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28.5.2018 B8-0239/6 

Muudatusettepanek  6 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

fraktsiooni ENF 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. on pettunud, et järgmise 

finantsraamistiku kogusummat on 

suurendatud 1,3 triljoni euroni, sest see 

tähendab, et liikmesriikide maksumaksjad 

peavad hakkama rohkem maksma; 

rõhutab, et seejuures ei ole arvesse võetud 

Ühendkuningriigi lahkumist EList ega 

kõiki selle rahalisi tagajärgi; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  7 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

2021.–2027. aasta finantsraamistik ja omavahendid  

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 7 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  7 a. peab kahetsusväärseks, et ELi 

halduskulusid on enneolematult palju 

(umbes 20 %) suurendatud ja seejuures ei 

ole üldse arvesse võetud mitme 

liikmesriigi majanduslikke raskusi; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  8 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 
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Resolutsiooni ettepanek B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

2021.–2027. aasta finantsraamistik ja omavahendid  

Resolutsiooni ettepanek 

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. on vastu kavatsusele võtta 

kasutusele kolm uut ELi omavahendit, 

mis põhinevad ELi heitkogustega 

kauplemise süsteemil (HKS), äriühingu 

tulumaksu ühtsel konsolideeritud 

maksubaasil ja liikmesriikide maksetel, 

mis arvutatakse ringlusse võtmata 

plastpakendijäätmete koguse põhjal, sest 

selliste omavahendite tõttu kehtestataks 

sisuliselt ettevõtetele uus maks ja 

suureneks ka kodanike maksukoormus; 
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Muudatusettepanek  9 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

2021.–2027. aasta finantsraamistik ja omavahendid  

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 9 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  9 a. rõhutab, et ühelgi Euroopa 

asutusel ei ole õigust liikmesriikide 

maksumaksjate nimel maksu koguda; 

Or. en 
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Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

2021.–2027. aasta finantsraamistik ja omavahendid  

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 10 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

10. tuletab meelde, et Euroopa 

Parlament on selle poolt, et luua 

mehhanism nende liikmesriikide 

trahvimiseks, kes ei austa Euroopa Liidu 

lepingu artiklis 2 sätestatud väärtusi; 

võtab teadmiseks, et finantsraamistiku 

paketis sisaldub komisjoni ettepanek liidu 

eelarve kaitsmise kohta, juhul kui 

liikmesriikides esineb üldistunud puudusi 

õigusriigi toimimises; kavatseb kõiki 

ettepaneku ideid põhjalikult analüüsida ja 

lisada sätted, millega oleks tagatud, et 

liidu eelarve lõplikud toetusesaajad ei 

kannata kahju eeskirjade rikkumise tõttu, 

mille eest nad vastutavad ei ole; 

10. on vastu katsetele kehtestada ELi 

rahaliste vahendite saamiseks poliitilisi 

või majanduslikke tingimusi, nagu uues 

II rubriigis on ette nähtud, ja mõistab 

sellised katsed hukka; peab seda 

järjekordseks rünnakuks Euroopa 

rahvaste ning nende vabaduse ja 

sõltumatuse vastu; 

Or. en 
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Marco Zanni, Stanisław Żółtek 
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Resolutsiooni ettepanek B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

2021.–2027. aasta finantsraamistik ja omavahendid  

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 13 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  13 a. on vastu katesetele teha ELi 

eelarvest kaitse- või sõjalisi kulutusi, nagu 

on kavandatud uues V rubriigis; 

Or. en 

 

 


