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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

1. võtab teadmiseks eelarve 
konsolideerimise jõupingutused, mida 
enamus liikmesriike on finants- ja 

eelarvekriisi tõttu teinud; rõhutab samas 
asjaolu, et EL ei suuda ei praegusele ega 
tulevastele majandus- ja finantskriisidele 

nõuetekohaselt reageerida, kui ei jätkata 
poliitilist integratsiooni, kui puuduvad 
ühised vahendid, näiteks automaatsed 
sanktsioonid, ja komisjoni õigus võtta 
eelarvepuudujäägi menetluses õiguslikke 
meetmeid, samuti ühised ELi 
rahastatavad programmid ja ressursid 
nende toimimapanekuks; rõhutab, et 
majanduse elavdamiseks on vaja 
solidaarsuse tugevdamise ning kestva 
majanduskasvu ja tööhõive ergutamise 
meetmeid; avaldab heameelt selle üle, et 
Euroopa Ülemkogu tunnistas seda oma 
30. jaanuari 2012. aasta avalduses, kuid 
kinnitab konkreetsete meetmete võtmise 
vajalikkust, eelkõige kasutades ELi 
eelarvet kui ühist vahendit; toonitab, et 
ülalnimetatud avaldustes välja toodud 
prioriteedid ühtivad täpselt nendega, mida 
Euroopa Parlament eelmiste 
eelarvemenetluste käigus kaitses; 

1. võtab teadmiseks jõupingutused, mida 
enamus liikmesriike on finants- ja 

eelarvekriisi tõttu teinud; rõhutab samas 
asjaolu, et liikmesriigid ei suuda ei 
praegusele ega tulevastele majandus- ja 

finantskriisidele rahaliidu praeguse 
süsteemi raames nõuetekohaselt 
reageerida; kinnitab tungivalt, et 
majanduse taastamiseks on vaja 
suveräänsuse taastamise meetmeid; 
märgib, et ELi eelarve on liiga väike 
tulemuslike meetmete võtmiseks, kuid 
piisavalt suur, et takistada tulemuslikke 
meetmeid liikmesriikides ja neisse 
sekkuda, sest tal on võimalus riikide 
ressursse kõrvale suunata, ning seda ei 
saa muuta suuremaks ja tulemuslikumaks 
ilma ulatusliku ja ohtliku demokraatia 
vähendamiseta liikmesriikides;  
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

3. tuletab meelde, et Euroopa Liidu eelarve 
on üks kõige olulisemaid liikmesriikide- ja 
põlvkondadevahelise solidaarsuse 
väljendamise vahendeid ning et sel on 
selge lisandväärtus, võttes arvesse selle 
erakordset mõju reaalmajandusele ja 
Euroopa kodanike igapäevaelule; tuletab 
meelde, et kui liidu poliitikat peaksid 
rahastama üksnes liikmesriigid, kasvaksid 
nende kulud ülisuureks, ning et seda 
arvesse võttes ja sünergiat rakendades 
kujutab Euroopa eelarve endast selget 
ühist säästu kõigi heaolu nimel; on 
seisukohal, et riiklikul tasandil võetud 
kokkuhoiumeetmed ei tohiks viia 
samaväärse vähenemiseni ELi tasandil, 
kuna üks sellel tasandil kasutatud euro 
võib anda säästu 27 liikmesriigis; 

3. märgib, et Euroopa Liidu eelarvel on 
väike mõju reaalmajandusele ja Euroopa 
kodanike igapäevaelule; märgib, et kui 
liidu poliitikat peaksid rahastama üksnes 

liikmesriigid, loobutaks paljudest 
poliitikasuundadest kui ebavajalikest ja 
kulukatest; 
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5. on seisukohal, et majanduskasvu ja 
tööhõive edendamine nõuab konkreetseid 
meetmeid ja tõhustatud eelarvealaseid 
jõupingutusi konkurentsivõime, 
innovatsiooni ning väikeste ja keskmise 

suurusega ettevõtjate (VKEde) 
toetamiseks, kuna suurem osa ELi 

majanduse potentsiaalist peitub VKEdes, 

mis viimaste uuringute kohaselt lõid 

aastatel 2002–2010 85% uutest 

töökohtadest ELis ja moodustavad meie 

majanduskasvu selgroo; peab seetõttu 
äärmiselt oluliseks edendada ettevõtlikku 
vaimu ja alustavaid äriühinguid 
konkreetsete meetmetega, ning leiab, et 
selleks tuleks eraldada piisavad vahendid; 
võtab seetõttu teadmiseks, et tuleb püüda 
suurendada majanduskasvu soodustamise 
meetmete rahastamist ELi poolt; 

