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Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus K a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  K a. arvestades, et parlament peab 
äärmiselt taunitavaks asjaolu, et liidu 
oma kontrolliasutus, Euroopa 
Kontrollikoda, ei saanud juba 
kuueteistkümnendat korda kinnitada liidu 
raamatupidamise aastaaruandeid, ning et 
parlament seetõttu rõhutab, et võitlus 
eeskirjade eiramise ja pettuse vastu on 
järgmiste aastate üks tähtsamaid 
ülesandeid; 

Or. en 
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Lõige 14 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

14. toetab igati komisjoni ettepanekut 
kliimamuutuse vastaste meetmete 
süvalaiendamise kohta, mille eesmärk on 
siduda vähemalt 20% kulutustest 
kliimaga; peab oluliseks, et ELi eelarve 
abil oleks võimalik teha investeeringuid 
jätkusuutlikku ja heaolu tagavasse 
madala süsinikuheitega majandusse, 
anda piisavalt toetust strateegia „Euroopa 
2020” kliimamuutuse, energiaalaste ja 
bioloogilise mitmekesisuse eesmärkide 
saavutamiseks ning tagada kodanikele 
tervislikum keskkond; 

välja jäetud 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

17. rõhutab, et 2000. aastast saadik on 
erinevus ELi omavahendite ülemmäära 
(1,29% SKPst kulukohustuste 
assigneeringutes ja 1,23% maksete 
assigneeringutes) ja mitmeaastase 
finantsraamistiku ülemmäärade vahel 
hüppeliselt suurenenud; märgib peale 
selle, et mitmeaastases finantsraamistikus 
sätestatud määrad on kõigest kulutustele 
seatud ülemmäärad ja ELi eelarve on 
alati olnud nendest ülemmääradest 
väiksem; 

välja jäetud 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

18. on seisukohal, et komisjoni 
ettepanekust, mille kohaselt tuleb 2014.–
2020. aasta finantsraamistiku 
ülemmäärad 2013. aasta ülemmäärade 
tasemel külmutada, ei piisa Euroopa 
aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegiaga seotud 
poliitiliste prioriteetide, Lissaboni 
lepingust tulenevate uute ülesannete ega 
ettenägematute sündmuste rahastamiseks, 
rääkimata Euroopa Ülemkogu enda poolt 
kehtestatud eesmärkide ja seatud 
kohustuste rahastamiseks; 

välja jäetud 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

19. tuletab meelde, et väljendas juba 2011. 
aasta 8. juunil seisukohta, et kui eelarvet 
piisavalt ei suurendata ja kui seejuures 
2013. aasta ülemmäärasid ei ületata, tuleb 
paljusid ELi prioriteete ja 
poliitikavaldkondi piirata või neist isegi 
loobuda; 

välja jäetud 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

20. hoiatab seetõttu nõukogu katsete eest 
teha ELi kulutustes veel suuremaid 
kärpeid, kui komisjon on ette näinud; on 
kindlalt vastu katsetele teha kogu eelarves 
lineaarseid kärpeid, mis seaks ohtu kõigi 
ELi meetmete rakendamise ja 
tulemuslikkuse, olenemata sellest, milline 
on nende Euroopa lisandväärtus, 
poliitiline kaal või mõju; palub hoopis 
nõukogul kärbete kavandamisel selgelt ja 
avalikult välja öelda, millistest tema 
poliitilistest prioriteetidest või projektidest 
tuleks täielikult loobuda; 

välja jäetud 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

21. rõhutab, et ELi eelarvel peab ühiselt 
kokku lepitud strateegia „Euroopa 2020” 
eesmärkide saavutamisel peamine roll 

olema; on kindlalt veendunud, et kui ELi 
eelarve on hästi läbi mõeldud, on selle abil 
tegelikult võimalik algatada ja kiirendada 
meetmeid, millel on selge liidu 
lisandväärtus, mida liikmesriigid ise ei 
suuda luua, ja mis tagavad koostoime 
liikmesriikide tegevusega ja täiendavad 
seda ning aitavad liikmesriikidel 
keskenduda peamistele tulevikku 
suunatud investeeringutele;  

