4.7.2016

A8-0224/41

Muudatusettepanek 41
Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Marisa
Matias, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Barbara
Spinelli
fraktsiooni GUE/NGL nimel
Raport
A8-0224/2016
Jan Olbrycht, Isabelle Thomas
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Euroopa Parlamendi tähelepanekud enne komisjoni ettepaneku valmimist
2015/2353(INI)
Resolutsiooni ettepanek
Punkt 27 a (uus)
Resolutsiooni ettepanek

Muudatusettepanek
27 a. nõuab täiendavat eelarvetoetust
kõigile ülemäärase eelarvepuudujäägi
menetluses osalevatele liikmesriikidele;
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Mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) valimistejärgse muutmise ettevalmistamine ja
Euroopa Parlamendi tähelepanekud enne komisjoni ettepaneku valmimist
2015/2353(INI)
Resolutsiooni ettepanek
Punkt 27 b (uus)
Resolutsiooni ettepanek

Muudatusettepanek
27 b. nõuab investeeringute klausli
muutmist, et Euroopa struktuuri- ja
investeerimisfondide kaudu
kaasrahastatavad piirkondlikud ja
riiklikud investeeringud jäetaks
stabiilsuse ja kasvu pakti kohasel riikide
eelarvepuudujäägi arvutamisel välja;
Or. en
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Mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) valimistejärgse muutmise ettevalmistamine ja
Euroopa Parlamendi tähelepanekud enne komisjoni ettepaneku valmimist
2015/2353(INI)
Resolutsiooni ettepanek
Punkt 41 a (uus)
Resolutsiooni ettepanek

Muudatusettepanek
41 a. (uus) Iirimaa rahuprotsess
märgib olulist toetust, mida EL on
andnud rahu ja lepituse saavutamiseks
Iirimaal, eelkõige PEACE-programmide
kaudu, mis on suunatud Põhja-Iirimaale
ja piiriäärsetele riikidele lõunas; märgib,
et Ühendkuningriigi referendumi tulemus
võib tekitada rahuprotsessiga seoses suuri
probleeme ning kahjustab rahuprotsessi
terviklikkust ja suure reede kokkulepet;
palub komisjonil jätkata rahuprotsessi
toetamist PEACE-programmi jätkuva
rahastamisega;
Or. en
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Matias, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Luke Ming Flanagan,
Younous Omarjee
fraktsiooni GUE/NGL nimel
Raport
A8-0224/2016
Jan Olbrycht, Isabelle Thomas
Mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) valimistejärgse muutmise ettevalmistamine ja
Euroopa Parlamendi tähelepanekud enne komisjoni ettepaneku valmimist
2015/2353(INI)
Resolutsiooni ettepanek
Punkt 42
Resolutsiooni ettepanek

Muudatusettepanek

42. on EFSI jaoks ette nähtud ulatusliku
poliitilise ja rahalise toetuse ideed täiel
määral kinnitades veendunud, et ELi
eelarvest ei tohiks uusi algatusi rahastada
liidu olemasolevate programmide ja
poliitikameetmete arvelt; kavatseb täita
oma kohustuse kompenseerida täielikult
EFSIga seotud kärped, mis mõjutavad
programmi „Horisont 2020“ ja Euroopa
ühendamise rahastut, et neil oleks võimalik
saavutada oma alles kaks aastat tagasi
kokku lepitud eesmärgid ning võimaldada
liidul saavutada oma teadusuuringute ja
innovatsiooni eesmärgid; rõhutab sellega
seoses, et alamrubriigi 1a
(Konkurentsivõime majanduskasvu ja
tööhõive tagamiseks) muude programmide
rahastamistaset ei tohiks see
kompenseerimine mõjutada, juhtides
tähelepanu nende vaieldamatule panusele
majanduskasvu, töökohtade loomisse ja
konkurentsivõimesse; on veendunud, et
alamrubriigi 1a varud ei ole nende
vajaduste katmiseks piisavad, ja nõuab
seetõttu selle alamrubriigi ülemmäära
tõstmist;

