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Järgmine mitmeaastane finantsraamistik ja 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku 

suhtes võetava parlamendi seisukoha ettevalmistamine 

2017/2052(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus D a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  D a. arvestades, et ELi toimimise 

lepingu artikli 8 kohaselt on EL 

kohustatud edendama meeste ja naiste 

võrdõiguslikkust ning tagama 

aluspõhimõttena kõikides oma tegevustes 

soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise; 

arvestades, et mitmeaastasele 

finantsraamistikule on lisatud 

institutsioonidevaheline ühisavaldus 

soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise 

kohta;  

Or. en 
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2017/2052(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 3 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

3. peab järgmise finantsraamistiku üle 

toimuvat arutelu kiiduväärseks, sest nii on 

võimalik panna liidu eelarvega – mis on 

Euroopa Liidu jaoks käegakatsutavamaid 

vahendeid – alus tugevamale ja 

jätkusuutlikumale Euroopale; on 

arvamusel, et järgmine finantsraamistik 

peaks moodustama osa Euroopa tulevikku 

käsitlevast laiemast strateegiast ja 

arusaamast; on seisukohal, et 

finantsraamistikuga tuleb näidata, kuidas 

kajastuvad ELi poliitilised eesmärgid ja 

prioriteedid eelarves;  

3. peab järgmise finantsraamistiku üle 

toimuvat arutelu kiiduväärseks, sest nii on 

võimalik panna liidu eelarvega – mis on 

Euroopa Liidu jaoks käegakatsutavamaid 

vahendeid – alus tugevamale ja 

jätkusuutlikumale Euroopale; on 

arvamusel, et järgmine finantsraamistik 

peaks moodustama osa Euroopa tulevikku 

käsitlevast laiemast strateegiast ja 

arusaamast; on seisukohal, et 

finantsraamistikuga tuleb näidata, kuidas 

kajastuvad ELi poliitilised eesmärgid ja 

prioriteedid eelarves; nõuab seetõttu 

piisavaid vahendeid, mis tagaksid 

säästliku arengu, sotsiaalse progressi ja 

parema elu kodanikele; 

Or. en 
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Punkt 6 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  6 a. rõhutab lisaks, et kooskõlas oma 

rahvusvaheliste kohustustega peaks EL 

lõpetama selliste kulutuste subsideerimise, 

mis on kliimale kahjulikud; kutsub 

komisjoni üles lõpetama järgmises 

mitmeaastases finantsraamistikus kõik 

otsesed tuumaalased, fossiilsete kütuste, 

asfaldi ja kaitsega seotud kulutused ELi 

eelarvest;  

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 8 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

8. nõuab seetõttu, et endiselt toetataks 

kehtivat poliitikat, eelkõige aluslepingutes 

sätestatud ELi kauaaegseid 

poliitikavaldkondi, nagu ühine 

põllumajandus- ja kalanduspoliitika ning 

ühtekuuluvuspoliitika, sest need toovad 

Euroopa projekti käegakatsutavad eelised 

ELi kodanikeni; lükkab tagasi kõik 

püüdlused nimetatud poliitikavaldkondi 

taasriigistada, sest see ei vähendaks 

maksumaksjate ja tarbijate finantskoormust 

ega annaks paremaid tulemusi, vaid 

takistaks hoopis majanduskasvu, 

solidaarsust ja ühtse turu toimimist ning 

muudaks piirkondade ja majandussektorite 

vahelise ebavõrdsuse ja erinevused veel 

suuremaks; kavatseb järgmise 

programmitöö perioodi jooksul tagada ELi 

27 liikmesriigile nimetatud 

poliitikavaldkondade puhul samaväärse 

rahastamise ning parandada seejuures 

nende tõhusust ja lihtsustada nendega 

seotud menetlusi;  

