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3. võtab teadmiseks komisjoni 

majandusprognoosi Euroopa kohta (sügis 

2015), milles viidatakse majanduse 

tagasihoidlikule elavnemisele, kuigi see 

on siiski väiksem ELi potentsiaalsest 

majanduskasvust; rõhutab siiski, et seda 

elavnemist on vaja toetada 

majanduskasvu põhialuste tugevdamise 

kaudu, et edendada töökohtade loomist ja 

naasta täieliku tööhõive juurde; märgib, 

et pikaajaline ja väga pikaajaline 

tööpuudus, eriti liidu vaeseimates 

piirkondades ja noorte hulgas, on endiselt 

murettekitaval tasemel ning ELil on 

raskusi tööstuse ümberstruktureerimisel; 

võtab teadmiseks selle, et ELi piirkondade 

ja liikmesriikide majandusareng on 

jätkuvalt ebavõrdne, ja juhib tähelepanu 

kõige vaesemate ja kõige rikkamate 

vahelisele lõhele Euroopas; võtab ühtlasi 

teadmiseks uued tekkinud probleemid, 

nagu tärkava turumajandusega riikide 

majanduskasvu ning maailmakaubanduse 

aeglustumise risk, kusjuures eriti suur 

surve tuleneb volatiilsusest Hiina 

turgudel, vajaduse lahendada rände- ja 

pagulaskriis ning jätkuvad geopoliitilised 

pinged; 

3. väljendab kahetsust, et komisjoni 

majandusprognoos Euroopa kohta (sügis 

2015) näitab majanduse tagasihoidlikku 

elavnemist, samas kui Euroopa 

majanduslik olukord on endiselt väga 

raske, kusjuures pikaajaline ja väga 

pikaajaline tööpuudus süvenevad, eriti 

liidu vaeseimates piirkondades ja noorte 

hulgas; võtab teadmiseks selle, et ELi 

piirkondade ja liikmesriikide 

majandusareng on jätkuvalt ebavõrdne ja 

euroalast tingitud makromajanduslik 

tasakaalustamatus püsib, ning juhib 

tähelepanu kõige vaesemate ja kõige 

rikkamate vahelisele lõhele Euroopas; 

võtab ühtlasi teadmiseks uued tekkinud 

probleemid, nagu tärkava turumajandusega 

riikide majanduskasvu ning 

maailmakaubanduse aeglustumise risk, 

vajaduse lahendada rände- ja pagulaskriis 

ning jätkuvad geopoliitilised pinged; 

Or. en 
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4. võtab ka teadmiseks komisjoni iga-

aastase majanduskasvu analüüsi 2016. 

aasta kohta, usub kindlalt, et 

investeeringute hoogustamine, muu 

hulgas strateegia „Euroopa 2020“ 

eesmärkidele vastavate avaliku ja 

erasektori investeeringute paremini 

kooskõlastatud suurendamise kaudu, on 

õige poliitiline teguviis tasakaalustatuma 

majanduspoliitika saavutamiseks; usub, et 

neid kahte elementi tuleks 2017. aasta 

eelarveprojekti koostamisel arvestada, 

kuna see peaks aitama selgitada välja 

prioriteedid majanduse kontekstis; nõuab 

seetõttu suuremat koostoimet 

majanduspliitika koordineerimise 

Euroopa poolaasta liidu mõõtme ja liidu 

eelarve vahel, mis on ka stabiilse euroala 

nurgakivi; 

4. peab kahetsusväärseks komisjoni iga-

aastase majanduskasvu analüüsi paketti 

2016. aasta kohta ning peab 

struktuurireforme ja vastutustundlikku 

eelarvepoliitikat hõlmava poliitika 

ettepanekut kõikides eelmistes iga-aastase 

majanduskasvu analüüsides kirjeldatud 

hävitava strateegia kordamiseks, mis ei 

toonud kaasa mingeid tähenduslikke 

majanduse elavnemise märke; usub, et 

neid elemente tuleks 2017. aasta 

eelarveprojekti koostamisel arvestada, et 

mitte korrata samu vigu, vaid seada selle 

asemel uute majanduslike väljavaadetega 

uued prioriteedid; 

