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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  B a. arvestades, et ELis nõrga majanduse 

elavdamise, uue varjatud kriisi 

kujunemise ja suurenevate erinevuste 

tasakaalustamiseks tuleb liidu eelarvet 

sellisel määral suurendada, et tagada 

järgmise aasta eelarves piisavate 

vahendite olemasolu, pöörates erilist 

tähelepanu programmidele ja 

projektidele, mille eesmärk on toetada 

majanduskasvu ja inimväärsete 

töökohtade loomist, kaotada vaesus ning 

investeerida arukasse, säästvasse ja 

keskkonnahoidlikku majanduskasvu ja 

arengusse; rõhutab, et vahendite 

suurendamise aluseks peaks olema nende 

liikmesriikide osamaksude suurendamine, 

kelle kogurahvatulu ja sissetulek inimese 

kohta on suurimad, et parandada praegu 

kehtivaid kallutatud ja ebaõiglasi 

jaotamispõhimõtteid; kordab, et on 

hädavajalik suurendada liikmesriikidele 

ja eriti majanduslanguse all 

kannatavatele liikmesriikidele antavaid 

toetusi, et investeerida taristusse, 

sotsiaalvaldkonda, teadusuuringutesse, 

innovatsiooni ja arengusse; 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

1. märgib, et liidu eelarve on osutunud 

väga oluliseks vahendiks hiljutiste kriiside 

lahendamisel ja sellistele vajadustele 

reageerimisel, mida ei osatud aastaid 

2014–2020 hõlmava mitmeaastase 

finantsraamistiku läbirääkimiste käigus 

tingimata ette näha, nt Euroopa 

Strateegiliste Investeeringute Fond (EFSI), 

rände- ja pagulaskriis või geopoliitilised 

pinged ELi naabruses, mis on põhjustanud 

terve rea tõsiseid probleeme ja 

hädaolukordi, samal ajal kui majanduse 

elavnemise kiirus ja investeerimine on 

ELis potentsiaalsest väiksem ning 

jätkuvalt püsib investeeringute 

puudujääk; 

1. rõhutab, et liidu eelarvet tuleks 

kasutada nii, et esiplaanile seataks 

tegelikku lähenemist, integratsiooni ja 

ühtekuuluvust tagavad meetmed, mis 

põhinevad sotsiaalsel arengul ja 

solidaarsusel, inimväärsete, kvaliteetsete 

ja stabiilsete töökohtade kaitsmisel ja 

nende loomise toetamisel, loodusvarade 

säästlikul kasutamisel ja 

keskkonnakaitsel; juhib tähelepanu 

sellele, et liidu eelarve on osutunud 

ebapiisavaks, vaatamata selle 

potentsiaalile saada oluliseks vahendiks 

hiljutiste kriiside lahendamisel ja sellistele 

vajadustele reageerimisel, mida ei osatud 

aastaid 2014–2020 hõlmava mitmeaastase 

finantsraamistiku läbirääkimiste käigus 

tingimata ette näha, nt Euroopa 

Strateegiliste Investeeringute Fond (EFSI), 

rände- ja pagulaskriis või geopoliitilised 

pinged ELi naabruses, mis on põhjustanud 

terve rea tõsiseid probleeme ja 

hädaolukordi, samal ajal kui majanduse 

elavnemise aeglustumine ja 

investeerimistaseme jätkuv langus nii 

avalikus kui ka erasektoris alla 

potentsiaalse taseme on viinud 
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investeeringute puudujäägini ja 

ebavõrdsuse süvenemiseni ELi 

liikmesriikide, piirkondade ja kodanike 

vahel; 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  1 a. rõhutab asjaolu, et ELi 

kokkuhoiupoliitika on liikmesriikides 

tekitanud surve alandada reaalpalku ning 

see pikendab majandus- ja sotsiaalset 

kriisi; on arvamusel, et eelarvevahendeid 

tuleks kasutada selleks, et toetada 

liikmesriikides reaalpalkade tõstmisega 

seotud pingutusi ja võitlust sotsiaalse 

dumpingu vastu; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

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 

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 
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tuleks arvutada mitmeaastase 

finantsraamistiku ülemmäärasid ületavalt, 

nii nagu see on kulukohustuste puhul; 

ootab, et see probleem lahendataks 

mitmeaastase finantsraamistiku 

vahehindamise käigus; 

tuleks arvutada mitmeaastase 

finantsraamistiku ülemmäärasid ületavalt, 

nii nagu see on kulukohustuste puhul; on 

seisukohal, et mitmeaastase 

finantsraamistiku põhjalikku 

läbivaatamist tuleks vaadelda 

võimalusena kõrvaldada puudused 

olulisemates punktides ja käsitleda liidu 

eelarves tekkida võivaid kriise, tagada 

mõistlikul tasemel paindlikkus ja 

kehtestada kõrgemad ülemmäärad kõige 

tähtsamate ELi programmide 

eelarveridade vahenditele, pöörates erilist 

tähelepanu sotsiaalsele arengule; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  2 a. rõhutab ühtse Euroopa 

investeerimisstrateegia vajadust ELi 

säästva arengu ja tööhõive 

investeerimisprogrammina mahus 

vähemalt 2 % ELi sisemajanduse 

koguproduktist aastas 10 aasta jooksul 

ning mis täiendaks liikmesriikide 

sarnaseid riiklikke investeerimispüüdlusi; 

märgib, et selline investeerimisprogramm 

oleks osaliselt iserahastav SKP suurema 

kasvu ja maksutulude kaudu; palub 

komisjonil ja nõukogul näha oma 

ettepanekus 2017. aasta eelarve kohta ette 

vajalikud rahalised lisavahendid; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