42. on veendunud, et ELi eelarvest ei
tohiks uusi algatusi rahastada liidu
olemasolevate programmide ja
poliitikameetmete arvelt; peab
kahetsusväärseks asjaolu, et EFSIga
seotud kärped mõjutavad rängalt
programmi „Horisont 2020“ ja Euroopa
ühendamise rahastut, ning rõhutab, et on
vaja, et neil oleks võimalik saavutada oma
alles kaks aastat tagasi kokku lepitud
eesmärgid ning võimaldada liidul
saavutada oma teadusuuringute ja
innovatsiooni eesmärgid; rõhutab sellega
seoses, et alamrubriigi 1a
(Konkurentsivõime majanduskasvu ja
tööhõive tagamiseks) muude programmide
rahastamistaset ei tohiks see
kompenseerimine mõjutada, juhtides
tähelepanu nende vaieldamatule panusele
majanduskasvu, töökohtade loomisse ja
konkurentsivõimesse; on veendunud, et
alamrubriigi 1a varud ei ole nende
vajaduste katmiseks piisavad, ja nõuab
seetõttu selle alamrubriigi ülemmäära
tõstmist;
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Euroopa Parlamendi tähelepanekud enne komisjoni ettepaneku valmimist
2015/2353(INI)
Resolutsiooni ettepanek
Punkt 42 a (uus)
Resolutsiooni ettepanek

Muudatusettepanek
42 a. on veendunud, et Ühendkuningriigi
referendumi tulemuse tõttu on vaja teha
suur muutus Euroopa Liidu lühi- ja
pikaajalistes eesmärkides, et saavutada
see, mida kodanikud ELilt ootavad:
sotsiaalne õiglus, ökoloogiline üleminek,
õigus sotsiaalkaitsele, kaitse
üleilmastumise kahjuliku mõju eest ja
maksustamise õiglane ühtlustamine;
Or. en
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Mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) valimistejärgse muutmise ettevalmistamine ja
Euroopa Parlamendi tähelepanekud enne komisjoni ettepaneku valmimist
2015/2353(INI)
Resolutsiooni ettepanek
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. 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
kehtimisaja ülejäänud aastatel tagatakse
noorte tööhõive algatuse jaoks vajalikul
tasemel kulukohustuste assigneeringud;
märgib, et selleks, et suurendada
nimetatud summade kasutusmäärasid
sellistes vähem arenenud piirkondades,
mis vajavad suuremat eelarvetoetust ja
kus kasutusmäär on praegu väga madal,
on vaja, et rahaliste vahendite
kättesaadavuse prognoosimine juba
programmide alguses muudetaks
lihtsamaks; märgib, et see peaks hõlmama
alamrubriigi 1b ülemmäärade ülespoole
korrigeerimist, sest mingeid varusid ei ole;
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Mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) valimistejärgse muutmise ettevalmistamine ja
Euroopa Parlamendi tähelepanekud enne komisjoni ettepaneku valmimist
2015/2353(INI)
Resolutsiooni ettepanek
Punkt 47
Resolutsiooni ettepanek

Muudatusettepanek

47. eeldab, et kooskõlastatud tegevus
tulemuslikuks reageerimiseks rände- ja
pagulaskriisi välismõõtmele, eelkõige
Euroopa naabruse ja Sahara-taguse
Aafrika poliitiline stabiliseerimine ning
rände majanduslike ja
humanitaarpõhjustega tegelemine
suureneb lähiaastatel ning sellega
kaasnevad suuremad rahastamistaotlused
rubriigi 4 (Globaalne Euroopa) raames;
toonitab, et niisuguseid lisavahendite
taotlusi ei tohiks kasutada ELi käimasoleva
välistegevuse, sealhulgas arengupoliitika
kahjuks; nõuab seepärast rubriigi 4
ülemmäärade ülespoole korrigeerimist;

