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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

2. on jätkuvalt mures enneolematu 

ülemaailmse kriisi pärast, mis on tõsiselt 

kahjustanud majanduskasvu ja 

finantsstabiilsust ning põhjustanud 

olukorra märkimisväärse halvenemise 

liikmesriikide valitsemissektori eelarve 

puudujäägi ja võlaseisundi osas; mõistab 

nõukogu muret riikliku tasandi 

majanduslike ja eelarveliste piirangute 

pärast ning rõhutab, et 2013 on majanduse 

elavdamise jaoks otsustava tähtsusega 

aasta; 

2. on jätkuvalt mures enneolematu 

ülemaailmse kriisi pärast, mis on tõsiselt 

kahjustanud majanduskasvu ja 

finantsstabiilsust ning põhjustanud 

olukorra märkimisväärse halvenemise 

liikmesriikide valitsemissektori eelarve 

puudujäägi ja võlaseisundi osas; mõistab 

nõukogu muret riikliku tasandi 

majanduslike ja eelarveliste piirangute 

pärast ning rõhutab, et 2013 peaks olema 

pühendatud lisaks majanduse 

elavdamisele ka eelarve 

konsolideerimisele; 

Or. en 
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22. rõhutab, et finantsjuhtimise 

usaldusväärsuse huvides tuleks 

alaeelarvestamist vältida ja assigneeringud 

peavad olema kooskõlas vastuvõtmise 

suutlikkuse realistlike hinnangutega; juhib 

tähelepanu sellele, et assigneeringute 

taseme kunstlik vähendamine, vastupidiselt 

komisjoni realistlikele prognoosidele, võib 

hoopis takistada eelarve täitmise 

lõpptaseme täieliku potentsiaali 

saavutamist; tuletab meelde, et Euroopa 

Komisjoni poolt eelarveprojektis 

kavandatud maksete assigneeringute 

summad põhinevad peamiselt 

liikmesriikide endi prognoosidel ning 

täitmissuutlikkusel, sest 80% ELi 

rahalistest vahenditest hallatakse 

liikmesriikide ja komisjoni halduskoostöös; 

22. rõhutab, et finantsjuhtimise 

usaldusväärsuse huvides tuleks 

alaeelarvestamist vältida ja assigneeringud 

peavad olema kooskõlas vastuvõtmise 

suutlikkuse realistlike hinnangutega; juhib 

tähelepanu sellele, et assigneeringute 

taseme kunstlik vähendamine, vastupidiselt 

komisjoni realistlikele prognoosidele, võib 

hoopis takistada eelarve täitmise 

lõpptaseme täieliku potentsiaali 

saavutamist; on seetõttu otsustanud kaitsta 

usaldusväärset finantsjuhtimist ja 

vastutustundlikku eelarve koostamist 

tagamaks, et paranduseelarveid 

koostataks võimalikult vähe; tuletab 

meelde, et Euroopa Komisjoni poolt 

eelarveprojektis kavandatud maksete 

assigneeringute summad põhinevad 

peamiselt liikmesriikide endi prognoosidel 

ning täitmissuutlikkusel, sest 80% ELi 

rahalistest vahenditest hallatakse 

liikmesriikide ja komisjoni halduskoostöös; 

Or. en 
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28. ootab 1. juulil 2013. aastal eesseisvat 

Horvaatia ühinemist silmas pidades, et 

mitmeaastase finantsraamistiku muutmine 

kiidetakse kiiresti heaks kooskõlas 

institutsioonidevahelise kokkuleppe 

punktiga 29 („Finantsraamistiku 

kohandamine laienemise korraldamiseks”), 

ja palub komisjonil esitata oma ettepanek 

vastavate täiendavate assigneeringute kohta 

kohe, kui ühinemisakti on ratifitseerinud 

kõik liikmesriigid; kordab, et Horvaatia 

ühinemisega peaks kaasnema asjakohane 

täiendav rahastamine ja selleks tuleks ette 

näha uued assigneeringud, mitte 2013. 

aasta teiseks pooleks assigneeringuid 

ümber paigutada; 

28. ootab 1. juulil 2013. aastal eesseisvat 

Horvaatia ühinemist silmas pidades, et 

mitmeaastase finantsraamistiku muutmine 

kiidetakse kiiresti heaks kooskõlas 

institutsioonidevahelise kokkuleppe 

punktiga 29 („Finantsraamistiku 

kohandamine laienemise korraldamiseks”), 

ja palub komisjonil esitata oma ettepanek 

vastavate täiendavate assigneeringute kohta 

kohe, kui ühinemisakti on ratifitseerinud 

kõik liikmesriigid; kordab, et Horvaatia 

ühinemisega peaks vajaduse korral 

kaasnema asjakohane täiendav 

rahastamine; 

Or. en 
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 26 a. toonitab, kui oluline on rahastada 

Euroopa järelevalveasutusi (Euroopa 

Pangandusjärelevalve, Euroopa 

Kindlustus- ja Tööandjapensionide 

Järelevalve ning Euroopa 

Väärtpaberiturujärelevalve), et 

võimaldada finantsalase reguleerimise 

tegevuskava ja järelevalvestruktuuride 

terviklikku elluviimist, hoidmaks ära 

edaspidiseid kriise; rõhutab, et eelarves 

tuleks esmatähtsaks pidada Euroopa 

järelevalveasutuste ja neile sõltumatute 

õigusteenuste osutamise rahastamist; 

Or. en 

 

 