21. rõhutab, et ELi eelarvel peab ühiselt 
kokku lepitud strateegia „Euroopa 2020” 
eesmärkide saavutamisel peamine roll 

olema; on kindlalt veendunud, et kui ELi 
eelarve on hästi läbi mõeldud, võib sellega 
toetada liikmesriikide algatusel võetavaid 
meetmeid ja seda saab kasutada selliste 
algatuste täiendamiseks, mida 
liikmesriigid kohaseks peavad; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

22. kordab sellega seoses, et pooldab 
strateegia „Euroopa 2020” keskmes 
olevatele liidu konkurentsivõime, VKEde, 
ettevõtluse ja jätkusuutliku 
infrastruktuuri programmidele ette 
nähtud vahendite olulist suurendamist; 
on täiesti veendunud, et komisjoni 
ettepanekuga võrreldes tehtavad edasised 
kärped seavad ELi usaldusväärsuse ning 
ELi majanduskasvu- ja 
tööhõivepoliitilised püüdlused tõsiselt 
ohtu; 

välja jäetud 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

25. tuletab meelde, et VKEd on 
majanduskasvu, konkurentsivõime, 

innovatsiooni ja tööhõive peamised 

tõukejõud, ning tunnustab nende olulist 

rolli ELi säästva majanduse taastumise 

tagamisel ja elavdamisel; tunneb seetõttu 
heameelt selle üle, et strateegias „Euroopa 
2020” on rõhku pandud uuendus- ja 

tööstuspoliitikale; lükkab kindlalt tagasi 
kõik katsed vähendada veelgi rohkem 
eraldisi, mis on ette nähtud sellistele 
programmidele nagu COSME, mis on 
Euroopa konkurentsivõime ja tööhõive 
keskmes; 

25. tuletab meelde, et VKEd on 
majanduskasvu, konkurentsivõime, 

innovatsiooni ja tööhõive peamised 

tõukejõud, ning tunnustab nende olulist 

rolli ELi säästva majanduse taastumise 

tagamisel ja elavdamisel; tunneb seetõttu 
heameelt selle üle, et strateegias „Euroopa 
2020” on rõhku pandud uuendus- ja 

tööstuspoliitikale; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

26. on seisukohal, et ELi 
ühtekuuluvuspoliitika (struktuurifondid 
ja Ühtekuuluvusfond) on strateegiline 
vahend, millega tagada investeeringud, 
majanduskasv ja konkurentsivõime ja 
millel on kahtlemata ELi lisandväärtus; 
märgib ka, et ühtekuuluvusfondi 
vahendite kasutamisel on märkimisväärne 
võimendav mõju kõikidele ELi 
liikmesriikidele; rõhutab, et ELis 
makromajandusliku tasakaalustamatuse 
tõhusaks vähendamiseks ning 
majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse toetamiseks peaks olema 
võimalik toetuda stabiilsele, tugevale ja 
jätkusuutlikule finantsraamistikule; 
kordab, et on seisukohal, et kuna 
majanduskasvu ja tööhõivesse tehtavate 
avaliku sektori investeeringute järele on 
tungiv vajadus, tuleks 
ühtekuuluvuspoliitika vahendid jätta 
vähemalt samale tasemele, nagu need olid 
perioodil 2007−2013, ja need peaksid 
hõlmama endiselt kõiki ELi piirkondi, 
kuigi esmatähtsal kohal peaksid olema 
vähem arenenud piirkonnad; toetab 
komisjoni ettepanekut eraldada kõigist 
ühtekuuluvuspoliitika vahenditest 25% 
Euroopa Sotsiaalfondile; 

välja jäetud 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

28. rõhutab, et sihipärast ja tulemuslikku 
liidu keskkonna- ja kliimaprogrammi 
tuleb tingimata tugevdada ja et 
asjaomaste liidu fondide raames tuleks 
aktiivselt toetada kliima- ja 
keskkonnakulude ühendamist; 
 

välja jäetud 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

30. rõhutab, et enim puudust 
kannatavatele inimestele mõeldud 
programmi tuleb jätkata; tuletab 
komisjonile meelde tema kohustust 
esitada õigel ajal sellealane seadusandlik 
ettepanek, millega tagada selle programmi 
toetamise jätkamine 2013. aasta järel uue 
õigusliku aluse alusel ja eraldi rahaliste 
vahendite abil; 

