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Vaheraport mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 kohta – parlamendi seisukoht 

kokkuleppe saavutamiseks 

(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. tuletab meelde, et juba Werneri 

1970. aasta raportis ja MacDougalli 1977. 

aasta raportis märgiti, et liit peab 

vahendeid suurendama, kas või selleks, et 

sillutada teed ühtsest turust ja majanduse 

praegusest struktuurist tingitud 

lahknevuste tasakaalustamiseks; muudab 

seetõttu Euroopa Parlamendi seisukohta 

selliselt, et aastate 2021–2027 

finantsraamistiku kogusumma oleks 2018. 

aasta hindades 4 074,1 miljardit eurot, 

mis vastab 4 %-le ELi 27 riigi 

kogurahvatulust, sest nii on ELi 

tähtsaimatele poliitikavaldkondadele 

tagatud piisavad eraldised, mille abil on 

võimalik täita nende eesmärgid ja 

ülesanded; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 30 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 30 a. nõuab tungivalt, et praegune 

ülemmäärade süsteem kaotataks ja et 

mitmeaastane finantsraamistik 

muudetaks ELi programmide 

kavandamise paindlikuks ja 

organiseeritud süsteemiks, nii et 

kavandatud tegevussuundadele 

eraldatakse piisavalt vahendeid; on 

veendunud, et ELi institutsioonid peaksid 

järgima tsüklite kestel kulude 

ülemmäärasid ning korvama 

finantsraamistiku perioodi ajal 

puudujäägi ülejäägiga; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 47 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 47 a. nõuab tõelist võitlust maksudest 

kõrvalehoidumise ja maksustamise 

vältimise vastu ning hoiatavate karistuste 

kehtestamist eelkõige meretagustele 

territooriumidele ja selliste tegevuste 

võimaldajatele või edendajatele, 

esmajoones neile, kes tegutsevad Euroopa 

mandril; on veendunud, et liikmesriigid 

peaksid tegema koostööd ning looma 

kapitali liikumise jälgimiseks 

kooskõlastatud süsteemi, et võidelda 

maksudest kõrvalehoidumise, 

maksustamise vältimise ja rahapesu 

vastu; 

Or. en 
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Punkt 18 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

18. kavatseb komisjoni ettepaneku 

alusel tagada piisava eraldise rubriigile 4 

„Ränne ja piirihaldus“ ja rubriigile 5 

„Julgeolek ja kaitse“, sh kriisile 

reageerimine; kinnitab oma kauaaegset 

seisukohta, et uute poliitiliste prioriteetide 

korral tuleb eraldada ka lisaraha, et mitte 

kahjustada olemasolevaid meetmeid ja 
programme ja vähendada neile uue 

finantsraamistiku alusel eraldatavaid 

summasid; 

18. nõuab kliimamuutuste protsessi 

kiireloomulisust ja sügavust arvestades, et 

prioriteediks seataks ELi programmid, 

mis aitavad levitada selliseid uusi 

tootmissüsteeme, mis põhinevad puhtal 

taastuvenergial ning tehnoloogiatel, 

toorainetel ja tootmisprotsessidel, mis 

piiravad jäätmeteket ja 

kasvuhoonegaaside heite teket; on 

seisukohal, et selleks tuleks kõiki uuele 

tootmismudelile üleminekuga seotud 

programme tugevdada siiani sõjalistel 

eesmärkidel kasutatavate vahenditega, 

mis tuleb uues mitmeaastases 

finantsraamistikus täielikult ümber 

suunata; nõuab tungivalt kõikide kaitsega 

seotud ELi programmide täielikku 

lõpetamist; 

Or. en 
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Punkt 7 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 7 a. nõuab investeerimispoliitika, 

sealhulgas kõigi mitmeaastase 

finantsraamistiku 

investeerimismehhanismide 

kontseptsiooni ümbermõtlemist; on 

veendunud, et need mehhanismid peaksid 

põhinema otsestel avaliku sektori 

investeeringutel ning soodustama 

investeerimisprogrammide abil, mis on 

seotud puhastel ja taastuvatel 

energiaallikatel põhineva uue 

energiaalase üleminekuga, uusi 

inimväärseid töökohti ja tegelikku 

lähenemisprotsessi Euroopas; on 

veendunud, et lisaks peaksid need 

toimima automaatsete leevendavate 

mehhanismidena (näitajate kaudu, mille 

eesmärk on kompenseerida liikmesriikide 

maksebilansi tasakaalustamatust); on 

veendunud, et see tähendab liikmesriikide 

jaoks, kellel on maksebilansi puudujääk, 

rohkem ja paremaid investeeringuid, ning 

nendes liikmesriikides, mis on ülejäägis, 

peaks reaalpalgad kasvama; 

Or. en 
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Punkt 39 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 39 a. soovitab näha ette 

üleminekuprotsessi, et muuta seni 

kasutatud riiklike osamaksude süsteemi; 

usub, et see protsess peaks põhinema uuel 

liikmesriikide maksualase koostöö kaval 

ja progressiivsematel maksurežiimidel; on 

veendunud, et ELi omavahendite süsteem 

peab hõlmama jaotuskriteeriumi, mis on 

seotud sissetulekuga elaniku kohta, ning 

see tähendab, et kesksed liikmesriigid, 

kelle maksebilanss on tänu euroala 

majanduslikule ülesehitusele ülejäägis, 

annavad ebaühtlase tööjaotuse 

tasandamisse Euroopas suurema panuse, 

mis muudab kogu Euroopas võimalikuks 

tegeliku lähenemise; 

Or. en 

 

 


