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2. toonitab, et liidu eelarve piiratud 

suutlikkus neid kriise lahendada tuleneb 

käesoleval hetkel peamiselt mitmeaastase 

finantsraamistiku läbirääkimistel kokku 

lepitud kõigi olemasolevate vahendite 

rakendamisest, eriti erivahendite, nt 

paindlikkusinstrumendi kasutamisest; 

tuletab meelde Euroopa Parlamendi 

otsustavat rolli nende vahendite 

kujundamisel mitmeaastase 

finantsraamistiku läbirääkimiste käigus; 

toonitab siiski, et kui kriisid jätkuvalt 

halvenevad, ei piisa probleemi 

lahendamiseks ka olemasolevate 

paindlikkust võimaldavate sätete täielikust 

kasutuselevõtmisest; nõuab sellega seoses 

tungivalt, et nõukogu vaataks läbi oma 

seisukoha mitmeaastase 

finantsraamistiku erivahendite 

eelarvestamise küsimuses, et vähendada 

liidu eelarvet mõjutavaid piiranguid; 

kordab sellega seoses oma pikka aega 

püsinud seisukohta, et erivahendite 

(paindlikkusinstrument, ELi 

Solidaarsusfond, Globaliseerumisega 

Kohanemise Euroopa Fond ja 

hädaabireserv) maksete assigneeringuid 

tuleks arvutada mitmeaastase 

finantsraamistiku ülemmäärasid 

ületavalt, nii nagu see on kulukohustuste 

puhul; ootab, et see probleem lahendataks 

mitmeaastase finantsraamistiku 

2. toonitab, et liidu eelarve suutlikkus neid 

kriise lahendada tuleneb mitmeaastase 

finantsraamistiku läbirääkimistel kokku 

lepitud kõigi vahendite rakendamisest, eriti 

erivahendite, nt paindlikkusinstrumendi 

kasutamisest; tuletab meelde Euroopa 

Parlamendi otsustavat rolli nende 

vahendite kujundamisel mitmeaastase 

finantsraamistiku läbirääkimiste käigus; 

toonitab siiski, et kui kriisid jätkuvalt 

halvenevad, ei piisa probleemi 

lahendamiseks ka olemasolevate 

paindlikkust võimaldavate sätete täielikust 

kasutuselevõtmisest; rõhutab sellega 

seoses, et kõikidel institutsioonidel on vaja 

järgmiseks finantsaastaks liidu kulude 

eelarvestust koostades rakendada 

eelarvepiirangut ja tagada, et eelarve 

prioriteediks seatakse rahalisi vahendeid 

kõige rohkem vajavad valdkonnad ning 

olemas on piisav varu ettenägematutele 

asjaoludele reageerimiseks; on 

arvamusel, et mitmeaastase 

finantsraamistiku vahehindamine annab 

ühtlasi võimaluse uurida institutsioonilisi 

erinevusi erivahendite 

(paindlikkusinstrument, ELi 

Solidaarsusfond, Globaliseerumisega 

Kohanemise Euroopa Fond ja 

hädaabireserv) maksete assigneeringute 

arvutamisel ning leida lahenduse eelarve 

stabiilsuse ja prognoositavuse huvides; 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

30. tuletab meelde, et lõplik kokkulepe 

mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 

kohta, nagu on sätestatud mitmeaastase 

finantsraamistiku määruse artiklis 2, 

sisaldab mitmeaastase finantsraamistiku 

2014–2020 kohustuslikku läbivaatamist 

koos seadusandliku ettepanekuga 

mitmeaastase finantsraamistiku 

muutmiseks enne 2016. aasta lõppu; 

toonitab, et selle läbivaatamise/muutmise 

eesmärk on hinnata mitmeaastase 

finantsraamistiku kvalitatiivset ja 

kvantitatiivset toimimist ning käsitleda 

liidu eelarve süsteemseid puudujääke, 

samuti tagada, et liidule antakse piisavad 

vahendid tulemuslikuks tegelemiseks sise- 

ja väliskriisidega ning esilekerkivate 

poliitiliste prioriteetide rahastamiseks 

kehtiva mitmeaastase finantsraamistiku 

teisel poolel; toonitab, et nõukogu peaks 

täitma ootused, mis tekitati Euroopa 

Ülemkogu avalduste ja otsustega; toonitab 

sellega seoses, et nõukogu peaks võtma 

endale vastutuse tagada, et tehakse 

kättesaadavaks vajalikud assigneeringud 

uute ülesannete ja ettenägematute 

asjaolude rahastamiseks, sealhulgas 

30. tuletab meelde, et lõplik kokkulepe 

mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 

kohta, nagu on sätestatud mitmeaastase 

finantsraamistiku määruse artiklis 2, 

sisaldab mitmeaastase finantsraamistiku 

2014–2020 kohustuslikku läbivaatamist 

enne 2016. aasta lõppu; toonitab, et selle 

läbivaatamise eesmärk on hinnata 

mitmeaastase finantsraamistiku toimimist; 