välja jäetud 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

31. on seisukohal, et komisjoni poolt 
vabadusel, turvalisusel ja õigusel 
rajanevale alale eraldatud kogusumma 
puhul ei ole piisavalt arvesse võetud seda, 
et Lissaboni lepinguga on seda valdkonda 
tugevdatud ning sel on rohkem 
ülesandeid; rõhutab, et rahastatavatel 
meetmetel peaks olema Euroopa 
lisandväärtus ning nende programmidega 
taotletavate eri eesmärkide vahel tuleb 
tagada õiglane, tasakaalustatud ja 
läbipaistev rahaliste vahendite jaotus; 

välja jäetud 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

32. tuletab meelde, et ELi haridus-, 
noorte-, meedia- ja kultuuriprogrammid 
on kodanikulähedased, nende eelarve 
täitmise määr on erakordselt kõrge, neil 
on märkimisväärne võimendav mõju ja 
ülekandumisefekt, sh head 
majandustulemused, ning nendega 
luuakse selget ja tõendatavat Euroopa 
lisandväärtust, kasutades ühiselt 
ressursse, innustades liikuvust ja aktiivse 
kodanikuna tegutsemist ning tõhustades 
koostööd eri sektorite ja sidusrühmade 
vahel; 

välja jäetud 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

33. kordab, et on seisukohal, et kuna 
ELile on aluslepingutega antud uued 
kohustused, siis tuleks ka rahalisi 
vahendeid 2007.−2013. aasta 
finantsraamistikuga võrreldes piisaval 
määral suurendada, et liidul oleks 
võimalik täita ülemaailmselt rolli ja juba 
võetud kohustusi, sh eelkõige eesmärki, 
mille kohaselt peavad liikmesriigid 
eraldama ametlikule arenguabile 0,7% 
kogurahvatulust, ning täita 2015. aastaks 
aastatuhande arengueesmärgid; rõhutab 
liidu rolli naaber- ja partnerriikides 
demokraatia, rahu, solidaarsuse, 
stabiilsuse edendamisel ja vaesuse 
vähendamisel; rõhutab, et ELi abi ja 
liikmesriikide abi täiendavad teineteist 
ning et see aitab kiirendada meetmete 
võtmist piirkondades, kus kahepoolset abi 
andmist ei toimu; toetab eelkõige 
liikmesriikide ja ELi meetmete ühist 
kavandamist; rõhutab seetõttu, et 
ettepanekuid, mille komisjon on teinud 
globaalse Euroopa ja Euroopa 
Arengufondi kohta, tuleb pidada kõigest 
miinimumiks, mida on Euroopa 
globaalsete eesmärkide saavutamiseks 
vaja; märgib eelkõige, et Euroopa 
välisteenistusele tuleb tagada tema 
ülesannetele vastav piisav eelarve; 

välja jäetud 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

34. toonitab suuremahuliste 
infrastruktuuriprojektide, nagu ITER, 
Galileo ja GMES strateegilist tähtsust ELi 
konkurentsivõime tuleviku seisukohalt; 
tõrjub sellest tulenevalt kõiki katseid 
kujundada GMES ümber 
valitsustevaheliseks programmiks; 

välja jäetud 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

35. on kindlalt arvamusel, et nende 
suuremahuliste projektide rahastamine 
tuleks ELi eelarves tagada, kuid samas 
tuleks see valdkond hoida muudest 
vahenditest lahus, et võimalikud ülekulud 
ei seaks ohtu muude liidu 
poliitikavaldkondade rahastamist ja 
projektide edukat teostamist; 

välja jäetud 

Or. en 



 

AM\916161ET.doc  PE493.633v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

17.10.2012 A7-0313/21 

Muudatusettepanek  21 

Morten Messerschmidt 

fraktsiooni EFD nimel 

 

Raport A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Resolutsiooni ettepanek 

Lõige 38 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

38. usub, et praeguses avaliku sektori 
eelarvepiirangute kontekstis on 
finantseerimine muudest 
rahastamisallikatest väga vajalik, et teha 
pikaajalisi investeeringuid, mida on tarvis 
strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide 
saavutamiseks; on kindalt veendunud 
selles, et liidu lisandväärtus peitub 
eelkõige pikaajalistes investeeringutes, 
mis käivad liikmesriikidele üksi üle jõu; 
toonitab seetõttu järeldusi ja soovitusi, 
mille parlament esitas oma resolutsioonis 
uudsete rahastamisvahendite kohta seoses 
järgmise mitmeaastase 
finantsraamistikuga1; 