47. eeldab, et kooskõlastatud tegevus
tulemuslikuks reageerimiseks rände- ja
pagulaskriisi välismõõtmele suureneb
lähiaastatel ning sellega kaasnevad
suuremad rahastamistaotlused rubriigi 4
(Globaalne Euroopa) raames, mis hõlmab
lahenduste rakendamist lähtekohas ning
selliste tavade karistamist, millega otseselt
või kaudselt edendatakse Da'eshi või
millega kasutatakse ära inimkaubandust,
samuti pagulasseisundiga isikute ohutu
liikumise tagamist ja vajalike ressursside
tarnimist, et tagada nende isikute väärikas
sotsiaalne integreerumine nende viibimise
ajal Euroopas; toonitab, et niisuguseid
lisavahendite taotlusi ei tohiks kasutada
ELi käimasoleva välistegevuse, sealhulgas
arengupoliitika kahjuks; nõuab seepärast
rubriigi 4 ülemmäärade ülespoole
korrigeerimist;
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2015/2353(INI)
Resolutsiooni ettepanek
Punkt 52 a (uus)
Resolutsiooni ettepanek

Muudatusettepanek
52 a. on sügavalt veendunud, et
põhiõiguste austamise tingimust tuleks
rakendada, et peatada struktuuri- ja
investeerimisfondidest maksete tegemine
liikmesriikidele, kes ei järgi Euroopa
Liidu põhiõiguste hartat;
Or. en
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2015/2353(INI)
Resolutsiooni ettepanek
Punkt 61
Resolutsiooni ettepanek

Muudatusettepanek

61. usub, et mitmeaastase
finantsraamistiku läbivaatamine/muutmine
on suurepärane võimalus hinnata esimest
korda ELi asjaomaste poliitikameetmete ja
programmide ning mitmeaastase
finantsraamistiku paindlikkussätete ja
erivahendite toimimist, ning loodab, et
komisjon esitab analüüsi, milles tehakse
kindlaks praeguse rakendamissüsteemi
puudused; juhib eelkõige tähelepanu
praegusel programmitöö perioodil
kasutusele võetud uute elementide (nt
ühtekuuluvuspoliitika raames ette nähtud
eeltingimuste) rakendusprotsessile
avalduva mõju hindamisele; on seisukohal,
et mitmeaastase finantsraamistiku
läbivaatamisel/muutmisel tuleks teha
kokkuvõte ka eraldatud rahaliste vahendite
tulemuslikkusest oma eesmärkide täitmisel;
kutsub komisjoni üles tegema konkreetseid
ettepanekuid, et käsitleda võimalikke
puudusi ning parandada ja ratsionaliseerida
rakendamistingimusi praeguse
mitmeaastase finantsraamistiku kestuse
ülejäänud aastateks, et tagada nappide
rahaliste vahendite võimalikult tõhus
kasutamine ja vähendada toetusesaajate
halduskoormust;

61. täheldab, et mitmeaastase
finantsraamistiku rakendamisega
hilinemise tõttu on mitmeaastase
finantsraamistiku
läbivaatamine/muutmine suurepärane
võimalus hinnata esimest korda ELi
asjaomaste poliitikameetmete ja
programmide ning mitmeaastase
finantsraamistiku paindlikkussätete ja
erivahendite toimimist, samuti ELi
kulutuste haldamist, et hinnata, kas
mitmeaastase finantsraamistiku
programmid täidavad seatud sihid ja
eesmärgid, tagavad piisava vahendite
kasutamise suutlikkuse ja loovad ELi
lisaväärtust; loodab, et komisjon esitab
analüüsi, milles tehakse kindlaks praeguse
rakendamissüsteemi puudused; juhib
eelkõige tähelepanu praegusel
programmitöö perioodil kasutusele võetud
uute elementide (nt ühtekuuluvuspoliitika
raames ette nähtud eeltingimuste)
rakendusprotsessile avalduva mõju
hindamisele; on seisukohal, et
mitmeaastase finantsraamistiku
läbivaatamisel/muutmisel tuleks teha
kokkuvõte ka eraldatud rahaliste vahendite
tulemuslikkusest oma eesmärkide täitmisel;
kutsub komisjoni üles tegema konkreetseid
ettepanekuid, et käsitleda võimalikke
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puudusi ning parandada ja ratsionaliseerida
rakendamistingimusi mitmeaastase
finantsraamistiku põhjaliku
lihtsustamisega, mis sisaldab endas
vahendite haldamise, järelevalve,
aruandluse ja kontrollimise reformimist,
et tagada nappide rahaliste vahendite
võimalikult tõhus kasutamine ja vähendada
toetusesaajate halduskoormust praeguse
mitmeaastase finantsraamistiku kestuse
ülejäänud aastateks;
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Mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) valimistejärgse muutmise ettevalmistamine ja
Euroopa Parlamendi tähelepanekud enne komisjoni ettepaneku valmimist
2015/2353(INI)
Resolutsiooni ettepanek
Punkt 62
Resolutsiooni ettepanek

