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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 14 a. on halveneva majandusolukorra ja 
avalike ressursside vähesuse tõttu 
liikmesriikides arvamusel, et ELi eelarve 
usaldusväärne ja läbipaistev juhtimine on 
esmatähtis; märgib, et mõne ameti 
tegevus ja tulemused tekitavad kahtlusi 
nende tõelise lisandväärtuse suhtes liidu 
eesmärkide saavutamisse; palub 
komisjonil seetõttu ametite tegevuse 
tegeliku lisandväärtuse ja tulemuslikkuse 
kohta viivitamata aru anda; rõhutab, et 
see aruanne peaks sisaldama tulude-
kulude analüüsi ja mõjuhinnangut 
ülesannete andmise kohta allhanke 
korras ametitele võrrelduna sellega, kui 
neid ülesandeid täidaksid komisjoni enda 
teenistused, ning eriti seda, milline on 
sotsiaalse vastutuse tase kodanike ja 
huvirühmade ees; 
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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; 

välja jäetud 

Or. en 
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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. toonitab asjaolu, et kõik seni kriisi 
vastu võitlemiseks võetud meetmed 

peaksid kaasa aitama majanduskasvu 

taastamisele; rõhutab sellega seoses, et 
juba võetud spetsiaalselt kohandatud 
kokkuhoiumeetmed põhjustasid avaliku ja 
erasektori investeeringute järsu languse 
ning töötusmäära ning vaesus- ja 
ebakindlusnäitajate olulise suurenemise 
mitmes liikmesriigis, ning et neile peavad 
lisanduma sihtotstarbelised investeeringud; 
juhib tähelepanu asjaolule, et ELi eelarve 
peaks etendama 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; 

Or. en 

 

 