Or. en 
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5. väljendab sellega seoses heameelt 

komisjoni püüdluste üle edendada Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfondide 

kasutamist, et toetada riigipõhistes 

soovitustes välja toodud peamisi 

prioriteete; võtab teadmiseks komisjoni 

ettepaneku struktuurireformi 

tugiprogrammi loomise kohta ja nõuab 

tungivalt, et komisjon tagaks rahaliste 

vahendite kasutamise majandusliku, 

sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse 

tugevdamiseks kooskõlas Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artikliga 174; 

5. väljendab sellega seoses kahetsust 

komisjoni püüdluste üle edendada Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfondide 

kasutamist, et toetada riigipõhistes 

soovitustes välja toodud peamisi 

prioriteete, ning on otsustavalt vastu 

komisjoni ettepanekule struktuurireformi 

tugiprogrammi loomise kohta; 

Or. en 
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6. väljendab kahetsust, et liidu eelarve on 

viimastel aastatel kaudselt kannatanud 

liikmesriikide silmakirjaliku käitumise 

tõttu, mis on pannud liikmesriigid 

suhtuma liidu eelarvesse tehtavasse 

osamaksu kui koormasse ja käsitlema 

seda kui kohandamisotstarbelist 

muutujat; nõuab sellega seoses veel 

suuremat paindlikkust liikmesriikide tehtud 

kulutuste suhtes konkreetsetes 

valdkondades, nagu investeeringud 

Euroopa Strateegiliste Investeeringute 

Fondi (EFSI) raames ning võitlus 

tööpuuduse, vaesuse ja ebavõrdsuse vastu, 

pidades silmas ka vajadust tegeleda 

tekkivate julgeolekuohtude ning rände- ja 

pagulaskriisiga; toonitab, et ELi eelarve 

investeerimiseelarvena võib anda eriti 

suure lisaväärtuse, hoogustades 

liikmesriikides majanduskasvu, 

konkurentsivõimet ja töökohtade loomist; 

juhib tähelepanu sellele, et liikmesriikide 

tehtavaid osamakseid liidu eelarvesse ei 

tohi käsitada kui kohandamisotstarbelist 

muutujat, mis sõltub makromajanduslikest 

tingimustest; kordab ka, et liidu eelarvel 

on lisaväärtus koostoime ja 

mastaabisäästu seisukohast; rõhutab 

isoleeritud ja äärealade erilist olukorda 

ning on seisukohal, et liikmesriikide 

struktuurse eelarvepuudujäägi arvutamisel 

6. nõuab sellega seoses veel suuremat 

paindlikkust liikmesriikide tehtud kulutuste 

suhtes konkreetsetes valdkondades, nagu 

avaliku sektori investeeringud teadus- ja 

arendustegevusse ning jätkusuutlikesse 

taristuprojektidesse ning võitlus 

tööpuuduse, vaesuse ja ebavõrdsuse vastu, 

pidades silmas ka vajadust tegeleda 

tekkivate julgeolekuohtude ning rände- ja 

pagulaskriisiga; toonitab, et ELi eelarve 

investeerimiseelarvena võib anda 

lisaväärtust, hoogustades liikmesriikides 

majanduskasvu ja töökohtade loomist; 

juhib tähelepanu sellele, et liikmesriikide 

tehtavaid osamakseid liidu eelarvesse ei 

tohi käsitada kui kohandamisotstarbelist 

muutujat, mis sõltub makromajanduslikest 

tingimustest; rõhutab isoleeritud ja 

äärealade erilist olukorda ning on 

seisukohal, et liikmesriikide struktuurse 

eelarvepuudujäägi arvutamisel ei tohiks 

võtta arvesse liikmesriikide poolt ELi 

eelarvesse tehtavaid osamakseid; 
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ei tohiks võtta arvesse liikmesriikide poolt 