Muudatusettepanek

62. rõhutab, et oluline on näidata ELi
eelarvest saadavat lisaväärtust, ning
toetab ELi kulutuste puhul tulemustele
orienteerituse kultuurile keskendumist;
toonitab, et võimaluse korral peaks
peamiseks põhimõtteks saama tulemus- ja
väljundipõhine hindamine, ning rõhutab
niisuguse põhimõtte erilist kohaldatavust
innovatsioonile keskenduvate
programmide suhtes; võtab teadmiseks
komisjoni töö algatuse „Tulemustele
keskenduv ELi eelarve“ raames, mida
tuleb jätkuvalt edasi arendada, ning ootab
tulemuspõhise eelarvestamise
institutsioonidevahelise ekspertide
töörühma töö tulemusi; on seisukohal, et
see lähenemisviis võib olla vahend
oodatust vähem tulemuslike programmide
tulemuslikkuse parandamiseks; rõhutab
siiski, et tehniliste või programmitööalaste
puudustega ei tohi kaasneda ELi eelarve
vähendamine ega poliitilistest
prioriteetidest loobumine ning et rahaliste
vahendite parem kasutamine üksi ei
lahenda pakiliste ja kasvavate vajadustega
tegelemiseks vajalike rahaliste vahendite
nappuse probleemi; tuletab komisjonile
meelde, et Euroopa Parlament tuleb
eelarvepädeva institutsioonina kaasata
komisjoni sellealase strateegia

välja jäetud
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2015/2353(INI)
Resolutsiooni ettepanek
Punkt 63
Resolutsiooni ettepanek

Muudatusettepanek

63. tunnistab rahastamisvahendite
suuremat rolli liidu eelarves kui täiendavat
rahastamisvormi subsiidiumide ja toetuste
kõrval; tunnistab nende vahendite
potentsiaali liidu eelarve finantsmõju ja
seega poliitilise mõju suurendamisel;
toonitab siiski, et üleminek
traditsiooniliselt rahastamiselt
uuenduslikumatele vahenditele ei ole
kõikides poliitikavaldkondades soovitatav,
sest kõik poliitikavaldkonnad ei ole
täielikult turupõhised; rõhutab, et
rahastamisvahendid kujutavad endast
alternatiivset ja täiendavat rahastamisviisi
ning neid ei tohiks kasutada projektides,
mis saavad kasu ainult toetuste
kasutamisest, mis on eriti olulised vähem
arenenud piirkondade jaoks;

63. tunnistab rahastamisvahendite
suuremat kasutamist liidu eelarves kui
täiendavat rahastamisvormi subsiidiumide
ja toetuste kõrval; tunnistab nende
vahendite potentsiaali liidu eelarve
finantsmõju ja seega poliitilise mõju
suurendamisel; toonitab siiski, et üleminek
traditsiooniliselt rahastamiselt
uuenduslikumatele vahenditele ei ole
soovitatav; rõhutab, et rahastamisvahendid
võivad kujutada endast alternatiivset ja
täiendavat rahastamisviisi, kuid neid tuleks
kasutada ainult sellistes projektides, mille
puhul selline rahastamisvorm lisaväärtust
annab ning suurendab avaliku sektori
vahendite haldamise usaldusväärsust;
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 65
Resolutsiooni ettepanek

