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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 C a. arvestades, et Ühendkuningriigi 

rahvahääletuse tulemus näitab, et vaja on 

teistsugust Euroopat, mis tuleb ehitada 

üles elanike nõusolekul, kes ootavad 

konkreetseid otsuseid sotsiaalküsimustes, 

nagu tööhõive, läbipaistvuse ja heaolu 

valdkonnas ning ütlevad lahti 

kokkuhoiumeetmetest; 
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Punkt 6 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

6. on seisukohal, et mitmeaastase 

finantsraamistiku läbivaatamisel 

2016. aastal tuleks hinnata mitmesuguseid 

tõsiseid kriise ja uusi poliitilisi algatusi 

ning nende eelarvemõju, mida 

mitmeaastase finantsraamistiku 

vastuvõtmise ajal ette ei nähtud; märgib 

muu hulgas ära rände- ja pagulaskriisi, 

liiduvälised hädaolukorrad, liidusisesed 

julgeolekuprobleemid, kriisi 

põllumajanduses, Euroopa Strateegiliste 

Investeeringute Fondi (EFSI) rahastamise, 

ELi eelarve maksekriisi, töötuse püsivalt 

kõrge määra, eriti noorte seas, ning vaesuse 

ja sotsiaalse tõrjutuse; juhib peale selle 

tähelepanu kliimamuutusi käsitlevale 

hiljutisele rahvusvahelisele kokkuleppele ja 

arengupoliitikale avalduva surve 

suurenemisele; täheldab, et täiendavate 

pakiliste vajaduste rahastamiseks peeti 

vajalikuks mitmeaastase finantsraamistiku 

paindlikkusmehhanismide ja erivahendite 

erandlikku kasutamist, sest mitmeaastase 

finantsraamistiku ülemmäärad osutusid 

mõnes rubriigis liiga piiratuks; on 

seisukohal, et viimase kahe aasta jooksul 

on mitmeaastane finantsraamistik viidud 

sisuliselt selle võimaluste piirideni; 

6. on seisukohal, et mitmeaastase 

finantsraamistiku läbivaatamisel 

2016. aastal tuleks hinnata mitmesuguseid 

tõsiseid kriise ja uusi poliitilisi algatusi 

ning nende eelarvemõju, mida 

mitmeaastase finantsraamistiku 

vastuvõtmise ajal ette ei nähtud; märgib 

muu hulgas ära rände- ja pagulaskriisi, 

sügava finantskriisi ja äärmuslikud 

kokkuhoiumeetmed, liiduvälised 

hädaolukorrad, liidusisesed 

julgeolekuprobleemid, kriisi 

põllumajanduses, Euroopa Strateegiliste 

Investeeringute Fondi (EFSI) rahastamise, 

ELi eelarve maksekriisi, töötuse püsivalt 

kõrge määra, eriti noorte seas, ning vaesuse 

ja sotsiaalse tõrjutuse; juhib peale selle 

tähelepanu kliimamuutusi käsitlevale 

hiljutisele rahvusvahelisele kokkuleppele ja 

arengupoliitikale avalduva surve 

suurenemisele; täheldab, et täiendavate 

pakiliste vajaduste rahastamiseks peeti 

vajalikuks mitmeaastase finantsraamistiku 

paindlikkusmehhanismide ja erivahendite 

erandlikku kasutamist, sest mitmeaastase 

finantsraamistiku ülemmäärad osutusid 

mõnes rubriigis liiga piiratuks; on 

seisukohal, et viimase kahe aasta jooksul 
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on mitmeaastane finantsraamistik viidud 

sisuliselt selle võimaluste piirideni; 
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Punkt 6 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

