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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, 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 ja 1. ja 2. märtsil 2012 

toimunud tippkohtumise järeldustes, kuid 
kinnitab konkreetsete meetmete võtmise 
vajalikkust, eelkõige kasutades ELi 
eelarvet kui ühist vahendit; toonitab, et 
ülalnimetatud avaldustes välja toodud 
prioriteedid on need, mida Euroopa 
Parlament eelmiste eelarvemenetluste 
käigus kaitses; 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

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 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; on seisukohal, et 
Euroopa Investeerimispanga poolt 

VKEdele ja infrastruktuurile antava 

toetuse suurendamist tuleks pidada 

võtmetähtsusega prioriteediks, 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; 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

12. nõuab niisuguse vastutustundliku ja 
tulemustele suunatud eelarve vastuvõtmist, 
mis põhineb kvaliteetsetel kulutustel ning 
olemasolevate ELi rahaliste vahendite 
optimaalsel ja õigeaegsel kasutamisel; 
rõhutab Ülemkogu 30. jaanuari 2012. aasta 
avalduse vaimus vajadust investeerida 
majanduskasvu ja töökohtadesse, pidades 
eelkõige silmas VKEsid ja noori; toonitab 
kavatsust tegeleda koos parlamendi 
erikomisjonidega nii konkreetsete 
valdkondade kindlaksmääramisega, kus 
tuleb meetmeid tugevdada, kui ka 
võimalike negatiivsete prioriteetide 
väljaselgitamisega; 

12. nõuab niisuguse vastutustundliku ja 
tulemustele suunatud eelarve vastuvõtmist, 
mis põhineb kvaliteetsetel kulutustel ning 
olemasolevate ELi rahaliste vahendite 
optimaalsel ja õigeaegsel kasutamisel; 
rõhutab Ülemkogu 30. jaanuari 2012. aasta 
avalduse vaimus vajadust investeerida 
majanduskasvu ja töökohtadesse, pidades 
eelkõige silmas VKEsid ja noori; toonitab 
kavatsust tegeleda koos parlamendi 
erikomisjonidega nii konkreetsete 
valdkondade kindlaksmääramisega, kus 
tuleb meetmeid tugevdada, kui ka 
võimalike negatiivsete prioriteetide 
väljaselgitamisega, mis päädiks hiljemalt 

30. juuniks 2012 avaldatava 

töödokumendiga; 
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 28 a. on veendunud, et jätkuvalt keerulise 

majandusolukorra kontekstis peaks liit 

oma eelarve külmutama põhimõttel, et 

assigneeringute kavandatavaid 

suurendamisi korvataks negatiivsete 

prioriteetidega, et säilitada 

assigneeringute üldise taseme 

külmutamine; 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

26. palub sellega seoses nõukogul viia oma 
seisukoht kooskõlla realistliku ja 
vastutustundliku eelarvestamisega ning 
kohustub jätkama 2012. aasta 
assigneeringute ja eelkõige maksete 
kasutamise pidevat jälgimist; kutsub 
nõukogu üles toimima nii, et 
eelarvepädevad institutsioonid saaksid 
töötada ühiste ajakohastatud 
rakendusandmete alusel ning teha 
usaldusväärseid esialgseid kulude 
eelarvestusi; kutsub sel eesmärgil nõukogu 
ja komisjoni institutsioonidevahelisele 
kohtumisele, mis toimub 2012. aasta 
esimesel poolaastal asjakohasel poliitilisel 
tasandil, et selgitada ja lahendada mis tahes 
võimalikke arusaamatusi rakendamise 
arvnäitajate ja hinnanguliste 
maksevajaduste osas ning ühiselt hinnata 
2012. ja 2013. eelarveaastaks ettenähtud 
maksete olukorda; 

26. palub sellega seoses nõukogul viia oma 
seisukoht kooskõlla realistliku ja 
vastutustundliku eelarvestamisega ning 
kohustub jätkama 2012. aasta 
assigneeringute ja eelkõige maksete 
kasutamise pidevat jälgimist; kutsub 
nõukogu üles toimima nii, et 
eelarvepädevad institutsioonid saaksid 
töötada ühiste ajakohastatud 
rakendusandmete alusel ning teha 
usaldusväärseid esialgseid kulude 
eelarvestusi; on lisaks veendunud, et 2013. 
aasta assigneeringud peaksid põhinema 

2011. ja 2012. aasta maksete 

assigneeringute põhjalikul analüüsil, et 

saavutada kokkuhoidu eelarveridadel, kus 

on tekkinud probleeme eelarve täitmisega; 

on seisukohal, et tõelist säästu ja tõhusust 

saab saavutada eelarveridade kattuvuste 

ja ebatõhususte väljaselgitamise abil; 

kutsub sel eesmärgil nõukogu ja komisjoni 
institutsioonidevahelisele kohtumisele, mis 
toimub 2012. aasta esimesel poolaastal 
asjakohasel poliitilisel tasandil, et selgitada 
ja lahendada mis tahes võimalikke 
arusaamatusi rakendamise arvnäitajate ja 
hinnanguliste maksevajaduste osas ning 
ühiselt hinnata 2012. ja 2013. 
eelarveaastaks ettenähtud maksete 
olukorda; 
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