8. nõuab seetõttu, et endiselt toetataks 

kehtivat poliitikat, eelkõige aluslepingutes 

sätestatud ELi kauaaegseid 

poliitikavaldkondi, nagu ühine 

põllumajandus- ja kalanduspoliitika ning 

ühtekuuluvuspoliitika, sest need toovad 

Euroopa projekti käegakatsutavad eelised 

ELi kodanikeni; lükkab tagasi kõik 

püüdlused nimetatud poliitikavaldkondi 

taasriigistada, sest see ei vähendaks 

maksumaksjate ja tarbijate finantskoormust 

ega annaks paremaid tulemusi, vaid 

takistaks hoopis majanduskasvu, 

solidaarsust ja ühtse turu toimimist ning 

muudaks piirkondade ja majandussektorite 

vahelise ebavõrdsuse ja erinevused veel 

suuremaks; kavatseb järgmise 

programmitöö perioodi jooksul tagada ELi 

27 liikmesriigile samaväärse rahastamise 

nimetatud poliitikavaldkondades, 

reformida neid mõttekalt ja tunduvalt, 

saavutamaks nende abil meie ees seisvate 

väljakutsete lahendamiseks vajalikud 

tulemused, ning parandada seejuures nende 

tõhusust ja lihtsustada nendega seotud 

menetlusi; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 10 – taane 3 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 – tagaks Euroopa kodanikele ühtse 

sisejulgeoleku ning koondaks 

kaitsevaldkonnas uurimistegevuse ja 

võimekuse, kuid rõhutab, et nendes 

valdkondades ei tohiks meetmeid võtta ELi 

arengupoliitika kulul; 

– tagaks Euroopa kodanikele ühtse 

sisejulgeoleku, kuid rõhutab, et selles 

valdkonnas ei tohiks meetmeid võtta ELi 

arengupoliitika kulul; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 75 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

75.  on seisukohal, et järgmise 

mitmeaastase finantsraamistiku ajal tuleks 

koondada rohkem eelarveressursse 

valdkondadesse, millel on selge Euroopa 

lisaväärtus ning mis ergutavad 

majanduskasvu, konkurentsivõimet, 

jätkusuutlikkust ja tööhõivet kõikides ELi 

piirkondades; rõhutab sellega seoses, kui 

olulised on teadusuuringud ja innovatsioon 

maailmas juhtpositsiooni omava ja 

teadmistepõhise kestliku majanduse 

loomisel, ning peab kahetsusväärseks, et 

piisavate rahaliste vahendite puudumise 

tõttu eraldati kehtiva mitmeaastase 

finantsraamistiku raames ELi rahalisi 

vahendeid vaid väikesele osale selle 

valdkonna kõrgetasemelistest projektidest; 

75.  on seisukohal, et järgmise 

mitmeaastase finantsraamistiku ajal tuleks 

koondada rohkem eelarveressursse 

valdkondadesse, mis edendavad kestlikku 

arengut ja inimväärseid töökohti, millel 

on selge Euroopa lisaväärtus, mis 

ergutavad majanduskasvu, 

konkurentsivõimet, jätkusuutlikkust ja 

tööhõivet ning edendavad solidaarsust 

kõikides ELi piirkondades; rõhutab sellega 

seoses, kui olulised on teadusuuringud ja 

innovatsioon maailmas juhtpositsiooni 

omava ja teadmistepõhise kestliku 

majanduse loomisel, ning peab 

kahetsusväärseks, et piisavate rahaliste 

vahendite puudumise tõttu eraldati kehtiva 

mitmeaastase finantsraamistiku raames ELi 

rahalisi vahendeid vaid väikesele osale 

selle valdkonna kõrgetasemelistest 

projektidest; 

Or. en 
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Punkt 86 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

