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Muudatusettepanek  1 

Bas Eickhout 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ALDE 

Komisjoni 2017. aasta tööprogramm 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 2 – taane 4 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

– leida lahendus töö- ja eraelu tasakaalu 

ning soolise palgalõhe ja pensionilõhe 

probleemile; 

 

 

 

 

 

 

 

– tegeleda soolise palgalõhe ja 

pensionilõhega ning töö- ja eraelu 

ühitamisest tulenevate väljakutsetega, 

võttes muu hulgas vastu rasedus- ja 

sünnituspuhkust ja hooldajapuhkust 

käsitleva direktiivi laiahaardelised 

ettepanekud ning nähes ette kogu päeva 

kestva alushariduse ja lastehoiu 

võimalused, eelkõige selle tagamiseks, et 

naised ja mehed saaksid võrdselt tegeleda 

pereliikmete hooldamise ja raha 

teenimisega, ja et suurendada naiste 

osalust tööturul; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  2 

Bas Eickhout 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ALDE 

Komisjoni 2017. aasta tööprogramm 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 5 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

5. on veendunud, et EL võiks olla 

maailmas juhtival kohal, kui ta kasutaks 

täielikult ära oma ühtse turu võimalused 

ja ergutaks ettevõtlust, õiglast konkurentsi 

ja investeeringuid innovatsiooni; 

5. on seisukohal, et majandusmudelid, 

mis põhinevad üksnes SKP kasvul, 

loodusvarade pideval ülekasutamisel ja 

finantstegevuse ületähtsustamisel, on oma 

aja ära elanud; on seetõttu seisukohal, et 

ELi usaldusväärse, tulevikku suunatud ja 

kriise ületava majanduspoliitika keskmes 

peab olema jätkusuutlikkus; on 

seisukohal, et kinnistunud 

turupositsioonide kaitse võib takistada 

uue majandusmudeli saavutamist; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  3 

Bas Eickhout 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ALDE 

Komisjoni 2017. aasta tööprogramm 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 17 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

17. on arvamusel, et Euroopa Liit peab 

töötama välja konkreetsed lahendused, et 

pagulaskriisiga toime tulla, tegeledes 

eelkõige selle algpõhjustega, tugevdades 

koostööd rändevoogude transiidi- ja 

päritoluriikidega ning kasutades kõiki 

olemasolevaid poliitikavahendeid, et 

tagada nende riikide stabiliseerimine, 

taastamine ja areng; 

17. on seisukohal, et Euroopa Liit peab 

töötama välja konkreetsed lahendused, et 

pagulaskriisiga toime tulla, tegeledes 

eelkõige selle algpõhjustega ning lähtudes 

terviklikust poliitilisest käsitusest, mis 

hõlmab poliitikavaldkondade 

arengusidusust, kaubandust ning kliima- 

ja investeerimispoliitikat ja tagab samas 

rahvusvahelist kaitset taotlevatele 

inimestele ohutu ja seadusliku sissepääsu 

liitu; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  4 

Bas Eickhout 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ALDE 

Komisjoni 2017. aasta tööprogramm 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 24 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

24. rõhutab, et sise- ja välisjulgeolek on 

järjest enam omavahel seotud; 

24. rõhutab, et sise- ja välisjulgeolek on 

järjest enam omavahel seotud; kordab 

siiski, et peamiselt sümboolsete, kuid 

repressiivsete massilise jälgimistegevuse 

ja piirikontrolli meetmete kehtestamine, 

millega seatakse ohtu 

kodanikuvabadused, põhiõigused ja vaba 

liikumise põhimõte, ei ole sobiv lahendus; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  5 

Bas Eickhout 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ALDE 

Komisjoni 2017. aasta tööprogrammi koostamine 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 30 – taane 6 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

30. edendada kaubandust kui 

majanduskasvu suurendamise, 

töökohtade loomise ja konkurentsivõime 

tõstmise olulist vahendit ning edendada 

inimõiguste ja säästva arenguga seotud 

ELi standardeid; liidu kaubanduse 

kaitsevahendeid tuleb nüüdisajastada ja 

energiliselt rakendada ning vajaduse 

korral tuleb kasutada ebastandardseid 

meetodeid; 

30. lükata tagasi laiaulatuslik majandus- 

ja kaubandusleping (CETA), 

teenustekaubanduse leping (TiSA) ning 

Atlandi-ülene kaubandus- ja 

investeerimispartnerlus (TTIP) ning 

märkida tõsiasja, et Euroopa kodanikud 
ja Euroopa Parlament suhtuvad 

vabakaubanduslepingute tegelikku 

mõjusse üha kriitilisemalt, kuna nendel 

lepingutel võib olla ka soovimatu mõju 

tööhõivele, konkurentsivõimele ning ELi 

inimõiguste ning säästva arengu alastele 

nõuetele; nõuab, et liidu kaubanduse 

kaitse vahendeid tuleb ajakohastada ja 

kaubanduspoliitikat kujundada seostatult 

ELi arengueesmärkide, kliimaeesmärkide, 

keskkonnaalaste prioriteetide ning 

sotsiaal- ja inimõiguste normidega; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  6 

Bas Eickhout 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ALDE 

Komisjoni 2017. aasta tööprogrammi koostamine 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 36 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

36. on seisukohal, et EL peab, täielikus 

kooskõlas stabiilsuse ja kasvu pakti 

eeskirjadega ning Euroopa poolaasta 

juhtimisraamistikuga, tegema tööd 

suurema majandusliku ja sotsiaalse 

lähenemise nimel; 

