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Chrysogonos, Tania González Peñas, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

eelarvekomisjoni nimel 

Aruteludokument ELi rahanduse tuleviku kohta 

Resolutsiooni ettepanek 

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; rõhutab oma veendumust, et 

kehtiva finantsraamistiku summa on 

osutunud liikmesriikides alates 

2007./2008. aastast valitseva sügava 

majandus- ja sotsiaalkriisi ületamiseks 

ebapiisavaks; on seetõttu seisukohal, et 

ühtekuuluvuspoliitika osakaalu kogu ELi 

eelarves tuleks 2020. aasta järgses 

finantsraamistikus märkimisväärselt 

suurendada, kuna see etendab olulist rolli 

võitluses ebasümmeetriaga liikmesriikide 

vahel ja nende sees; 

Or. en 
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Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Tania 

González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

eelarvekomisjoni nimel 

Aruteludokument ELi rahanduse tuleviku kohta 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 2 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

2. väljendab heameelt seoses 

asjaoluga, et komisjon esitles oma ELi 

rahanduse tulevikku käsitlevat 

aruteludokumenti; märgib, et komisjon 

näitab, kuidas mõjutavad eelarvet 

Euroopa Liidu tulevase mudeliga seotud 

viis stsenaariumi, mis on esitatud 2017. 

aasta märtsis avaldatud Euroopa tuleviku 

valges raamatus, ning käsitleb mitmeid 

ELi eelarve põhijooni ja põhimõtteid; 

nõustub pakutud meetoditega ja kiidab 

heaks komisjoni avalduse, mille kohaselt 

peab tulevast finantsraamistikku toetama 

selge seisukoht Euroopa prioriteetide 

kohta; usub, et selle dokumendiga luuakse 

aruteludele selge raamistik ning 

algatatakse äärmiselt vajalik poliitiline 

arutelu selle üle, milline siht, eesmärk ja 

suurus peab ELi eelarvel liidu 

põhieesmärke ja tulevasi lahendamist 

vajavaid küsimusi arvestades olema; 

kutsub liikmesriike üles konsulteerima 

oma kodanikega, etendades aktiivset ja 

konstruktiivset rolli nende ettekujutuse 

kujundamisel ELi eelarve tuleviku kohta; 

2. võtab teadmiseks, et komisjon 

esitles oma ELi rahanduse tulevikku 

käsitlevat aruteludokumenti; väljendab 

siiski kahetsust terve dokumendi 

propagandistliku tooni üle ning ELi 

eelarve peamiste probleemide ja puuduste 

kriitilise enesehinnangu puudumise üle; 

võtab teadmiseks komisjoni avalduse, 

mille kohaselt peab tulevast 

finantsraamistikku toetama selge seisukoht 

Euroopa prioriteetide kohta; rõhutab 

sellega seoses komisjoni kavatsust esitada 

2020. aasta järgne finantsraamistik, mis on 

sügavalt pühendatud ELi neoliberaalse 

poliitilise joone süvendamisele ning selle 

julgeoleku- ja militaristliku poliitika ja 

rassistliku ja ksenofoobse rändepoliitika 

tugevdamisele, kahjustades majanduslikku, 

sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust 

ning rahu ja rahvaste solidaarsust; 

Or. en 
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Aruteludokument ELi rahanduse tuleviku kohta 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 3 

 

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. mõistab hukka ettepanekud 

vähendada absoluut- või suhtarvudes 

eelarveeraldisi ühtekuuluvuspoliitikale; 

tuletab sellega seoses meelde, et kahes 

eelmises finantsraamistikus (2007–2013 ja 

2014–2020) on sotsiaalse ja territoriaalse 

ühtekuuluvuse, jätkusuutliku 

majanduskasvu ja loodusvarade eelarveridu 

olulisel määral kärbitud; märgib, et see 

lükkab selgelt ümber mis tahes prioriteedi 

majanduslikule ja sotsiaalsele 

ühtekuuluvusele või mis tahes idee 

solidaarsusest ELis, mida ELi 

institutsioonid on nii väga ülistanud; 

Or. en 
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Aruteludokument ELi rahanduse tuleviku kohta 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 3 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. taunib arutlusel olnud võimalust 

suurendada eelarveeraldisi militarismile, 

julgeoleku ületähtsustamisele ja välisele 

sekkumisele – poliitilisele ja 

ideoloogilisele valikule, millega ei ole 

üksnes rahastatud ja soodustatud mitmeid 

tänapäeva relvastatud konflikte, vaid mis 

on toonud kaasa ka rändevood ja 

ressursside rüüstamise arenguriikides; 

taunib asjaolu, et komisjoni väitel eraldab 

ta 2020. aasta järgsel perioodil ELi 

eelarvest 1,5 miljardit eurot aastas 

Euroopa Kaitsefondi, mis koos 

liikmesriikide sissemaksetega ühiste 

arenguprojektide rahastamiseks võib 

tekitada kaitseuuringute ja -võime 

valdkonnas 5,5 miljardit eurot kulusid 

aastas; 

