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Vaheraport mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 kohta – parlamendi seisukoht 

kokkuleppe saavutamiseks 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

1. rõhutab, et 2021.–2027. aasta 

finantsraamistikuga tuleb kindlustada 

liidu kohustus ja suutlikkus katta tekkivad 

vajadused, lahendada esilekerkivad 

probleemid ja täita uued rahvusvahelised 

kohustused ning saavutada liidu 

poliitilised prioriteedid ja eesmärgid; 

juhib tähelepanu sellele, et 2014.–

2020. aasta finantsraamistiku 

alarahastamine on põhjustanud suuri 

probleeme, ja kordab, et varasemaid vigu 

tuleb tingimata vältida ja selleks tuleb 

ELile kohe alguses järgmiseks 

seitsmeaastaseks perioodiks ette näha 

tugev ja usaldusväärne eelarve, mis toob 

kodanikele kasu; 

1. rõhutab, et 2021.–2027. aasta 

finantsraamistik peab vastama Euroopa 

kodanike tegelikele vajadustele; juhib 

tähelepanu vajadusele vältida varasemate 

vigade kordamist, milleks tuleb tagada, et 

liidu eelarve oleks tõhusam, läbipaistvam 

ja tulemuspõhisem ning näeks ette 

konkreetse halduskulude ja raha 

raiskamise vähendamise; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 3 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

3. rõhutab, et järgmise 

finantsraamistiku kogusumma, mis vastab 

ELi 27 riigi kogurahvatulust 1,08 %-le 

(kui lisada Euroopa Arengufond, siis 

1,11 %-le), on kogurahvatulu 

protsendimäära poolest kehtivast 

finantsraamistikust tegelikult väiksem; on 

seisukohal, et mitmeaastase 

finantsraamistiku kavandatav tase ei 

võimalda liidul täita oma poliitilisi 

kohustusi ja lahendada tähtsaid 

eesseisvaid küsimusi; kavatseb seega 

pidada läbirääkimisi selle tõstmise üle; 

3. on pettunud komisjoni ettepanekus 

suurendada järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku kogusummat ja 

asjaolus, et selles ei võeta arvesse 

Ühendkuningriigi väljaastumist EList 

kõigi sellega kaasnevate 

finantstagajärgedega, mis tähendab, et 

riikide maksumaksjad peavad maksma 

rohkem; rõhutab vajadust asjakohaselt 

hinnata, milliseid vahendeid saab riigi 

tasandil paremini hallata, et tagada 

subsidiaarsuse põhimõtte täielik 

järgimine; 

Or. en 
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Punkt 5 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