36. nõuab, et EL peab tegutsema 

majanduslike, sotsiaalsete ja ressursse 

puudutavate näitajate üldise parandamise 

heaks; on seisukohal, et selleks tuleks 

reformida majanduse juhtimise 

raamistikku; 

Or. en 



 

AM\1100170ET.doc PE585.324v01-00 } 

 PE585.333v01-00 } 

 PE585.334v01-00 } RC1 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

5.7.2016  B8-0885/2016 }  

 B8-0892/2016 }  

 B8-0893/2016 } RC1/Am. 7 

Muudatusettepanek  7 

Bas Eickhout 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ALDE 

Komisjoni 2017. aasta tööprogrammi koostamine 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 38 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

38. on veendunud, et EL peab parandama 

Euroopa poolaasta usaldusväärsust, 

järjepidevust, riikide omavastutust ja 

demokraatlikku legitiimsust, tagamaks et 

liikmesriigid rakendavad riigipõhiseid 

soovitusi nende majanduse 

kaasajastamisele ja konkurentsivõime 

tõstmisele suunatud struktuurireformide 
ja investeeringute osas, järgivad 

vastutustundlikku eelarvepoliitikat ning 

vähendavad ebavõrdsust ja majanduse 

tasakaalustamatust; 

38. on veendunud, et EL peab parandama 

Euroopa praeguse majandusjuhtimise 

raamistiku usaldusväärsust, järjepidevust, 

riikide omavastutust, demokraatlikku 

legitiimsust, jätkusuutlikkust ning 

soopõhist ja sotsiaalset mõõdet, võttes 

selleks kasutusele lihtsad, 

majandustsükleid leevendavad ja 

läbipaistvad eeskirjad, vältides 

moraaliriski, tagades makroökonoomiliste 

tasakaaluhäirete sümmeetrilise 

korrigeerimise ja stimuleerides riiklikke 

investeeringuid; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  8 

Bas Eickhout 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ALDE 

Komisjoni 2017. aasta tööprogrammi koostamine 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 48 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

48. nõuab, et kõik ELi institutsioonid 

püüdleksid võimalikult kõrgete 
läbipaistvuse, aruandekohustuse ja 

usaldusväärsuse normide poole ning 

võitleksid huvide konfliktide vastu; 

48. märgib, et läbipaistmatu ja ühekülgne 

lobitöö kujutab endast märkimisväärset 

ohtu poliitikakujundamisele ja avalikule 

huvile, ning nõuab seetõttu, et kõik ELi 

institutsioonid püüaksid järgida 

kõrgeimad võimalikke läbipaistvuse, 

vastutuse ja usaldusväärsuse nõudeid ning 

võitleksid järeleandmatult kalduvusega 

vaadata huvide konfliktidele läbi sõrmede, 

kuna selline tendents kahjustab 

otsustusprotsessi tõhusust, erapooletust ja 

usaldusväärsust; nõuab lisaks 

seadusandlikku ettepanekut nii era- kui 

ka avalikus sektorites rikkumistest 

teatajatele üleeuroopalise kaitse 

tagamiseks ning tuletab komisjonile 

meelde Euroopa Parlamendi korduvaid 

sellekohaseid nõudmisi; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  9 

Bas Eickhout 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ALDE 

Komisjoni 2017. aasta tööprogrammi koostamine 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 49 a (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

 49 a. nõuab, et komisjon kinnitataks 

Ühendkuningriigiga läbirääkijaks artikli 

50 põhjal läbiviidava menetluse teemal; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  10 

Bas Eickhout 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ALDE 

Komisjoni 2017. aasta tööprogrammi koostamine 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Põhjendus B 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

B. arvestades, et Euroopa seisab hetkel 

silmitsi paljude üldiste ja globaalsete 

probleemidega, kuid ka paljude kodanike 

üha suurema pettumuse ja murega 

ebastabiilsete tulevikuväljavaadete ja 

puuduvate võimaluste pärast, ning 

arvestades, et kodanikud ootavad, et 

poliitikakujundajad nendele probleemidele 

reageeriksid; arvestades, et Euroopa Liit 

saab olla edukas vaid siis, kui seda ei 

taandata ainuüksi majanduslikuks 

projektiks; arvestades, et eurooplaste 

poolehoid Euroopa projektile tuleks aega 

kaotamata tagasi võita ning suurendada 

majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset 

ühtekuuluvust; 

B. arvestades, et Euroopa seisab hetkel 

silmitsi paljude üldiste ja globaalsete 

probleemidega, kuid ka paljude kodanike 

üha suurema pettumuse ja murega 

ebastabiilsete tulevikuväljavaadete ja 

puuduvate võimaluste pärast, ning 

arvestades, et kodanikud ootavad, et 

poliitikakujundajad nendele probleemidele 

reageeriksid; arvestades, et Euroopa Liit 

saab olla edukas vaid siis, kui seda ei 

taandata ainuüksi majanduslikuks 

projektiks; arvestades, et eurooplaste 

poolehoid Euroopa projektile tuleks aega 

kaotamata tagasi võita ELi poliitika 

kardinaalse muutmisega, ning tuleks 

suurendada majanduslikku, sotsiaalset ja 

territoriaalset ühtekuuluvust; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  11 

Bas Eickhout 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ALDE 

Komisjoni 2017. aasta tööprogrammi koostamine 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Põhjendus C a (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

 C a. arvestades, et oma puudustele 

vaatamata on eeskätt just Euroopa 

Parlament kohustatud aitama Euroopa 

ühiseid huve kindlaks määrata ning 

samuti peaks ta aitama ületada praegused 

lahkhelid nõukogus, kelle tööd liigagi tihti 

takistavad riikidevahelised nääklused ja 

nullsummamängu mentaliteet; 

Or. en 

 

 

 


