusettepanek 1
Damian Boeselager
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. märgib, et komisjoni ettepanekute 
asjakohastel teabevahetust käsitlevatel 
eelarveridadel ei ole eraldi mainitud 
Euroopa tuleviku teemalist konverentsi;

1. märgib, et komisjoni ettepanekute 
asjakohastel teabevahetust käsitlevatel 
eelarveridadel ei ole eraldi mainitud 
Euroopa tuleviku teemalist konverentsi; 
soovitab Euroopa tuleviku teemalise 
konverentsi jaoks sihtotstarbelist eelarvet, 
mis on kooskõlas Euroopa tuleviku 
teemalist konverentsi käsitlevates 
Euroopa Parlamendi seisukohtades 
2019/2990(RSP) ja 2020/2657(RSP) 
esitatud ettepanekutega;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Domènec Ruiz Devesa

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. märgib, et komisjoni ettepanekute 
asjakohastel teabevahetust käsitlevatel 
eelarveridadel ei ole eraldi mainitud 
Euroopa tuleviku teemalist konverentsi;

1. märgib, et komisjoni ettepanekute 
asjakohastel teabevahetust käsitlevatel 
eelarveridadel ei ole eraldi mainitud 
Euroopa tuleviku teemalist konverentsi; 
toonitab, et Euroopa Parlamendi 
seisukohas esitatud konverentsi 
eesmärkide arvesse võtmiseks on oluline 
piisav rahastamine;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Fabio Massimo Castaldo
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Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. märgib, et komisjoni ettepanekute 
asjakohastel teabevahetust käsitlevatel 
eelarveridadel ei ole eraldi mainitud 
Euroopa tuleviku teemalist konverentsi;

1. kahetseb asjaolu, et komisjoni 
ettepanekute asjakohastel teabevahetust 
käsitlevatel eelarveridadel ei ole eraldi 
mainitud Euroopa tuleviku teemalist 
konverentsi;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Fabio Massimo Castaldo

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1a. toonitab, et üldjuhul peab liidu 
eelarve igasuguse suurendamisega 
kindlasti kaasnema objektiivselt ja 
üksikasjalikult põhjendatud selgitus ning 
eeldatakse, et sellel on väga hea kulude ja 
tulude suhe; 

Or. en

Muudatusettepanek 5
João Ferreira

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. nõuab kindlalt eelarverea 
„Kodanike kaasatuse ja liidu 
demokraatlikus elus osalemise 
edendamine“ assigneeringute 
märkimisväärset suurendamist kooskõlas 
parlamendi muudatusettepanekutega 
komisjoni ettepanekule, millega luuakse 
õiguste ja väärtuste programm1;

2. on seisukohal, et eelarverea 
„Kodanike kaasatuse ja liidu 
demokraatlikus elus osalemise 
edendamine“ assigneeringute 
suurendamine ei tohi aidata kaasa 
kunstliku Euroopa identiteedi loomisele, 
võltsimisele ja ajaloo ümberkirjutamisele, 
antikommunismile ega natsismi-fašismi 
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ilustamisele;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Fabio Massimo Castaldo

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. tunneb heameelt ettepaneku üle 
suurendada 2020. aasta eelarvega võrreldes 
täideviimis- ja tutvustamisteenusteks ette 
nähtud kulukohustuste assigneeringuid 12 
% ja maksete assigneeringuid 5 %; teeb 
ettepaneku assigneeringuid veelgi 
suurendada, et komisjon saaks olla 
aktiivne Euroopa tulevikku käsitlevas 
teatises ja tõhustada võitlust väärinfo 
vastu;

3. leiab, et ettepanek suurendada 
2020. aasta eelarvega võrreldes 
täideviimis- ja tutvustamisteenusteks ette 
nähtud kulukohustuste assigneeringuid 12 
% ja maksete assigneeringuid 5 % on 
liialdatud; leiab, et praegu kasutada 
olevad eelarvevahendid on piisavad 
tagamaks seda, et komisjon saaks olla 
aktiivne Euroopa tulevikku käsitlevas 
teabevahetuses ja tõhustada võitlust 
väärinfo vastu;