86. on seisukohal, et Euroopas on 

ülioluline tagada kestlik ja taskukohane 

energiavarustus; nõuab seetõttu jätkuvat 

toetust, sealhulgas Euroopa ühendamise 

rahastu energiavahenditest, 

investeeringutele, mille abil tagada 

energiaallikate ja tarneteede 

mitmekesistamine, energiajulgeoleku ja -

sõltumatuse tugevdamine ning 

energiatõhususe suurendamine ja 

taastuvenergia suurem kasutamine; rõhutab 

eelkõige, kui oluline on pakkuda eeskätt 

suurt CO2-heidet tekitavatele piirkondadele 

mitmekülgset toetust energiasüsteemi 

ümberkujundamiseks, üleminekuks vähese 

CO2-heitega majandusele, energiatootmise 

moderniseerimiseks, piiriüleste ühenduste 

parandamiseks, arukate võrkude 

kasutuselevõtuks, süsinikdioksiidi 

kogumise ja säilitamise ning kasutamise 

tehnoloogiate arendamiseks ning 

kaugküttesüsteemide ajakohastamiseks; on 

seisukohal, et vajalikku toetust tuleks anda 

ka energeetikasektori kujundamisele 

kliimaeesmärkidele vastavaks, eelkõige 

söest sõltuvates piirkondades ja riikides, et 

vähese heitega majandusele üleminekule 

reaalselt kaasa aidata, kuna see on 

strateegiliselt oluline; kutsub üles looma 

laiahaardelist fondi, mille abil toetada 

86. on seisukohal, et Euroopas on 

ülioluline tagada kestlik ja taskukohane 

energiavarustus; nõuab seetõttu jätkuvat 

toetust, sealhulgas Euroopa ühendamise 

rahastu energiavahenditest, 

investeeringutele, mille abil tagada 

energiaallikate ja tarneteede 

mitmekesistamine, energiajulgeoleku ja -

sõltumatuse tugevdamine ning 

energiatõhususe suurendamine ja 

taastuvenergia suurem kasutamine; rõhutab 

eelkõige, kui oluline on pakkuda eeskätt 

suurt CO2-heidet tekitavatele piirkondadele 

mitmekülgset toetust energiasüsteemi 

ümberkujundamiseks, üleminekuks vähese 

CO2-heitega tuumavabale majandusele, 

energiatootmise moderniseerimiseks, 

piiriüleste ühenduste parandamiseks, 

arukate võrkude kasutuselevõtuks ja 

kasutamise tehnoloogiate arendamiseks 

ning kaugküttesüsteemide 

ajakohastamiseks; on seisukohal, et 

vajalikku toetust tuleks anda ka 

energeetikasektori kujundamisele 

kliimaeesmärkidele vastavaks, eelkõige 

söest sõltuvates piirkondades ja riikides, et 

vähese heitega majandusele üleminekule 

reaalselt kaasa aidata, kuna see on 

strateegiliselt oluline; kutsub üles looma 

laiahaardelist fondi, mille abil toetada 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

õiglast üleminekut, eelkõige arendades ja 

kasutades taastuvaid energiaallikaid, 

energiatõhususe lahendusi, energia 

salvestamist, elektromobiilsuse lahendusi 

ja taristut, elektri tootmise ja -võrkude 

ajakohastamist, täiustatud 

elektritootmistehnoloogiaid, sh 

süsinikdioksiidi kogumine ja säilitamine, 

süsinikdioksiidi kogumine ja kasutamine 

ning söe gaasistamine, 
kaugküttesüsteemide ajakohastamist, sh 

suure tõhususega koostootmist, varajast 

kohandamist tulevaste 

keskkonnastandarditega, energiamahukate 

sektorite restruktureerimist ning samuti 

ühiskondliku, majandusliku ja 

keskkonnaalase mõjuga tegelemist; 

õiglast üleminekut, eelkõige arendades ja 

kasutades taastuvaid energiaallikaid, 

energiatõhususe lahendusi, energia 

salvestamist, elektromobiilsuse lahendusi 

ja taristut, elektri tootmise ja -võrkude 

ajakohastamist, täiustatud 

elektritootmistehnoloogiaid, 

kaugküttesüsteemide ajakohastamist, sh 

suure tõhususega koostootmist, varajast 

kohandamist tulevaste 

keskkonnastandarditega, energiamahukate 

sektorite restruktureerimist ning samuti 

ühiskondliku, majandusliku ja 

keskkonnaalase mõjuga tegelemist; 

Or. en 
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Punkt 87 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

