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Muudatusettepanek  1 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

2021.–2027. aasta finantsraamistik ja omavahendid 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 4 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

4. on pettunud, et järgmise 

finantsraamistiku kogusummaks on 

kavandatud 1,1 triljon eurot, mis ilma 

Euroopa Arengufondita (praegu ELi 

eelarves ei sisaldu ja moodustab ELi 

kogurahvatulust 0,03 %) moodustab ELi 

27 riigi kogurahvatulust 1,08 %; rõhutab, 

et absoluutarvuna on kogurahvatulu 

protsendina väljendatud kogumaht kehtiva 

finantsraamistiku omast väiksem, kuigi 

raha on liidul uute poliitiliste prioriteetide 

rahastamiseks ja probleemide 

lahendamiseks vaja rohkem; tuletab 

meelde, et praegu kehtiv finantsraamistik 

on juba väiksem kui sellele eelnenud 

2007.–2013. aasta raamistik ja liidu 

tungivate vajaduste rahastamiseks ei ole 

sellest piisanud; 

4. võtab teadmiseks, et järgmise 

finantsraamistiku kogusummaks on 

kavandatud 1,1 triljon eurot, mis ilma 

Euroopa Arengufondita (praegu ELi 

eelarves ei sisaldu ja moodustab ELi 

kogurahvatulust 0,03 %) moodustab ELi 

27 riigi kogurahvatulust 1,08 %; rõhutab, 

et absoluutarvuna on kogurahvatulu 

protsendina väljendatud kogumaht kehtiva 

finantsraamistiku omast väiksem, kuigi 

raha on liidul uute poliitiliste prioriteetide 

rahastamiseks ja probleemide 

lahendamiseks vaja rohkem; tuletab 

meelde, et praegu kehtiv finantsraamistik 

on juba väiksem kui sellele eelnenud 

2007.–2013. aasta raamistik ja liidu 

tungivate vajaduste rahastamiseks ei ole 

sellest piisanud; 

Or. en 
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Punkt 5 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

5. peab kahetsusväärseks, et 

ettepanekuga vähendatakse ühise 

põllumajanduspoliitika eelarvet 15 % ja 

ühtekuuluvuspoliitika eelarvet 10 %; on 

eriti kindlalt vastu kõigile äärmuslikele 

kärbetele, mis kahjustavad 

poliitikavaldkondade põhisisu ja eesmärke, 

näiteks kärbetele, mida tahetakse teha 

Ühtekuuluvusfondi (-45 %) ja Euroopa 

Maaelu Arengu Põllumajandusfondi 

eelarves (rohkem kui -25 %); seab sellega 

seoses kahtluse alla ettepaneku kärpida 

Euroopa Sotsiaalfondi eelarvet 6 %, samas 

kui selle kasutusvaldkonda on suurendatud 

ja sellest rahastatakse nüüd ka noorte 

tööhõive algatust; 

5. peab kahetsusväärseks, et 

ettepanekuga vähendatakse ühise 

põllumajanduspoliitika eelarvet 15 % ja 

ühtekuuluvuspoliitika eelarvet 10 %; on 

eriti kindlalt vastu kõigile äärmuslikele 

kärbetele, mis kahjustavad 

poliitikavaldkondade põhisisu ja eesmärke, 

näiteks kärbetele, mida tahetakse teha 

Ühtekuuluvusfondi (-45 %) ja Euroopa 

Maaelu Arengu Põllumajandusfondi 

eelarves (rohkem kui -25 %); väljendab 

muret selle pärast, et struktuurireformide 

ja ühtekuuluvuspoliitika seost on 

tugevdatud, ja on vastu sellele, et 

kehtestataks makromajanduslikud 

tingimused, mille tõttu võidakse 

liikmesriigis, kes riigipõhiseid soovitusi ei 

täida, rakenduskavadega seotud maksete 

tegemine või kulukohustuste täitmine 

peatada; seab sellega seoses kahtluse alla 

ettepaneku kärpida Euroopa Sotsiaalfondi 

eelarvet 6 %, samas kui selle 

kasutusvaldkonda on suurendatud ja sellest 

rahastatakse nüüd ka noorte tööhõive 

algatust; 

Or. en 
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Punkt 6 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

6. kinnitab, et Euroopa Parlamendil on 

kindel seisukoht, kui palju raha on ELi 

tähtsaimate poliitikavaldkondade 

rahastamiseks 2021.–2027. aasta 

finantsraamistikus vaja, et nende eesmärgid 

saaks täita; rõhutab, et eelkõige tuleb ELi 

27 riigi ühisele põllumajanduspoliitikale ja 

ühtekuuluvuspoliitikale eraldada vähemalt 

sama palju raha kui 2014.–2020. aasta 

raamistikus (absoluutarvudes) ja säilitada 

nende poliitikavaldkondade üldine 

struktuur, programmi „Erasmus+“ praegust 

eelarvet tuleb kolm korda suurendada, 

VKEdele ja noorte tööpuuduse vastu 

võitlemiseks mõeldud rahasummasid 

kahekordistada, teadus- ja 

uuendustegevuse praegust eelarvet 

suurendada vähemalt 50 %, nii et see oleks 

120 miljardit eurot, programmi „Life+“ 

eelarvet tuleks kaks korda suurendada, 

Euroopa ühendamise rahastu kaudu teha 

palju rohkem investeeringuid ning ka 

turvalisusele, rändevaldkonnale ja 

välissuhetele tuleb eraldada rohkem raha; 

rõhutab, et seetõttu peab 2021.–2027. aasta 

finantsraamistiku maht olema ELi 27 riigi 

kogurahvatulust 1,3 %; 

