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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 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, 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; 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

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 nõuab konkreetseid 
meetmeid ja tõhustatud eelarvealaseid 
jõupingutusi kestva ja pikaajalise 
tööstuspoliitika, 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; 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

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. 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; toonitab ka vajadust 
tegeleda juhtalgatuse „vaesuse ja 

sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise 

Euroopa tegevusprogramm” vaimus 

kiiresti probleemidega, mis on seotud 

tööpuuduse ja üha suureneva vaesusega 

Euroopa Liidus; 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

24. on seetõttu ülimalt mures maksete 
olukorra pärast 2012. aastal ning nõuab, et 
komisjon esitaks ettepanekud, et lahendus 
leitaks sel aastal võimalikult varakult, et 
mitte lükata probleemi edasi 2013. 
aastasse; on lisaks arvamusel, et niisugune 
järgmise aasta assigneeringute kasutamine 
praeguste vajaduste rahastamiseks kujutab 
endast halba finantsjuhtimist ja on 
vastuolus eelarve aastasuse põhimõttega; 
on tõsiselt mures selle pärast, et niisugune 

käitumine õõnestab liidu võlavaba 

poliitikat; 

24. on seetõttu ülimalt mures maksete 
olukorra pärast 2012. aastal ning nõuab, et 
komisjon esitaks ettepanekud, et lahendus 
leitaks sel aastal võimalikult varakult, et 
mitte lükata probleemi edasi 2013. 
aastasse; on lisaks arvamusel, et niisugune 
järgmise aasta assigneeringute kasutamine 
praeguste vajaduste rahastamiseks kujutab 
endast halba finantsjuhtimist ja on 
vastuolus eelarve aastasuse põhimõttega; 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

27. tunneb heameelt kokkuleppe üle, mis 
saavutati ITERi lisakulude rahastamise 
osas 2011. aasta detsembris; nõuab 
tungivalt, et komisjon järgiks kõnealuses 
kokkuleppes esitatud ühiseid järeldusi täies 
ulatuses ning esitaks konkreetsed 
ettepanekud 360 miljoni euro suuruse 
summa eraldamiseks 2013. aasta 
eelarveprojektis, kasutades täielikult ära 
finantsmääruse ja 17. mai 2006. aasta 
institutsioonidevahelise kokkuleppe sätteid 
ning välistades mitmeaastase 
finantsraamistiku mis tahes täiendava 
läbivaatamise seoses ITERiga; kordab oma 
tugevat veendumust, et 360 miljoni euro 
suuruse summa tagamine 2013. aasta 
eelarves ei tohiks kõnealuse programmitöö 
perioodi viimasel aastal kahjustada ELi 
muu poliitika ja eelkõige nende meetmete 
edukat rakendamist, mis aitavad saavutada 
strateegia „Euroopa 2020” eesmärke, ning 
nõuab, et võimalikud ümberpaigutused ei 

tohi toimuda eelarveprioriteetide arvelt; 
rõhutab, et Euroopa Komisjon on oma 
finantsplaneeringus näinud rubriigi 1a 
varuna ette 47 miljonit eurot, mis osaliselt 
katab ITERi vajadusi; 

27. tunneb heameelt kokkuleppe üle, mis 
saavutati ITERi lisakulude rahastamise 
osas 2011. aasta detsembris; nõuab 
tungivalt, et komisjon järgiks kõnealuses 
kokkuleppes esitatud ühiseid järeldusi täies 
ulatuses ning esitaks konkreetsed 
ettepanekud 360 miljoni euro suuruse 
summa eraldamiseks 2013. aasta 
eelarveprojektis, kasutades täielikult ära 
finantsmääruse ja 17. mai 2006. aasta 
institutsioonidevahelise kokkuleppe sätteid 
ning välistades mitmeaastase 
finantsraamistiku mis tahes täiendava 
läbivaatamise seoses ITERiga; kordab oma 
tugevat veendumust, et 360 miljoni euro 
suuruse summa tagamine 2013. aasta 
eelarves ei tohiks kõnealuse programmitöö 
perioodi viimasel aastal kahjustada ELi 
muu poliitika ja eelkõige nende meetmete 
edukat rakendamist, mis aitavad saavutada 
strateegia „Euroopa 2020” eesmärke, ning 
on vastu mis tahes ümberpaigutustele, mis 

toimuvad eelarveprioriteetide arvelt; 
rõhutab, et Euroopa Komisjon on oma 
finantsplaneeringus näinud rubriigi 1a 
varuna ette 47 miljonit eurot, mis osaliselt 
katab ITERi vajadusi; 
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