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Punkt 1 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

1. väljendab heameelt, et ELi eelarvel on 

olnud oluline roll konkreetsete vastuste 

andmisel ELi ees seisvatele 

probleemidele; rõhutab, et inimväärsed, 

kvaliteetsed ja stabiilsed töökohad, eriti 

noortele, majanduskasv ja sotsiaal-

majanduslik lähenemine, ränne, julgeolek 

ja populismi tõrjumine, samuti 

kliimamuutus on ELi tasandi 

põhiprobleemid ning ELi eelarvel on 

jätkuvalt osa nende küsimuste 

lahendamises; rõhutab, et ELi eelarve 

aluspõhimõtteks peab jääma solidaarsus; 

rõhutab, et üksnes tugev ja sihipärane 

ELi eelarve, millel on tõeline Euroopa 

lisandväärtus, on kasulik nii kõigile 

liikmesriikidele kui ka ELi kodanikele; 

ootab, et komisjon esitaks sellise 2018. 

aasta eelarve projekti, mis võimaldaks 

ELil jätkata heaolu loomist 

majanduskasvu ja töökohtade loomise 

kaudu ja tagaks kodanike turvalisuse; 

1. kordab oma muret seoses ELi eelarvest 

rahastamise ja sellega seotud ülesandega 

tagada konkreetsed lahendused kodanike 

vajadustele ning suurenevatele raskustele, 

millega nad kokku puutuvad, nagu töötus, 

majanduslangus, vaesus, rändekriis ja 

julgeolekuohud; rõhutab vajadust hinnata 

nõuetekohaselt, milliseid vahendeid saaks 

paremini hallata riigi tasandil, et tagada 

subsidiaarsuse põhimõtte täielik 

austamine; 

Or. en 
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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. usub, et Maastrichti lepingu alusel 

loodud majandus- ja rahaliit (EMU) 

kannab vastutust praegu 

majanduslanguses olevate ja vaesust ning 

struktuurselt suurt tööpuudust kogevate 

liikmesriikide arengu ja majanduskasvu 

tõkestamise eest; rõhutab, et Euroopa 

majanduse konkurentsivõime taastamine 

on võimalik ainult siis, kui kõigil riikidel, 

kes ei soovi majandus- ja rahaliidus 

osaleda, lubatakse kasutada 

loobumisklauslit; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

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 EFSI ei anna Euroopa 

majandusele mingit stiimulit; kahetseb, et 

enamik esildatud projekte on juba varem 

kavandatud taristuinvesteeringud, millel 

ei ole mingit tegelikku lisandväärtust; 

lükkab tagasi komisjoni ettepaneku 

pikendada EFSI kestust kuni 2020. 

aastani ja on veendunud, et parim valik 

on parandada avaliku sektori 

investeeringute tootlikkust riigi tasandil, 

jättes tootlikud avaliku sektori 

investeeringud eelarve-eeskirjadest 

koheselt välja; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

9. rõhutab, et noorte töötus on Euroopa 

tasandil üks suuremaid probleeme, millel 

on eriti suur sotsiaalne mõju, eriti liidu 

vaeseimates piirkondades, mis seab ohtu 

ühe noorte eurooplaste põlvkonna 

tervikuna ja aeglustab pikaajalist 

majanduskasvu; toonitab, et ELi 2017. 

aasta eelarve osas sõlmitud 

lepituskokkuleppe kohaselt eraldatakse 

2017. aastal paranduseelarvega 500 

miljonit eurot noorte tööhõive algatuse 

tarbeks; leiab, et noorte tööhõive algatus 

annab väga olulise panuse liidu 

töökohtade loomise ja majanduskasvu 

prioriteetsesse eesmärki, ja on endiselt 

kindlalt selle poolt, et tuleb tagada 

piisavad rahalised vahendid noorte 

tööpuuduse vastu võitlemiseks ja noorte 

tööhõivealgatuse jätkamiseks kuni 

praeguse mitmeaastase finantsraamistiku 

lõpuni, samal ajal tuleb aga parandada 

algatuse toimimist ja rakendamist; 

rõhutab sellega seoses ELi 

noorsoostrateegia tähtsust; 

9. rõhutab, et noorte tööhõive algatus ei 

ole tulnud käesoleva hädaolukorra 

lahendamisega toime; on veendunud, et 

tööhõive- ja sotsiaalpoliitika algatused 

peaksid tulema eeskätt liikmesriikidelt ja 

et kodanike probleemidele ei ole võimalik 

leida lahendusi täiendavaid ELi 

piiranguid kehtestades, sest liikmesriikidel 

endil on kõige paremad võimalused oma 

kodanike ootuste, sealhulgas nende 

sotsiaalsete ja majanduslike ootuste 

täitmiseks; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

13. on veendunud, et ELi eelarve on 

osutunud praeguses olukorras 

ebapiisavaks, et tegeleda rände- ja 

pagulaskriisi mõjudega ning sellega 

kaasnevate humanitaarprobleemidega või 

probleemidega julgeoleku valdkonnas, 

nagu sagenev rahvusvaheline terrorism; 

toonitab, et selle põhjal tuleb leida sellele 

küsimusele kestlik lahendus, kuna 

erivahendite, nt paindlikkusinstrumendi 

korduv kasutuselevõtmine on näidanud, et 

ELi eelarve ei olnud algselt mõeldud nii 

ulatuslike kriisidega tegelemiseks; juhib 

tähelepanu vajadusele võtta vastu sidus 

rände- ja pagulaskriisiga toimetuleku 

strateegia, sh selged, mõõdetavad ja 

arusaadavad eesmärgid; tuletab siiski 

meelde, et täiendavate vahendite 

kasutamise vajadus nende probleemide 

lahendamiseks ei tohiks olla ülimuslik 

teiste oluliste liidu poliitikasuundade, 

näiteks töökohtade ja majanduskasvu 

valdkonna poliitika suhtes; 

