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ETTEPANEKUD

Põhiseaduskomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

Muudatusettepanek 1
Vaheraporti projekt
Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus D

Resolutsiooni ettepanek
Esitaja: eelarvekomisjon

(raporti projekt PE 496.558v01-00)

Muudatusettepanek

D. arvestades, et Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 311 kohaselt varustab liit 
end oma eesmärkide saavutamiseks ja 
poliitika elluviimiseks vajalike vahenditega 
ning liidu eelarvet rahastatakse täielikult 
omavahenditest;

D. arvestades, et Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 311 kohaselt varustab liit 
end oma eesmärkide saavutamiseks ja 
poliitika elluviimiseks vajalike vahenditega 
ning liidu eelarvet rahastatakse täielikult 
omavahenditest; arvestades, et enne kui 
nõukogu võtab vastu uue otsuse 
omavahendite reformi kohta, peab ta 
parlamendiga konsulteerima, ning enne 
kui ta võtab vastu määruse omavahendite 
süsteemi rakendusmeetmete kohta, peab 
nõukogu saama parlamendilt nõusoleku;

Muudatusettepanek 2
Vaheraporti projekt
Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus J

Resolutsiooni ettepanek
Esitaja: eelarvekomisjon

(raporti projekt PE 496.558v01-00)

Muudatusettepanek

J. arvestades, et ELil peab olema selline 
eelarve ja eelarvemenetlus, mille puhul 
võetakse täielikult arvesse parlamendi 
otsustus- ja kontrolliprotsessi läbipaistvat 
ja demokraatlikku olemust ja mis põhineb 
ühtsuse ja kõikehõlmavuse põhimõtte 
järgimisel, mis tähendab seda, et kõik tulud 
ja kulud tuleb eelarvesse kanda, ilma et 
neid vastastikku korrigeeritaks, ning et nii 
tulude kui ka kulude kohta tuleb korraldada 
avalik arutelu ja hääletus;

J. arvestades, et ELil peab olema selline 
eelarve ja eelarvemenetlus, mille puhul 
võetakse täielikult arvesse parlamendi 
otsustus- ja kontrolliprotsessi läbipaistvat 
ja demokraatlikku olemust ja mis põhineb 
ühtsuse ja kõikehõlmavuse põhimõtte 
järgimisel, mis tähendab seda, et kõik tulud 
ja kulud tuleb eelarvesse kanda, ilma et 
neid vastastikku korrigeeritaks, ning et nii 
tulude kui ka kulude kohta tuleb korraldada 
avalik arutelu ja hääletus parlamendis;
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Muudatusettepanek 3
Vaheraporti projekt
Resolutsiooni ettepanek
Lõige 7

Resolutsiooni ettepanek
Esitaja: eelarvekomisjon

(raporti projekt PE 496.558v01-00)

Muudatusettepanek

7. tuletab meelde, et Euroopa Liidu
toimimise lepingu artikli 310 kohaselt 
peavad ELi eelarves kajastatud tulud ja 
kulud tasakaalus olema, mis tähendab, et 
eelarve ei saa avaliku sektori võlga
tekitada;

7. tuletab meelde, et Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 310 kohaselt 
peavad ELi eelarves kajastatud tulud ja 
kulud tasakaalus olema, mis tähendab, et 
eelarve ei saa avaliku sektori puudujääki
tekitada;

Muudatusettepanek 4
Vaheraporti projekt
Resolutsiooni ettepanek
Lõige 8

Resolutsiooni ettepanek
Esitaja: eelarvekomisjon

(raporti projekt PE 496.558v01-00)

Muudatusettepanek

8. rõhutab, et ELi eelarve on 
investeeringute eelarve ning et 94% selle 
kogutulust investeeritakse kas 
liikmesriikidesse endisse või liidu 
välispoliitilistesse prioriteetidesse; rõhutab, 
et ilma ELi eelarve abita oleksid 
piirkondade ja liikmesriikide avaliku 
sektori investeeringud väga väikesed või 
olematud; on seisukohal, et ELi eelarve 
vähendamise tagajärg oleks kindlasti 
majanduskasvu takerdumine ja kogu liidu 
majanduse konkurentsivõime vähenemine;

8. rõhutab, et ELi eelarve on eelkõige
investeeringute eelarve ning et 94% selle 
kogutulust investeeritakse kas 
liikmesriikidesse endisse või liidu 
välispoliitilistesse prioriteetidesse; rõhutab, 
et ilma ELi eelarve abita oleksid 
piirkondade ja liikmesriikide avaliku 
sektori investeeringud väga väikesed või 
olematud; on seisukohal, et ELi eelarve 
vähendamise tagajärg oleks kindlasti 
majanduskasvu takerdumine ja kogu liidu 
majanduse konkurentsivõime vähenemine;

Muudatusettepanek 5
Vaheraporti projekt
Resolutsiooni ettepanek
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Lõige 22

Resolutsiooni ettepanek
Esitaja: eelarvekomisjon

(raporti projekt PE 496.558v01-00)

Muudatusettepanek

22. kordab, et on seisukohal, et võttes 
arvesse väga erinevaid ülesandeid ja 
eesmärke, millele ühine 
põllumajanduspoliitika peab vastama, 
tuleks ühisele põllumajanduspoliitikale 
2013. aastal eraldatavad summad jätta 
järgmisel finantsplaneerimise perioodil 
vähemalt samale tasemele; rõhutab sellega 
seoses ühise põllumajanduspoliitika teise 
samba olulist rolli, mis aitab oluliselt kaasa 
investeeringutele ja töökohtade loomisele 
maapiirkondades ning 
põllumajandussektori tulemuslikkuse ja 
konkurentsivõime suurendamisele;