6. on seisukohal, et mitmeaastase 

finantsraamistiku läbivaatamisel 

2016. aastal tuleks hinnata mitmesuguseid 

tõsiseid kriise ja uusi poliitilisi algatusi 

ning nende eelarvemõju, mida 

mitmeaastase finantsraamistiku 

vastuvõtmise ajal ette ei nähtud; märgib 

muu hulgas ära rände- ja pagulaskriisi, 

liiduvälised hädaolukorrad, liidusisesed 

julgeolekuprobleemid, kriisi 

põllumajanduses, Euroopa Strateegiliste 

Investeeringute Fondi (EFSI) rahastamise, 

ELi eelarve maksekriisi, töötuse püsivalt 

kõrge määra, eriti noorte seas, ning vaesuse 

ja sotsiaalse tõrjutuse; juhib peale selle 

tähelepanu kliimamuutusi käsitlevale 

hiljutisele rahvusvahelisele kokkuleppele ja 

arengupoliitikale avalduva surve 

suurenemisele; täheldab, et täiendavate 

pakiliste vajaduste rahastamiseks peeti 

vajalikuks mitmeaastase finantsraamistiku 

paindlikkusmehhanismide ja erivahendite 

erandlikku kasutamist, sest mitmeaastase 

finantsraamistiku ülemmäärad osutusid 

mõnes rubriigis liiga piiratuks; on 

seisukohal, et viimase kahe aasta jooksul 

on mitmeaastane finantsraamistik viidud 

6. on seisukohal, et mitmeaastase 

finantsraamistiku läbivaatamisel 

2016. aastal tuleks hinnata mitmesuguseid 

tõsiseid kriise ja uusi poliitilisi algatusi 

ning nende eelarvemõju, mida 

mitmeaastase finantsraamistiku 

vastuvõtmise ajal ette ei nähtud; märgib 

muu hulgas ära tõsise majandus- ja 

finantskriisi, ebavõrdsuse suurenemise 

liikmesriikide piires ja nende vahel ning 

piirkondade piires ja nende vahel, rände- 

ja pagulaskriisi, liiduvälised 

hädaolukorrad, liidusisesed 

julgeolekuprobleemid, kriisi 

põllumajanduses, Euroopa Strateegiliste 

Investeeringute Fondi (EFSI) rahastamise, 

ELi eelarve maksekriisi, töötuse püsivalt 

kõrge määra, eriti noorte seas, ning vaesuse 

ja sotsiaalse tõrjutuse; juhib peale selle 

tähelepanu kliimamuutusi käsitlevale 

hiljutisele rahvusvahelisele kokkuleppele ja 

arengupoliitikale avalduva surve 

suurenemisele; täheldab, et täiendavate 

pakiliste vajaduste rahastamiseks peeti 

vajalikuks mitmeaastase finantsraamistiku 

paindlikkusmehhanismide ja erivahendite 

erandlikku kasutamist, sest mitmeaastase 
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sisuliselt selle võimaluste piirideni; finantsraamistiku ülemmäärad osutusid 

mõnes rubriigis liiga piiratuks; on 

seisukohal, et viimase kahe aasta jooksul 

on mitmeaastane finantsraamistik viidud 

sisuliselt selle võimaluste piirideni; 

Or. en 
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Punkt 7 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

7. rõhutab, et ELi eelarve peab vastama 

ELi poliitilistele ja strateegilistele 

prioriteetidele ning tagama tasakaalu 

pikaajaliste prioriteetide ja uute 

probleemide vahel; rõhutab sellega seoses, 

et ELi eelarve peab täitma põhirolli ühiselt 

kokku lepitud strateegia „Euroopa 2020“ 

täitmisel, mis kujutab endast ELi peamist 

suunda ja üldist prioriteeti; on seetõttu 

veendunud, et mitmeaastase 

finantsraamistiku läbivaatamine peaks 

hõlmama kvalitatiivset analüüsi selle 

kohta, kas ja kui suures ulatuses on selles 

strateegias sätestatud eesmärgid täidetud; 

nõuab kindlalt, et hindamisel esitataks ka 

prognoos selle kohta, kas praeguse 

mitmeaastase finantsraamistiku 

järelejäänud aastateks selle strateegia 

toetuseks eraldatud rahalistest vahenditest 

piisab strateegia edukaks rakendamiseks; 

7. rõhutab, et ELi eelarve peab vastama 

ELi poliitilistele ja strateegilistele 

prioriteetidele ning tagama tasakaalu 

pikaajaliste prioriteetide ja uute 

probleemide vahel; rõhutab sellega seoses, 

et ELi eelarve peab täitma põhirolli ühiselt 

kokku lepitud strateegia „Euroopa 2020“ 

täitmisel, mis kujutab endast ELi peamist 

suunda ja üldist prioriteeti; on seetõttu 

veendunud, et mitmeaastase 

finantsraamistiku läbivaatamine peaks 

hõlmama kvalitatiivset analüüsi selle 

kohta, kas ja kui suures ulatuses on selles 

strateegias sätestatud eesmärgid täidetud; 

nõuab kindlalt, et hindamisel esitataks ka 

prognoos selle kohta, kas praeguse 

mitmeaastase finantsraamistiku 

järelejäänud aastateks selle strateegia 

toetuseks ette nähtud rahalistest 

vahenditest piisab ja kas need eraldatakse 

asjakohaselt strateegia edukaks 

rakendamiseks; 