Muudatusettepanek

65. ergutab komisjoni tegema kindlaks
kõik ELi poliitikavaldkonnad, kus toetusi
oleks võimalik kombineerida
rahastamisvahenditega, ning kaaluma
nende kahe vahelise nõuetekohase
tasakaalu loomist; on kindlal arvamusel,
et võimalus kombineerida erinevaid ELi
vahendeid ühtlustatud haldamise
eeskirjade alusel aitaks optimeerida
koostoimet olemasolevate
rahastamisallikate vahel ELi tasandil;
toonitab, et rahastamisvahendite suurem
kasutamine ei tohiks tuua kaasa liidu
eelarve vähendamist; tuletab meelde oma
korduvaid nõudmisi suurema läbipaistvuse
ja demokraatliku kontrolli järele liidu
eelarvest toetatavate rahastamisvahendite
rakendamise suhtes;

65. toonitab, et rahastamisvahendite
suurem kasutamine ei tohiks tuua kaasa
liidu eelarve vähendamist; tuletab meelde
oma korduvaid nõudmisi suurema
läbipaistvuse ja demokraatliku kontrolli
järele liidu eelarvest toetatavate
rahastamisvahendite rakendamise suhtes;
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73. on veendunud, et kiiresti muutuvat
poliitilist keskkonda arvesse võttes ja
suurema paindlikkuse tagamiseks tuleks
mitmeaastase finantsraamistiku teatavad
elemendid leppida kokku viieks aastaks,
samas kui teised – need, mis on seotud
pikemaajalist programmitööd nõudvate
programmidega ja/või
poliitikavaldkondadega, mille raames
nähakse ette keerulised menetlused
rakendamissüsteemide kehtestamiseks, nt
ühtekuuluvuspoliitika või maaelu areng –
tuleks leppida kokku ajavahemikuks 5 +
5 aastat koos kohustusliku muutmisega
perioodi keskel;

välja jäetud
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76. nõuab, et nähtaks ette üks või mitu uut
omavahendit, mis oleks ideaalsel juhul
selgelt seotud lisaväärtust loovate Euroopa
poliitikameetmetega; märgib, et
kõrgetasemelises töörühmas on juba
arutatud arvukaid uusi võimalikke
omavahendeid, nagu reformitud
käibemaks, finantstehingute maks, EKP
emissioonitulu, reformitud ELi
heitkogustega kauplemise süsteem ja
süsinikdioksiidi maksustamine, transpordi
maksustamine, äriühingute maksustamine,
elektrienergia või digitaalmajanduse
maksustamine; ootab huviga
kõrgetasemelise töörühma soovitusi, et
liikuda edasi ja valmistada ette Euroopa
Parlamendi sellekohane seisukoht; nõuab
sellega seoses igasuguste tagasimaksete
järkjärgulist kaotamist;

76. nõuab, et nähtaks ette üks või mitu uut
omavahendit, mis oleks ideaalsel juhul
selgelt seotud lisaväärtust loovate Euroopa
poliitikameetmetega, ning et seda tehtaks
progressiivsete maksumäärade abil,
tugevdades fiskaalvõimekust, et võidelda
tsüklite ajal finants-, majandus- ja
keskkonnakriisiga; märgib, et
kõrgetasemelises töörühmas on juba
arutatud arvukaid uusi võimalikke
omavahendeid, nagu reformitud
käibemaks, finantstehingute maks, EKP
emissioonitulu, reformitud ELi
heitkogustega kauplemise süsteem ja
süsinikdioksiidi maksustamine, transpordi
maksustamine, äriühingute maksustamine,
elektrienergia või digitaalmajanduse
maksustamine; ootab huviga
kõrgetasemelise töörühma soovitusi, et
liikuda edasi ja valmistada ette Euroopa
Parlamendi sellekohane seisukoht; nõuab
sellega seoses igasuguste tagasimaksete
järkjärgulist kaotamist;
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