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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

1. annab endale täielikult aru, et 2014.–
2020. aasta finantsraamistiku üle peetavad 

läbirääkimised toimuvad väga keerulises 

sotsiaalses, majanduslikus ja rahalises 

olukorras, kus liikmesriigid teevad 

riigirahanduse jätkusuutlikkuse ning 
pangandussektori ja ühisraha stabiilsuse 
tagamiseks oma riigieelarve 
korrigeerimisel suuri jõupingutusi; 
rõhutab, et liidust ei tohi jääda muljet, 
nagu suurendaks see maksumaksjate 
maksukoormust veelgi; on aga veendunud, 
et ELi eelarve moodustab ühe osa 
lahendusest, mis aitab Euroopal 
praegusest kriisist väljuda, sest see 
soodustab majanduskasvu ja tööhõivesse 
investeerimist ning aitab liikmesriikidel 
ühiselt, sihipäraselt ning jätkusuutlikult 
toime tulla praeguste struktuursete 
probleemidega, eelkõige 
konkurentsivõime vähenemise ning 
tööpuuduse ja vaesuse suurenemisega; 

1. annab endale täielikult aru, et 2014.–
2020. aasta finantsraamistiku üle peetavad 

läbirääkimised toimuvad väga keerulises 

sotsiaalses, majanduslikus ja rahalises 

olukorras, kus liikmesriigid teevad oma 

riigieelarve piiramiseks suuri jõupingutusi, 
ning rõhutab, et liit ei tohiks 
maksumaksjate maksukoormust veelgi 
suurendada; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

6. tuletab meelde, et kõik 
makromajanduslikud 

finantsstabiilsusmeetmed, mida on 2008. 

aastast saadik võetud, ei ole veel majandus- 

ja finantskriisisile lõppu teinud; on seetõttu 
seisukohal, et Euroopa majanduskasvu 

taastamiseks ja töökohtade loomiseks 
peaksid liikmesriigid jätkama pingutusi 
püsiva majanduskasvu potentsiaali 
avamiseks ja et vaja on eesmärgipärast, 
tugevat ja piisava suurusega ELi eelarvet, 
mille abil aidata liikmesriikide 
jõupingutusi koordineerida ja suurendada; 

6. tuletab meelde, et kõik 
makromajanduslikud 

finantsstabiilsusmeetmed, mida on 2008. 

aastast saadik võetud, ei ole veel majandus- 

ja finantskriisisile lõppu teinud; on seetõttu 
seisukohal, et Euroopa majanduskasvu 

taastamiseks ja töökohtade loomiseks on 
vaja ELi eelarve kulude kahandamist, et 
liikmesriikide tasandil jõupingutusi 
paremini koondada; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

8. tuletab meelde, et Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artikli 310 kohaselt 

peavad ELi eelarves kajastatud tulud ja 

kulud tasakaalus olema, mis tähendab, et 

eelarves ei saa puudujääki tekkida ja see 
ei saa avaliku sektori võlga põhjustada;  

8. tuletab meelde, et Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artikli 310 kohaselt 

peavad ELi eelarves kajastatud tulud ja 

kulud tasakaalus olema, mis tähendab, et 

eelarve tõttu tekkiv võlg jääb otseselt 
liikmesriikide katta, kellest paljud on juba 
suure võlakoormusega; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

9. rõhutab, et ELi eelarve on eeskätt 
investeeringute eelarve ning et 94% selle 
kogutulust investeeritakse kas 

liikmesriikidesse endisse või liidu 

välispoliitilistesse prioriteetidesse; 
rõhutab, et ilma ELi eelarve abita oleksid 
piirkondade ja liikmesriikide avaliku 
sektori investeeringud väga väikesed või 
olematud; on seisukohal, et ELi eelarve 
vähendamise tagajärg oleks kindlasti 
tasakaalustamatuse suurenemine ning 
majanduskasvu takerdumine ja kogu liidu 
majanduse konkurentsivõime ja 
ühtekuuluvusmõõtme vähenemine ning 
ELi üheks põhiväärtuseks oleva 
solidaarsuspõhimõtte ohtu seadmine; 