Or. en 
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Punkt 12 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

12. rõhutab, et pagulas- ja rändekriisi 

algpõhjustega tegelemiseks on võetud 

kasutusele märkimisväärsed, kuid endiselt 

ebapiisavad eelarvevahendid, suurendades 

rubriiki 4 kuuluvate ELi eriprogrammide 

rahalisi vahendeid; tuletab meelde võetud 

meetmeid, näiteks 2015. aastal jaotati 

rände ja pagulastega seotud meetmete 

toetamiseks ümber 170 miljonit eurot, 

2016. aastal kiideti heaks täiendava 

130 miljoni euro suunamine rände ja 

pagulastega seotud tegevuseks rubriigi 4 

raames ning 430 miljonit eurot jaotati 

ümber ühinemiseelse abi 

rahastamisvahendi, arengukoostöö 

rahastamisvahendi ja naabruspoliitika 

rahastamisvahendi raames; tuletab samuti 

meelde, et rände- ja pagulaskriisi 

välismõõtmega tegelemiseks on komisjon 

teinud mitmesuguseid ELi eelarvele mõju 

avaldavaid lisaettepanekuid, nagu 

ettepanek luua ELi usaldusfondid (Madadi 

fond ja hädaolukorra usaldusfond Aafrika 

jaoks, mille hinnanguline esialgne mõju 

eelarvele on vastavalt 570 miljonit eurot ja 

405 miljonit eurot) ning Türgi 

pagulasrahastu, mille jaoks antakse ELi 

eelarvest 1 miljard eurot, võtmata arvesse 

võimalikku täiendavat rahastust; rõhutab, 

et muud kavandatud meetmed, millest 

12. rõhutab, et pagulas- ja rändekriisi 

tegelemiseks on võetud kasutusele 

märkimisväärsed, kuid endiselt ebapiisavad 

eelarvevahendid, suurendades rubriiki 4 

kuuluvate ELi eriprogrammide rahalisi 

vahendeid; tuletab meelde võetud 

meetmeid, näiteks 2015. aastal jaotati 

rände ja pagulastega seotud meetmete 

toetamiseks ümber 170 miljonit eurot, 

2016. aastal kiideti heaks täiendava 

130 miljoni euro suunamine rände ja 

pagulastega seotud tegevuseks rubriigi 4 

raames ning 430 miljonit eurot jaotati 

ümber ühinemiseelse abi 

rahastamisvahendi, arengukoostöö 

rahastamisvahendi ja naabruspoliitika 

rahastamisvahendi raames; märgib peale 

selle, et komisjon on teinud mitmesuguseid 

ELi eelarvele mõju avaldavaid 

lisaettepanekuid, nagu ettepanek luua ELi 

usaldusfondid (Madadi fond ja 

hädaolukorra usaldusfond Aafrika jaoks, 

mille hinnanguline esialgne mõju eelarvele 

on vastavalt 570 miljonit eurot ja 

405 miljonit eurot) ning Türgi 

pagulasrahastu, mille jaoks antakse ELi 

eelarvest 1 miljard eurot, võtmata arvesse 

võimalikku täiendavat rahastust; rõhutab, 

et muud kavandatud meetmed, millest 

komisjon on teada andnud (näiteks 
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komisjon on teada andnud (näiteks 

„Londoni lubadus“), või üritused (näiteks 

ELi-Türgi tippkohtumine 18. märtsil 2016) 

avaldavad liidu eelarvele lisasurvet; 

rõhutab, et täiendavad tulevased 

eelarvevahendid peaksid ühtlasi 

võimaldama kõige haavatavamate 

rändajate kaasamist, sh eriti naised, lapsed 

ja LGBTI; on aga mures, et ELi ees 

seisvate probleemide ulatuslikkuse tõttu on 

vaja võtta lisameetmeid; 

