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Järgmine mitmeaastane finantsraamistik ja 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku 

suhtes võetava parlamendi seisukoha ettevalmistamine 

2017/2052(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 49 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

49. nõuab seetõttu, et ELi eelarve 

tulupoolel loodaks erireserv, kuhu 

hakatakse järjest kandma kõikvõimalikke 

ettenägematuid tulusid; on seisukohal, et 

sellest reservist tuleks katta 

lisamaksevajadusi, mis tekivad eriti 
kulukohustuste koguvaru või 

finantsraamistiku erivahendite 

kasutuselevõtmisel; 

49. nõuab seetõttu, et ELi eelarves 

loodaks erireserv, kuhu hakatakse järjest 

kandma kõikvõimalikke ettenägematuid 

tulusid, mis kantakse nõuetekohaselt üle, 

et tagada vajaduse tekkimise korral 

kulutuste tegemiseks lisavahendid; on 

seisukohal, et see reserv tuleks 

sihtotstarbeliselt ette näha mitmeaastase 

finantsraamistiku erivahendite jaoks ja 

sellest tuleks vastavalt eelarvepädevate 

institutsioonide otsusele eraldada 

täiendavaid lisatoetusi nii kulukohustuste 

kui ka maksetena; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

69. palub komisjonil lihtsustada ja 

ühtlustada eeskirju, millega reguleeritakse 

rahastamisvahendite kasutamist järgmise 

finantsraamistiku kestuse ajal, et eeskirju 

saaks kohaldada võimalikult tõhusalt; 

võtab teadmiseks võimaliku ettepaneku, 

mida tuleb põhjalikult arutada, kuid 

millega loodaks ühtne fond, mis koondaks 

ELi tasandil tsentraalselt hallatavaid 

rahastamisvahendeid; on seisukohal, et eri 

poliitikavaldkondade ja meetmete jaoks 

sobiva rahastamisvahendi valimiseks on 

vaja selget süsteemi ning 

rahastamisvahendid peaksid ka edaspidi 

olema eelarves eraldi ridadel, et 

investeeringute puhul valitseks selgus; 

rõhutab aga, et eeskirjade ühtlustamine ei 

tohi mõjutada rahastamisvahendeid, mida 

liikmesriigid kasutavad 

ühtekuuluvuspoliitikas või välistegevuses; 

69. palub komisjonil lihtsustada ja 

ühtlustada eeskirju, millega reguleeritakse 

rahastamisvahendite kasutamist järgmise 

finantsraamistiku kestuse ajal, et luua eri 

rahastamisvahendite vahel koostoimet ja 

neid võimalikult tõhusalt kohaldada; võtab 

teadmiseks võimaliku ettepaneku, mida 

tuleb põhjalikult arutada, kuid millega 

loodaks ühtne fond, mis koondaks ELi 

tasandil tsentraalselt hallatavaid 

rahastamisvahendeid; on seisukohal, et eri 

poliitikavaldkondade ja meetmete jaoks 

sobiva rahastamisvahendi valimiseks on 

vaja selget süsteemi ning 

rahastamisvahendid peaksid ka edaspidi 

olema eelarves eraldi ridadel, et 

investeeringute puhul valitseks selgus; 

rõhutab aga, et eeskirjade ühtlustamine ei 

tohi mõjutada rahastamisvahendeid, mida 

liikmesriigid kasutavad 

ühtekuuluvuspoliitikas või välistegevuses; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

105. rõhutab, et välistegevusele 

eraldatud vahendeid tuleb märkimisväärselt 

suurendada, kui liit kavatseb täita 

ülesandeid, mille ta on endale võtnud 

üldise strateegia ning laienemis-, naabrus- 

ja arengupoliitika raames ja reageerida ka 

hädaolukordadele; eeldab, et järgmine 

mitmeaastane finantsraamistik kajastab 

lõuna- ja idanaabruse riikide 

enneolematuid vajadusi, pidades silmas, et 

nad seisavad vastamisi konfliktidega ning 

rände ja pagulastega seotud 

probleemidega; nõuab suuremate vahendite 

eraldamist humanitaarabile, mille järele on 

loodusõnnetuste ja inimese põhjustatud 

katastroofide tõttu üha suurem vajadus, 

kusjuures vältida tuleks kulukohustuste ja 

maksete assigneeringute summade 

lahknevusi; on veendunud, et liit peab 

suurendama eraldisi ka ÜRO Palestiina 

Põgenike Abi- ja Tööorganisatsioonile 

Lähis-Idas; 

105. rõhutab, et välistegevusele 

eraldatud vahendeid tuleb märkimisväärselt 

suurendada, kui liit kavatseb täita 

ülesandeid, mille ta on endale võtnud 

üldise strateegia ning laienemis-, naabrus- 

ja arengupoliitika raames ja reageerida ka 

hädaolukordadele; eeldab, et järgmine 

mitmeaastane finantsraamistik kajastab 

lõuna- ja idanaabruse riikide 

enneolematuid vajadusi, pidades silmas, et 

nad seisavad vastamisi konfliktidega ning 

rände ja pagulastega seotud 

probleemidega; nõuab suuremate vahendite 

eraldamist humanitaarabile, mille järele on 

loodusõnnetuste ja inimese põhjustatud 

katastroofide tõttu üha suurem vajadus, 

kusjuures vältida tuleks kulukohustuste ja 

maksete assigneeringute summade 

lahknevusi; on veendunud, et liit peab 

suurendama eraldisi ka ÜRO Palestiina 

Põgenike Abi- ja Tööorganisatsioonile 

Lähis-Idas; rõhutab ühtlasi vajadust 

eraldada lisavahendeid Aafrika 

investeeringute kavale, et toetada 

kaasavat majanduskasvu ja kestlikku 

arengut ning tegeleda niiviisi mõnede 

ebaseadusliku rände algpõhjustega; 

Or. en 
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