5. on seisukohal, et majanduskasvu ja 
tööhõive edendamine eeldab vähem 
koormavat regulatiivset keskkonda 
konkurentsivõime, innovatsiooni ning 

väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
(VKEde) toetamiseks, kuna suurem osa 

ELi majanduse potentsiaalist peitub 

VKEdes, mis viimaste uuringute kohaselt 

lõid aastatel 2002–2010 85% uutest 

töökohtadest ELis ja moodustavad meie 

majanduskasvu selgroo;  
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6. rõhutab, et niisugune toetus aitaks 
VKEdel vältida investeeringute 
vähendamist eelkõige teadus- ja 
arendustegevuse valdkonnas, edendades 
samal ajal tööhõivet ja eriti noorte 
kodanike tööalast koolitust ning tagades 
oskuste säilimise, aidates seega rakendada 
VKEde innovatsioonipotentsiaali, mis on 
ülimalt oluline ELi jõukusele ja 
teadmistepõhise ühiskonna loomiseks; 
toonitab sellega seoses ka vajadust veelgi 
lihtsustada ELi rahastatavate 
programmide taotlusmenetlust; 

6. rõhutab, et selline sekkumine muudab 
küsitavaks VKEde juhtimise, sest suunab 
nende investeeringud sealt, kuhu VKEd 
sooviksid lähtuvalt turu olukorrast 
investeerida, mujale vastavalt liidu 
eesmärkidele ja sihtidele; on arvamusel, et 
VKEde rahastamine on alati tõhusam siis, 
kui see tuleb otse kodanike kui tarbijate 
taskust ega tee liikmesriikide 
maksuasutuste poliitiliste eesmärkide 
täitmiseks kallist ringi läbi liidu; 
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8. toonitab asjaolu, et strateegia „Euroopa 
2020” tulemused sõltuvad suurel määral 
tänapäeva noortest, kes on paremini 
haritud, tehniliselt arenenumad ja 

liikuvamad kui kunagi varem ning on 
seetõttu praegu ja ka tulevikus ELi 

suurimaks eeliseks majanduskasvu ja 

tööhõive valdkonnas; tunneb muret noorte 
suure tööpuuduse pärast liikmesriikides; 
rõhutab seetõttu, et ELi ja riiklikul tasandil 

tuleb teha kõik võimalik, et tagada 

majanduskasvu ja tööhõive teostumine, 

eelkõige noorte jaoks, kes esindavad ELi 
ühist tulevikku; 

8. märgib, et strateegia „Euroopa 2020” on 
kujundatud läbikukkunud Lissaboni 
tegevuskava põhjal ja kordab paljusid 
selle vigu, eelkõige aga veab alt tänapäeva 
noori, kes on paremini haritud, tehniliselt 
arenenumad ja liikuvamad kui kunagi 

varem ning võiksid seetõttu olla praegu ja 
ka tulevikus ELi suurimaks eeliseks 

majanduskasvu ja tööhõive valdkonnas; 
tunneb muret noorte suure tööpuuduse 

pärast liikmesriikides; rõhutab seetõttu, et 
ELi ja riiklikul tasandil tuleb teha kõik 

võimalik, et tagada majanduskasvu ja 

tööhõive teostumine, eelkõige noorte jaoks, 
ja loobuda ideest, et kõike on võimalik 
teha pelgalt seadusandlusega; 
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10. toonitab asjaolu, et kõik seni kriisi 
vastu võitlemiseks võetud meetmed 

peaksid kaasa aitama majanduskasvu 

taastamisele; rõhutab sellega seoses, et 
juba võetud spetsiaalselt kohandatud 

kokkuhoiumeetmetele peavad lisanduma 

sihtotstarbelised investeeringud, mis 
tooksid jätkusuutliku majandusarengu; 
juhib tähelepanu asjaolule, et ELi eelarve 

etendab siin otsustavat rolli vahendina, 
mis aitab tagada kiire ja hästi 
kooskõlastatud tegevuse kõikides 
valdkondades, et leevendada kriisi mõju 
reaalmajandusele ning toimida 
investeeringute, majanduskasvu ja 
tööhõive edendamise katalüsaatorina 
Euroopas; 

