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Punkt 1 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

1. on veendunud, et Euroopa Liidu 

tulevase rahastamise üle ei ole võimalik 

arutleda, ilma et võetaks arvesse eelmiste 

mitmeaastaste finantsraamistikega ja 

eelkõige 2014.–2020. aasta 

finantsraamistikuga seoses saadud 

kogemusi; juhib tähelepanu sellele, et 

kehtival mitmeaastasel finantsraamistikul 

(edaspidi „finantsraamistik“) on suuri 

puudusi ning finantsraamistiku võimalused 

on viimase piirini ära kasutatud, et anda 

liidule vahendid, mida ta on vajanud 

arvukate suurte kriiside ja uute 

probleemide lahendamiseks ning oma uute 

poliitiliste prioriteetide rahastamiseks; 

rõhutab oma veendumust, et kehtiva 

finantsraamistiku summa on osutunud 

liidu tegelike vajaduste ja poliitiliste 

eesmärkide täitmiseks ebapiisavaks; 

1. on veendunud, et Euroopa Liidu 

tulevase rahastamise üle ei ole võimalik 

arutleda, ilma et võetaks arvesse eelmiste 

mitmeaastaste finantsraamistikega ja 

eelkõige 2014.–2020. aasta 

finantsraamistikuga seoses saadud 

kogemusi; juhib tähelepanu sellele, et 

kehtival mitmeaastasel finantsraamistikul 

(edaspidi „finantsraamistik“) on suuri 

puudusi ning finantsraamistiku võimalused 

on viimase piirini ära kasutatud, et anda 

liidule vahendid, mida ta on vajanud 

arvukate suurte looduskatastroofide ja 

humanitaarkriiside lahendamiseks; 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

3. peab siiski kahetsusväärseks 

asjaolu, et viiest esitatud stsenaariumist 

nelja („Samamoodi edasi“, „Teha vähem 

koos“, „Mõned teevad rohkem“ ja 

„Põhjalikud ümberkorraldused“) puhul on 

liidu ambitsioone tegelikult kärbitud ning 

kahe aluslepingutes sätestatud pikaajalise 

ELi poliitikavaldkonna ja Euroopa 

projekti nurgakivi – ühise 

põllumajanduspoliitika ja 

ühtekuuluvuspoliitika – meetmeid 

vähendatud; rõhutab, et Euroopa 

Parlament on alati olnud seisukohal, et 

uute poliitiliste prioriteetide 

rahastamiseks tuleb ette näha ka uued 

rahalised vahendid, mitte rahastada neid 

olemasolevate ELi meetmete arvelt; on 

seisukohal, et viies stsenaarium („Teeme 

palju rohkem koos“) kujutab endast 

positiivset ja konstruktiivset lähtepunkti 

aruteludeks ELi rahanduse tuleviku ja 

seega ka Euroopa Liidu tulevase mudeli 

üle; palub komisjonil töötada välja 

parlamendi soovitustega arvestav 

stsenaarium praeguste ja tulevaste 

probleemide lahendamiseks ja uute 

prioriteetide määratlemiseks; 

3. märgib, et viiest esitatud 

stsenaariumist nelja („Samamoodi edasi“, 

„Teha vähem koos“, „Mõned teevad 

rohkem“ ja „Põhjalikud 

ümberkorraldused“) puhul on liidu 

praegust poliitikat tegelikult kärbitud ning 

kahe peamise aluslepingutes sätestatud 

pikaajalise ELi poliitikavaldkonna, st ühise 

põllumajanduspoliitika ja 

ühtekuuluvuspoliitika meetmeid 

vähendatud; 
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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 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. 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 viivad kõik ühe ja sama 

järelduseni: paremini tasakaalustatud ELi 

eelarve rahastamise saavutamiseks tuleb 

omavahendite süsteemi reformida; 
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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. 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; 

nõuab sellist omavahendite süsteemi, mis 

ei kahjusta kodanikke; rõhutab, et 

kõikehõlmava finantstehingute maksu 

kehtestamine võiks kujutada endast 

vahendit mitte ainult ELi eelarve 

rahastamiseks, vaid ka võitluseks 

finantsspekulatsiooni vastu; nõuab ka 

süsinikdioksiidiheite maksu kehtestamist 

rahvusvahelistele äriühingutele; 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; 



 

AM\1137610ET.docx  PE611.491v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

Or. en 

 

 


