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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

8.11.2018 A8-0358/11 

Muudatusettepanek  11 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Vaheraport mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 kohta – parlamendi seisukoht 

kokkuleppe saavutamiseks 

(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 

mitmeaastane finantsraamistik peab 

tõhusalt ja tulemuslikult reageerima ning 

tulema toime tekkivate vajadustega, 

lahendama esilekerkivad probleemid ja 

täitma uued rahvusvahelised kohustused 

ning saavutama need poliitilised 

prioriteedid ja eesmärgid, mis loovad ELi 

kodanikele tõelist lisaväärtust; rõhutab 

vajadust läbi vaadata kulud, et anda 

põhjalik ja mõistlik hinnang, mille 

eesmärk on näidata iga programmi 

tegelikku lisaväärtust usaldusväärse ja 

optimaalse ELi eelarve jaoks, et tuua 

järgmise seitsmeaastase perioodi jooksul 
kasu just kodanikele;  

Or. en 
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(2018/0166R(APP)) 

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. võtab teadmiseks järgmise 

finantsraamistiku kogusumma, mis vastab 

ELi 27 riigi kogurahvatulust 1,08 %-le (kui 

lisada Euroopa Arengufond, siis 1,11 %-

le); on seisukohal, et see ettepanek võib 

liidul võimaldada täita oma poliitilisi 

kohustusi ja lahendada tähtsaid eesseisvaid 

küsimusi; tuletab sellega seoses meelde 

vajadust vaadata läbi ELi eelarve kulud, 

eelkõige halduskulud, et vähendada 

liikmesriikide osamakse ja tagada, et ELi 

eelarvet kasutatakse tõepoolest üksnes 

ELi kodanike vajaduste rahuldamiseks; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 4 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

4. väljendab ka vastuseisu mis tahes 

kärbetele aluslepingutes sätestatud EL 

pikaajaliste poliitikavaldkondade, nt 

ühtekuuluvuspoliitika ning ühise 

põllumajanduspoliitika ja 

kalanduspoliitika mahus; on eriti kindlalt 

vastu kõigile äärmuslikele kärbetele, mis 

kahjustavad poliitikavaldkondade 

põhisisu ja eesmärke, näiteks kärbetele, 

mida tahetakse teha Ühtekuuluvusfondi ja 

Euroopa Maaelu Arengu 

Põllumajandusfondi eelarves; on seetõttu 

vastu ettepanekule kärpida Euroopa 

Sotsiaalfondi + (ESF+) eelarvet, sest selle 

kasutusvaldkonda on laiendatud ja 

sellega on liidetud neli olemasolevat 

sotsiaalprogrammi, eelkõige noorte 

tööhõive algatus; 

4. väljendab oma vastuseisu 

komisjoni kavandatud kärbetele mitme 

tähtsama ELi poliitikavaldkonna, näiteks 

ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) 

rahastamises; on eriti kindlalt vastu kõigile 

äärmuslikele kärbetele, mis mõjutavad 

kahjulikult Euroopa Maaelu Arengu 

Põllumajandusfondi; on seetõttu vastu 

ettepanekule kärpida Euroopa 

Sotsiaalfondi eelarvet, sest selle 

kasutusvaldkonda on laiendatud ja sellest 

rahastatakse nüüd ka noorte tööhõive 

algatust; kutsub seepärast üles 

suurendama Euroopa Sotsiaalfondi + 

(ESF+) rahastamist rohkem, kui näeb ette 

komisjoni ettepanek, sest see võiks anda 

liikmesriikidele võimaluse rakendada 

vaesuses elavate ELi kodanike heaks 

miinimumsissetuleku kavasid;  

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 8 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  8 a. tuletab meelde vajadust anda 

uuele mitmeaastasele finantsraamistikule 

ELi kodanike jaoks tegelik lisaväärtus, 

mis ei kujuta endast liikmesriikide 

osamaksudele lisanduvat koormust; 

rõhutab vajadust vaadata kohustuslikus 

korras läbi kulud, et leida 

säästuvõimalusi; on veendunud, et riikide 

eelarvepuudujäägi arvutamisel tuleks 

maha arvata liikmesriigi osamaks 

eelarvesse;  

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 16 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

16. kinnitab, et Euroopa Parlamendi 

ametlik seisukoht on, et 2021.–2027. aasta 

finantsraamistiku kogusumma peaks 2018. 

aasta hindades olema 1324,1 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 põhi- ja 

alleesmärgid;  

16. tunneb heameelt komisjoni 

ettepaneku üle, mis käsitleb teatavate 
2021.–2027. aasta finantsraamistiku 

programmide rahastamise taset, kuid 

rõhutab vajadust tagada ELi 

tähtsaimatele poliitikavaldkondadele, nt 

ühisele põllumajanduspoliitikale (ÜPP) ja 

ESF+-le asjakohane rahastamise tase; 

usub, et kaugelevaatav ja realistlik uus 

mitmeaastane finantsraamistik on 

võimalik ka liikmesriikidelt suuremaid 

osamakse nõudmata; on veendunud, et 

riikide eelarvepuudujäägi arvutamisel 

tuleks maha arvata liikmesriigi osamaks 

eelarvesse; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 17 – alapunkt iii a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  iii a. rõhutab vajadust laiendada 

