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Mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Resolutsiooni ettepanek 

Lõige 1 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  1 a. ei poolda kulude mis tahes 
võimalikku vähendamist järgmises 
mitmeaastases finantsraamistikus 
võrreldes aastateks 2007–2013 tehtud 
mitmeaastase finantsraamistikuga ning 
taunib teatavate liikmesriikide, sh 
siseturust ja ühisest poliitikast kõige enam 
kasu saavate liikmesriikide püüdeid 
selline vähendamine läbi suruda; 
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Resolutsiooni ettepanek 

Lõige 1 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  1 b. on seisukohal, et arvestades sügavat 
majanduskriisi ning järjest kasvavaid 
lahknevusi ELis, on äärmiselt oluline 
püüelda majandusliku ja sotsiaalse 
ühtekuuluvuse toetamiseks mõeldud 
ühenduse eelarvevahendite 
märkimisväärse suurendamise poole – 
summasid tuleks praeguse tasemega 
võrreldes vähemalt kahekordistada ning 
sellega peaks kaasnema olulised 
muutused vahendite jaotamisel, rõhutades 
ümberjaotamise osatähtsust; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Lõige 1 c (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 c. peab äärmiselt tähtsaks praeguste 
rahastamispõhimõtete muutmist nii, et 
selle suurendamise aluseks oleks nende 
liikmesriikide tehtavate osamaksete 
suurendamine, kelle kogurahvatulu 
näitajad on kõige kõrgemad ning kelle 
keskmine sissetulek ühe inimese kohta on 
kõrgeim; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Lõige 1 d (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  1 d. on seisukohal, et äärmiselt oluline on 
suurendada liikmesriikidele, eriti juba 
majanduslanguse käes kannatavatele 
liikmesriikidele antavaid toetusi, et 
investeerida infrastruktuuri, 
sotsiaalrajatistesse, teadustöösse, 
innovatsiooni ja arendustegevusse; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Lõige 1 e (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  1 e. on seisukohal, et ühise 
põllumajanduspoliitika ja ühise 
kalanduspoliitika juures tuleb teha suuri 
muudatusi, et:  

 – toetada kodumaist tootmist ja 
investeeringuid, õigustega töökohtade 
loomist ning majanduslikku, sotsiaalset ja 
keskkonnaalast jätkusuutlikkust; 

 – toetada väikesi ja keskmise suurusega 
põllumajandustootjaid ja ettevõtjaid 
(toodangu tõeliselt õiglane hind) ning 
ühistuid ja muid ühiskondlikke 
organisatsioone, võttes arvesse iga 
liikmesriigi eripära ning kaitstes toiduga 
kindlustatust ja sellealast sõltumatust; 

Or. en 
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Lõige 26 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

26. on seisukohal, et ELi 
ühtekuuluvuspoliitika (struktuurifondid 
ja Ühtekuuluvusfond) on vaieldamatu 
ELi lisandväärtusega strateegiline 
vahend, millega tagada investeeringud, 
püsiv majanduskasv ja konkurentsivõime, 
ja Euroopa solidaarsuse peamine 
sammas; märgib ühtlasi, et 
ühtekuuluvusvahenditel on kõigile ELi 
liikmesriikidele suur ülekanduv mõju; 
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; 

26. on seisukohal, et äärmiselt oluline on 
suurendada Ühtekuuluvusfondi ja 
struktuurifondide ning eelkõige ESFi 
eraldisi, samuti sellistele programmidele 
mõeldud eraldisi nagu programm 
„Progress”, pöörates erilist tähelepanu 
õigustega tööhõivele, võrdsetele õigustele 
ja võimalustele ning vaesuse vastu 
võitlemisele; 
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Lõige 26 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  26 a. peab äärmiselt oluliseks vähendada 
riikide kohustuslikku osalusmäära, 
vähendades seda maksimaalselt 10% 
tasemeni projekti maksumusest (avaliku 
või erasektori kulud või investeeringud), 
seda eriti ühtekuuluvusfondist abi 
saavates riikides (kelle SKP inimese kohta 
on ELi keskmisest madalam); 

Or. en 
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Lõige 27 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