10. juhib tähelepanu seisukohale, et kõik 
seni kriisi vastu võitlemiseks võetud 

meetmed peaksid kaasa aitama 

majanduskasvu taastamisele; rõhutab 
sellega seoses, et juba võetud spetsiaalselt 

kohandatud kokkuhoiumeetmetele peavad 

lisanduma sihtotstarbelised kulutused, mis 
tooksid jätkusuutliku majandusarengu; 
juhib tähelepanu asjaolule, et ELi eelarve 

etendab sellega seoses vähest ja mitte alati 
positiivset rolli, ning usub, et selliseid 
sihtotstarbelisi kulutusi saab kõige 
paremini suunata liikmesriikide tasandil; 
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13. rõhutab, et ELi eelarve kujutab endast 
investeeringut, mis on suunatud üksnes 
tõendatavalt ELi lisaväärtust omavatele 
poliitikasuundadele ja meetmetele; juhib 
tähelepanu asjaolule, et ELi eelarvel – 
milles puudujääk ei saa tekkida – on 
majanduskasvule ja tööhõivele võimendav 
mõju, mis on palju suurem kui riiklike 
kulutuste oma, ja et sama kehtib ka tema 
võime kohta ergutada investeeringuid, 
tagada Euroopas stabiilsus ja aidata ELil 
väljuda praegusest majandus- ja 
finantskriisist; rõhutab siiski vajadust 
investeeringuid veelgi suurendada, et 
mitte seada ohtu majanduse elavdamise ja 
konkurentsivõimega seotud peamisi 
projekte; rõhutab sellega seoses asjaolu, 
et uute ja täiustatud rahastamisvahendite 
väljatöötamine võib veelgi suurendada 
ELi majanduskasvule suunatud kulutuste 
võimendavat mõju, tõmmates ligi 
erainvesteeringuid ja sellega korvates 
riikliku tasandi piiranguid ning 
optimeerides riiklikke kulutusi; 

13. rõhutab, et ELi eelarve – milles 
puudujääk ei saa tekkida – kujutab endast 
investeeringut, mis on suunatud üksnes 
liidu eesmärkide ja kavatsustega 
kokkusobivatele poliitikasuundadele ja 
meetmetele, ning on niisuguses heas 
positsioonis vaid seetõttu, et tal on 
võimalik nõuda vahendeid 
liikmesriikidelt, kellel võib tekkida ja 
paljudel juhtudel on tekkinud tõsine 
puudujääk, mida liidu nõudmised nende 
vahendite järele sugugi ei leevenda; 
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18. tuletab meelde, et mitmeaastase 
finantsraamistiku (2007–2013) eesmärk oli 
suurendada meie kodanike jõukust ja 

elukvaliteeti ning kasutada ära kogu 

laienemise potentsiaali, kuid alates 2008. 

aastast on EL kogenud enneolematut kriisi, 

mis on mõjutanud ka iga aastaeelarvet; 
toonitab selle taustal asjaolu, et 
finantsraamistikku 2007–2013 ei 
muudetud kriisist tulenevate täiendavate 
rahastamisvajaduste arvessevõtmiseks, 
vaid, vastupidi, mitmeaastase 
finantsraamistiku üldise ülemmäära alla 
on alates 2007. aastast igas aastaeelarves 
jäetud märkimisväärne üldine varu, ning 
et seetõttu on kõik aastaeelarved olnud 
vaoshoitud ja kokkuhoidlikud; rõhutab, et 
vastavad maksed tuleks seetõttu teha 
vähemalt kooskõlas tavapärase 
eelarvetsükliga; tuletab meelde, et 
mitmeaastaste programmide korral on 
maksed eraldatud kulukohustuste 
assigneeringutest üksnes rahaliste 
vahendite tegelikule väljamaksmisele 
eelneva ajanihke tõttu; 

18. tuletab meelde, et mitmeaastase 
finantsraamistiku (2007–2013) eesmärk oli 
suurendada meie kodanike jõukust ja 

elukvaliteeti ning kasutada ära kogu 

laienemise potentsiaali, kuid alates 2008. 

aastast on EL kogenud enneolematut kriisi, 

mis on mõjutanud ka iga aastaeelarvet; 

Or. en 