ELi eelarvesse tehtavaid osamakseid; 

Or. en 
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8. toonitab asjaolu, et liidul on tulnud 

viimastel aastatel seista silmitsi arvukate 

kriisidega, millele tuleks leida terviklik 

lahendus; juhib tähelepanu asjaolule, et 

Süüria konfliktist tulenevat pagulaskriisi 

liidus ja naaberriikides ei ole veel 

lahendatud; märgib, et kõnealune kriis 

teravnes 2015. aastal ja jätkub 2016. aastal, 

kui varjupaiga otsimise eesmärgil liitu 

põgenevate pagulaste ja rändajate arv 

äkitselt järsult suurenes; rõhutab, et see on 

veelgi mõjutanud sisemist kriisi; rõhutab, 

et liidu eelarve võimaldas kriisile 

viivitamatult reageerida ja seda tuleks 

tugevalt ülespoole korrigeerida, et oleks 

võimalik tõhusalt rahastada kriisiga 

toimetulekut käsitleva ELi poliitika 

elluviimist, ning et ELi eelarvet tuleks 

tulevikus kasutada osana Euroopa 

lahendusest sellise hädaolukorraga 

toimetulekuks; 

8. toonitab asjaolu, et liikmesriikidel on 

tulnud viimastel aastatel seista silmitsi 

arvukate kriisidega, millele tuleks leida 

terviklik lahendus; juhib tähelepanu 

asjaolule, et Süüria konfliktist tulenevat 

pagulaskriisi liidus ja naaberriikides ei ole 

veel lahendatud; märgib, et kõnealune kriis 

teravnes 2015. aastal ja jätkub 2016. aastal, 

kui varjupaiga otsimise eesmärgil liitu 

põgenevate pagulaste ja rändajate arv 

äkitselt järsult suurenes; rõhutab, et see on 

veelgi mõjutanud sisemist kriisi; rõhutab, 

et liidu eelarve abil on üritatud kriisile 

viivitamatult reageerida ja seda tuleks 

tugevalt ümber suunata, et oleks võimalik 

tõhusalt rahastada kriisiga toimetulekut 

käsitleva ELi poliitika elluviimist, ning et 

ELi eelarvet tuleks tulevikus kasutada 

osana üldisest lahendusest sellise 

hädaolukorraga toimetulekuks; 

Or. en 
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10. väljendab heameelt EFSI 

vastuvõtmise üle, mis on üks peamisi 

vahendeid investeeringute edendamiseks 

ELi tasandil ning aitab hoogustada 

töökohtade loomist; märgib rahuloluga, et 

märkimisväärne hulk projekte ja Euroopa 

Investeerimisfondi toiminguid on juba 

heaks kiidetud ning et EFSI ja 

programmi „Horisont 2020‘‘ vahel on 

võimalik leida koostoimet; kutsub 

komisjoni üles aktiivselt hõlbustama 

koostoimet erinevate ELi fondide vahel ja 

võtma kasutusele jälgimissüsteemi ELi 

rahastamise kombineerimise 

tuvastamiseks; rõhutab vajadust kasutada 

nõuetekohaselt tulemustabelit; innustab 

liikmesriike ja eraõiguslikke isikuid EFSI 

kaudu pakutavaid rahalisi vahendeid täiel 

määral ära kasutama; tuletab meelde, et 

liidu eelarve on investeerimiskava 

selgroog, kuna sealt saadakse 8 miljardit 

eurot kulukohustuste ja maksete 

assigneeringuid, mida on vaja EFSI 

tagatisfondi eraldisteks, millest kokku 

3,38 miljardit eurot on juba võetud 2015. 

ja 2016. aasta eelarvetes kasutusele; 

tuletab meelde, et kulukohustuste 

koguvaru kasutati 2016. aastal sel 

eesmärgil täielikult ära, ning märgib, et 

vastavalt EFSI finantsselgitusele näeb 

komisjon sarnast stsenaariumi ette 2017. 