27. kordab, et on seisukohal, et võttes 
arvesse väga erinevaid ülesandeid ja 

eesmärke, millele ühine 

põllumajanduspoliitika peab vastama, 

tuleks ühisele põllumajanduspoliitikale 

2013. aastal eraldatavad summad jätta 

järgmisel finantsplaneerimise perioodil 

vähemalt samale tasemele; on seisukohal, 
et uue ühise põllumajanduspoliitika 

eelarveeraldisi tuleks tulemuslikumalt ja 

tõhusamalt jaotada, mis tähendab muu 

hulgas seda, et otsetoetusi ja maaelu arengu 

toetusi tuleks liikmesriikide, piirkondade ja 

põllumajandusettevõtjate vahel praeguse 
lõhe vähendamiseks õiglaselt jagada; 
rõhutab sellega seoses ühise 

põllumajanduspoliitika teise samba olulist 

rolli, mis aitab oluliselt kaasa 

investeeringutele ja töökohtade loomisele 

maapiirkondades, põllumajandussektori 

tulemuslikkuse ja konkurentsivõime 

suurendamisele, arvestades eelkõige uusi 

ülesandeid, millele on osutatud strateegias 
„Euroopa 2020”, ning keskkonna 

hoidmisele ja bioloogilise mitmekesisuse 

säilitamisele; 

27. kordab, et on seisukohal, et võttes 
arvesse väga erinevaid ülesandeid ja 

eesmärke, millele ühine 

põllumajanduspoliitika peab vastama, 

tuleks ühisele põllumajanduspoliitikale 

2013. aastal eraldatavad summad jätta 

järgmisel finantsplaneerimise perioodil 

vähemalt samale tasemele; on seisukohal, 
et uue ühise põllumajanduspoliitika 

eelarveeraldisi tuleks tulemuslikumalt ja 

tõhusamalt jaotada, mis tähendab muu 

hulgas seda, et otsetoetusi ja maaelu arengu 

toetusi tuleks liikmesriikide, piirkondade ja 

põllumajandusettevõtjate vahel õiglaselt 

jagada, et kaotada mitmeaastase 
finantsraamistiku lõpuks (aastaks 2020) 
praegune lõhe; rõhutab sellega seoses 
ühise põllumajanduspoliitika teise samba 

olulist rolli, mis aitab oluliselt kaasa 

investeeringutele ja töökohtade loomisele 

maapiirkondades, põllumajandussektori 

tulemuslikkuse ja konkurentsivõime 

suurendamisele, arvestades eelkõige uusi 

ülesandeid, millele on osutatud strateegias 
„Euroopa 2020”, ning keskkonna 

hoidmisele ja bioloogilise mitmekesisuse 

säilitamisele; 
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Lõige 27 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 27 a. on seisukohal, et ühise 
põllumajanduspoliitika ja ühise 
kalanduspoliitika juures tuleb teha suuri 
muudatusi, et:  

 – toetada kodumaist tootmist ja 
investeeringuid, õigustega töökohtade 
loomist ning majanduslikku, sotsiaalset ja 
keskkonnaalast jätkusuutlikkust; 

 – toetada väikesi ja keskmise suurusega 
põllumajandustootjaid ja ettevõtjaid 
(toodangu tõeliselt õiglane hind) ning 
ühistuid ja muid ühiskondlikke 
organisatsioone, võttes arvesse iga 
liikmesriigi eripära ning kaitstes toiduga 
kindlustatust ja sellealast sõltumatust; 
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Resolutsiooni ettepanek 

Lõige 33 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  33 a. peab ülioluliseks vähendada 
märkimisväärselt sõjalisi kulutusi ning 
välisesindatusele, migrantide 
represseerimisele (sh Frontexile) ja 
propagandale tehtavaid kulutusi; 

Or. en 
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Lõige 68 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  68 a. on seisukohal, et igasuguseid 
omavahendeid võib pidada liikmesriikide 
riiklikeks vahenditeks ning seetõttu 
kujutavad need endast otseselt või 
kaudselt ülekannet riiklikust eelarvest ELi 
eelarvesse; peab äärmiselt oluliseks, et 
ELi eelarve koosneks liikmesriikide 
proportsionaalsest panusest, mis sõltuks 
nende kogurahvatulust, et tagada, et 
kõrgeima kogurahvatuluga liikmesriigid 
panustaksid eelarvesse proportsionaalselt 
rohkem – see on vajalik eelarve peamise 
ülesande ehk vahendite ümberjaotamise 
täitmise tagamiseks (mis on omakorda 
äärmiselt oluline ühtekuuluvuspõhimõtte 
rakendamise tagamiseks); 

Or. en 

 

 