6. kinnitab, et Euroopa Parlamendil on 

kindel seisukoht, kui palju raha on ELi 

tähtsaimate poliitikavaldkondade 

rahastamiseks 2021.–2027. aasta 

finantsraamistikus vaja, et nende eesmärgid 

saaks täita; rõhutab, et eelkõige tuleb ELi 

27 riigi ühisele põllumajanduspoliitikale ja 

ühtekuuluvuspoliitikale eraldada vähemalt 

sama palju raha kui 2014.–2020. aasta 

raamistikus (absoluutarvudes) ja säilitada 

nende poliitikavaldkondade üldine 

struktuur, programmi „Erasmus+“ praegust 

eelarvet tuleb kolm korda suurendada, 

VKEdele ja noorte tööpuuduse vastu 

võitlemiseks mõeldud rahasummasid 

kahekordistada, teadus- ja 

uuendustegevuse praegust eelarvet 

suurendada vähemalt 50 %, nii et see oleks 

120 miljardit eurot, programmi „Life+“ 

eelarvet tuleks kaks korda suurendada ning 

Euroopa ühendamise rahastu kaudu teha 

palju rohkem investeeringuid; rõhutab, kui 

tähtis on rahastada projekte, millel on 

liikmesriikide jaoks tegelik majanduslik, 

sotsiaalne ja keskkonnaalane lisaväärtus, 

et mitte rahastada nendest 

assigneeringutest vastuolulisi või kasutuid 

projekte, ning et turvalisusele, 

rändevaldkonnale ja välissuhetele tuleb 

eraldada rohkem raha; rõhutab, et seetõttu 

peab 2021.–2027. aasta finantsraamistiku 

maht olema ELi 27 riigi kogurahvatulust 
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Punkt 8 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

8. toetab ettepanekuid, mille komisjon 

on teinud ELi omavahendite süsteemi 

reformimise kohta, sest 2021.–2027. aasta 

finantsraamistiku paketi tulude seisukohast 

on see väga positiivne; tunneb heameelt 

selle üle, et pakutud on kolm uut ELi 

omavahendit ja praegust käibemaksupõhist 

omavahendit on soovitatud muuta 

lihtsamaks; rõhutab, et samu ideid, mis 

põhinevad otseselt institutsioonidevahelise 

kõrgetasemelise omavahendite töörühma 

tööl, sisaldas ka Euroopa Parlamendi 14. 

märtsi 2018. aasta resolutsioon; võtab 

rahuloluga teadmiseks, et uued 

omavahendid vastavad kahele liidu 

strateegilisele eesmärgile, millest esimene 

on hästi toimiv siseturg ning teine 

keskkonnakaitse ja võitlus 

kliimamuutustega; loodab, et nõukogu ja 

komisjon toetavad omavahendite 

vastuvõtmisel parlamendile suurema rolli 

andmist; tuletab veel kord meelde, et 

parlament on seisukohal, et järgmise 

finantsraamistiku kulu- ja tulupoolt tuleks 

eesseisvatel läbirääkimistel käsitleda ühtse 

paketina ning finantsraamistikus on 

parlamendiga võimalik kokkuleppele jõuda 

ainult siis, kui vastavaid edusamme tehakse 

ka omavahendites; 

8. toetab ettepanekuid, mille komisjon 

on teinud ELi omavahendite süsteemi 

reformimise kohta, sest 2021.–2027. aasta 

finantsraamistiku paketi tulude seisukohast 

on see väga positiivne; rõhutab, et reformi 

puhul tuleb tingimata vältida Euroopa 

kodanike kulude suurendamist; tunneb 

heameelt selle üle, et pakutud on kolm uut 

ELi omavahendit ja praegust 

käibemaksupõhist omavahendit on 

soovitatud muuta lihtsamaks, kuid peab 

kahetsusväärseks ettepanekut kanda 20 % 

heitkogustega kauplemise süsteemi tulust 

ELi eelarvesse, sest see tulu peaks ka 

edaspidi jääma ainult liikmesriikidele; 

rõhutab, et samu ideid, mis põhinevad 

otseselt institutsioonidevahelise 

kõrgetasemelise omavahendite töörühma 

tööl, sisaldas ka Euroopa Parlamendi 14. 

märtsi 2018. aasta resolutsioon; võtab 

rahuloluga teadmiseks, et uued 

omavahendid vastavad kahele liidu 

strateegilisele eesmärgile, millest esimene 

on hästi toimiv siseturg ning teine 

keskkonnakaitse ja võitlus 

kliimamuutustega; loodab, et nõukogu ja 

komisjon toetavad omavahendite 

vastuvõtmisel parlamendile suurema rolli 

andmist; tuletab veel kord meelde, et 

parlament on seisukohal, et järgmise 

finantsraamistiku kulu- ja tulupoolt tuleks 

eesseisvatel läbirääkimistel käsitleda ühtse 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

13. võtab teadmiseks, et komisjon on 

teinud ettepaneku luua Euroopa 

investeeringute stabiliseerimise vahend, 

mida saab koos liikmesriikide eelarve 

stabiliseerimisvahenditega kasutada 

suurte asümmeetriliste vapustuste korral; 
kavatseb ettepanekut, eriti selle eesmärke 

ja mahtu, hoolikalt analüüsida; 

13. on vastu komisjoni ettepanekule 

luua Euroopa investeeringute 

stabiliseerimise vahend, sest selle tõttu 

võidakse liikmesriikidele kehtestada 

makromajanduslikud tingimused; 

rõhutab, et mis tahes struktuurireform 

tuleks otsustada ellu viia ainult siis, kui 

liikmesriigid on sellega täielikult nõus, 

reform peaks olema sotsiaalselt 

jätkusuutlik ning selle eesmärk ei tohiks 

mingil juhul olla töötasu vähendamine; 

Or. en 

 

 