10. kordab oma muret seoses EFSIga, mis 

ei anna Euroopa majandusele mitte 

mingeid stiimuleid; kahetseb, et enamik 

pakutud projekte on juba varem 

kavandatud infrastruktuuri 

investeeringud, millel ei ole mingit 

tegelikku lisandväärtust; on sügavalt 

mures seoses asjaoluga, et mõned EFSI 

projektid ei ole kooskõlas säästva arengu 

põhimõtetega ega too kaasa mingit 

täiendavust; usub, et parim lahendus 

oleks parandada avaliku sektori 

investeeringute tootlikkust liikmeriikide 

tasandil, koos avaliku sektori tootlike 

investeeringute viivitamatu 

väljaarvamisega eelarve-eeskirjade 

kohaldamisest; 
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aasta eelarveprojektis; kordab võetud 

kohustust tugevdada programmi 

„Horisont 2020‘‘ ja Euroopa ühendamise 

rahastut iga-aastase eelarvemenetluse 

kaudu, et hüvitada võimalikult suures 

ulatuses EFSI läbirääkimiste käigus 

kokku lepitud kärped; 

Or. en 
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12. on seisukohal, et eelkõige noorte 

tööhõive algatuse kaudu on võimalik 

otsustavalt toetada liidu esmatähtsat 

eesmärki luua töökohti ja ergutada 

majanduskasvu; kordab võetud kohustust 

jätkata selle programmi rahastamist, et 

seda laiendada ja seeläbi pakkuda 

rohkematele noortele, sh ELi saabuvatele 

noortele rändajatele tõelist väljavaadet 

siseneda tööturule selliselt, et nad saavad 

kvaliteetse tööpakkumise või pakkumise 

jätkata õpinguid või õpipoisiõpet; peab 

kahetsusväärseks, et ELi 2016. aasta 

eelarve läbirääkimistel ei eraldatud uusi 

kulukohustusi noorte tööhõive algatuse 

täiendavaks rahastamiseks, samas on 

noorte tööpuuduse määr ELis kõigi aegade 

kõrgeim; tuletab meelde, et seda eesmärki 

tuleb kaaluda koos vajadusega edendada 

noorte liikuvust, mida toetatakse 

programmist „Erasmus+“; rõhutab seda, 

kui oluline on kolme institutsiooni 

(Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon) 

ühisavaldus 2016. aasta eelarve kohta, 

milles märgitakse, et noorte tööpuuduse 

vähendamine on endiselt tähtis ja ühine 

poliitiline prioriteet ning et kolm 

institutsiooni kinnitavad seda silmas 

pidades taas oma otsusekindlust kasutada 

parimal moel selleks eraldatavaid 

eelarvevahendeid, eelkõige noorte tööhõive 

12. peab kahetsusväärseks, et noorte 

tööhõive algatus ei ole suutnud otsustavalt 

toetada liidu esmatähtsat eesmärki luua 

töökohti ja ergutada majanduskasvu;  

kordab võetud kohustust vaadata läbi selle 

programmi toimimine ja tulemuslikkus, et 

seda laiendada ja seeläbi pakkuda 

rohkematele noortele, sh ELi saabuvatele 

noortele rändajatele tõelist väljavaadet 

siseneda tööturule selliselt, et nad saavad 

kvaliteetse tööpakkumise või pakkumise 

jätkata õpinguid või õpipoisiõpet; peab 

kahetsusväärseks, et kuigi noorte tööhõive 

algatus on eksisteerinud rohkem kui kaks 

aastat, on noorte tööpuuduse määr ELis 

endiselt kõigi aegade kõrgeim; tuletab 

meelde, et seda eesmärki tuleb kaaluda 

koos vajadusega edendada noorte liikuvust, 

mida toetatakse programmist „Erasmus+“; 

