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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 3 c (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  3 c. tuletab meelde, et Euroopa Liit 

selle praegusel kujul loodi ilma Euroopa 

rahvaste osaluseta ning et järgmise 

mitmeaastase finantsraamistikuga tuleb 

võtta eesmärgiks selle muutmine 

keskkonnahoidlikumaks ja sotsiaalselt 

õiglasemaks; on seisukohal, et järgmist 

mitmeaastast finantsraamistikku tuleks 

käsitada osana strateegiast, mille eesmärk 

on kinnitada Euroopa Liidu 

majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 

ühtekuuluvuse peaeesmärki, ning osana 

üldisemast arutelust kõigile kodanikele 

kasuliku Euroopa väljakujundamise 

kohta;  
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 4 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

4. on veendunud, et järgmine 

finantsraamistik peaks tuginema liidu 

väljakujunenud meetmetele ja 

prioriteetidele, mille eesmärk on kaitsta 

rahu, demokraatiat, õigusriigi põhimõtet, 

inimõigusi ja soolist võrdõiguslikkust, 

edendada heaolu, pikaajalist ja 

jätkusuutlikku majanduskasvu ning teadus- 

ja uuendustegevust ning tagada 

inimväärsete töökohtadega kvaliteetne 

tööhõive, võidelda kliimamuutustega ning 

soodustada majanduslikku, sotsiaalset ja 

territoriaalset ühtekuuluvust ning 

liikmesriikide ja kodanike vahelist 

solidaarsust; on seisukohal, et need on 

sambad, mida on vaja ühtse turu ning 

majandus- ja rahaliidu korrektseks 

toimimiseks ning maailmas Euroopa 

positsiooni tugevdamiseks; on kindel, et 

need on Euroopa edasiste püüdluste jaoks 

olulisemad kui kunagi varem; 

4. on veendunud, et järgmine 

finantsraamistik peaks tuginema liidu 

väljakujunenud meetmetele ja 

prioriteetidele, mille eesmärk on kaitsta 

rahu, demokraatiat, õigusriigi põhimõtet, 

inimõigusi ja soolist võrdõiguslikkust, 

edendada heaolu, pikaajalist ja 

jätkusuutlikku majanduskasvu ning teadus- 

ja uuendustegevust, tagada kvaliteetne 

tööhõive, töötaja õiguste austamine ja 

sellest tulenevalt ka inimväärsed 

töökohad, võidelda kliimamuutustega ning 

soodustada majanduslikku, sotsiaalset ja 

territoriaalset ühtekuuluvust ning 

liikmesriikide ja kodanike vahelist 

solidaarsust; on arvamusel, et see peaks 

aitama saavutada vähese CO2-heitega 

ringmajandust; toonitab, et ükski 

Euroopa riik ei tohiks jätkusuutlikust 

majanduskasvust kõrvale jääda, isegi kui 

tegemist ei ole ELi kuuluva riigiga; on 

kindel, et need riigid on Euroopa edasiste 

püüdluste jaoks olulisemad kui kunagi 

varem; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 5 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

5. on arvamusel, et järgmise 

finantsraamistiku abil peaks liidul olema 

võimalik viimase aastakümne kriisidele 

lahendused leida ja kriisidest tugevamana 

välja tulla, pidades kriiside all silmas 

näiteks majanduslangust ja finantskriisi, 

noorte tööpuudust, püsivat vaesust ja 

sotsiaalset tõrjutust, rände ja pagulastega 

seotud probleeme, kliimamuutusi ja 

loodusõnnetusi, keskkonnaseisundi 

halvenemist ja bioloogilise mitmekesisuse 

vähenemist, terrorismi ja ebastabiilsust; 

rõhutab, et nende piiriüleste ja üleilmsete, 

kuid riigisisese mõjuga probleemide tõttu 

on selge, et meie riikide majandus ja 

ühiskond on vastastikku sõltuvad ning 

meetmeid tuleb võtta üheskoos; 

5. on arvamusel, et järgmise 

finantsraamistiku abil peaks liidul olema 

võimalik viimase aastakümne kriisidele 

lahendused leida ja kriisidest tugevamana 

välja tulla, pidades kriiside all silmas 

näiteks majanduslangust ja finantskriisi, 

noorte tööpuudust, püsivat vaesust ja 

sotsiaalset tõrjutust, rände ja pagulastega 

seotud probleeme, kliimamuutusi ja 

loodusõnnetusi, keskkonnaseisundi 

halvenemist ja bioloogilise mitmekesisuse 

vähenemist, terrorismi ja ebastabiilsust; 

rõhutab, et nende piiriüleste ja üleilmsete, 

kuid riigisisese mõjuga probleemide tõttu 

on selge, et meie riikide majandus ja 

ühiskond on vastastikku sõltuvad ning 

meetmeid tuleb võtta üheskoos; toonitab, 

kui oluline on keskenduda järgmises 

mitmeaastases finantsraamistikus ka 

pikemaajalistele probleemidele ja 

kohustustele; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 5 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  5 a. eelkõige tuleks luua 

solidaarsussüsteem, mille eri kavade abil 

abistada ja võimestada liikmesriike, kus 

sissetulekud ja kasvumäär on madalad 

ning kus pikaajaliseks probleemiks on 

vaesus ja töötus, eesmärgiga võimaldada 

neile hädaolukorraga tegelemiseks 

viivitamatut ja lihtsustatud juurdepääsu 

ELi vahenditele; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 5 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  5 b. nõuab, et EL oma 

ühtekuuluvuspoliitikat ohvriks ei tooks; 

Or. en 

 

 