87. rõhutab, kui suur strateegiline 

tähtsus on ELi tulevase konkurentsivõime, 

julgeoleku ja poliitilise mõjuvõimu jaoks 

sellistel suuremahulistel taristuprojektidel 

nagu rahvusvaheline 

katsetermotuumareaktor (ITER), Euroopa 

Geostatsionaarne Navigatsioonilisasüsteem 

(EGNOS), ülemaailmne 

satelliitnavigatsioonisüsteem (Galileo), 

Maa seire programm (Copernicus) ja 

tulevane riiklik satelliitside programm 

(Govsatcom); juhib tähelepanu sellele, et 

nende suuremahuliste projektide 

rahastamine on vaja ELi eelarves küll 

tagada, kuid samas tuleks see valdkond 

hoida muudest vahenditest lahus, et 

võimalik kulude ületamine ei seaks ohtu 

muude liidu poliitikavaldkondade 

rahastamist ja projektide edukat teostamist, 

nagu tuli mõnel juhul ette eelmises 

mitmeaastases finantsraamistikus; tuletab 

meelde, et nende projektide maksimaalne 

toetus on seetõttu praeguses mitmeaastase 

finantsraamistiku määruses kindlaks 

määratud, ja nõuab uues määruses 

sarnaseid sätteid; 

87. rõhutab, kui suur strateegiline 

tähtsus on ELi tulevase konkurentsivõime, 

julgeoleku ja poliitilise mõjuvõimu jaoks 

sellistel suuremahulistel taristuprojektidel 

nagu Euroopa Geostatsionaarne 

Navigatsioonilisasüsteem (EGNOS), 

ülemaailmne satelliitnavigatsioonisüsteem 

(Galileo), Maa seire programm 

(Copernicus) ja tulevane riiklik satelliitside 

programm (Govsatcom); juhib tähelepanu 

sellele, et nende suuremahuliste projektide 

rahastamine on vaja ELi eelarves küll 

tagada, kuid samas tuleks see valdkond 

hoida muudest vahenditest lahus, et 

võimalik kulude ületamine ei seaks ohtu 

muude liidu poliitikavaldkondade 

rahastamist ja projektide edukat teostamist, 

nagu tuli mõnel juhul ette eelmises 

mitmeaastases finantsraamistikus; tuletab 

meelde, et nende projektide maksimaalne 

toetus on seetõttu praeguses mitmeaastase 

finantsraamistiku määruses kindlaks 

määratud, ja nõuab uues määruses 

sarnaseid sätteid; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

88. rõhutab, et oluline on säilitada, 

kaitsta ja parandada keskkonnakvaliteeti 

ning võidelda kliimamuutuste, 

ökosüsteemide hävimise ja bioloogilise 

mitmekesisuse kadumise vastu, ja toonitab, 

kui tähtis on, et EL oleks neis protsessides 

juhtrollis; on seisukohal, et stabiilne ja 

piisav rahastamine on esmatähtis, et täita 

ELi rahvusvahelised kohustused, pidades 

silmas näiteks Pariisi kokkulepet; tuletab 

meelde, et järgmine mitmeaastane 

finantsraamistik peaks aitama liidul need 

eesmärgid saavutada ning see peaks aitama 

kaasa ka üleminekule vähese CO2-heitega 

majandusele aastaks 2050; rõhutab, et EL 

ei tohiks rahastada projekte ja 

investeeringuid, mis on nende eesmärkide 

saavutamisega vastuolus; nõuab ELi 

tulevastes kulutustes põhjalikku 

kliimaküsimustega arvestamist; nõuab 

sellega seoses, et asjaomaseid programme, 

nagu „LIFE+“, sobivalt rahastataks, 

jätkataks ja laiendataks ning et bioloogilise 

mitmekesisuse kaitsmiseks ja Natura 2000 

võrgustiku haldamiseks nähtaks ette 

omaette rahastamispaketid; 