5. rõhutab ühtlasi, et mitmeaastane 

finantsraamistik ja kõik sellega seotud 

ELi poliitikavaldkonnad peavad tuginema 

üldkehtivatele põhimõtetele; kinnitab 

sellega seoses, et EL peab täitma lubaduse 

olla ÜRO kestliku arengu eesmärkide 

elluviimisel esimeste hulgas, ning peab 

kahetsusväärseks, et finantsraamistiku 

paketi ettepanekutes ei ole selleks seatud 

selget ja nähtavat eesmärki; nõuab 

seetõttu, et ÜRO kestliku arengu 

eesmärke tuleb võtta arvesse kõigis 

järgmise finantsraamistiku kohastes liidu 

meetmetes ja algatustes; rõhutab ka, et 

kõik järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku alla kuuluvad 

programmid peaksid olema kooskõlas 

põhiõiguste hartaga; rõhutab, kui tähtis 

on Euroopa sotsiaalõiguste samba 

elluviimine diskrimineerimise 

kaotamiseks, sh LGBTI-inimeste vastu, ja 

vähemustega (sh romad) seotud 

õigusaktide paketi loomiseks, mis kõik on 

kaasava Euroopa eesmärgi täitmiseks 

määrava tähtsusega; rõhutab, et Pariisi 

kokkuleppest tulenevate kohustuste 

täitmiseks peaks ELi panus 

kliimaeesmärkide saavutamisse ulatuma 

mitmeaastase finantsraamistiku perioodil 

2021–2027 vähemalt 25 %ni kuludest ja 

5. kutsub ELi üles lõpetama ÜRO 

kestliku arengu eesmärkide saavutamisel 

esirinnas olemise ning lõpetama nn 

kaasava Euroopa poole pürgimise, 

keskendumise soolisele 

võrdõiguslikkusele ja kliimaga seotud 

kulutustele ning Euroopa 

islamiseerumisele. 
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võimalikult kiiresti, hiljemalt 2027. 

aastaks 30 %ni kuludest;  

Or. en 



 

AM\1168508ET.docx  PE624.234v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

7.11.2018 A8-0358/4 

Muudatusettepanek  4 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Vaheraport mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 kohta – parlamendi seisukoht 

kokkuleppe saavutamiseks 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 13 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

13. on seisukohal, et 

finantsraamistiku määruse ühehäälse 

vastuvõtmise ja läbivaatamise nõue on 

protsessis suureks takistuseks; palub 

Euroopa Ülemkogul võtta kasutusele 

Euroopa Liidu toimimise lepingu 

artikli 312 lõikes 2 sätestatud sillaklausel, 

et nõukogu saaks finantsraamistiku 

määruse vastu võtta kvalifitseeritud 

häälteenamusega; 

välja jäetud  

Or. en 
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Punkt 16 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

16. kinnitab, et Euroopa Parlamendi 

ametlik seisukoht on, et 2021.–2027. aasta 

finantsraamistiku kogusumma peaks 2018. 

aasta hindades olema 1 324,1 miljardit 

eurot, mis vastab 1,3 %-le ELi 27 riigi 

kogurahvatulust, sest nii on ELi 

tähtsaimatele poliitikavaldkondadele 

tagatud vajalikud eraldised, mille abil on 

võimalik täita nende peamised ja 

alleesmärgid; 

16. palub 2021.–2027. aasta 

finantsraamistiku kogusumma 

vähendamist praegu kehtiva mitmeaastase 

finantsraamistikuga võrreldes, ja leiab, et 

see summa ei tohiks mingil juhul ületada 

1 % ELi 27 riigi kogurahvatulust; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 19 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

19. kavatseb kaitsta komisjoni 

ettepanekut tagada piisavad rahasummad 

tugevale, tõhusale ja kvaliteetsele 

Euroopa avalikule haldusele, mis on kõigi 

eurooplaste teenistuses; tuletab meelde, et 

on ELi institutsioonid ja 

detsentraliseeritud asutused vähendanud 

kehtiva finantsraamistiku ajal personali 

5 %, ja on seisukohal, et töötajate arvu 

rohkem vähendada ei tohiks, sest nii 

satuks liidu meetmete võtmine otseselt 

ohtu; rõhutab veel kord oma ägedat 

vastuseisu nn ametite 

ümberpaigutamisreservi süsteemi uuesti 

kasutuselevõtmisele; 

19. peab kahetsusväärseks, et ELi 

halduskulusid on enneolematult palju 

(umbes 20%) suurendatud ja et seejuures 

ei ole üldse arvesse võetud mitme 

liikmesriigi majanduslikke raskusi; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 31 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

31. rõhutab seda, kui oluline on uus 

mehhanism Euroopa Liidu lepingu 

artiklis 2 sätestatud väärtuste austamise 

tagamiseks, mille alusel võetakse 

rahalisele vastutusele liikmesriigid, kes 

neid väärtusi ei austa; hoiatab aga selle 

eest, et liidu eelarve lõplikud 

toetusesaajad ei tohi mingil juhul selle 

tõttu kannatada, et nende valitsus eirab 

põhiõigusi ja õigusriigi põhimõtet; 

rõhutab seetõttu, et sellised meetmed ei 

tohi mõjutada valitsusüksuste või 

liikmesriikide kohustust teha lõplikele 

toetusesaajatele või vahendite saajatele 

makseid; 