22. kordab, et on seisukohal, et võttes 
arvesse väga erinevaid ülesandeid ja 
eesmärke, millele ühine 
põllumajanduspoliitika peab vastama, 
tuleks ühisele põllumajanduspoliitikale 
2013. aastal eraldatavad summad jätta 
järgmisel finantsplaneerimise perioodil 
vähemalt samale tasemele; rõhutab sellega 
seoses põllumajanduse olulisust toiduga 
kindlustatuse tagamisel kõigis 
liikmesriikides ja ühise 
põllumajanduspoliitika teise samba olulist 
rolli, mis aitab oluliselt kaasa 
investeeringutele ja töökohtade loomisele 
maapiirkondades ning 
põllumajandussektori tulemuslikkuse ja 
konkurentsivõime suurendamisele;

Muudatusettepanek 6
Vaheraporti projekt
Resolutsiooni ettepanek
Lõige 24

Resolutsiooni ettepanek
Esitaja: eelarvekomisjon

(raporti projekt PE 496.558v01-00)

Muudatusettepanek

24. on seisukohal, et komisjoni poolt 
vabadusel, turvalisusel ja õigusel 
rajanevale alale eraldatud kogusumma 
puhul ei ole piisavalt arvesse võetud seda, 
et Lissaboni lepinguga on seda valdkonda 
tugevdatud ning sel on rohkem ülesandeid;

24. on seisukohal, et komisjoni poolt 
vabadusel, turvalisusel ja õigusel 
rajanevale alale eraldatud kogusumma 
puhul ei ole piisavalt arvesse võetud seda, 
et Lissaboni lepinguga on seda valdkonda 
tugevdatud ning sel on rohkem ülesandeid, 
eelkõige võitluses kuritegevuse vastu ning 
sisserände- ja varjupaigapoliitika 
valdkonnas;

Muudatusettepanek 7
Vaheraporti projekt
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Resolutsiooni ettepanek
Lõige 26

Resolutsiooni ettepanek
Esitaja: eelarvekomisjon

(raporti projekt PE 496.558v01-00)

Muudatusettepanek

26. kordab, et on seisukohal, et kuna ELile 
on aluslepingutega antud uued kohustused, 
siis tuleks ka rahalisi vahendeid
2007.−2013. aasta finantsraamistikuga 
võrreldes piisaval määral suurendada, et 
liidul oleks võimalik täita ülemaailmselt 
rolli ja täita juba võetud kohustusi ja 
saavutada eelkõige 2015. aastatuhande 
arengueesmärgid; rõhutab, et liikmesriikide 
poolt selleks antav ELi toetus on täiendavat 
laadi ning see aitab kiirendada meetmete 
võtmist piirkondades, kus kahepoolset abi 
andmist ei toimu; toetab eelkõige 
liikmesriikide ja ELi meetmete ühist 
kavandamist;

26. kordab, et on seisukohal, et kuna ELile 
on aluslepingutega antud uued kohustused, 
siis tuleks ka rahalisi vahendeid
2007.−2013. aasta finantsraamistikuga 
võrreldes piisaval määral suurendada, et 
liidul oleks võimalik täita ülemaailmselt 
rolli ja kindlustada oma ambitsioonikate 
eesmärkide täitmine demokraatia, rahu, 
solidaarsuse ja stabiilsuse edendamisel ja 
vaesuse vähendamisel naaber- ja 
partnerriikides, täita juba võetud kohustusi 
ja saavutada eelkõige 2015. aastatuhande 
arengueesmärgid; rõhutab, et liikmesriikide 
poolt selleks antav ELi toetus on täiendavat 
laadi ning see aitab kiirendada meetmete 
võtmist piirkondades, kus kahepoolset abi 
andmist ei toimu; toetab eelkõige 
liikmesriikide ja ELi meetmete ühist 
kavandamist; rõhutab, et liidu 
rahvusvaheline vastutus on kasvanud ja 
on loodud uusi vahendeid, sealhulgas 
Euroopa välisteenistus; rõhutab vajadust, 
et püüdlused arendada ühist välis-, 
julgeoleku- ja kaitsepoliitikat jõuaksid 
tulemusteni;

Muudatusettepanek 8
Vaheraporti projekt
Resolutsiooni ettepanek
Lõige 62

Resolutsiooni ettepanek
Esitaja: eelarvekomisjon

(raporti projekt PE 496.558v01-00)

Muudatusettepanek

62. väljendab valmisolekut alustada 
nõukoguga põhjalikke arutelusid nii 
mitmeaastast finantsraamistikku käsitleva 
määruse kui institutsioonidevahelise 
kokkuleppe üle, et tugevdada kontakte 

62. väljendab valmisolekut alustada 
nõukoguga põhjalikke arutelusid nii 
mitmeaastast finantsraamistikku käsitleva 
määruse kui institutsioonidevahelise 
kokkuleppe üle, et tugevdada kontakte 
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kõigil tasanditel, pidades silmas Euroopa 
Ülemkogu 22.–23. novembri kohtumist;

kõigil tasanditel, pidades silmas Euroopa 
Ülemkogu 22.–23. novembri kohtumist;
rõhutab, et tuleb jõuda võimalikult kiiresti 
lõplikule kokkuleppele mitmeaastase 
finantsraamistiku osas, kuna viivitamine 
vähendaks võimalusi kasutada tõhusalt 
ELi eelarvekulusid, võttes arvesse praegu 
Euroopa majanduse ees seisvaid 
finantskriisist tulenevaid probleeme;
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