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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

19.10.2017 B8-0565/1 

Muudatusettepanek  1 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas  

eelarvekomisjoni nimel 

Aruteludokument ELi rahanduse tuleviku kohta 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 4 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

4. tuletab meelde, et ELi toimimise 

lepingu artikli 311 kohaselt varustab liit 

end oma eesmärkide saavutamiseks 

vajalike vahenditega; on veendunud, et 

kehtiva finantsraamistiku puudused, uute 

prioriteetide ulatus ja Ühendkuningriigi 

lahkumine liidust viivad kõik ühe ja sama 

järelduseni: eesseisvate probleemide 

lahendamiseks tuleb kaotada piirang, 

mille kohaselt võib kuludeks kasutada ELi 

kogurahvatulust maksimaalselt 1 %, ning 

sellest tulenevalt suurendada järsult liidu 

eelarvet; väljendab sellega seoses 

vastuseisu ELi eelarve suuruse mis tahes 

nominaalsele vähenemisele järgmises 

finantsraamistikus, ning on seetõttu 

veendunud, et järgmine finantsraamistik 

tuleks kindlaks määrata tasemel, mis 

moodustab vähemalt 1,23 % ELi 

kogurahvatulust; toetab selleteemalist 

arutelu liikmesriikide vahel; 

4. lükkab tagasi ja mõistab hukka 

igasuguse manipuleerimise 
Ühendkuningriigi lahkumisega EList 

(Brexit) ja selle kasutamise ajendina ELi 

eelarve tulude poole tugevdamiseks, mis 

viib lõppkokkuvõttes ettevõtjate täiendava 

maksustamiseni ning kodanike 

maksukoormuse suurenemiseni; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  2 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas  

eelarvekomisjoni nimel 

Aruteludokument ELi rahanduse tuleviku kohta 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 5 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

5. peab kahetsusväärseks asjaolu, et 

ELi eelarvet rahastatakse ELi 

aluslepingutega ette nähtud tegelike 

omavahendite asemel ülekaalukalt 

kogurahvatulul põhinevatest liikmesriikide 

maksetest; kordab, et Euroopa Parlament 

soovib ELi omavahendite süsteemi 

täielikku reformimist, lähtudes lihtsuse, 

õigluse ja läbipaistvuse põhimõtetest ning 

kooskõlas kõrgetasemelise omavahendite 

töörühma soovitustega; rõhutab, et 

omavahendite süsteem peaks sisaldama 

tasakaalustatud kombinatsiooni ELi 

poliitikaeesmärke toetavatest uutest ELi 

omavahenditest, mis tuleks järk-järgult 

kasutusele võtta, et muuta ELi rahandus 

õiglasemaks ja stabiilsemaks; rõhutab 

lisaks, et Ühendkuningriigi lahkumine 

liidust annab võimaluse kõik 

tagasimaksed kaotada; loodab, et 

komisjon esitab selle kohta 

ambitsioonikad seadusandlikud 

ettepanekud, ning rõhutab, et järgmise 

finantsraamistiku kulu- ja tulupoolt 

käsitletakse läbirääkimistel ühtse 

paketina; 

5. märgib asjaolu, et ELi eelarvet 

rahastatakse ülekaalukalt kogurahvatulul 

põhinevatest liikmesriikide maksetest; 

rõhutab, et ühelgi Euroopa asutusel ei ole 

õigust riikide maksumaksjate nimel 

makse koguda; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas  

eelarvekomisjoni nimel 

Aruteludokument ELi rahanduse tuleviku kohta 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 7 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

7. väljendab heameelt seoses 

komisjoni kavatsusega lähtuda ELi 

eelarve koostamisel edaspidi järgmistest 

aruteludokumendis esitatud põhimõtetest: 

ELi lisaväärtus, tulemuslikkus, 

aruandekohustus, suurem paindlikkus 

kindlas raamistikus ning lihtsustatud 

eeskirjad; 

7. märgib komisjoni kavatsust 

koostada tulevane ELi eelarve ja rõhutab 

vajadust nõuetekohaselt hinnata, milliseid 

vahendeid saaks paremini hallata riigi 

tasandil, et tagada subsidiaarsuse 

põhimõtte täielik austamine; 

Or. en 
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fraktsiooni ENF nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas  

eelarvekomisjoni nimel 

Aruteludokument ELi rahanduse tuleviku kohta 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 10 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  10 a. lükkab tagasi kõik katsed kasutada 

ELi eelarvet sõjalisteks või kaitsealasteks 

kulutusteks; 

Or. en 
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Aruteludokument ELi rahanduse tuleviku kohta 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 13 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

13. rõhutab sellega seoses, et 

järgmises finantsraamistikus tuleks 

tagada algusest peale piisav paindlikkus, 

tänu millele saab liit tegutseda 

ettenägematutes oludes ja rahastada uusi 

poliitilisi prioriteete; on seetõttu 

veendunud, et finantsraamistiku 

paindlikkussätete kohaselt peaks olema 

võimalik kanda kõik mittesihtotstarbelised 

varud ja kulukohustustest vabastatud 

assigneeringud ilma piiranguteta 

järgnevatesse eelarveaastatesse üle ja 

eelarvepädevad institutsioonid peaksid 

saama neid iga-aastase eelarvemenetluse 

käigus vajalikuks peetaval eesmärgil 

kasutada; nõuab lisaks, et 

finantsraamistiku erivahendeid, mille 

maksete ega kulukohustuste 

assigneeringuid ei tohiks arvestada 

finantsraamistiku ülemmäära sisse, 

suurendataks märkimisväärselt ning et 

loodaks eraldi kriisireserv, mille abil 

saaks vahendeid hakata hädaolukorras 

kohe kasutama; 

13. mõistab hukka kõik katsed 

suurendada assigneeringuid ja rõhutab 

vajadust maksumaksja raha tõhusaks ja 

vastutustundlikuks kasutamiseks; 

Or. en 
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Punkt 17 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

17. võtab teadmiseks komisjoni 

presidendi poolt ELi olukorra kohta 

peetud kõnes tehtud avalduse, et on kavas 

esitada ettepanek spetsiaalse euroala 

eelarverea lisamise kohta; kutsub 

komisjoni üles esitama selle kohta 

täiendavat ja üksikasjalikumat teavet; 

tuletab meelde, et Euroopa Parlamendi 

16. veebruari 2017. aasta resolutsioonis 

nõutakse konkreetset euroala 

eelarvesuutlikkust, mis peaks olema osa 

liidu eelarvest, ületades mitmeaastase 

finantsraamistiku praegusi 

ülemmäärasid, ja seda peaksid rahastama 

euroala ja muud osalevad liikmed 

tuluallikast, milles lepivad kokku osalevad 

liikmesriigid ning mida tuleb käsitada uue 

sihtotstarbelise tuluna ja tagatistena; 

17. ei poolda mõtet luua euroala jaoks 

eraldi eelarve, mis tekitaks suuri erinevusi 

nende riikide vahel, kes võtavad 

kasutusele ühisraha, ja nende vahel, kes 

säilitavad oma vääringu, ning tooks kaasa 

riikide demokraatliku suveräänsuse veelgi 

suurema kahjustamise tehnokraatliku 

struktuuri poolt; 

Or. en 

 

 


