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Muudatusettepanek 1
Alda Sousa, Jürgen Klute, Paul Murphy

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tervitab parlamendi, eesistujariik Iirimaa 
ja komisjoni vahel 27. juunil 2013. aastal
kõrgeimal poliitilisel tasandil saavutatud
poliitilist kokkulepet aastate 2014–2020 
mitmeaastase finantsraamistiku paketi
(finantsraamistiku määrus ja 
institutsioonidevaheline kokkulepe) kohta,
kui parimat võimalikku, mis oli praeguses 
olukorras ja praeguste menetluste raames 
võimalik saavutada; on täis otsustavust 
kasutada eelseisvate eelarvemenetluste 
käigus täielikult ära loodud uusi 
vahendeid, eelkõige seoses 
paindlikkusega;

1. lükkab tagasi parlamendi, eesistujariik 
Iirimaa ja komisjoni vahel 27. juunil 2013. 
aastal saavutatud poliitilise kokkuleppe
aastate 2014–2020 mitmeaastase 
finantsraamistiku paketi (finantsraamistiku 
määrus ja institutsioonidevaheline 
kokkulepe) kohta, sest selles kokkuleppes 
ei kajastu ükski prioriteet ega mure, mis 
võiks kaasa aidata praeguse sotsiaalse, 
majandus- ja finantskriisi lõpetamisele ja 
praegu nii paljudes ELi liikmesriikides 
eksisteeriva sotsiaalse hädaolukorra 
kõrvaldamisele; rõhutab, et liitu 
järgmiseks seitsmeks aastaks siduv 
kokkulepe ning Euroopa Ülemkogu, 
Euroopa Komisjoni, Euroopa Keskpanga 
ja Rahvusvahelise Valuutafondi meetmed 
sotsiaalse, majandus- ja finantskriisiga 
võitlemiseks põhjustavad üksnes töötuse 
järsku suurenemist, ulatuslikke 
palgakärpeid, pensioniea tõusu ning 
väiksemaid avaliku sektori kulutusi 
sellistes valdkondades nagu 
teadusuuringud, innovatsioon, haridus ja 
tervishoid;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Helga Trüpel
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 1
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tervitab parlamendi, eesistujariik Iirimaa 
ja komisjoni vahel 27. juunil 2013. aastal 
kõrgeimal poliitilisel tasandil saavutatud
poliitilist kokkulepet aastate 2014–2020 
mitmeaastase finantsraamistiku paketi
(finantsraamistiku määrus ja 
institutsioonidevaheline kokkulepe) kohta,
kui parimat võimalikku, mis oli praeguses 
olukorras ja praeguste menetluste raames 
võimalik saavutada; on täis otsustavust 
kasutada eelseisvate eelarvemenetluste 
käigus täielikult ära loodud uusi 
vahendeid, eelkõige seoses 
paindlikkusega;

1. lükkab tagasi parlamendi, eesistujariik 
Iirimaa ja komisjoni vahel 27. juunil 2013. 
aastal kõrgeimal poliitilisel tasandil 
saavutatud poliitilise kokkuleppe aastate 
2014–2020 mitmeaastase finantsraamistiku 
paketi (finantsraamistiku määrus ja 
institutsioonidevaheline kokkulepe) kohta,
võttes arvesse, et tulemus jääb kaugele 
Euroopa Parlamendi algsest 
läbirääkimispositsioonist ega vasta 
ühelegi parlamendi poolt 13. märtsil 2013. 
aastal ülekaaluka häälteenamusega vastu 
võetud resolutsioonis esitatud põhilistest 
nõudmistest, nagu tulevikku suunatud 
poliitiliste meetmete märkimisväärne 
suurendamine, kohustuslik ja terviklik 
läbivaatamine, võimalikult suur üldine 
paindlikkus ja kokkulepe omavahendite 
küsimuses; kutsub nõukogu ja komisjoni 
seetõttu üles jätkama läbirääkimisi 
mitmeaastase finantsraamistiku üle, et 
saavutada paremini tasakaalus olev 
tulemus;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tervitab parlamendi, eesistujariik Iirimaa 
ja komisjoni vahel 27. juunil 2013. aastal 
kõrgeimal poliitilisel tasandil saavutatud 
poliitilist kokkulepet aastate 2014–2020 
mitmeaastase finantsraamistiku paketi
(finantsraamistiku määrus ja 
institutsioonidevaheline kokkulepe) kohta, 
kui parimat võimalikku, mis oli praeguses 
olukorras ja praeguste menetluste raames 