rõhutab seda, kui oluline on kolme 

institutsiooni (Euroopa Parlament, 

nõukogu ja komisjon) ühisavaldus 

2016. aasta eelarve kohta, milles 

märgitakse, et noorte tööpuuduse 

vähendamine on endiselt tähtis ja ühine 

poliitiline prioriteet ning et kolm 

institutsiooni kinnitavad seda silmas 

pidades taas oma otsusekindlust kasutada 

parimal moel selleks eraldatavaid 

eelarvevahendeid, eelkõige noorte tööhõive 

algatust; märgib, et vaatamata esialgsetele 
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algatust; märgib, et vaatamata esialgsetele 

viivitustele selle algatuse rakendamisel ja 

noorte tööhõive algatuse rakenduskavasid 

täitva asutuse määramise jätkuvale 

edasilükkamisele paljudes liikmesriikides, 

viitavad praegused eelarve täitmise 

näitajad täielikule vahendite kasutamise 

suutlikkusele; kutsub komisjoni üles 

esitama noorte tööhõive algatuse kohta 

hinnangu hiljemalt 2016. aasta aprilli 

lõpuks ja igal juhul õigeaegselt, et selle 

programmi pikendamine oleks võimalik 

lisada ELi 2017. aasta eelarvesse; rõhutab, 

et mitmeaastase finantsraamistiku 

vahehindamise käigus leitakse lõplik 

lahendus noorte tööhõive algatuse 

rahastamisele uute kulukohustuste 

assigneeringute kaudu kuni 2020. aastani; 

toonitab sellega seoses seda, kui oluline on 

anda Globaliseerumisega Kohanemise 

Euroopa Fondist toetust kuni 25-aastaste 

mittetöötavatele või mitteõppivatele 

noortele samas määras nagu töötajatele, 

kes saavad toetust noorte kõrge tööpuuduse 

määraga piirkondades; 

viivitustele selle algatuse rakendamisel ja 

noorte tööhõive algatuse rakenduskavasid 

täitva asutuse määramise jätkuvale 

edasilükkamisele paljudes liikmesriikides, 

viitavad praegused eelarve täitmise 

näitajad täielikule vahendite kasutamise 

suutlikkusele; kutsub komisjoni üles 

esitama noorte tööhõive algatuse kohta 

hinnangu hiljemalt 2016. aasta aprilli 

lõpuks ja igal juhul õigeaegselt, et selle 

programmi pikendamine oleks võimalik 

lisada ELi 2017. aasta eelarvesse; rõhutab, 

et mitmeaastase finantsraamistiku 

vahehindamise käigus leitakse lõplik 

lahendus noorte tööhõive algatuse 

rahastamisele uute kulukohustuste 

assigneeringute kaudu kuni 2020. aastani; 

toonitab sellega seoses seda, kui oluline on 

anda Globaliseerumisega Kohanemise 

Euroopa Fondist toetust kuni 25-aastaste 

mittetöötavatele või mitteõppivatele 

noortele samas määras nagu töötajatele, 

kes saavad toetust noorte kõrge tööpuuduse 

määraga piirkondades; 

Or. en 



 

AM\1088368ET.doc  PE579.732v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

2.3.2016 A8-0036/15 

Muudatusettepanek  15 

Marco Zanni, Marco Valli 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0036/2016 

Jens Geier 

2017. aasta eelarvemenetluse suunised – III jagu 

2016/2004(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 14 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