Euroopa ühendamise rahastu 

kohaldamisala, et see hõlmaks 

taristuvõrkude ohutuse, turvalisuse, 

järelevalve ja hoolduse kuluprogramme; 

tuletab meelde, et Euroopa ühendamise 

rahastu rahastatavate taristuprojektide 

hindamisel tuleks arvesse võtta 

sotsiaalseid, majanduslikke ja 

keskkonnaalaseid tegureid, eriti seoses 

mõjuga, mis neil on kohalikele 

kogukondadele, et mõista, kas ELi 

kodanikele tuleneb sellest tegelikku 

lisaväärtust; 

Or. en 
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(2018/0166R(APP)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 17 – alapunkt ix a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  ix a. kutsub üles suurendama Euroopa 

Sotsiaalfondi rahastamist komisjoni 

ettepanekuga võrreldes, et tagada jõuline 

võitlus vaesuse vastu eesmärgiga 

võimaldada liikmesriikidel rakendada 

miinimumsissetuleku kavasid 

tulemuslikuks võitluseks vaesuse vastu;

  

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 17 – alapunkt xvi 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

xvi. eraldada ELi 27 liikmesriigi ühise 

põllumajanduspoliitika (ÜPP) 

rahastamiseks reaalväärtuses sama suur 

summa kui 2014.–2020. aasta eelarves, 

lisades eelarvesse põllumajandusreservi 

esialgse summa; 

xvi. eraldada ELi 27 liikmesriigi ühise 

põllumajanduspoliitika (ÜPP) 

rahastamiseks reaalväärtuses sama suur 

summa kui 2014.–2020. aasta eelarves, 

lisades eelarvesse põllumajandusreservi 

esialgse summa, pidades meeles, et ÜPP 

on ELi majanduse ning eelkõige ELi 

põllumajandustootjate jaoks üks 

tähtsamatest poliitikatest; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 17 – alapunkt xxi 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

xxi. taastada kõigi ametite jaoks 

vähemalt 2020. aasta tase, kaitstes samal 

ajal komisjoni pakutud kõrgemat taset, 

sealhulgas nende ametite jaoks, kellele on 

antud uued pädevused ja kohustused, ning 

nõuab tasudel põhineva rahastamise 

terviklikku käsitust; 

xxi. suhtub skeptiliselt komisjoni 

ettepanekusse ametite rahastamise taseme 

kohta; nõuab sellega seoses kulude täpset 

läbivaatamist, et ühendada sarnaste 

ülesannetega ametid ning vähendada 

nendega seotud kulusid;  

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 17 – alapunkt xxiii a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  xxiii a. väljendab kahetsust 

inimõiguste ja põhivabaduse olukorra 

halvenemise pärast Türgis ning nõuab 

kõnealusele riigile ühinemiseelse abi 

andmise lõpetamist; 

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. nõuab ELi avalikku halduse 

põhjalikku muutmist, kuna kõiki ELi 

institutsioonidega seotud halduskulusid 

tuleks vähendada nii palju kui võimalik, 

et saavutada kokkuhoid ja vältida 

igasugust maksumaksjate raha 

raiskamist; märgib, et ELi institutsioonid 

on kehtiva finantsraamistiku ajal 

vähendanud personali 5 %, ja on 

seisukohal, et ulatuslikum vähendamine 

võib kokkuhoiu huvides võimalik olla;

  

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 37 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

37. peab sellega seoses kiiduväärseks, 

et põhjalikuma reformi tähtsa etapina 

võttis komisjon uue omavahendite 

süsteemi kohta 2. mail 2018 vastu mitu 

ettepanekut; kutsub komisjoni üles võtma 

arvesse kontrollikoja arvamust nr 5/2018 

(Euroopa Liidu uut omavahendite süsteemi 

käsitleva komisjoni ettepaneku kohta), 

milles rõhutatakse paremate 

arvutusmeetodite ja süsteemi täiendava 

lihtsustamise vajalikkust; 

37. tunnistab, et komisjoni poolt 

2. mail 2018. aastal vastu võetud 

ettepanekud uue omavahendite süsteemi 

kohta võivad kujutada endast põhjalikuma 

reformi suunas liikumise tähtsat etappi; 

kutsub komisjoni üles võtma arvesse 

kontrollikoja arvamust nr 5/2018 (Euroopa 

Liidu uut omavahendite süsteemi käsitleva 

komisjoni ettepaneku kohta), milles 

rõhutatakse paremate arvutusmeetodite ja 

süsteemi täiendava lihtsustamise 

vajalikkust; tuletab sellega seoses meelde, 

et kavandatav omavahendite süsteem ei 

tohiks suurendada ELi maksumaksjate 

üldist maksukoormust ning sellega peaks 

kaasnema liikmesriikide poolt ELi 

eelarvesse kantavate osamaksude 

proportsionaalne vähendamine; 

Or. en 

 

 


