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Põhjendus E a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 E a. arvestades, et Ühendkuningriik on 

üks peamisi ELi eelarve netorahastajaid 

ja et Briti kodanike 23. juunil 2016. aastal 

tehtud otsus lahkuda Euroopa Liidust 

avaldab märkimisväärset mõju ELi 

vahenditele; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 15 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

15. toonitab, et selle pakilise probleemi 

lahendamiseks tegi komisjoni uus koosseis 

2014. aastal ettepaneku Euroopa 

investeerimiskava ja EFSI loomise kohta 

eesmärgiga suunata reaalmajandusse 

315 miljardi euro ulatuses uusi 

investeeringuid; kordab oma kindlat 

pühendumust EFSI-le, mis eeldatavasti 

annab võimsa ja sihipärase hoo 

majanduskasvu ja töökohtade loomist 

soodustavatele majandussektoritele; 

märgib, et paljud projektid on juba heaks 

kiidetud ja neid viiakse ellu; märgib, et 

liidupoolne tagatis EFSI jaoks on kaetud 

ELi eelarves ette nähtud 8 miljardi euro 

suuruse tagatisfondiga; 

15. toonitab, et selle pakilise probleemi 

lahendamiseks tegi komisjoni uus koosseis 

2014. aastal ettepaneku Euroopa 

investeerimiskava ja EFSI loomise kohta 

eesmärgiga suunata reaalmajandusse 

315 miljardi euro ulatuses uusi 

investeeringuid; märgib siiski, et EFSI 

jaoks valitud projektid ei kujuta endast 

uusi investeeringuid reaalmajandusse, 

vaid selliste olemasolevate projektide 

refinantseerimist, mille jätkusuutlikkus 

on küsitav nii majanduse, ühiskonna kui 

ka keskkonna seisukohast; toonitab 

samuti, et liidupoolne tagatis EFSI jaoks 

on kaetud ELi eelarves ette nähtud 

8 miljardi euro suuruse tagatisfondiga, 

milleks on ümber suunatud vahendeid 

niisugustest programmidest nagu 

„Horisont 2020“ ja Euroopa ühendamise 

rahastu; 

Or. en 
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Punkt 43 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

43. toetab jõuliselt noorte tööhõive 

algatuse jätkumist kui vahendit, millega 

tagada kiire reageerimine noorte töötuse 

vastases võitluses, juhindudes 

käimasoleva hindamise käigus ilmnenud 

vajalikest kohandustest; on seisukohal, et 

seda on võimalik saavutada üksnes juhul, 

kui praeguse mitmeaastase 

finantsraamistiku kestuse lõpuni 

tagatakse noorte tööhõive algatusele 

vähemalt samatasemelised 

kulukohustuste assigneeringud kui need, 

mis eraldati programmile iga-aastaselt 

kõnealuse perioodi esimesel kahel aastal 

(6 miljardi euro suurune summa võeti 

kasutusele varem, st aastatel 2014–2015), 

võttes arvesse komisjoni eelseisva 

hinnangu tulemusi; märgib, et see peaks 

hõlmama alamrubriigi 1b (Majanduslik, 

sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus) 

ülemmäärade ülespoole korrigeerimist, 

sest mingeid varusid ei ole; 

43. on seisukohal, et noorte tööhõive 

algatus kui vahend, millega tagada kiire 

reageerimine noorte töötuse vastases 

võitluses, ei ole seni oma eesmärke 

saavutanud; on seisukohal, et noorte 

tööhõive edendamise eesmärki on 

võimalik saavutada vaid siis, kui 

lahendatakse ühisrahast tingitud 

tasakaalustamatus, kõrvaldades ELi 

kehtestatud sotsiaalsed ja majanduslikud 

piirangud ning teostades suuremahulisi 

avaliku sektori investeeringuid; 

Or. en 
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Punkt 49 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 49 a. rõhutab, et seoses maksetega on 

hädavajalik kaaluda erinevaid võimalusi, 

muu hulgas tulevaste vähemoluliste 

programmidega seotud kulukohustuste 

külmutamist kuni kõikide võlgade 

tasumiseni; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 62 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 62 a. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 

otsustama, millistel juhtudel on 

programme võimalik tõhusamalt 

rahastada ja rakendada Euroopa tasandil 

ja millistel juhtudel on riiklikul tasandil 

võetavad meetmed mõistlikumad ja 

rohkem kooskõlas subsidiaarsuse 

põhimõttega; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 75 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

75. rõhutab vajadust vähendada 

kogurahvatulul põhinevate osamaksude 

osakaalu liidu eelarves, et teha lõpp 

liikmesriikide järgitavale õiglase vastutasu 

(juste retour) põhimõttele; toonitab, et see 

vähendaks riigikassade koormust ja 

muudaks asjaomased vahendid 

kättesaadavaks liikmesriikide riigieelarvete 

jaoks; tuletab meelde, et praegused 

käibemaksupõhised omavahendid on 

ülemäära keerukad ja kujutavad endast 

sisuliselt teist kogurahvatulul põhinevat 

osamaksu, ning nõuab seepärast kas 

kõnealuste omavahendite olulist 

reformimist või üldse kaotamist; peab 

siiski vajalikuks säilitada kogurahvatulul 

põhinevad osamaksud eelarve olulise 

osana, arvestades vajadust kõnealuste 

osamaksude tasakaalustava rolli järele; 

75. rõhutab vajadust vähendada 

kogurahvatulul põhinevate osamaksude 

osakaalu liidu eelarves, et teha lõpp 

liikmesriikide järgitavale õiglase vastutasu 

(juste retour) põhimõttele; toonitab, et see 

vähendaks riigikassade koormust ja 

muudaks asjaomased vahendid 

kättesaadavaks liikmesriikide riigieelarvete 

jaoks; tuletab meelde, et praegused 

käibemaksupõhised omavahendid on 

ülemäära keerukad ja kujutavad endast 

sisuliselt teist kogurahvatulul põhinevat 

osamaksu, ning nõuab seepärast kas 

kõnealuste omavahendite olulist 

reformimist või üldse kaotamist; peab 

siiski vajalikuks säilitada kogurahvatulul 

põhinevad osamaksud eelarve olulise 

osana, arvestades vajadust kõnealuste 

osamaksude tasakaalustava rolli järele; 

rõhutab, et liidu eelarve tulusid 

puudutavatel muudatustel ei tohiks olla 

kodanikele kahjulikku mõju; 

Or. en 
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Punkt 80 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 80 a. ei poolda mõtet luua euroala jaoks 

eraldi eelarve, sest see rõhutaks 

märkimisväärset lõhet eurot kasutavate ja 

omavääringut säilitavate riikide vahel 

ning selle tagajärjel peaksid riigid veel 

ühe osa oma demokraatlikust 

suveräänsusest tehnokraatlikele 

moodustistele loovutama; 

Or. en 
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Punkt 82 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 82 a. on seisukohal, et eelarvega katmata 

algatuste rahastamisel peaks esimene 

valik olema alati assigneeringute 

ümberpaigutamine olemasolevatelt 

mitteprioriteetsetelt eelarveridadelt, 

vältides hoolikalt raiskamist ja halba 

majandamist; 

Or. en 

 

 