1. tervitab parlamendi, eesistujariik Iirimaa 
ja komisjoni vahel 27. juunil 2013. aastal 
kõrgeimal poliitilisel tasandil saavutatud 
poliitilist kokkulepet aastate 2014–2020 
mitmeaastase finantsraamistiku paketi 
(finantsraamistiku määrus ja 
institutsioonidevaheline kokkulepe) kohta, 
kuid tuletab meelde, et enne kui paketi 
saab hääletusele panna, on vaja veel täita 
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võimalik saavutada; on täis otsustavust 
kasutada eelseisvate eelarvemenetluste 
käigus täielikult ära loodud uusi vahendeid, 
eelkõige seoses paindlikkusega;

terve rida tingimusi; on täis otsustavust 
kasutada praegu uute programmide 
õigusliku aluse üle peetavate 
läbirääkimiste käigus täielikult ära oma 
seadusandlikke volitusi ning kasutada
eelseisvate eelarvemenetluste käigus 
täielikult ära loodud uusi vahendeid, 
eelkõige seoses paindlikkusega;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Eider Gardiazábal Rubial

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tervitab parlamendi, eesistujariik Iirimaa 
ja komisjoni vahel 27. juunil 2013. aastal 
kõrgeimal poliitilisel tasandil saavutatud
poliitilist kokkulepet aastate 2014–2020 
mitmeaastase finantsraamistiku paketi
(finantsraamistiku määrus ja 
institutsioonidevaheline kokkulepe) kohta, 
kui parimat võimalikku, mis oli praeguses 
olukorras ja praeguste menetluste raames 
võimalik saavutada; on täis otsustavust 
kasutada eelseisvate eelarvemenetluste 
käigus täielikult ära loodud uusi vahendeid, 
eelkõige seoses paindlikkusega;

1. võtab teadmiseks parlamendi, 
eesistujariik Iirimaa ja komisjoni vahel 27. 
juunil 2013. aastal kõrgeimal poliitilisel 
tasandil saavutatud poliitilise kokkuleppe
aastate 2014–2020 mitmeaastase 
finantsraamistiku paketi (finantsraamistiku 
määrus ja institutsioonidevaheline 
kokkulepe) kohta; on täis otsustavust 
kasutada eelseisvate eelarvemenetluste 
käigus täielikult ära loodud uusi vahendeid, 
eelkõige seoses paindlikkusega;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on seisukohal, et pikad ja pingelised 2. rõhutab, et pikad ja pingelised 
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läbirääkimised nii nõukogus kui ka 
institutsioonidevahelisel tasandil ja nende 
tulemus ei kujuta endast mitmeaastast 
finantsraamistikku puudutavate Euroopa 
Liidu toimimise lepingu uute sätete 
rahuldavat rakendamist; neid sätteid 
rakendati esimest korda, eriti mis puudutab 
parlamendi rolli ning eelisõigusi;

läbirääkimised nii nõukogus kui ka 
institutsioonidevahelisel tasandil tegid 
avalikuks, et nõukogu on rikkunud
mitmeaastast finantsraamistikku
puudutavaid Euroopa Liidu toimimise 
lepingu uusi sätteid, mida rakendati 
esimest korda, eriti mis puudutab 
parlamendi rolli ning eelisõigusi;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Helga Trüpel
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on seisukohal, et pikad ja pingelised 
läbirääkimised nii nõukogus kui ka 
institutsioonidevahelisel tasandil ja nende 
tulemus ei kujuta endast mitmeaastast 
finantsraamistikku puudutavate Euroopa 
Liidu toimimise lepingu uute sätete
rahuldavat rakendamist; neid sätteid 
rakendati esimest korda, eriti mis puudutab 
parlamendi rolli ning eelisõigusi;