„Londoni lubadus“), või üritused (näiteks 

ELi-Türgi tippkohtumine 18. märtsil 2016) 

avaldavad liidu eelarvele lisasurvet; 

rõhutab, et täiendavad tulevased 

eelarvevahendid peaksid ühtlasi 

võimaldama kõige haavatavamate 

rändajate kaasamist, sh eriti naised, lapsed 

ja LGBTI; on aga mures, et ELi ees 

seisvate probleemide ulatuslikkuse tõttu on 

vaja võtta lisameetmeid; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

13. tõdeb, et rände- ja pagulaskriisi ulatust 

ning selle probleemiga tegelemiseks 

komisjoni poolt võetud meetmete 

finantsmõju ei oleks saanud mitmeaastase 

finantsraamistiku (2014–2020) üle 

otsustamise ajal ette näha; toob esile 

asjaolu, et piisavate vahendite puudumise 

tõttu on EL pidanud looma 

sihtotstarbelised nn satelliitvahendid, mida 

rahastatakse ühiselt liikmesriikide poolt ja 

ELi eelarvest ning Euroopa Arengufondist, 

nagu ELi usaldusfondid (Madadi fond ning 

ELi hädaolukorra usaldusfond Aafrika 

jaoks) ja Türgi pagulasrahastu; tuletab 

meelde, et kuna puudub üldine 

eelarvestrateegia, mis käsitleks rände- ja 

pagulasriisi, jäi Euroopa Parlament ELi 

eelarvevahendite kasutamise otsusest 

kõrvale; rõhutab, et selliste vahendite 

paljusus tekitab ELis aruandekohustuse ja 

demokraatliku kontrolli probleemi, millele 

tuleb leida lahendus; peab peale selle 

kahetsusväärseks, et liikmesriigid ei ole 

usaldusfondidesse teinud kaugeltki mitte 

selliseid osamaksusid, nagu eeldati, mis 

nõrgestab nende fondide edukust; kordab, 

et palub liikmesriikidel täita oma 

kohustused ja ülesanded viivitamata; 

13. tõdeb, et rände- ja pagulaskriisi ulatust 

ning selle probleemiga tegelemiseks 

komisjoni poolt võetud meetmete 

finantsmõju ei oleks saanud mitmeaastase 

finantsraamistiku (2014–2020) üle 

otsustamise ajal ette näha; toob esile 

asjaolu, et piisavate vahendite puudumise 

tõttu on EL pidanud looma 

sihtotstarbelised nn satelliitvahendid, mida 

rahastatakse ühiselt liikmesriikide poolt ja 

ELi eelarvest ning Euroopa Arengufondist, 

nagu ELi usaldusfondid (Madadi fond ning 

ELi hädaolukorra usaldusfond Aafrika 

jaoks) ja Türgi pagulasrahastu; tuletab 

meelde, et kuna puudub üldine 

eelarvestrateegia, mis käsitleks rände- ja 

pagulasriisi, jäi Euroopa Parlament ELi 

eelarvevahendite kasutamise otsusest 

kõrvale; rõhutab, et selliste vahendite 

paljusus tekitab ELis aruandekohustuse ja 

demokraatliku kontrolli probleemi, millele 

tuleb leida lahendus; peab peale selle 

kahetsusväärseks, et liikmesriigid ei ole 

usaldusfondidesse teinud kaugeltki mitte 

selliseid osamaksusid, nagu eeldati, mis 

nõrgestab nende fondide edukust; kordab, 

et palub liikmesriikidel täita oma 

kohustused ja ülesanded viivitamata; 

kutsub komisjoni ja nõukogu üles 
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kehtestama rändeklausli, mille kohaselt 

võiks kulud, mis liikmesriikidel tekivad 

rändevoogude haldamisel ning rändajate 

ja pagulaste vastuvõtmisel ja 

integreerimisel, arvata ülemäärase 

eelarvepuudujäägi arvutamisest välja; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

14. tuletab meelde, et alates ülemaailmsest 

majandus- ja finantskriisist on ELis tehtud 

vähe ja ebapiisavaid investeeringuid; 

märgib eelkõige, et 2014. aastal oli 

investeeringute kogumaht 15 % väiksem 

2007. aasta mahust, mis tähendab 

investeeringute vähenemist 430 miljardi 

euro võrra; on seisukohal, et vähene 

investeerimine aeglustab majanduse 

elavnemist ja mõjutab otseselt 

majanduskasvu, töökohti ja 

konkurentsivõimet; 