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 3 c (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 c. mõistab teravalt hukka käesoleva 

aruteludokumendi neoliberaalse 

narratiivi, kuna selles jätkatakse 

liikmesriikide rahvastele neoliberaalse 

mudeli pealesurumist ettepanekuga, et 

järgmises finantsraamistikus tuleks 

karmistada makromajanduslikke 

tingimusi, tugevdades seost 

ühtekuuluvuspoliitika rahaliste vahendite 

väljamaksmise ning struktuurireformide 

rakendamise, majanduse juhtimise ja 

Euroopa poolaasta vahel; lükkab lisaks 

tagasi mis tahes püüded seostada ELi 

eelarvevahendite väljamaksmine 

õigusriigi olukorraga liikmesriikides; 

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 3 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 b. ei nõustu kavatsusega suurendada 

kaitse- ja välistegevuse rahastamist muu 

hulgas ühtekuuluvuspoliitika rahaliste 

vahendite ümberpaigutamise abil; 

Or. en 
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Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Kostas 
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Martínez, Miguel Urbán Crespo 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

eelarvekomisjoni nimel 

Aruteludokument ELi rahanduse tuleviku kohta 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 3 d (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 d. mõistab hukka asjaolu, et 

vaatamata sellele, et viies stsenaariumis 

esitatakse mitmeid ettepanekuid, mis 

käsitlevad eelarveeraldisi ja eelarvetulude 

päritolu, on neil üks ühine nimetaja: 

kõigis neis nähakse ette, et kulutusi 

ühtekuuluvuspoliitikale ja 

põllumajandusele tuleks kas absoluut- või 

suhtarvudes vähendada, suurendades 

kulutusi välistegevusele, kaitsele ja 

julgeolekule; on veendunud, et see on 

sügavalt ideoloogiline valik, mis näitab 

selgesti, keda see teenib ja mis on 

Euroopa kapitalistliku 

integratsiooniprotsessi eesmärk; 

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 3 e (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 e. nõuab, et ühise 

põllumajanduspoliitika puhul lõpetataks 

maksete jaotumise ebavõrdsus 

liikmesriikide, tootmissektorite ja tootjate 

vahel; 

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 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. 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 8 % ELi 

kogurahvatulust; toetab selleteemalist 

arutelu liikmesriikide vahel; 

Or. en 
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Martínez, Miguel Urbán Crespo 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

eelarvekomisjoni nimel 

Aruteludokument ELi rahanduse tuleviku kohta 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 4 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 a. tuletab meelde, et finantsraamistik 

aastateks 2014–2020 moodustab vähem 

kui 1 % liikmesriikide kogurahvatulust, 

mis kujutab endast järsku vähenemist 

võrreldes eelmise finantsraamistikuga; 

nõuab seetõttu, et järgmises 

finantsraamistikus suurendataks oluliselt 

ELi eelarvet, mis tuleks vähemalt 

kahekordistada, ning et eelarve koosneks 

liikmesriikide kogurahvatulul 

põhinevaatest sissemaksetest, eesmärgiga 

säilitada ja tugevdada sissemaksepõhist 

solidaarsust; 

Or. en 
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Crespo 

fraktsiooni GUE/NGL 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. rõhutab, et ükski ELi 

omavahendite süsteem ei tohiks 

kahjustada ega asendada 

sissemaksepõhise solidaarsuse põhimõtet; 

rõhutab lisaks, et Ühendkuningriigi 

lahkumine liidust annab võimaluse kõik 

tagasimaksed kaotada; loodab, et komisjon 

esitab selle kohta seadusandlikud 

ettepanekud, ning rõhutab, et järgmise 

finantsraamistiku kulu- ja tulupoolt 

käsitletakse läbirääkimistel ühtse paketina; 

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; 

välja jäetud 

Or. en 
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Aruteludokument ELi rahanduse tuleviku kohta 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 7 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 7 a. on seisukohal, et EL peaks liikuma 

fiskaalliidu suunas vastavalt progressiivse 

solidaarsuse mudelile ja parlamendi 

kontrolli all, ning et tulude seisukohast 

tuleks suurendada fiskaalvõimekust 

maksusüsteemi muutmise abil, mis 

tähendaks kõigi senikehtestatud 

tagasimaksete tühistamist; on seisukohal, 

et ELi liikmesriikide sissemaksed peaksid 

vastama nende majanduslikule osakaalule 

ning sissetuleku tasemele elaniku kohta; 

märgib, et sellise solidaarsusmudeli 

kehtestamiseks peab ettevõtte tulumaks 

olema ELi tasandil ühtlustatud seoses 

maksubaasiga, millel põhineks 

minimaalne tegelik maksumäär, ja 

ühendatud kasumiarvestamise 

süsteemiga, mis kohustaks riikidevahelisi 

korporatsioone deklareerima kogu oma 

sissetuleku vähemalt ELi piires; on 

veendunud, et vältimatud on ka uued 

maksud, näiteks kasvuhoonegaaside 

heitkoguste maks ja finantstehingute 

maksu kohaldamine, et vältida 

spekulatsioonimehhanisme ja süsteemset 

riski põhjustada võivat finantskäitumist, 

hõlmates ka maksuparadiiside isoleerimist 

ja tehingute keelustamist või karistamist 

koostööd mittetegevate 
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maksujurisdiktsioonidega; 