31. väljendab oma vastuseisu katsetele 

kehtestada ELi rahaliste vahendite 

saamiseks poliitilisi või majanduslikke 

tingimusi, nagu seda tehakse uues II 

rubriigis „Ühtekuuluvus ja väärtused“, ja 

mõistab sellised katsed hukka; peab seda 

järjekordseks rünnakuks Euroopa 

rahvaste ning nende vabaduse ja 

sõltumatuse vastu; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 40 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

40.     nõuab kooskõlas komisjoni 

ettepanekuga niisuguste uute 

omavahendite kavandatud 

kasutuselevõttu, mis (ilma et nendega 

suureneks kodanike maksukoormus) 

vastaksid ELi põhilistele strateegilistele 

eesmärkidele, mille Euroopa lisaväärtus 

on ilmselge ja asendamatu: 

40. on vastu kavatsusele võtta 

kasutusele kolm uut ELi omavahendit, 

mis põhinevad heitkogustega kauplemise 

süsteemil, äriühingu tulumaksu ühtsel 

konsolideeritud maksubaasil ja 

liikmesriikide osamaksul, mis arvutatakse 

mitteringlussevõetavate plastpakendite 

jäätmete koguse põhjal, sest selliste 

omavahendite tõttu kehtestataks sisuliselt 

ettevõtjatele uus maks ja suureneks ka 

kodanike maksukoormus; 

ühtse turu tõrgeteta toimimine, 

konsolideerimine ja tugevdamine eelkõige 

äriühingu tulumaksu ühtse 

konsolideeritud maksubaasi 

kasutuselevõtmise abil uute omavahendite 

alusena, kehtestades äriühingu 

tulumaksu ühtsest konsolideeritud 

maksubaasist saadavale tulule ühtse 

maksumäära ja maksustades ühtsest 

turust kasu saavaid digisektori suuri 

äriühinguid; 

 

kliimamuutuste vastane võitlus ja 

energiasüsteemi kiirem 

ümberkujundamine selliste meetmete abil 

nagu osa heitkogustega kauplemise 

süsteemi tulust; 

 

võitlus keskkonna kaitsmise eest, 

kasutades selleks osamaksu, mis põhineb 
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ringlusse võtmata plastpakendijäätmete 

kogusel; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 42 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

42. kiidab igati heaks kõikide 

tagasimaksete ja muude 

korrektsioonimehhanismide kaotamise, 

mida võib vajaduse korral teha järk-

järgult (piiratud aja jooksul); 

42. on kindlalt vastu kõigi 

netomaksjate, näiteks Madalmaade 

tagasimaksete ja muude 

korrektsioonimehhanismide kaotamisele; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 43 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

43. nõuab, et võetaks kasutusele muud 

tuluallikad, mis peaksid ELi eelarve jaoks 

olema lisatulu, mille arvelt 

kogurahvatulul põhinevaid osamakse 

vastavalt vähendada ei saa: 

43. tuletab meelde, et oma 

fiskaalpoliitika eest vastutavad 

liikmesriigid ise, ja rõhutab, et maksude 

kehtestamise õigus on liikmesriikide 

suveräänsuse põhielemente; rõhutab, et 

ühelgi Euroopa Liidu ametiasutusel ei ole 

õigust koguda riikide maksumaksjate 

nimel makse; 

– trahvid, mida äriühingud 

maksavad liidu eeskirjade 

rikkumise eest, või trahvid, mida 

makstakse osamakse tasumisega 

hilinemise eest;  

 

– tulu, mis laekub Euroopa Kohtu 

otsuste põhjal määratud 

trahvidest, sealhulgas 

liikmesriikidele määratud 

ühekordsed maksed või 

karistusmaksed, mis tulenevad 

rikkumistest; 

 

Or. en 

 

 