2. on veendunud, et pikad ja pingelised 
läbirääkimised nii nõukogus kui ka 
institutsioonidevahelisel tasandil ja nende 
tulemus kujutavad endast mitmeaastast 
finantsraamistikku puudutavate Euroopa 
Liidu toimimise lepingu uute sätete
ebarahuldavat rakendamist; neid sätteid 
rakendati esimest korda, eriti mis puudutab 
parlamendi rolli ning eelisõigusi;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Alda Sousa, Jürgen Klute

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. peab sügavalt kahetsusväärseks, et 
see kokkulepe saavutati, ja mõistab 
sügavalt hukka salatseva 
ebademokraatliku menetluse, mis tipnes 
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poliitilise kokkuleppega, millele ei 
eelnenud konsultatsioone kõigi Euroopa 
Parlamendi fraktsioonidega; peab 
kahetsusväärseks, et Euroopa Ülemkogu 
ei arvesta parlamendi rolli ja pädevustega, 
mis on sätestatud Lissaboni lepingus;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Alda Sousa, Jürgen Klute

Arvamuse projekt
Punkt 2 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 b. rõhutab, et nõukoguga peetavad 
läbirääkimised mitmeaastast 
finantsraamistikku käsitleva määruse ja 
institutsioonidevahelise kokkuleppe 
kõikide sätete üle, mis pidid tagama, et 
liidu käsutusse antakse ajakohane, 
tulevikku suunatud, paindlik ja 
läbipaistev ELi eelarve, millega tagataks 
majanduskasv ja inimväärsed töökohad 
ning kaotataks ELi poliitiliste kohustuste 
ja eelarvevahendite vaheline lõhe, 
kukkusid läbi;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Helga Trüpel
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. taunib tõsiasja, et nõukogu pidas
Euroopa Ülemkogu 8. veebruari 2013. 
aasta järeldusi nõukogu läbirääkijate jaoks 

3. taunib tõsiasja, et nõukogu peab
Euroopa Ülemkogu 8. veebruari 2013. 
aasta järeldusi nõukogu läbirääkijate jaoks 
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siduvateks; rõhutab, et Euroopa Ülemkogu 
järeldused sisaldasid ka seadusandliku 
tavamenetluse alla kuuluvaid elemente, 
nagu üksikasjalikud eraldamise 
kriteeriumid, eraldised programmide või 
toetusesaajate kaupa ning oma 
äranägemisel tehtavad rahaeraldised, 
millega kohandatakse liidu eelarvest 
riikidele tehtavate tagasimaksete taset;

siduvateks; rõhutab, et Euroopa Ülemkogu 
järeldused sisaldavad ka seadusandliku 
tavamenetluse alla kuuluvaid elemente, 
nagu üksikasjalikud eraldamise 
kriteeriumid, eraldised programmide või 
toetusesaajate kaupa ning oma 
äranägemisel tehtavad rahaeraldised, 
millega kohandatakse liidu eelarvest 
riikidele tehtavate tagasimaksete taset;
juhib tähelepanu, et need läbirääkimised 
on toonud kaasa olukorra, kus Euroopa 
Ülemkogul on de facto seadusandlik 
võim, mis on vastuolus Lissaboni lepingu 
sätete ja vaimuga;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. taunib tõsiasja, et nõukogu pidas
Euroopa Ülemkogu 8. veebruari 2013. 
aasta järeldusi nõukogu läbirääkijate jaoks 
siduvateks; rõhutab, et Euroopa Ülemkogu 
järeldused sisaldasid ka seadusandliku 
tavamenetluse alla kuuluvaid elemente, 
nagu üksikasjalikud eraldamise 
kriteeriumid, eraldised programmide või 
toetusesaajate kaupa ning oma 
äranägemisel tehtavad rahaeraldised, 
millega kohandatakse liidu eelarvest 
riikidele tehtavate tagasimaksete taset;

