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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. on veendunud, et ELi eelarve on liiga 

suur ega ole vastanud liikmesriikide ja 

kodanike vajadustele; võtab teadmiseks 

kontrollikoja 2015. aasta aruande, milles 

märgitakse, et ELi eelarves on 

hinnanguline veamäär maksete puhul 3,8 

%; on veendunud, et rahulolematuse 

kasvu tõttu ELiga kodanike hulgas tuleb 

volitused liikmesriikidele tagasi anda ja 

eelarvet suurel määral vähendada; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

10. väljendab heameelt ettepaneku võtta 

kasutusele „Interraili Euroopa sõidukaart 

18. sünnipäevaks“; toonitab, et selle 

projektiga on võimalik suurendada 

Euroopa-teadvust ja identiteeti; rõhutab 

siiski, et seda projekti ei tohiks rahastada 

teiste edukate ELi programmide arvelt, 

eriti noorte ja kultuuri valdkonnas, ja see 

peaks olema võimalikult palju sotsiaalselt 

kaasav ning sisaldama sätteid Euroopa 

äärealadele jäävatel saartel elavate 

inimeste kaasamiseks; palub komisjonil 

hinnata selle algatuse võimalikku kulu ja 

rahastamisallikaid ning esitada 

asjakohased ettepanekud; 

välja jäetud 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

16. tuletab meelde Euroopa ametite olulist 

ülesannet ELi õigusaktide elluviimise 

tagamisel ja seeläbi ka ELi 

poliitikaeesmärkide, näiteks 

konkurentsivõime, majanduskasvu ja 

tööhõive ning praeguse rände- ja 

pagulaskriisiga seotud eesmärkide 

saavutamise tagamisel; nõuab seetõttu, et 

nii haldus- kui ka tegevuskulude 

katmiseks nähtaks ette piisavad rahalised 

ja inimressursid, et võimaldada ametitel 

täita neile antud ülesandeid ja saavutada 

parimaid võimalikke tulemusi; rõhutab 

seoses ametite personali ja assigneeringute 

suurenemisega alates 2014. aasta eelarvest 

asjaolu, et neid käsitletakse osana uutest 

poliitilistest arengutest ja õigusaktidest, 

mida ei arvestata personali 5 % 

vähendamise eesmärgi arvutamisel; 

toonitab seetõttu, et 2018. aasta eelarves ei 

tohiks ette näha edasisi vähendamisi 

Euroopa ametite ametikohtade loeteludes 

lisaks 5 %-lisele kärpele iga Euroopa Liidu 

institutsiooni ja organi osas, milles lepiti 

kokku institutsioonidevahelise kokkuleppe 

raames; 

16. juhib tähelepanu Euroopa ametite 

suurele arvule; nõuab seetõttu, et 

personali ja assigneeringuid vähendataks; 

rõhutab seoses ametite personali ja 

assigneeringutega alates 2014. aasta 

eelarvest, et need peaksid olema osa 

personali 5 % vähendamise eesmärgist ja 

edasistel aastatel tuleks veelgi suuremaid 

kärpeid teha; toonitab seetõttu, et 2018. 

aasta eelarves nähtaks ette edasised 

vähendamised Euroopa ametite 

ametikohtade loeteludes lisaks 5 %-lisele 

kärpele iga Euroopa Liidu institutsiooni ja 

organi osas, milles lepiti kokku 

institutsioonidevahelise kokkuleppe 

raames; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

17. toetab kindlalt kaitseuuringute 

valdkonna algatusi, mille eesmärk on 

parandada liikmesriikide koostööd ja 

saavutada koosmõju kaitsevaldkonnas; 

rõhutab siiski, et sellisele tegevusele tuleks 

eraldada uusi vahendeid, sest see on uus 

poliitiline algatus, mis avaldab ELi 

eelarvele märkimisväärset mõju; nõuab 

ühtlasi kõigi võimaluste analüüsimist 

kaitsealase uurimisprogrammi 

rahastamiseks sihtotstarbelisest eelarvest 

järgmises mitmeaastases 

finantsraamistikus; tuletab meelde, et kuigi 

aluslepingute sätteid tuleb järgida, on 

vaja teha tugevamat koostööd 

kaitsevaldkonnas, et seista vastu ELi ette 

kerkinud julgeolekuprobleemidele, mis on 

tingitud pikaajalisest ebastabiilsusest liidu 

naaberriikides ning ebakindlusest 

teatavate ELi partnerite pühendumise 

osas NATO eesmärkide täitmisse; rõhutab 

lisaks vajadust parandada 

konkurentsivõimet ja innovatsiooni 

Euroopa kaitsetööstuses, mis võib aidata 

ergutada majanduskasvu ja töökohtade 

loomist; palub liikmesriikidel tagada 

piisavad eelarvevahendid, et tegeleda 

välisprobleemidega ühtsemalt; võtab 

teadmiseks teadusuuringute ja kaitsevõime 

vahenditega Euroopa Kaitsefondi loomise; 