Or. en 
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Punkt 9 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

9. tunnistab, et Euroopa lisaväärtuse 

taotlemine on põhiküsimus, mis tuleb 

lahendada, ja nõustub, et liidu eelarve 

peaks muu hulgas olema vahend 

aluslepingu eesmärkide saavutamiseks ja 

Euroopa mõõtmega avalike hüvede 

tagamiseks; juhib siiski tähelepanu 

sellele, et Euroopa lisaväärtuse mõiste on 

mitmetahuline ja selle tõlgendamiseks on 

mitu viisi, ning hoiatab võimalike katsete 

eest kasutada lisaväärtuse määratlust 

selleks, et seada ELi meetmete ja 

programmide asjakohasus puhtalt 

kvantitatiivsetest või lühiajalistest 

majanduslikest kaalutlustest lähtudes 

kahtluse alla; usub, et ilmne lisaväärtus 

on olemas juhul, kui Euroopa tasandil 

võetud meetmega: 

– on võimalik saavutada enam kui 

riikliku, piirkondliku või kohaliku 

tasandi jõupingutustega (ülekanduv 

mõju);  

– stimuleeritakse meetmeid riiklikul, 

piirkondlikul või kohalikul tasandil, et 

täita ELi aluslepingute eesmärke, mis 

vastasel juhul jääksid saavutamata; 

– toetatakse meetmeid, mis oma väga 

suure rahavoo vajaduse tõttu on 

9. tunnistab, et Euroopa Liidu 

eelarves tuleks edendada avaliku sektori 

investeeringuid, toetades tootlikke ja 

strateegilisi sektoreid (sealhulgas nende 

ajakohastamist ja kestlikkust), töökohtade 

loomist, võitlust vaesuse, sotsiaalse 

tõrjutuse ja ebavõrdsusega, 

keskkonnakaitset ning iga riigi ja 

piirkonna potentsiaali täielikku 

ärakasutamist, samuti selliste välissuhete 

arendamist, mille aluseks on solidaarsus, 

koostöö, vastastikune austus ja rahu; 
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rahastatavad üksnes ELi tasandil 

ressursse koondades; või 

– aidatakse luua ja toetada rahu ja 

stabiilsust nii ELi naabruskonnas kui 

ka kaugemal; 

innustab komisjoni Euroopa lisaväärtuse 

mõistet edasi arendama, võttes arvesse 

piirkondlikke eripärasid; kutsub 

komisjoni üles esitama ettepaneku 

asjakohaste tulemusnäitajate 

kasutuselevõtmiseks; 

Or. en 
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Punkt 16 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 16 a. märgib, et Euroopa Strateegiliste 

Investeeringute Fond (EFSI) ei ole 

suutnud piisaval määral suurendada 

investeeringuid asjakohastesse 

meetmetesse; on veendunud, et on aeg 

EFSI välja vahetada, kuna see on 

kuritarvitanud rahastamisvahendeid ja 

rahastanud selliseid erasektori 

investeeringuid, mida oleks igal juhul 

tehtud, rakendades seejuures kahjumi 

ühiskonna õlule lükkamise ja kasumi 

erastamise loogikat; nõuab, et EL töötaks 

selle asemel välja ulatusliku avaliku 

sektori sotsiaal-ökoloogiliste 

investeeringute kava, mida rahastataks 

uuest fiskaalvõimekusest, mis oleks 

suunatud kõige ebasoodsamas olukorras 

olevate piirkondade arendamisele, 

pühenduks ökoloogilisele üleminekule, 

arendaks riigiüleseid taristuid, 

tehnoloogiaid ja tooraine ja 

taastuvenergia ökoloogiliselt tõhusat 

kasutamist ning looks rohkem ja 

paremaid töökohti; usub sellega seoses, et 

kestlike tööstuslike muutuste nimel oleks 

kõige kohasem investeeringute suund 

prioriseerida teadus- ja uuendustegevust 

ja selliste puhaste, keskkonnahoidlike 

tehnoloogiate arendamist, mis 

optimeerivad toorainete kasutamist, 
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vajadustele ja vähendavad ökoloogilist 

jalajälge; 

Or. en 

 

 