14. tuletab meelde Euroopa ametite olulist 

rolli ELi õigusaktide rakendamise ja 

seega ELi poliitikaeesmärkide – ühest 

küljest konkurentsivõime, majanduskasvu 

ja tööhõivega seotud eesmärkide ning 

teisest küljest praeguse rände- ja 

pagulaskriisi ohjamise eesmärgi – 

saavutamise tagamisel; nõuab seetõttu, et 

nii haldus- kui ka tegevusülesannete jaoks 

nähtaks ette piisavad rahalised ja 

inimressursid, et võimaldada ametitel täita 

neile antud ülesandeid ja saavutada 

parimaid võimalikke tulemusi; tuletab 

meelde, et rände- ja pagulaskriisiga 

seoses on justiits- ja siseküsimustega 

tegelevate ametite töötajate hulk ja 

assigneeringud 2015. ja 2016. aasta 

eelarves suurenenud; rõhutab siiski, et 

assigneeringuid on vaja 2017. aasta 

eelarves veelgi suurendada, et võimaldada 

asjaomastel ametitel suurenenud 

töökoormuse ja täiendavate ülesannetega 

toime tulla; palub lisaks komisjonil anda 

ajakohastatud ja konsolideeritud teavet 

ning esitada nende ametite kohta keskpika 

perspektiivi ja pikaajaline strateegia; 

14. nõuab, et Euroopa ametite roll tuleb 

täielikult läbi vaadata, tõstatades 

küsimuse, kas ei oleks võimalik nende 

ülesandeid täita ja eesmärke saavutada 

paremini olemasolevate komisjoni 

peadirektoraatides, et vältida ülesannete 

ja kulude dubleerimist ja parandada 

läbipaistvust; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/16 

Muudatusettepanek  16 

Marco Zanni, Marco Valli 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0036/2016 
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2017. aasta eelarvemenetluse suunised – III jagu 

2016/2004(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 14 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  14 a. nõuab ELi halduskulutuste 

vähendamist, arvestades majanduslikke 

piiranguid mitmes liikmesriigis; 

Or. en 
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Punkt 17 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

17. tunnistab, et vaatamata sellele, et 

rände- ja pagulaskriisiga tegelemiseks 

võeti 2015. ja 2016. aasta peale jaotatuna 

kasutusele märkimisväärses mahus 

eelarvevahendeid, ei ole lahendust ikka 

veel leitud – ei liidusiseselt ega väljaspool 

liitu pagulaste päritoluriikides; toonitab 

siiski, et eelarvevahendid on ebapiisavad ja 

selle kriisi lahendamiseks on vaja 

märkimisväärses mahus täiendavaid 

rahalisi vahendeid, sest pagulaste ja 

rändajate arvu kasvu ei saa lugeda ajutiseks 

nähtuseks; toonitab, et otsida tuleks 

pikemaajalisi lahendusi mitte ainult iga-

aastase eelarvemenetluse käigus, vaid ka 

mitmeaastase finantsraamistiku eelseisva 

vahehindamise käigus; palub tungivalt 

komisjonil esitada keskmise pikkusega ja 

pikaajaline poliitiline ja rahastamiskava, et 

tegeleda rändekriisiga ja selle mõjuga 

2017. aasta eelarvele; märgib, et kõiki ELi 

rahastatud meetmeid tuleks pidada 

investeeringuks, mille eesmärk on püüda 

lahendada pagulas- ja rändeprobleemid; 