Or. en

Muudatusettepanek 7
João Ferreira

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. tunneb heameelt ettepaneku üle 
suurendada 2020. aasta eelarvega võrreldes 
täideviimis- ja tutvustamisteenusteks ette 
nähtud kulukohustuste assigneeringuid 12 
% ja maksete assigneeringuid 5 %; teeb 
ettepaneku assigneeringuid veelgi 
suurendada, et komisjon saaks olla 
aktiivne Euroopa tulevikku käsitlevas 
teatises ja tõhustada võitlust väärinfo 
vastu;

3. võtab teadmiseks ettepaneku 
suurendada 2020. aasta eelarvega võrreldes 
täideviimis- ja tutvustamisteenusteks ette 
nähtud kulukohustuste assigneeringuid 12 
% ja maksete assigneeringuid 5 %; usub 
sellega seoses, et kuigi on oluline 
parandada teabevahetust seoses sellega, 
kus ja kuidas ELi eelarvet kasutatakse, ei 
peaks institutsioonide propaganda olema 
praeguseid asjaolusid ja vajadusi 
arvestades prioriteetne;
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Or. en

Muudatusettepanek 8
Domènec Ruiz Devesa

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. tunneb heameelt ettepaneku üle 
suurendada 2020. aasta eelarvega võrreldes 
täideviimis- ja tutvustamisteenusteks ette 
nähtud kulukohustuste assigneeringuid 12 
% ja maksete assigneeringuid 5 %; teeb 
ettepaneku assigneeringuid veelgi 
suurendada, et komisjon saaks olla aktiivne 
Euroopa tulevikku käsitlevas teatises ja 
tõhustada võitlust väärinfo vastu;

3. tunneb heameelt ettepaneku üle 
suurendada 2020. aasta eelarvega võrreldes 
täideviimis- ja tutvustamisteenusteks ette 
nähtud kulukohustuste assigneeringuid 12 
% ja maksete assigneeringuid 5 %; teeb 
ettepaneku assigneeringuid veelgi 
suurendada, et komisjon saaks olla aktiivne 
Euroopa tulevikku käsitlevas 
teabevahetuses ja tõhustada võitlust 
välissekkumise ja väärinfo vastu;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Domènec Ruiz Devesa

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. teeb ettepaneku suurendada 
assigneeringuid eelarvereal „Komisjoni 
esindused“, kuna esindustel on oluline roll 
kodanike teavitamisel ELi tegevusest, ELi 
teemadel avaliku arutelu edendamisel ja 
väärinfo vastu võitlemisel ning nad vajavad 
lisavahendeid Euroopa tuleviku teemalise 
konverentsi raames toimuva tegevuse 
rahastamiseks;

4. teeb ettepaneku suurendada 
assigneeringuid eelarvereal „Komisjoni ja 
Euroopa Parlamendi esindused“, kuna 
esindustel on oluline roll kodanike 
teavitamisel ELi tegevusest, ELi teemadel 
avaliku arutelu edendamisel ja väärinfo 
vastu võitlemisel ning nad vajavad 
lisavahendeid Euroopa tuleviku teemalise 
konverentsi raames toimuva tegevuse 
rahastamiseks;

Or. en
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Muudatusettepanek 10
João Ferreira

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. teeb ettepaneku suurendada 
assigneeringuid eelarvereal „Komisjoni 
esindused“, kuna esindustel on oluline roll 
kodanike teavitamisel ELi tegevusest, ELi 
teemadel avaliku arutelu edendamisel ja 
väärinfo vastu võitlemisel ning nad 
vajavad lisavahendeid Euroopa tuleviku 
teemalise konverentsi raames toimuva 
tegevuse rahastamiseks;

4. teeb ettepaneku vähendada 
assigneeringuid eelarvereal „Komisjoni 
esindused“, kuna institutsioonide 
propaganda ei peaks olema praeguseid 
asjaolusid ja vajadusi arvestades 
prioriteetne; on seisukohal, et Euroopa 
tuleviku teemalise konverentsi raames 
toimuva tegevuse rahastamiseks ei tuleks 
lisavahendeid kasutusele võtta;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Damian Boeselager
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. teeb ettepaneku suurendada 
assigneeringuid eelarvereal „Komisjoni 
esindused“, kuna esindustel on oluline 
roll kodanike teavitamisel ELi tegevusest, 
ELi teemadel avaliku arutelu edendamisel 
ja väärinfo vastu võitlemisel ning nad 
vajavad lisavahendeid Euroopa tuleviku 
teemalise konverentsi raames toimuva 
tegevuse rahastamiseks;