______________ 

 1 P7_TA-PROV(2012)XXXX 

38. usub, et esitatud eelarveraamistik on 
strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide 
täitmiseks täiesti piisav; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

43. toonitab samas, et regionaalpoliitika 
tulemuste ja liikmesriigi 
makromajanduslike tulemuste vahel ei ole 
otsest seost ning piirkondi ei tuleks 
karistada selle eest, kui riiklikul tasandil 
ei suudeta järgida majanduse juhtimisega 
seotud menetlusi; on seisukohal, et 
lisakaristuste kehtestamine võiks 
süvendada juba niigi makromajanduslikes 
raskustes olevate liikmesriikide probleeme 
ning seetõttu ei ole makromajanduslike 
tingimuste kehtestamine vastuvõetav; 

välja jäetud 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

44. rõhutab ELi detsentraliseeritud 
asutuste tähtsat tööd liidu eesmärkide 
toetamisel ning vajadust eraldada sellele 
vastutusele vastavad piisavad 
eelarvevahendid;  

välja jäetud 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

45. on samas veendunud, et ELi 
detsentraliseeritud asutuste töö peaks 
andma riigi tasandil palju suuremat 
kokkuhoidu; nõuab, et liikmesriigid 
hindaksid riigi tasandil nende asutuste 
tegevusest tulenevat tõhususe kasvu ning 
kasutaksid seda täies mahus ära, et 
seeläbi riigi kulusid kokku hoida; kutsub 
asutuste tegevuse ühtlustamise eesmärgil 
liikmesriike ühtlasi üles selgitama 
asutustega seoses välja võimalikud 
valdkonnad, kus töö kattub või kus 
lisaväärtus on väiksem; 

45. möönab, et kriisiajal on vaja kriitiliselt 
üle vaadata nii liidu kui ka selle 
liikmesriikide valitsemiskulud; seda 
silmas pidades soovitab kontrollida kõiki 
ELi ameteid, et lõpetada nende ametite 
tegevus, mille ülesandeid täidavad kas 
täielikult või osaliselt liikmesriikide 
ametiasutused; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

46. on veendunud, et Euroopa 
välisteenistuse loomine peaks tagama ELi 
tasandil mastaabisäästu ja liikmesriikide 
tasandil suure kokkuhoiu, eelkõige 
kolmandates riikides asuvates 
liikmesriikide diplomaatilistes 
teenistustes; 

välja jäetud 

Or. en 



 

AM\916161ET.doc  PE493.633v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

17.10.2012 A7-0313/26 

Muudatusettepanek  26 

Morten Messerschmidt 

fraktsiooni EFD nimel 

 

Raport A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Resolutsiooni ettepanek 

Lõige 47 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

47. soovitab koostada kolmel – 
liikmesriigi, piirkondlikul ja Euroopa – 
tasandil avaliku sektori kulutuste 
tõhususe kohta sõltumatu hinnang, mille 
raames uuritakse põhjalikult 
valdkondade, nagu kaitsesektor, 
arengupoliitika, detsentraliseeritud 
ametid, Euroopa välisteenistus ja 
teadusuuringud, lisandväärtust ning 
võimalusi, kuidas koondada vahendeid ja 
hoida kokku kulusid ja teha seda nii, et 
mitte ainult ei soodustataks ELi tasandil 
mastaabisäästu saavutamist, vaid 
järgitaks ka subsidiaarsuse põhimõtet; on 
veendunud, et selline hinnang tagaks 
kulude kokkuhoiu; tuletab meelde, et 
detsentraliseeritud ametite hindamise 
puhul tuleks arvesse võtta asjakohaseid 
sätteid, mis sisalduvad 19. juulil 2012. 
aastal allkirjastatud Euroopa Parlamendi, 
Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa 
Komisjoni ühisavaldusele lisatud ühises 
lähenemisviisis detsentraliseeritud 
asutuste suhtes; 

välja jäetud 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

60. toetab kindlalt ettenägemata kulude 
varu, aga toonitab, et mõjususe eesmärgil 
ei tohiks selle kasutuselevõtmine 
tähendada ülemmäärade kohustuslikku 
tasaarvestamist ning selle peaks 
kinnitama nõukogu kvalifitseeritud 
häälteenamusega; 