rõhutab vajadust tegeleda rände 

algpõhjustega, parandades elamistingimusi, 

eriti parema hariduse ja meditsiiniteenuste 

ning taristusse investeerimiseks suuremate 

toetuste kaudu rändajate päritoluriikides 

või riikides, kus nad kõigepealt varjupaika 

otsivad; rõhutab, et rände- ja 

17. tunnistab, et vaatamata sellele, et 

rände- ja pagulaskriisiga tegelemiseks 

võeti 2015. ja 2016. aasta peale jaotatuna 

kasutusele märkimisväärses mahus 

eelarvevahendeid, ei ole lahendust ikka 

veel leitud – ei liidusiseselt ega väljaspool 

liitu pagulaste päritoluriikides; toonitab 

siiski, et eelarvevahendid on ebapiisavad ja 

selle kriisi lahendamiseks tuleks teistelt 

eelarveridadelt ümber suunata 
märkimisväärses mahus täiendavaid 

rahalisi vahendeid, sest pagulaste ja 

rändajate arvu kasvu ei saa lugeda ajutiseks 

nähtuseks; toonitab, et otsida tuleks 

pikemaajalisi lahendusi mitte ainult iga-

aastase eelarvemenetluse käigus, vaid ka 

mitmeaastase finantsraamistiku eelseisva 

vahehindamise käigus; palub tungivalt 

komisjonil esitada keskmise pikkusega ja 

pikaajaline poliitiline ja rahastamiskava, et 

tegeleda rändekriisiga ja selle mõjuga 

2017. aasta eelarvele; märgib, et kõiki ELi 

rahastatud meetmeid tuleks pidada 

investeeringuks, mille eesmärk on püüda 

lahendada pagulas- ja rändeprobleemid; 

rõhutab vajadust tegeleda rände 

algpõhjustega, parandades elamistingimusi, 

eriti parema hariduse ja meditsiiniteenuste 

ning taristusse investeerimiseks suuremate 

toetuste kaudu rändajate päritoluriikides 

või riikides, kus nad kõigepealt varjupaika 
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varjupaigakriisi rahastamine ei tohiks 

kahjustada või takistada muude oluliste 

ELi poliitikameetmete rakendamist; 

otsivad; rõhutab, et rände- ja 

varjupaigakriisi rahastamine ei tohiks 

kahjustada või takistada muude oluliste 

ELi poliitikameetmete rakendamist; 

Or. en 
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Punkt 21 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

21. väljendab heameelt kavandatult 

3 miljardi euro suuruse Türgi 

pagulasrahastu põhimõtte ja eesmärkide 

üle ning nõuab tungivalt, et kõik 

liikmesriigid täidaksid oma poliitilised 

lubadused ja annaksid Türgi 

pagulasrahastu paketile piisavat rahalist 

toetust; on kindlalt nõuks võtnud 

kohaldada kõiki poliitilisi ja 

institutsioonilisi survevahendeid, 

tagamaks, et liikmesriigid täidavad oma 

lubadused seoses panustamisega Süüria 

piirkondlikku usaldusfondi, Aafrika jaoks 

mõeldud hädaolukorra usaldusfondi ja 

Türgi pagulasrahastusse; ootab komisjonilt 

selgitust selle kohta, kuidas tuleks liidu 

osamaks teha kättesaadavaks liidu 2016. ja 

2017. aasta eelarve vastavate ülemmäärade 

piires; kritiseerib asjaolu, et nõukogu ja 

komisjon jätsid Euroopa Parlamendi 

kõrvale rahastu loomise ja liidu osamaksu 

kasutuselevõtmise aruteludest, nagu näitab 

komisjoni teadaanne, et komisjon kavatseb 

rahastada liidu osamaksu vahendite 

ümberpaigutamisega liidu hiljuti vastu 

võetud 2016. aasta eelarves ning 2017. 

aasta eelarve varude varasema 

kasutamisega; rõhutab lisaks vajadust 

suurendada ELi väliskulutuste mõju; 

kutsub komisjoni üles koostama 

ettepanekuid, kuidas suurendada ELi 

21. väljendab muret seoses 3 miljardi euro 

suuruse Türgi pagulasrahastu ja selle 

kasutamisega Türgi ametivõimude poolt; 