17. on vastu igasugustele ELi algatustele 

kaitseuuringute valdkonnas; rõhutab, et 

mis tahes sellisele tegevusele ei tohiks 

eraldada uusi vahendeid ELi eelarvest; on 

ühtlasi vastu kõigi võimaluste 

analüüsimisele kaitsealase 

uurimisprogrammi rahastamiseks 

sihtotstarbelisest eelarvest järgmises 

mitmeaastases finantsraamistikus; on vastu 

teadusuuringute ja kaitsevõime 

vahenditega Euroopa Kaitsefondi 

loomisele; 
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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; 

välja jäetud 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

22. kordab oma varasemaid nõudmisi, et 

ELi eelarves peab olema piisavas mahus 

maksete assigneeringuid, et eelarve saaks 

täita oma peamist eesmärki 

investeerimiseelarvena; on veendunud, et 

eelarve ei saa seda rolli täita, kui EL ei 

täida oma kohustusi ja seab sellega ohtu 

oma usaldusväärsuse; 

välja jäetud 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

25. kordab oma pikka aega püsinud 

seisukohta, et erivahendite 

(paindlikkusinstrument, ELi 

Solidaarsusfond, Globaliseerumisega 

Kohanemise Euroopa Fond ja 

hädaabireserv) makseid ei tohi arvestada 

mitmeaastase finantsraamistiku makse 

ülemmäära sisse, nii nagu see on ka 

kulukohustuste puhul; rõhutab praeguse 

mitmeaastase finantsraamistiku 

muutmisega seoses, et mitmeaastase 

finantsraamistiku erivahendite maksete 

eelarvestamise probleemi puhul on 

saavutatud võimalik edu tänu 

ettenägemata kulude varu käsitleva 2014. 

aasta otsuse läbivaatamisele, kuigi 

probleem ei ole üheselt lahendatud; 

25. kordab, et erivahendite 

(paindlikkusinstrument, ELi 

Solidaarsusfond, Globaliseerumisega 

Kohanemise Euroopa Fond ja 

hädaabireserv) maksed tuleb arvestada 

mitmeaastase finantsraamistiku maksete 

ülemmäära sisse; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

26. toonitab, et mitmeaastase 

finantsraamistiku määruse kohaselt esitab 

komisjon 2017. aasta lõpuks oma 

ettepanekud 2020. aasta järgse 

mitmeaastase finantsraamistiku kohta, 

milles tuleks arvestada Ühendkuningriigi 

otsust EList lahkuda, mis mõjutab 2020. 

aasta järgset mitmeaastast 

finantsraamistikku; rõhutab, et see otsus 

teeb võimatuks tavaviisil jätkamise; peab 

uue finantsraamistiku ning reformitud ja 

tõhusama ELi eelarve väljatöötamisele 

eelnevat protsessi äärmiselt oluliseks ning 

loodab, et see on vastavuses ELi ees 

seisvate probleemidega ja juba võetud 

kohustustega; nõuab mitmeaastase 

finantsraamistiku praegu käimasoleva 

läbivaatamise kiiret ja positiivset 

lõpuleviimist, mis võib tagada nii 

praeguse finantsraamistiku vajaliku 

korrigeerimise kui ka kindlustada ELi 

eelarve mõningase täiendava 

paindlikkuse, mis on Euroopa Liidu 

eesmärkide saavutamiseks hädavajalik; 

26. toonitab, et mitmeaastase 

finantsraamistiku määruse kohaselt esitab 

komisjon 2017. aasta lõpuks oma 

ettepanekud 2020. aasta järgse 

mitmeaastase finantsraamistiku kohta, 

milles tuleks arvestada Ühendkuningriigi 

otsust EList lahkuda, mis mõjutab 2020. 

aasta järgset mitmeaastast 

finantsraamistikku; rõhutab, et see 

tulevase mitmeaastase finantsraamistiku 

ettepanek ei tohiks sisaldada 

Ühendkuningriigi osamakset ega mingeid 

Ühendkuningriigi vastutust puudutavaid 

õiguslikke kohustusi; rõhutab, et see otsus 

teeb võimatuks tavaviisil jätkamise; peab 

uue finantsraamistiku ning vähendatud 

ELi eelarve väljatöötamisele eelnevat 

protsessi äärmiselt oluliseks; 

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 

kohta, et ELi eelarve tuleb keskendada 

27. toonitab vajadust viia mitmeaastase 

finantsraamistiku kestus vastavusse nii 

Euroopa Parlamendi kui ka komisjoni 

poliitiliste tsüklitega; juhib tähelepanu 

asjaolule, et Ühendkuningriigi lahkumine 

EList annab võimaluse eelarvet väga 

suurel määral vähendada; on vastu 

omavahendite kõrgetasemelise töörühma 

järeldustele; 
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Euroopa lisandväärtuse, ja et nn õiglase 
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aruandest nähtub, et ELi eelarvest saavad 

kasu kõik liikmesriigid, sõltumata sellest, 

milline on nende „netobilanss“; 

Or. en 



 

AM\1119809ET.docx  PE598.533v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

10.3.2017 A8-0060/28 

Muudatusettepanek  28 

Raymond Finch 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

2018. aasta eelarvemenetluse suunised – III jagu 

2016/2323(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 31 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

31. kutsub nõukogu üles järgima oma 

tegudes oma poliitilisi avaldusi ja tegema 

koostööd, et tagada ELile piisav eelarve; 

31. kutsub nõukogu üles eelarvet 

vähendama; 

Or. en 

 

 


