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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 tõsiste 
piirangute tingimustes riigirahanduse 
jätkusuutlikkuse ning pangandussektori ja 
ühisraha stabiilsuse tagamiseks oma 
riigieelarve korrigeerimisel suuri 
jõupingutusi; peab äärmiselt 
kahetsusväärseks väheseid jõupingutusi 
järjepideva strateegia väljatöötamiseks, et 
soodustada jätkusuutlikku kasvu ja 
inimväärsete töökohtade loomist; 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 
investeeringuid, mis aitavad kaasa 
majandusarengule, sotsiaalsele 
kaasatusele ja territoriaalsele 
ühtekuuluvusele, ning aitab liikmesriikidel 
ühiselt, sihipäraselt ning jätkusuutlikult 
toime tulla praeguste struktuursete 
probleemidega, eelkõige tööpuuduse ja 
vaesuse järsu suurenemisega; 
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2. on aga seisukohal, et ELi rahaliste 
vahendite usaldusväärse ja tulemusliku 
kasutamise eeltingimusena tuleb nii 
liikmesriikide kui ka ELi tasandil läbi viia 
tasakaalustatud struktuursed reformid, 
ning tuletab meelde, kui oluline on 
usaldusväärne riigirahandus; 

välja jäetud 
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5. on seisukohal, et liit on viimased neli 
aastat kestnud finantskriisi tõttu eriliselt 
kannatanud osaliselt ka seetõttu, et 
finantssektor, rahvusvahelised partnerid ja 
avalik arvamus on ELis valitseva 
solidaarsuse taseme kahtluse alla seadnud; 
on veendunud, et ELi eelarve peaks olema 
solidaarsuse keskmes; on seetõttu 
veendunud, et järgmist mitmeaastast 
finantsraamistikku puudutav otsus kas 
avaldab pingutustele, mida liikmesriikide 
valitsused kriisist väljumiseks on teinud, 
suurt positiivset mõju või viib ELi veel 
suuremasse majanduslangusesse; 

5. on seisukohal, et liit on viimased neli 
aastat kestnud finantskriisi tõttu eriliselt 
kannatanud osaliselt ka seetõttu, et 
finantssektor, rahvusvahelised partnerid ja 
Euroopa valitsuste esindajad on ELis 
valitseva solidaarsuse taseme kahtluse alla 
seadnud; on veendunud, et ELi eelarve 
peaks olema solidaarsuse keskmes; on 
seetõttu veendunud, et järgmist 
mitmeaastast finantsraamistikku puudutav 
otsus kas avaldab pingutustele, mida 
liikmesriikide valitsused kriisist 
väljumiseks on teinud, suurt positiivset 
mõju või viib ELi veel suuremasse 
majanduslangusesse; 
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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 kõikidest 
makromajanduslikest 
finantsstabiilsusmeetmetest, mida on 
2008. aastast saadik võetud, ei ole 
piisanud, et sotsiaalsele, majandus- ja 
finantskriisisile lõppu teha; on seepärast 
arvamusel, et need meetmed on kriisi 
süvenemisele ja laienemisele hoopis kaasa 
aidanud ning põhjustanud liidus järsu 
halvenemise sotsiaalse kaasatuse ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse vallas; on 
seetõttu seisukohal, et Euroopa 
majanduskasvu taastamiseks ja 
inimväärsete töökohtade loomiseks 
peaksid liikmesriigid tõhustama pingutusi 
püsiva majanduskasvu potentsiaali 
avamiseks ja et vaja on eesmärgipärast, 
tugevat ja piisava suurusega ELi eelarvet, 
mille abil aidata liikmesriikide 
jõupingutusi koordineerida ja suurendada; 
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12. on seisukohal, et kogu ELi noorte 
murettekitav olukord, st enneolematult 
kõrge tööpuuduse määr, järjest suurenev 
vaesus ja järjest süvenevad 
haridusprobleemid, nõuab 
süvalaiendusmeetmete abil erilisi 
pingutusi, millega panna uued põlvkonnad 
ELi väärtusi – rahu, demokraatia ja 
inimõigused, majanduslik heaolu ja 
sotsiaalne õiglus – hindama, ja piisava 
eelarvetoetusega ELi programme; 

