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Punkt 2 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

2. on kindlalt arvamusel, et 

eelarvedistsipliini hoides peavad ELi 

eelarves olema vahendid, mis võimaldaksid 

reageerida üheaegselt mitmele kriisile, 

seega on vajalik teatav paindlikkuse tase; 

on arvamusel, et kuigi majanduskasv ja 

töökohad jäävad ELi eelarve tähtsaimateks 

prioriteetideks, tuleb nendes valdkondades 

saavutada püsiv edu ja areng üheaegselt 

ELi kodanike turvalisust ja julgeolekut 

puudutavate mureküsimuste 

lahendamisega; kordab oma nõudmist 

kohaldada ELi 2018. aasta eelarve 

prioriteetide määramisel temaatilist 

suunitlust; 

2. on kindlalt arvamusel, et 

eelarvedistsipliini hoides peavad ELi 

eelarves olema vahendid, mis võimaldaksid 

reageerida üheaegselt mitmele kriisile, 

seega on vajalik teatav paindlikkuse tase; 

rõhutab, et ELi Solidaarsusfond (ELSF) 

peab olema usaldusväärne ja paindlik 

vahend, millega väljendatakse 

solidaarsust ning antakse nõuetekohast ja 

kiiret abi suurte loodusõnnetuste tõttu 

kannatanud inimestele; avaldab 

kahetsust, et alates 2014. aastast on 

ELSF-le tehtud eraldisi maksimaalselt 

500 miljonit eurot aastas, millest võib 

jääda väheks; nõuab kasutamata summa 

automaatset ülekandmist järgmisse 

aastasse; on arvamusel, et kuigi 

majanduskasv ja töökohad jäävad ELi 

eelarve tähtsaimateks prioriteetideks, tuleb 

nendes valdkondades saavutada püsiv edu 

ja areng üheaegselt ELi kodanike 

turvalisust ja julgeolekut puudutavate 

mureküsimuste lahendamisega; kordab 

oma nõudmist kohaldada ELi 2018. aasta 

eelarve prioriteetide määramisel temaatilist 

suunitlust; 

Or. en 
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6. toetab kindlalt Euroopa 

infrastruktuurivõrkude koostalitlusvõime 

edasiarendamist ja parandamist; on 

seisukohal, et Euroopa ühendamise rahastu 

on nende eesmärkide saavutamiseks väga 

tähtis vahend, ja palub komisjonil tagada 

2018. aastal selle piisav rahastamine; 

6. toetab Euroopa infrastruktuurivõrkude 

koostalitlusvõime nõuetekohast 

arendamist ja parandamist; on seisukohal, 

et Euroopa ühendamise rahastu sihiks 

peavad olema eesmärgid, mis tagavad 

tõelise lisandväärtuse liikmesriikide jaoks, 

ja seda ei tohiks kasutada selliste 

projektide rahastamiseks, millega 

kaasnevad vastuolud; palub komisjonil 

tagada 2018. aastal sihipärane 

rahastamise tase; 

Or. en 
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7. rõhutab, et Euroopa Strateegiliste 

Investeeringute Fondil (EFSI) on oluline 

roll ja potentsiaal Euroopas ikka veel 

esineva investeerimislõhe vähendamisel, ja 

tunnustab seni saavutatud positiivseid 

tulemusi; tunnustab ka komisjoni 

ettepanekut pikendada EFSI kestust kuni 

2020. aastani, mille eesmärk peaks olema 

veelgi parandada fondi toimimist, sh 

täiendavuse põhimõtte ja geograafilise 

tasakaalu kohaldamist, mille nimel on 

vaja veel tööd teha; rõhutab, et EFSI 

kaudu rahastatavate projektide valimine 

peaks põhinema kvaliteedil ja nõudlusel; 

väljendab heameelt komisjoni kavatsuse 

üle tugevdada Euroopa 

investeerimisnõustamise keskuse rolli 

täpsemalt suunatud kohaliku tehnilise abi 

pakkumisel kogu ELis ning ühtlasi 

geograafilise tasakaalu parandamiseks; 

kutsub komisjoni ühtlasi üles analüüsima 

fondi mõju hindamise kaudu 

korrapäraselt fondi pakutavat 

lisandväärtust; 

7. rõhutab, et Euroopa Strateegiliste 

Investeeringute Fond (EFSI) on osutunud 

ebatõhusaks Euroopas investeerimislõhe 

vähendamisel, ja toonitab, et seni 

saavutatud tulemused on tühised ega anna 

võrreldes EIP olemasolevate 

programmidega mingit täiendavust ega 

lisandväärtust; taunib komisjoni 

ettepanekut pikendada EFSI kestust kuni 

2020. aastani; kutsub komisjoni üles 

koostama fondi mõju hindamise kaudu 

2018. aasta lõpuks EFSI ja selle 

lisandväärtuse põhjalik analüüs, et 

hinnata fondiga jätkamist tulevasel 

finantsplaneerimise perioodil; 

Or. en 
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  11 a. usub, et kokkuhoiupoliitika 

vähendab liikmesriikide suutlikkust 

reageerida kriisidele nõuetekohaselt ja see 

tuleb lõpetada; tuletab meelde, kui tähtis 

on riskiennetuse ja katastroofidele 

vastupanuvõime edendamine kiire ja 

asjakohase reageerimise kaudu ELi 

kodanikke puudutavale mis tahes 

looduskatastroofile; rõhutab sellega 

seoses, kui tähtis on kaaluda kestlike 

ülesehitustööde ja kõikide 

maavärinavastasteks meetmeteks 

tehtavate investeeringute, kaasa arvatud 

investeeringud, mida kaasrahastatakse 

Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondidest ja mis kuuluvad 

temaatilise eesmärgi nr 5 

(kliimamuutusega kohanemise, 

riskiennetuse ja -ohjamise edendamine) 

alla, välja jätmist riikide 

eelarvepuudujääkide arvutamisest 

stabiilsuse ja majanduskasvu pakti 

raames; 

Or. en 

 

 