on veendunud, et mitmeaastase 

finantsraamistiku 2013. aastal kokku 

lepitud ülemmäärad tuleb säilitada ning et 

läbivaatamise käigus tuleks kindlaks teha 

poliitikavaldkonnad, mis enam liidu 

prioriteetide hulka ei kuulu, et jaotada 

olemasolevad vahendid ümber 

valdkondadele, kus vajadus on kõige 

suurem või mis annavad tõelist Euroopa 

lisaväärtust; peab sellega seoses tähtsaks 

jätkata eelarve suunamist töökohtade 

loomise, majanduskasvu ja konkurentsi 

edendamisele; toonitab, et kõigil 

institutsioonidel on vastutus tagada, et 

tehakse kättesaadavaks vajalikud 

assigneeringud uute ülesannete ja 

ettenägematute asjaolude rahastamiseks, 

ühinedes prioriteetide ümberhindamise 
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mitmeaastase finantsraamistiku 

ülemmäärade tõstmise kaudu; kavatseb 

võtta järjekindla lähenemisviisi 2017. 

aasta eelarvet ja mitmeaastase 

finantsraamistiku muutmist käsitlevatel 

läbirääkimistel; väljendab tugevaid 

kahtlusi, kas kõnealuseid kriise saab 

rahastada kehtiva mitmeaastase 

finantsraamistiku piirangute tingimustes; 

rõhutab lisaks, et mitmeaastase 

finantsraamistiku muutmine 2016. aastal 

on võimalus kohandada selle vahendeid ja 

suurendada selle paindlikkust; 

protsessiga; 

Or. en 



 

AM\1088363ET.doc  PE579.732v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

2.3.2016 A8-0036/7 

Muudatusettepanek  7 

Bernd Kölmel 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0036/2016 

Jens Geier 

2017. aasta eelarvemenetluse suunised – III jagu 

2016/2004(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 31 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

31. kordab pooldavat seisukohta liidu 

omavahendite süsteemi vajaliku põhjaliku 

reformimise osas ja peab poliitiliselt väga 

oluliseks mitmeaastase finantsraamistiku 

2014–2020 kokkuleppe raames loodud 

kõrgetasemelise omavahendite töörühma 

tööd; ootab, et komisjon ja nõukogu 

võtaksid arvesse selle töö lõplikku 

tulemust, mida on oodata 2016. aasta 

lõpuks, sealhulgas uusi ettepanekuid 

omavahendite allikate osas; tuletab 

meelde, et omavahendite reformimise 

peamine mõte on muuta liidu eelarve 

tulude pool sõltumatumaks, samuti 

stabiilsemaks, lihtsamaks, õiglasemaks, 

jätkusuutlikumaks ja ettearvatavamaks, 

vähendades ühtlasi riigieelarvetest 

tehtavatest liigsetest kulutustest tulenevat 

koormust ja parandades eelarve 

läbipaistvust ja nähtavust kodanike silmis, 

suurendamata kodanike üldist 

maksukoormust; on arvamusel, et täiesti 

sõltumatu ELi eelarve tagamiseks tuleb 

kasutusele võtta tõelised omavahendid; 

31. võtab teadmiseks mitmeaastase 

finantsraamistiku 2014–2020 kokkuleppe 

raames loodud kõrgetasemelise 

omavahendite töörühma töö; ootab, et 

komisjon ja nõukogu võtaksid arvesse selle 

töö lõplikku tulemust, mida on oodata 

2016. aasta lõpuks; avaldab kindlat 

vastuseisu mis tahes uue „ELi maksu“ 

kehtestamisele; on veendunud, et tähtis on 

vähendada riigieelarvetest tehtavatest 

liigsetest kulutustest tulenevat koormust 

ning parandada ELi eelarve läbipaistvust 

ja nähtavust, suurendamata üldist 

maksukoormust; 

 

Or. en 

 