14. tuletab meelde, et alates ülemaailmsest 

majandus- ja finantskriisist on ELis tehtud 

vähe, ebaühtlaseid ja ebapiisavaid 

investeeringuid; märgib eelkõige, et 

2014. aastal oli investeeringute kogumaht 

15 % väiksem 2007. aasta mahust, mis 

tähendab investeeringute vähenemist 

430 miljardi euro võrra, ja majanduskriisis 

olevates riikides vähenes investeeringute 

maht rohkem kui 25 %; on seisukohal, et 

vähene ja ebaühtlane investeerimine 

aeglustab majanduse elavnemist ja mõjutab 

otseselt majanduskasvu, töökohti, 

sotsiaalset ühtekuuluvust ja 

konkurentsivõimet; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

14. tuletab meelde, et alates ülemaailmsest 

majandus- ja finantskriisist on ELis tehtud 

vähe ja ebapiisavaid investeeringuid; 

märgib eelkõige, et 2014. aastal oli 

investeeringute kogumaht 15 % väiksem 

2007. aasta mahust, mis tähendab 

investeeringute vähenemist 430 miljardi 

euro võrra; on seisukohal, et vähene 

investeerimine aeglustab majanduse 

elavnemist ja mõjutab otseselt 

majanduskasvu, töökohti ja 

konkurentsivõimet; 

14. tuletab meelde, et alates ülemaailmsest 

majandus- ja finantskriisist on ELis tehtud 

vähe ja ebapiisavaid avaliku sektori 

investeeringuid; märgib peale selle, et 

2014. aastal oli erasektori investeeringute 

kogumaht 15 % väiksem 2007. aasta 

mahust, mis tähendab investeeringute 

vähenemist 430 miljardi euro võrra; on 

seisukohal, et vähesed avaliku ja 

erasektori investeeringud ning 

kokkuhoiumeetmed aeglustavad 
majanduse elavnemist ja mõjutavad 

otseselt majanduskasvu, töökohti, 

ebavõrdsust, heaolu ja konkurentsivõimet; 

Or. en 
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 14 a. tuletab meelde, et peamine oht ELi 

majandusele tuleneb 

erapangandussüsteemi vähesest 

maksevõimest ja doominoefekti suurest 

riskist, kui mõned pangad, mis on 

„pankrotti minemiseks liiga suured“, 

lõpuks siiski läheksid pankrotti; peab 

kahetsusväärseks, et euroala 

eelarvesuutlikkuse muutumise küsimuses 

peetavaid arutelusid kasutatakse selleks, 

et säilitada finantsvaldkonna 

reguleerimist ja rahapoliitikat, mis 

kaitsevad rantjeede tavasid ning 

ohustavad investeeringuid ja tööhõivet; 

juhib tähelepanu sellele, et selline 

poliitika on selgelt paindlik 

finantssüsteemi oligopolide suhtes, kuid ei 

suuda täita krediidi sotsiaalset ja 

tootlikkuse ülesannet; märgib, et Euroopa 

stabiilsusmehhanismi, tulevase Euroopa 

Valuutafondi kui võimsa finantsvahendi 

integreerimine aluslepingutega võiks 

osutuda rahastamisvahendiks, millel on 

üheaegselt mitut tagajärge: erasektori 

võla muutmine avaliku sektori võlaks, 

suuremad avaliku sektori kulutused, et 

taastada pangandussüsteemi kohustused, 

maksukogumise valdkonna kärped, 

fiskaalkorra progressiivsus ning vastav 
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avalik, sotsiaal- ja tööpoliitika; 
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15. toonitab, et selle pakilise probleemi 

lahendamiseks tegi komisjoni uus koosseis 

2014. aastal ettepaneku Euroopa 

investeerimiskava ja EFSI loomise kohta 

eesmärgiga suunata reaalmajandusse 

315 miljardi euro ulatuses uusi 

investeeringuid; kordab oma kindlat 

pühendumust EFSI-le, mis eeldatavasti 

annab võimsa ja sihipärase hoo 

majanduskasvu ja töökohtade loomist 

soodustavatele majandussektoritele; 

märgib, et paljud projektid on juba heaks 

kiidetud ja neid viiakse ellu; märgib, et 

liidupoolne tagatis EFSI jaoks on kaetud 

ELi eelarves ette nähtud 8 miljardi euro 

suuruse tagatisfondiga; 

15. toonitab, et selle pakilise probleemi 

lahendamiseks tegi komisjoni uus koosseis 

2014. aastal ettepaneku Euroopa 

investeerimiskava ja EFSI loomise kohta 

eesmärgiga suunata reaalmajandusse 

315 miljardi euro ulatuses uusi 

investeeringuid; märgib, et liidupoolne 

tagatis EFSI jaoks on kaetud ELi eelarves 

ette nähtud 8 miljardi euro suuruse 

tagatisfondiga; 

Or. en 

 

 