12. on seisukohal, et kogu ELi noorte 
murettekitav olukord, st enneolematult 
kõrge tööpuuduse määr, järjest suurenev 
vaesus ja tohutud piirangud haridusele 
juurdepääsul, nõuab 
süvalaiendusmeetmete ja 
noorteprogrammidele piisava 
rahastamistaseme tagamise abil erilisi 
pingutusi, millega panna uued põlvkonnad 
ELi väärtusi – rahu, demokraatia ja 
inimõigused, majanduslik heaolu ja 
sotsiaalne õiglus – hindama, ja piisava 
eelarvetoetusega ELi programme; 
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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%; 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 
sotsiaalselt kaasava ja territoriaalselt 
ühtekuuluva liidu majanduskasvu ja 
töökohtade loomise kokkulepet; 
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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. hoiatab nõukogu, et ta ei prooviks 
mingil juhul ELi kulutustes veel suuremaid 
kärpeid teha, kui komisjon on ette näinud, 
kuna on otsustatud mitte anda nõusolekut 
mis tahes ettepanekule, milles seatakse 
mitmeaastase finantsraamistiku 
ülemmäärad aastani 2020 alla 2013. aasta 
taset; 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; 

Or. en 



 

AM\916214ET.doc  PE493.633v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 
17.10.2012 A7-0313/68 

Muudatusettepanek  68 

Alda Sousa, Jürgen Klute, Marisa Matias 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 
 
Raport A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 
COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Resolutsiooni ettepanek 

Lõige 26 
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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 ELi 
ühtekuuluvuspoliitika (struktuurifondid ja 
Ühtekuuluvusfond) on vaieldamatu ELi 
lisandväärtusega strateegiline vahend, 
millega tagada arukad investeeringud ja 
jätkusuutlik majanduskasv ning 
soodustada ka inimväärsete töökohtade 
loomist, 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 kaasatuse 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 vahendeid 
tugevdada vähemalt samal tasemel, 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; 
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29. tunnistab suuri probleeme, millega 
noortel tuleb ELi majanduskriisi tõttu 
kokku puutuda; on seisukohal, et noorte 
eurooplaste osalemine, tööhõive, haridus, 
mitteformaalne haridus, koolitus, liikuvus 
ja sotsiaalne kaasatus on ELi ja Euroopa 
ühiskonna arengu jaoks strateegilise 
tähtsusega küsimused; rõhutab, et peale 
komisjoni kavandatud konkreetsete 
noortele mõeldud vahendite suurendamise 
tuleb neid küsimusi süvalaiendada ja 
tähtsustada kõigis ELi eelarvest 
rahastatavates asjaomastes 
poliitikavaldkondades ja programmides, 
nagu noortegarantii, millega tagatakse 
kõigile Euroopa noortele, kes ei leia tööd, 
võimalus edasi õppida ja täiendavat 
koolitust saada; 

29. toonitab suuri raskusi ja mõnel juhul 
lausa tõsiseid piiranguid, millega noortel 
tuleb ELi majanduskriisi tõttu kokku 
puutuda; on seisukohal, et noorte 
eurooplaste osalemine, tööhõive, haridus, 
mitteformaalne haridus, koolitus, liikuvus 
ja sotsiaalne kaasatus on ELi ja Euroopa 
ühiskonna arengu jaoks strateegilise 
tähtsusega küsimused; rõhutab, et peale 
komisjoni kavandatud konkreetsete 
noortele mõeldud vahendite suurendamise 
tuleb neid küsimusi süvalaiendada ja 
tähtsustada kõigis ELi eelarvest 
rahastatavates asjaomastes 
poliitikavaldkondades ja programmides, 
nagu noortegarantii, millega tagatakse 
kõigile Euroopa noortele, kes ei leia tööd, 
võimalus edasi õppida ja täiendavat 
koolitust saada; 
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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; 

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, välistab mis tahes 
panuse finantssektorilt, kust sai praegune 
sotsiaalne, majandus- ja finantskriis 
alguse, ning selle suhtes ei kohaldata 
parlamentaarset kontrolli ei Euroopa ega 
liikmesriikide tasandil; toonitab, et sellise 
süsteemiga rikutakse põhimõtteliselt 
aluslepingu teksti ja mõtet; 
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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; 

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, nimelt ettepanekud 
finantstehingute maksu kehtestamise 
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; 

Or. en 

 
 