Majandusprognoose arvestav ja 

majanduspoliitika koordineerimise 

Euroopa poolaastaga kooskõlas olev 

eelarve koostamine 

Majandusprognoose arvestav ja Euroopa 

poliitika koordineerimisega kooskõlas 

olev eelarve koostamine 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 2 a (uus) (pärast 2. alapealkirja) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  2 a. nõuab nende riikide majanduse 

toetamiseks, kelle tegevusse on sekkunud 

troika, hädaolukorra lahendamise 

plaanide väljatöötamist, mille kaudu oleks 

võimalik anda nende käsutusse rahalisi 

vahendeid ja teha neile ühtse turu ja 

ühtse poliitika rakendamisel vajalikke 

erandeid; 

Or. en 
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Punkt 3 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

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 

3. võtab teadmiseks komisjoni 

majandusprognoosi Euroopa kohta (sügis 

2015), milles viidatakse majanduse väga 

tagasihoidlikule ja aeglasele elavnemisele, 

mis on endiselt väiksem ELi 

potentsiaalsest kasvust; rõhutab siiski, et 

seda elavnemist on vaja toetada 

majanduskasvu põhialuste tugevdamise 

kaudu, et ergutada töökohtade loomist ja 

naasta kiiresti 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; peab 

kahetsusväärseks asjaolu, et ebavõrdsus 

ELi piirkondade ja liikmesriikide 

majandus- ja sotsiaalaspektides on püsiv 

ja süvenev, ning juhib tähelepanu kõige 

vaesemate ja kõige rikkamate inimeste 

vahelise lõhe suurenemisele Euroopas; 

võtab ühtlasi teadmiseks uued tekkinud 

probleemid, nagu tärkava turumajandusega 

riikide majanduskasvu ning 

maailmakaubanduse aeglustumise risk, 

kusjuures eriti suur surve tuleneb 
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jätkuvad geopoliitilised pinged; volatiilsusest Hiina turgudel, vajaduse 

lahendada rände- ja pagulaskriis ning 

jätkuvad geopoliitilised pinged; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

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. 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; rõhutab, 

et tuleks jätkata pingutusi investeeringute 

suurendamiseks, eelkõige niisuguseid 

uusi rahastamisvahendeid luues, mis 

põhinevad uuel Euroopa avaliku sektori 

investeeringute kaval, mida rahastatakse 

rohkem ühtlustatud ja progressiivsel 

maksustamissüsteemil põhinevatest uutest 

omavahenditest; on seisukohal, et 

liikmesriikide struktuurse 

eelarvepuudujäägi arvutamisel ei tohiks 

võtta arvesse liikmesriikide ELi eelarvesse 

tehtavaid osamakseid; usub, et neid kahte 

elementi tuleks 2017. aasta eelarveprojekti 

koostamisel arvestada, kuna see peaks 

aitama selgitada välja prioriteedid 

majanduse kontekstis; nõuab seetõttu 

suuremat koostoimet ja täiendavust 
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eelkõige riiklike investeerimismeetmete 

vahel liikmesriikide eelarvetes ja liidu 

eelarve vahel, eriti nende meetmete puhul, 

mille eesmärk on toetada kasvu ja 

püsivate töökohtade loomist, kuna need 

kujutavad endast ELi nurgakivi;  

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

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 heameelt 

komisjoni püüdluste üle edendada Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfondide 

kasutamist, et toetada peamisi prioriteete; 

peab väga kahetsusväärseks, et ELi 

2016. aasta eelarve läbirääkimistel peatati 

noorte tööhõive algatuse rahastamine 

pärast selle rakendamise esimest aastat 

vaatamata sellele, et noorte töötuse tase 

ELis on endiselt kõrgem kui kunagi 

varem ning nõuab viivitamatut hinnangu 

andmist ja algatuse uuesti kasutusele 

võtmist; 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; 

Or. en 
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7. märgib ja avaldab kahetsust, et 

ettevõtete tulumaksu vältimine on 

liikmesriikides kaasa toonud tohutu 

maksutulu vähenemise ja seetõttu ka nende 

ELi eelarvesse tehtavate osamaksete 

vähenemise; on lisaks seisukohal, et selline 

ebaõiglane maksukonkurents tähendab 

mõnel juhul SKP ülekandmist ühest 

liikmesriigist teise ja kogurahvatulu 

ülekandmist EList väljaspool asuvatesse 

maksuparadiisidesse, vähendades seega 

liikmesriikide summaarseid osamakseid 

ELi eelarvesse; 

7. märgib ja avaldab kahetsust, et 

ettevõtete tulumaksu vältimine on 

liikmesriikides kaasa toonud tohutu 

maksutulu vähenemise ja seetõttu ka nende 

ELi eelarvesse tehtavate osamaksete 

vähenemise; on lisaks seisukohal, et selline 

ebaõiglane maksukonkurents tähendab 

mõnel juhul SKP ülekandmist ühest 

liikmesriigist teise ja kogurahvatulu 

ülekandmist EList väljaspool asuvatesse 

maksuparadiisidesse, vähendades seega 

liikmesriikide summaarseid osamakseid 

ELi eelarvesse; kutsub kõiki liikmesriike 

üles toetama ja võtma konkreetseid 

meetmeid, et aktiivselt võidelda 

korruptsiooni vastu avalike hangete 

valdkonnas; 

Or. en 

 


