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Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve – kõik jaod 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt -1 (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 -1. peab äärmiselt oluliseks seista selle 

eest, et märkimisväärselt suurendataks 

liidu eelarve majanduslikule ja 

sotsiaalsele ühtekuuluvusele suunatud 

rubriikide mahtu (eesmärgiga praeguseid 

summasid vähemalt kahekordistada), 

millega peaks kaasnema ka põhjalik 

muutus nende jaotuses; peab ka äärmiselt 

tähtsaks jätkata mitmeaastase 

finantsraamistiku viivitamatu 

läbivaatamisega, et saavutada selle 

kogusummade vähemalt 

kahekordistamine võrreldes praeguse 

tasemega; peab väga oluliseks praeguste 

rahastamispõhimõtete muutmist nii, et 

eelarvevahendite suurendamise aluseks 

oleks selliste liikmesriikide tehtavate 

osamaksete suurendamine, kus 

kogurahvatulu näitajad on kõige 

kõrgemad ning kus keskmine sissetulek 

ühe inimese kohta on kõrgeim; 

Or. pt 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt -1 (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 -1. peab väga oluliseks praeguste 

rahastamispõhimõtete muutmist nii, et 

eelarvevahendite suurendamise aluseks 

oleks selliste liikmesriikide tehtavate 

osamaksete suurendamine, kus 

kogurahvatulu näitajad on kõige 

kõrgemad ning kus keskmine sissetulek 

ühe inimese kohta on kõrgeim; 

Or. pt 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 4 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 a. on seisukohal, et jätkusuutliku 

majanduskasvu, vaesuse, tööpuuduse, 

sotsiaalse tõrjutuse ja sissetulekute 

ebavõrdsusega seotud probleemide 

tegelikuks lahendamiseks tuleb järsult 

muuta ELi praegust poliitikat; rõhutab, et 

vaja on uut strateegiat, mille eesmärk on 

määrata kindlaks Euroopa uus tee 

täieliku tööhõive, inimväärse töö, väärilise 

palga, sotsiaalse ja majandusliku 

ühtekuuluvuse ning kõigi sotsiaalse 

kaitstuse saavutamiseks, strateegiat, mis 

tagab kõrge elatustaseme, võtab arvesse 

iga liikmesriigi ja eelkõige vähem 

arenenud liikmesriikide arenguvajadusi 

ning soodustab tegelikku lähenemist, 

aidates kaasa liikmesriikide vaheliste 

arenguerinevuste ning majanduslike, 

sotsiaalsete ja piirkondlike erinevuste 

vähendamisele; 

Or. pt 
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Punkt 11 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 11 a. peab äärmiselt oluliseks suurendada 

liikmesriikidele, eriti juba 

majanduslanguse all kannatavatele 

liikmesriikidele antavaid toetusi, mille 

eesmärk on investeerida taristusse, 

sotsiaalhoolekandesse ja teadustöösse, 

innovatsiooni ja arendustegevusse; 

Or. pt 
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Punkt 39 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 39 a. ergutab komisjoni seadma 

majanduskriisi süvenemise ja selle 

tagajärjel tugevalt suureneva vaesuse 

kontekstis võitlust vaesuse vastu 

tegelikuks prioriteediks ja esildama 

konkreetsed meetmed vaesuse 

vähendamiseks ning viisid, kuidas ELi 

eelarvest täiendavalt toetada 

liikmesriikides võetavaid meetmeid; 

Or. pt 
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Punkt 75 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 75 a. peab äärmiselt oluliseks lõpetada 

põhimõtteliselt sõjaliste kulutuste ning 

niisuguste kulutuste tegemine, mis on 

suunatud välisesindustele, ümberasujate 

represseerimisele (eelkõige seoses 

Frontexiga) ja propagandale; 

Or. pt 
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Punkt 75 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 75 b. ei nõustu liidu eelarve kasutamisega 

militaristliku ja neoliberaalse ELi 

rahastamiseks; rõhutab, et vaja on 

teistsugust programmi, mis soodustab 

säästvat arengut ja sisenõudluse 

suurenemist keskkonnahoidlikul viisil 

ning mille aluseks on palgakasv, täielik 

tööhõive koos õigustega, sotsiaalne 

heaolu, vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse 

likvideerimine ning majanduslik ja 

sotsiaalne ühtekuuluvus; 

Or. pt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