välja jäetud 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

61. väljendab heameelt komisjoni 
ettepaneku üle suurendada 
paindlikkusinstrumendi rahastamispaketti 
ja iga-aastaste summade kasutamist 
aastani n+3; 

välja jäetud 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

62. rõhutab, et toetab igati komisjoni 
ettepanekut, mille kohaselt tuleks 
hädaabireserv, Euroopa Liidu 
Solidaarsusfond, Globaliseerumisega 
Kohanemise Euroopa Fond ja 
põllumajandussektori kriisiabireserv 
kanda − arvestades, et nende kasutamist 
ei ole võimalik kavandada − eelarvesse 
asjaomaste rubriikide ülemmäärasid 
ületavas summas; 

välja jäetud 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

63. juhib tähelepanu lisandväärtusele, mis 
on Globaliseerumisega Kohanemise 
Euroopa Fondil (EGF) kui kriisi ajal 
kasutataval sekkumisvahendil, millega 
aidatakse töö kaotanutel uuesti tööturule 
siseneda; nõuab EGFi jätkamist ja 
parandamist pärast 2013. aastat 
instrumendina, millele kõigil töötajate 
kategooriatel oleks võrdsetel tingimustel 
juurdepääs; rõhutab samuti, et fondi 
tulemuslikkuse suurendamiseks tuleb 
toetuste maksmine lihtsamaks ja 
kiiremaks muuta; 

välja jäetud 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

65. nõuab, et komisjon ja nõukogu 
loetleksid eraldi lisas eelarvelised või 
finantskohustused, mille liit või teatavad 
liikmesriigid on võtnud, ja tagatised, mille 
liit või teatavad liikmesriigid on andnud 
Euroopa stabiilsusmehhanismide 
(Euroopa finantsstabiilsusmehhanism, 
Euroopa Finantsstabiilsuse Fond ja 
Euroopa stabiilsusmehhanism) raames 
kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli lõikega 2, artikli 136 
lõikega 3 ja artikliga 143, ning otsene 
kahepoolne finantsabi muudele 
liikmesriikidele või muud 
pangandusliiduga seotud projektid; 

välja jäetud 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

66. rõhutab, et kõik otsused, mis 
puudutavad majandus- ja rahaliidu 
tugevdamist, tuleks teha aluslepingute 
alusel ning selliste otsuste tegemisel 
peaksid osalema kõik asjaomased 
institutsioonid; rõhutab, et ühenduse 
meetodi eiramine ja valitsustevaheliste 
kokkulepete sagedasem sõlmimine ainult 
lõhestab ja nõrgestab Euroopa Liitu ja 
euroala;  

välja jäetud 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

67. soovitab liikmesriikidel tungivalt võtta 
endale kindel kohustus kanda Euroopa 
Arengufond alates 2021. aastast ELi 
eelarvesse; märgib, et sellise muudatuse 
tõttu tuleks mitmeaastase 
finantsraamistiku ülemmäärasid 
märkimisväärselt tõsta; 

välja jäetud 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

69. on seisukohal, et rohkem kui aasta 
tagasi alanud uue mitmeaastase 
finantsraamistiku läbirääkimised toovad 
selgelt välja ummikseisu, mille põhjuseks 
on tõelise omavahendite süsteemi 
puudumine: nõukogu korraldab neid 
läbirääkimisi kahe vastaseisus oleva leeri 
vahel, mida ühelt poolt juhivad riigid, kes 
on ELi eelarve netomaksjad, ja teiselt 
poolt riigid, kes on ELi eelarve 
netosaajad, ja see toimub süsteemis, 
millega luuakse puhtalt raamatupidamise-
põhine arusaamine nn õiglasest tulust, 
mis lõppkokkuvõttes seab mitmeaastase 
finantsraamistiku kokkuleppe sõlmimise 
sõltuvusse kokkuleppe saavutamisest pika 
erandite ja kompensatsioonide loetelu üle, 
mida käsitlevaid läbirääkimisi peetakse 
suletud uste taga ja mis ei ole Euroopa 
kodanikele mõistetavad; 

