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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. 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 

kavandatud tase ei vasta liikmesriikide 

tegelikele vajadustele ega ka töötajate ja 

inimeste ootustele, mistõttu tuleb see 

tagasi lükata; 

Or. en 
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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 ka tugevat vastuseisu 

majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 

ühtekuuluvuse ning põllumajandus- ja 

kalandussektori toetuste mis tahes 

kärpimisele (nii absoluut- kui ka 

suhtarvudes); mõistab eelkõige hukka 

kõik neid valdkondi kahjustavad kärped, 

näiteks kärped, mida tahetakse teha 

Euroopa Regionaalarengu Fondi, 
Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu 

Arengu Põllumajandusfondi, Euroopa 

Merendus- ja Kalandusfondi ja Euroopa 

Põllumajanduse Tagatisfondi eelarves; on 

seetõttu vastu ettepanekule kärpida 

Euroopa Sotsiaalfondi + (ESF+) eelarvet; 

nõuab kõrvalisele asukohale ja saarelisele 

asendile vastavate valikmeetmete 

programmi (POSEI) tugevdamist ning 

eriti spetsiaalse POSEI alaprogrammi 

loomist transpordi toetamiseks;  

Or. en 

 

 