nõuab põhjalikku ja järjekindlat 

järelevalvet nende vahendite üle; on 

otsustanud kohaldada kõiki poliitilisi ja 

institutsioonilisi survevahendeid, 

tagamaks, et liikmesriigid täidavad oma 

lubadused seoses panustamisega Süüria 

piirkondlikku usaldusfondi, Aafrika jaoks 

mõeldud hädaolukorra usaldusfondi ja 

Türgi pagulasrahastusse; ootab komisjonilt 

selgitust selle kohta, kuidas tuleks liidu 

osamaks teha kättesaadavaks liidu 2016. ja 

2017. aasta eelarve vastavate ülemmäärade 

piires; kritiseerib asjaolu, et nõukogu ja 

komisjon jätsid Euroopa Parlamendi 

kõrvale rahastu loomise ja liidu osamaksu 

kasutuselevõtmise aruteludest, nagu näitab 

komisjoni teadaanne, et komisjon kavatseb 

rahastada liidu osamaksu vahendite 

ümberpaigutamisega liidu hiljuti vastu 

võetud 2016. aasta eelarves ning 2017. 

aasta eelarve varude varasema 

kasutamisega; rõhutab lisaks vajadust 

suurendada ELi väliskulutuste mõju; 

kutsub komisjoni üles koostama 

ettepanekuid, kuidas suurendada ELi 

väliste rahastamisvahendite vahelist 

sünergiat ja muuta nende strateegiline 

lähenemine sidusamaks; on seisukohal, et 
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väliste rahastamisvahendite vahelist 

sünergiat ja muuta nende strateegiline 

lähenemine sidusamaks; on seisukohal, et 

kõnealused usaldusfondid ja 

pagulasrahastu ei asu ELi eelarve sees ega 

sellest väljaspool, mistõttu puudub 

ühendusemeetodiga ette kirjutatud vajalik 

aruandekohustus ja demokraatlik protsess, 

ning kavatseb seetõttu hoolikalt jälgida 

fondide ja rahastu loomist ning 

rakendamist; rõhutab, et ülalnimetatud 

meetmetega rikutakse selgelt Euroopa 

Parlamendi kui ühe eelarvepädeva 

institutsiooni õigusi; 

kõnealused usaldusfondid ja 

pagulasrahastu ei asu ELi eelarve sees ega 

sellest väljaspool, mistõttu puudub 

ühendusemeetodiga ette kirjutatud vajalik 

aruandekohustus ja demokraatlik protsess, 

ning kavatseb seetõttu hoolikalt jälgida 

fondide ja rahastu loomist ning 

rakendamist; rõhutab, et ülalnimetatud 

meetmetega rikutakse selgelt Euroopa 

Parlamendi kui ühe eelarvepädeva 

institutsiooni õigusi; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

25. toonitab, et Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide rakendamine peaks 

saavutama 2017. aastal täiskiiruse, ning 

hoiatab liiga väikeste maksete 

assigneeringute eelarvesse kandmise eest, 

sest arvestada tuleks suuremat 

ärakasutamise määra; innustab komisjoni 

oma eelarveprojektis määrama makseid 

kindlaks vajalikul tasemel; tunneb muret 

rakenduskavade hilise vastuvõtmise ja 

selle pärast, et mitmeaastase 

finantsraamistiku teisel poolel võib 

tekkida uuesti maksmata arvete 

mahajäämus; julgustab komisjoni tegema 

aktiivset koostööd liikmesriikidega ning 

nõuab, et liikmesriigid teeksid kõik, mis 

võimalik, et tagada programmis osalevate 

asutuste kiire määramine, kuna nende 

asutuste puudumine on olnud praeguste 

viivituste peamine põhjus; peab 

tervitatavaks komisjoni valmisolekut teha 

liikmesriikidega nõudmisel tihedat 

koostööd, eelkõige vajaduse korral 

rakenduskavade kohandamise osas, et 

võimaldada tugevamat sünergiat Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfondide ning 

pagulaskriisiga seotud siseprobleemide 

vahel; 

25. nõuab, et Euroopa liidu eelarves ei 

suurendataks kulukohustuste 

assigneeringuid enne, kui on täielikult 

stabiliseeritud tasumata maksete taotluste 
mahajäämus; 

Or. en 
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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. kordab pooldavat seisukohta liidu 

omavahendite süsteemi vajaliku põhjaliku 

reformimise osas; 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; 

Or. en 

 

 