välja jäetud 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

70. on kindlalt veendunud, et liidu eelarve 
rahastamisel tuleks pöörduda tagasi 
tõelise omavahendite süsteemi juurde, 
nagu on sätestatud Rooma lepingutes ja 
kõigis sellele järgnenud ELi lepingutes; 
kahetseb sügavalt asjaolu, et praegune 
süsteem, mille kohaselt suur enamik 
rahalistest vahenditest tuleb 
liikmesriikidelt, ei ole läbipaistev ega 
õiglane ning selle suhtes ei kohaldata 
parlamentaarset kontrolli ei Euroopa ega 
liikmesriikide tasandil; toonitab, et sellise 
süsteemiga rikutakse põhimõtteliselt 
aluslepingu teksti ja mõtet; 

välja jäetud 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

71. juhib tähelepanu sellele, et 
omavahendite süsteemi 
ümberstruktureerimine iseenesest ei 
puuduta mitte ELi eelarve mahtu, vaid 
selle eesmärk on leida tõhusam vahendite 
valik ELi kokkulepitud 
poliitikavaldkondade ja eesmärkide 
rahastamiseks; toonitab, et uue süsteemi 
kasutuselevõtt ei suurendaks kodanike 
üldist maksukoormust, vaid vähendaks 
hoopis koormust riigikassadele; 

välja jäetud 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

72. kinnitab oma 13. juuni 2012. aasta 
resolutsioonis väljendatud põhimõttelist 
seisukohta, et parlament ei ole valmis 
nõustuma järgmise mitmeaastase 
finantsraamistiku määrusega, kui ei 
saavutata poliitilist kokkulepet 
omavahendite süsteemi reformimise kohta 
kooskõlas komisjoni 29. juuni 2011. aasta 
ettepanekutega, sh komisjoni 
seadusandlikud ettepanekud tõeliste 
omavahendite kohta; on seisukohal, et 
reformi eesmärk peaks olema vähendada 
liikmesriikide kogurahvatulu põhiseid 
makseid ELi eelarvesse 2020. aastaks 
maksimaalselt 40%-ni, aidates sellega 
kaasa liikmesriikide 
konsolideerimispüüdlustele; 

välja jäetud 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

73. on kindlalt seisukohal, et vajalik 
poliitiline kokkulepe peaks sisaldama 
järgmisi elemente: 

1) ELi eelarve rahastamist tuleb 
põhjalikult reformida, et pöörduda tagasi 
tõelise, selge, lihtsa ja õiglase 
omavahendite süsteemi juurde, mis 
annaks tagatised otsustamise üle ja tagaks 
kõigile riigieelarvetele omase 
demokraatliku kontrolli; 

2) reformi tulemused peavad jõustuma 
komisjoni soovituse alusel aastaid 2014–
2020 hõlmava mitmeaastase 
finantsraamistiku ajal; 

3) need liikmesriigid, kes soovivad 
kehtestada finantstehingute maksu, 
peavad nüüd esitama komisjonile 
ametliku taotluse esitada ettepanek 
süvendatud koostööks selles valdkonnas; 
seejärel peab komisjon koheselt 
reageerima ja avaldama selle ettepaneku 
koos läbivaadatud ettepanekutega 
omavahendite paketi kohta, et tagada 
sellest maksust laekuvate tulude terviklik 
või osaline eraldamine ELi eelarvesse 
tõelise omavahendina, vähendades seeläbi 
seda maksu kohaldama hakkavate riikide 
osamakseid; 

4) kokkulepe käibemaksu kui omavahendi 

välja jäetud 
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reformimise ja selle rakendamisviiside 
kohta tuleb sõlmida koos mitmeaastast 
finantsraamistikku käsitleva 
kokkuleppega; 

5) uue süsteemi kasutuselevõtmisega tuleb 
kaotada senised tagasimaksed ja muud 
korrektsioonimehhanismid; mis tahes 
kompensatsiooni võib heaks kiita ainult 
komisjoni ettepaneku alusel, ajutiselt ja 
juhul, kui see on põhjendatud 
vaieldamatute objektiivsete 
majanduskriteeriumite põhjal; 

6) juhul kui uute omavahendite 
rakendamine ei vii liikmesriikide 
kogurahvatulupõhiste ELi eelarvesse 
tehtavate osamaksete olulise 
vähenemiseni, esitab komisjon täiendavad 
ettepanekud uute tõeliste omavahendite 
kasutuselevõtmise kohta; 

Or. en 

 

 