9. märgib, et ainult 94% ELi eelarve 
kogutulust investeeritakse kas 

liikmesriikidesse endisse või liidu 

välispoliitilistesse ambitsioonidesse; on 
seisukohal, et kahandatud kuludega ELi 
eelarve aitaks väga tõenäoliselt kaasa 
liikmesriikide majanduskasvule ja 
konkurentsivõimele; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

11. tuletab meelde, et strateegia „Euroopa 
2020” seitsme juhtalgatuse elluviimiseks 
on vaja suures summas – kuni 2020. 
aastani hinnanguliselt vähemalt 1800 

miljardit eurot – tulevikku suunatud 
investeeringuid1; rõhutab, et strateegia 
„Euroopa 2020” üks peamine eesmärk – 
edendada majanduskasvu ja kvaliteetseid 
töökohti kõigi eurooplaste jaoks – on 
saavutatav vaid siis, kui sotsiaalset 
kaasatust soodustavad vajalikud 
investeeringud haridusse, 
teadmusühiskonna edendamisse, teadus- 
ja uuendustegevusse, VKEsse ning 
keskkonnasäästlikesse ja uutesse 
tehnoloogiatesse tehakse praegu ja neid ei 
lükata enam edasi; pooldab 
majanduskasvu soodustavate eelarve 
konsolideerimise meetmete puhul 
kahetasandilist lähenemisviisi, et 
vähendada selliste investeeringute abil 
puudujääki ja avaliku sektori võlga; 

 

11. märgib, et strateegia „Euroopa 2020” 
seitsme juhtalgatuse rakendamise 
üritamiseks oleks vaja teha tohutuid 
kulutusi – kuni 2020. aastani 
hinnanguliselt vähemalt 1800 miljardit 

eurot – ja tõenäoliselt ei osutuks see 
edukamaks kui Lissaboni strateegia; 

Or. en 

                                                 
1 (COM(2010)0700). 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

16. rõhutab, et 1988. aastast saadik on 
liikmesriikide eelarved suurenenud 

keskmiselt kiiremini kui ELi eelarve; 
märgib, et isegi 2008. aastal alanud kriisi 

algusest saadik on liikmesriikide 

valitsussektori kulud kokku suurenenud 

igal aastal nominaalselt 2%; järeldab 
sellest, et ELi eelarve piiramine 
liikmesriikide eelarvega võrreldes on 
ilmselges vastuolus liidule aluslepinguga 
antud pädevuse ja ülesannete 
laiendamisega ja kaalukate poliitiliste 
otsustega, mille Euroopa Ülemkogu on ise 
teinud ja mis puudutavad eelkõige 
Euroopa majanduse juhtimise 
tugevdamist; 

16. rõhutab, et 1988. aastast saadik on 
liikmesriikide eelarved suurenenud 

keskmiselt kiiremini kui ELi eelarve; 
märgib, et isegi 2008. aastal alanud kriisi 

algusest saadik on liikmesriikide 

valitsussektori kulud kokku suurenenud 

igal aastal nominaalselt 2%; märgib 
sellegipoolest, et see tähendab ikka ELi 
eelarve suurenemist; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

20. hoiatab nõukogu, et ta ei prooviks 
mingil juhul ELi kulutustes veel 
suuremaid kärpeid teha, 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 teada 
anda, millistest tema poliitilistest 
prioriteetidest või projektidest tuleks 
täielikult loobuda; 

20. toetab kindlalt nõukogu katseid teha 
ELi kulutustes veel suuremaid kärpeid, kui 

komisjon on ette näinud; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

49. on kindlalt vastu töötajate arvu 
lineaarse vähendamise kohaldamisele 
kõigi institutsioonide, ametite ja asutuste 

puhul, kuna aluslepingute kohaselt 
erinevad nende ülesanded ja kohustused 
suuresti; rõhutab, et iga institutsiooni 
individuaalseks kohtlemiseks peaksid nad 
kõik saama ise otsustada, kus ja milliseid 
kärpeid on võimalik teha, ilma et see 
takistaks nende nõuetekohast tegevust; 

49. kiidaks jätkuvate eelarvekärbete ühe 
osana heaks töötajate arvu lineaarse 
vähendamise kohaldamise kõigi 
institutsioonide, ametite ja asutuste puhul; 

Or. en 

 

 

 