13. tunnistab, et hoolimata aastate 2015, 

2016 ja 2017 vahel jaotatud 

märkimisväärsete eelarvevahendite 

kasutusele võtmisest rände- ja 

pagulaskriisiga tegelemiseks, ei ole 

lahendust veel leitud; nõuab sellest 

tulenevalt kõikide ELile antud kõigi 

pädevuste ja asjaomaste 

rahastamisvahendite halduse 

tagasiandmist liikmesriikidele, et nad 

saaksid oma piire kontrollida ja viia ellu 

tõsiselt võetavat repatrieerimispoliitikat; 

tuletab meelde, et tõelise terrorismivastase 

poliitika elluviimiseks on vaja ka 

terroriorganisatsioonide tegevus lõpetada 

ja kõik nendega seotud isikud välja saata; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

21. rõhutab, et stabiilsus ELi naabruses 

on ELis stabiilsuse ja heaolu säilimise üks 

tingimus; palub seetõttu komisjonil 

tagada, et investeeringuid ELi naabrusse 

loetaks prioriteetseks, millega toetataks 

püüdeid lahendada sel alal esinevaid 

peamisi probleeme, nimelt rände- ja 

pagulaskriisi ning sellega seotud 

humanitaarprobleeme ELi lõunanaabruse 

riikides ja Venemaa agressiooni 

idanaabruse riikides; kordab, et poliitiliste 

ja majanduslike reformide 

soodustamiseks on keskse tähtsusega 

toetada neid riike, kes rakendavad ELiga 

sõlmitud assotsiatsioonilepinguid, kuid 

toonitab, et sellist toetust tuleks kohaldada 

seni, kuni need riigid täidavad 

toetuskõlblikkuse kriteeriume, eriti 

õigusriigi ja demokraatlike 

institutsioonide jõustamise osas; 

21. rõhutab, et on vaja tagada piiride 

stabiilsus, kuid usub, et koheselt tuleks 

peatada kõik läbirääkimised Türgiga, kes 

ei austa mitmeid vabaduse ja demokraatia 

aluspõhimõtteid; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

27. rõhutab, et prognoositav ja 

pikaajaliselt jätkusuutlik ELi eelarve on 

tugeva ja stabiilse Euroopa Liidu 

eeltingimus; toonitab vajadust viia 

mitmeaastase finantsraamistiku kestus 

vastavusse nii Euroopa Parlamendi kui ka 

komisjoni poliitiliste tsüklitega; juhib 

tähelepanu asjaolule, et 

Ühendkuningriigi lahkumine EList annab 

võimaluse tegeleda pikaajaliste 

probleemidega, mis on takistanud ELi 

eelarve potentsiaali täielikku avamist, 

eelkõige eelarve tulude poolel, ja kaotada 

järk-järgult kõik tagasimaksed ja 

korrektsioonimehhanismid; kinnitab, et 

pooldab ELi omavahendite süsteemi 

põhjalikku reformimist, ja peab seetõttu 

tervitatavaks kõrgetasemelise 

omavahendite töörühma lõpparuande 

tutvustamist; palub kõigil asjaosalistel 

teha sellest aruandest vajalikud 

järeldused ja analüüsida töörühma 

soovituste teostatavust, pidades silmas ELi 

eelarve stabiilsemaks, lihtsamaks, 

autonoomsemaks, õiglasemaks ja 

prognoositavamaks muutmist; ootab, et 

mis tahes uued ressursid peaksid kaasa 

tooma liikmesriikide kogurahvatulul 

põhinevate maksete vähendamise; 

tunnustab töörühma järeldust asjaolu 

27. keeldub igasugusest 

manipuleerimisest Ühendkuningriigi 

lahkumisega EList (Brexit) ja mõistab 

sellise manipuleerimise hukka kui 

päästiku ELi eelarve tulude poole 

tugevdamiseks, kuna see viib 

lõppkokkuvõttes ettevõtjate täiendava 

maksustamiseni ning kodanike 

maksukoormuse suurenemiseni; 
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kohta, et ELi eelarve tuleb keskendada 

valdkondadele, mis annavad suurima 

Euroopa lisandväärtuse, ja et nn õiglase 

vastutasu (juste retour) põhimõtte 

rakendamine tuleks lõpetada, kuna 

aruandest nähtub, et ELi eelarvest saavad 

kasu kõik liikmesriigid, sõltumata sellest, 

milline on nende „netobilanss“; 

Or. en 



 

AM\1119800ET.docx  PE598.533v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

10.3.2017 A8-0060/18 

Muudatusettepanek  18 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Auke Zijlstra, Bernard Monot, Michał 

Marusik, Marcus Pretzell 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

2018. aasta eelarvemenetluse suunised – III jagu 

2016/2323(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 30 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 30 a. nõuab ELi halduskulude tõsist ja 

konkreetset vähendamist, võttes arvesse 

mitme liikmesriigi majanduslikke 

piiranguid; 

Or. en 

 

 