4. teeb ettepaneku suurendada 
sihipäraselt assigneeringuid eelarvereal 
„Komisjoni esindused“ ELi teemadel 
avaliku arutelu laiendamise, väärinfo vastu 
võitlemise, kodanikega aktiivse suhtlemise 
ning Euroopa tuleviku teemalise 
konverentsi raames toimuva tegevuse 
rahastamiseks lisavahendite eraldamise 
eesmärgil;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Antonio Tajani

Arvamuse projekt
Punkt 5
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. tunneb heameelt ettepaneku üle 
suurendada kodanike teavitamise 
teenusteks ette nähtud kulukohustuste 
assigneeringuid 35 % ja maksete 
assigneeringuid 24 %; teeb ettepaneku 
assigneeringuid veelgi suurendada, 
arvestades Euroopa tulevikuteemalise 
konverentsiga seoses vajalike 
teavitusmeetmete ulatust.

5. tunneb heameelt ettepaneku üle 
suurendada kodanike teavitamise 
teenusteks ette nähtud kulukohustuste 
assigneeringuid 35 % ja maksete 
assigneeringuid 24 %; teeb ettepaneku 
assigneeringuid veelgi suurendada, 
arvestades Euroopa tuleviku teemalise 
konverentsiga seoses vajalike 
teavitusmeetmete ulatust; palub komisjonil 
esitada vajalikud ettepanekud, juhul kui 
on vaja lisaassigneeringuid.

Or. en

Muudatusettepanek 13
João Ferreira

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. tunneb heameelt ettepaneku üle 
suurendada kodanike teavitamise 
teenusteks ette nähtud kulukohustuste 
assigneeringuid 35 % ja maksete 
assigneeringuid 24 %; teeb ettepaneku 
assigneeringuid veelgi suurendada, 
arvestades Euroopa tulevikuteemalise 
konverentsiga seoses vajalike 
teavitusmeetmete ulatust.

5. on seisukohal, et kodanike 
teavitamise teenusteks ette nähtud 
kulukohustuste assigneeringute 
kavandatavat suurendamist 35 % ja 
maksete assigneeringute suurendamist 24 
% tuleks paremini kasutada, suunates 
need vahendid ühtekuuluvuspoliitika 
toetamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 14
Fabio Massimo Castaldo

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. tunneb heameelt ettepaneku üle 5. võtab teadmiseks ettepaneku 
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suurendada kodanike teavitamise 
teenusteks ette nähtud kulukohustuste 
assigneeringuid 35 % ja maksete 
assigneeringuid 24 %; teeb ettepaneku 
assigneeringuid veelgi suurendada, 
arvestades Euroopa tulevikuteemalise 
konverentsiga seoses vajalike 
teavitusmeetmete ulatust.

suurendada kodanike teavitamise 
teenusteks ette nähtud kulukohustuste 
assigneeringuid 35 % ja maksete 
assigneeringuid 24 %; usub, et kavandatud 
suurendamine võiks olla põhjendatud 
Euroopa tuleviku teemalise konverentsiga 
seoses vajalike teavitusmeetmete ulatuse 
tõttu.

Or. en

Muudatusettepanek 15
Damian Boeselager
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5a. nõuab tungivalt, et eespool 
nimetatud eelarve suurendamine täidaks 
konkreetsete tulemuste saavutamise ja 
kodanike kvalitatiivse teavitamise 
eesmärki; nende eesmärkide saavutamise 
tagamiseks eespool nimetatud 
eelarveridade kaudu tuleks avalikustada 
korrapärased ülevaated selle kohta, 
kuidas neide vahendeid on kasutatud ja 
millist mõju need avaldasid.

Or. en

Muudatusettepanek 16
João Ferreira

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5a. tuletab meelde, et 
ühtekuuluvuspoliitikale tuleb eraldada 
piisavad vahendid, et teha tulemuslikult 
lõpp erinevustele ja edendada 
ühtekuuluvust liikmesriikide vahel;  on 
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seisukohal, et struktuuri- ja 
ühtekuuluvusfondide tugevdamine on 
aluslepingutes sätestatud väärtuste ja 
põhimõtete elluviimise oluline eeldus.

Or. en