3. mõistab hukka tõsiasja, et nõukogu
peab Euroopa Ülemkogu 8. veebruari 
2013. aasta järeldusi nõukogu läbirääkijate 
jaoks siduvateks; rõhutab, et Euroopa 
Ülemkogu järeldused sisaldasid ka 
seadusandliku tavamenetluse alla 
kuuluvaid elemente, nagu üksikasjalikud 
eraldamise kriteeriumid, eraldised 
programmide või toetusesaajate kaupa ning 
oma äranägemisel tehtavad rahaeraldised, 
millega kohandatakse liidu eelarvest 
riikidele tehtavate tagasimaksete taset;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Helga Trüpel
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. väljendab kindlat otsust kasutada 
täielikult oma seadusandlikke eelisõigusi, 
mis on sätestatud Lissaboni lepingus;
väidab veel kord, et seadusandliku 
tavamenetluse kohaselt otsustatavate 
elementide üle peetavaid läbirääkimisi ei 
saa asendada Euroopa Ülemkogu 
järeldustega mitmeaastase 
finantsraamistiku kohta, mida ei tohi 
käsitleda enama kui nõukogule esitatud 
poliitiliste soovitustena; hoiatab nõukogu 
mis tahes katsete eest piirata Euroopa 
Parlamendi seadusandlikku võimu, 
eelkõige mis puudutab 
ühtekuuluvuspoliitika ja ühise 
põllumajanduspoliitika (ÜPP) reforme;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. väljendab lisaks kahetsust selle üle, et 
viimase paari aasta arvukatel kontaktidel ja 
kohtumistel nõukogu delegatsiooni ja 
järjestikuste eesistujariikide vahel ei olnud 
mingit mõju läbirääkimiste õhkkonnale, 
ajakavale või sisule ega nõukogu 
seisukohale, sealhulgas vajadusele teha 
vahet finantsraamistiku kokkuleppe 
seadusandlike ja eelarveliste aspektide 
vahel;

4. taunib lisaks teravalt asjaolu, et viimase 
paari aasta arvukatel kontaktidel ja 
kohtumistel nõukogu delegatsiooni ja 
järjestikuste eesistujariikide vahel ei ole 
seni olnud mingit mõju läbirääkimiste 
õhkkonnale, ajakavale või sisule ega 
nõukogu seisukohale, sealhulgas 
vajadusele teha vahet finantsraamistiku 
kokkuleppe seadusandlike ja eelarveliste 
aspektide vahel;

Or. en



PE516.960v01-00 10/11 AM\1002223ET.doc

ET

Muudatusettepanek 13
Helga Trüpel
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. peab sügavalt kahetsusväärseks 
ambitsioonikuse ja konstruktiivse 
lähenemise puudumist Euroopa 
Komisjoni poolt, kes ei ole täitnud 
otsustusprotsessis oma tähtsat rolli;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Alda Sousa, Jürgen Klute

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. kordab vajadust suurendada 
läbipaistvust ja tagada demokraatlik 
menetlus, mis võimaldab ja tagab 
Euroopa Parlamendi kõigi fraktsioonide 
esindajate kohaloleku läbirääkimiste 
kõikidel etappidel; nõuab kindlalt, et talle 
esitataks kogu asjaomane teave, mis on 
komisjoni käsutuses riikidele
ühtekuuluvus- ja põllumajanduspoliitika 
raames tehtavate kokkulepitud eraldiste 
taseme kohta, sealhulgas erandite ja 
konkreetsete igale liikmesriigile tehtavate 
eraldiste kohta; nõuab ühtlasi kogu 
asjaomast teavet selle kohta, milline on 
mitmeaastase finantsraamistiku tulude 
poole suhtes vastu võetud otsuste mõju 
igas liikmesriigis;

Or. en
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Muudatusettepanek 15
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. kutsub eelarvekomisjoni üles tegema 
koostöös põhiseaduskomisjoniga vajalikke 
järeldusi ning esitama õigeaegselt enne 
2016. aasta läbivaatamist / 
läbivaatamisettepanekuid uusi 
ettepanekuid selliste läbirääkimiste 
üksikasjade kohta, et tagada kogu eelarve 
vastuvõtmise protsessi demokraatlikkus ja 
läbipaistvus.

6. kutsub eelarvekomisjoni üles tegema 
koostöös põhiseaduskomisjoniga vajalikke 
järeldusi ning esitama õigeaegselt enne 
2016. aasta valimistejärgset läbivaatamist 
uusi ettepanekuid selliste läbirääkimiste 
üksikasjade kohta, et tagada kogu eelarve 
vastuvõtmise protsessi demokraatlikkus ja 
läbipaistvus.

Or. en


