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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

13. kordab põhimõtet, et uute 

poliitiliste prioriteetide jaoks tuleks ette 

näha ka uued rahasummad, olenemata 

sellest, kas prioriteedid on teada juba uue 

finantsraamistiku vastuvõtmise ajal või 

tekivad alles selle rakendamise käigus, 

ning rõhutab, et uusi vajadusi ei tohiks 

rahastada olemasolevate meetmete ega 

programmide kulul; loodab peale selle, et 

kehtestatakse piisavad paindlikkussätted, 

mille abil on võimalik arvesse võtta 

finantsraamistiku kestuse ajal tekkida 

võivaid ettenägematuid asjaolusid; 

13. rõhutab, et uute vajaduste 

rahastamise aluseks peaks olema selliste 

programmide kulude läbivaatamine, mis 

ei suuda pakkuda tegelikku lisaväärtust; 

loodab peale selle, et kehtestatakse 

piisavad paindlikkussätted, mille abil on 

võimalik arvesse võtta finantsraamistiku 

kestuse ajal tekkida võivaid ettenägematuid 

asjaolusid; 

Or. en 
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82. rõhutab mitmeaastase 

finantsraamistiku tähtsust pikaajalistest 

investeeringutest sõltuvate sektorite, 

näiteks säästva transpordi jaoks; rõhutab, et 

transporditaristu on ühtse turu selgroog 

ning kestliku majanduskasvu ja töökohtade 

loomise alus; märgib, et naaberriikidega 

ühendatud Euroopa ühtse 

transpordipiirkonna saavutamiseks on vaja 

laialdast transporditaristut ja seda tuleb 

pidada ELi konkurentsivõime ning 

majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 

ühtekuuluvuse keskseks prioriteediks, sh 

äärepoolseimate piirkondade ja saarte 

jaoks; on seetõttu seisukohal, et järgmine 

mitmeaastane finantsraamistik peaks 

eelkõige tagama piisava rahastamise 

projektidele, mis aitavad viia lõpule TEN-

T põhivõrgu ja selle koridoride loomise, 

kusjuures neid tuleks veelgi pikendada; 

tuletab meelde ÜRO kliimamuutuste 

raamkonventsiooni osaliste konverentsi 21. 

istungjärgul (COP21) transpordi 

valdkonnale kehtestatud eesmärke, mille 

abil kavatsetakse võidelda kliimamuutuste 

vastu, ning ergutab liikmesriike 

investeerima arukasse, säästvasse ja 

integreeritud ühistransporti; 

82. rõhutab mitmeaastase 

finantsraamistiku tähtsust pikaajalistest 

investeeringutest sõltuvate sektorite, 

näiteks säästva transpordi jaoks; rõhutab, et 

transporditaristu on ühtse turu selgroog 

ning kestliku majanduskasvu ja töökohtade 

loomise alus; märgib, et naaberriikidega 

ühendatud Euroopa ühtse 

transpordipiirkonna saavutamiseks on vaja 

laialdast transporditaristut ja seda tuleb 

pidada ELi konkurentsivõime ning 

majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 

ühtekuuluvuse keskseks prioriteediks, sh 

äärepoolseimate piirkondade ja saarte 

jaoks; kutsub seoses sellega komisjoni 

üles vaatama läbi selliste projektide 

rahastamise, mille väärtus on 

majanduslikus mõttes küsitav ning mis 

kahjustavad ka kodanike tervist, nagu 

Torino-Lyoni raudteeliini ehitamine; 

tuletab meelde ÜRO kliimamuutuste 

raamkonventsiooni osaliste konverentsi 21. 

istungjärgul (COP21) transpordi 

valdkonnale kehtestatud eesmärke, mille 

abil kavatsetakse võidelda kliimamuutuste 

vastu, ning ergutab liikmesriike 

investeerima arukasse, säästvasse ja 

integreeritud ühistransporti; 

Or. en 
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116. on seisukohal, et liidu poliitikat on 

võimalik ellu viia ning usaldus taastada ja 

kodanikuühiskonna organisatsioonide ja 

kodanikega kõigil tasanditel sisukamat 

arutelu pidada ainult siis, kui avalik haldus 

on tugev, tõhus ja kvaliteetne; rõhutab, kui 

suur roll on selles institutsioonidel, mille 

liikmed on demokraatlikult valitud; tuletab 

meelde, et kontrollikoja hinnangul on ELi 

institutsioonid, organid ja ametid töötajate 

arvu 5 % suuruse vähendamise eesmärgi 

täitnud, nagu nähtub ametikohtade 

loeteludest; on seisukohal, et nende suhtes 

ei tohiks sellist horisontaalset 

vähendamist enam kohaldada; väljendab 

ägedat vastuseisu nn ametite 

ümberpaigutamisreservi süsteemi uuesti 

kasutuselevõtmisele; 

116. on seisukohal, et liidu poliitikat on 

võimalik ellu viia ning usaldus taastada ja 

kodanikuühiskonna organisatsioonide ja 

kodanikega kõigil tasanditel sisukamat 

arutelu pidada ainult siis, kui avalik haldus 

on tugev, tõhus ja kvaliteetne; rõhutab, kui 

suur roll on selles institutsioonidel, mille 

liikmed on demokraatlikult valitud; tuletab 

meelde, et kontrollikoja hinnangul on ELi 

institutsioonid, organid ja ametid töötajate 

arvu 5 % suuruse vähendamise eesmärgi 

täitnud, nagu nähtub ametikohtade 

loeteludest; on seisukohal, et täiendav 

vähendamine peaks olema lubatud ainult 

siis, kui see põhineb tegelike vajaduste 

hindamisel ning võimaluse korral ühiste 

funktsioonide ühendamisel; nõuab ELi 

halduskulutuste ranget läbivaatamist, et 

kulusid ka tegelikult vähendada; 

Or. en 

 

 