88. rõhutab, et oluline on säilitada, 

kaitsta ja parandada keskkonnakvaliteeti 

ning võidelda kliimamuutuste, 

ökosüsteemide hävimise ja bioloogilise 

mitmekesisuse kadumise vastu, ja toonitab, 

kui tähtis on, et EL oleks neis protsessides 

juhtrollis; on seisukohal, et stabiilne ja 

piisav rahastamine on esmatähtis, et täita 

ELi rahvusvahelised kohustused, pidades 

silmas näiteks Pariisi kokkulepet; tuletab 

meelde, et järgmine mitmeaastane 

finantsraamistik peaks aitama liidul need 

eesmärgid saavutada ning see peaks aitama 

kaasa ka üleminekule vähese CO2-heitega 

tuumavabale majandusele aastaks 2050; 

rõhutab, et EL ei tohiks rahastada projekte 

ja investeeringuid, mis on nende 

eesmärkide saavutamisega vastuolus; 

nõuab ELi tulevastes kulutustes põhjalikku 

kliimaküsimustega arvestamist; nõuab 

sellega seoses, et asjaomaseid programme, 

nagu „LIFE+“, sobivalt rahastataks, 

jätkataks ja laiendataks ning et bioloogilise 

mitmekesisuse kaitsmiseks ja Natura 2000 

võrgustiku haldamiseks nähtaks ette 

omaette rahastamispaketid; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 88 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

88. rõhutab, et oluline on säilitada, 

kaitsta ja parandada keskkonnakvaliteeti 

ning võidelda kliimamuutuste, 

ökosüsteemide hävimise ja bioloogilise 

mitmekesisuse kadumise vastu, ja toonitab, 

kui tähtis on, et EL oleks neis protsessides 

juhtrollis; on seisukohal, et stabiilne ja 

piisav rahastamine on esmatähtis, et täita 

ELi rahvusvahelised kohustused, pidades 

silmas näiteks Pariisi kokkulepet; tuletab 

meelde, et järgmine mitmeaastane 

finantsraamistik peaks aitama liidul need 

eesmärgid saavutada ning see peaks aitama 

kaasa ka üleminekule vähese CO2-heitega 

majandusele aastaks 2050; rõhutab, et EL 

ei tohiks rahastada projekte ja 

investeeringuid, mis on nende eesmärkide 

saavutamisega vastuolus; nõuab ELi 

tulevastes kulutustes põhjalikku 

kliimaküsimustega arvestamist; nõuab 

sellega seoses, et asjaomaseid programme, 

nagu „LIFE+“, sobivalt rahastataks, 

jätkataks ja laiendataks ning et 

bioloogilise mitmekesisuse kaitsmiseks ja 

Natura 2000 võrgustiku haldamiseks 

nähtaks ette omaette rahastamispaketid; 

88. rõhutab, et oluline on säilitada, 

kaitsta ja parandada keskkonnakvaliteeti 

ning võidelda kliimamuutuste, 

ökosüsteemide hävimise ja bioloogilise 

mitmekesisuse kadumise vastu, ja toonitab, 

kui tähtis on, et EL oleks neis protsessides 

juhtrollis; on seisukohal, et stabiilne ja 

piisav rahastamine on esmatähtis, et täita 

ELi rahvusvahelised kohustused, pidades 

silmas näiteks Pariisi kokkulepet; tuletab 

meelde, et järgmine mitmeaastane 

finantsraamistik peaks aitama liidul need 

eesmärgid saavutada ning see peaks aitama 

kaasa ka üleminekule vähese CO2-heitega 

majandusele aastaks 2050; rõhutab, et EL 

ei tohiks rahastada projekte ja 

investeeringuid, mis on nende eesmärkide 

saavutamisega vastuolus; nõuab ELi 

tulevastes kulutustes põhjalikku 

kliimaküsimustega arvestamist; nõuab 

sellega seoses, et asjaomaseid programme, 

nagu „LIFE+“, sobivalt rahastataks ja 

nende rahalisi vahendeid vähemalt 

kahekordistataks ning et bioloogilise 

mitmekesisuse kaitsmiseks ja Natura 2000 

võrgustiku haldamiseks nähtaks ette 

omaette rahastamispaketid; 

Or. en 
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