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Muudatusettepanek  7 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Järgmine mitmeaastane finantsraamistik ja 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku 

suhtes võetava parlamendi seisukoha ettevalmistamine 

2017/2052(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus B 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

B. arvestades, et 2014.–2020. 

finantsraamistiku puhul sai kiiresti 

selgeks, et sellest tegelike vajaduste ja 

poliitiliste eesmärkide täitmiseks ei piisa, 

sest raha tuli kohe hakata kasutama 

mitmete kriiside ja uute probleemide 

lahendamiseks, mis puudutasid 

investeeringuid, sotsiaalset tõrjutust, rännet 

ja pagulasi, noorte tööhõivet, julgeolekut, 

põllumajandust, keskkonda ja 

kliimamuutusi ning mida 

finantsraamistiku vastuvõtmise ajal ei 

osatud ette näha; arvestades, et seetõttu 

jõuti kehtiva finantsraamistikuga juba 

kaks aastat pärast selle rakendamise 

algust viimase piirini, sest kasutatavad 

varud ammendusid, paindlikkussätted ja 

erivahendid olid suures ulatuses 

kasutusele võetud, kehtivate 

poliitikameetmete ja programmide 

vahendid sattusid surve alla või neid isegi 

vähendati ning, kuna ELi eelarve oli liiga 

väike ja jäik, loodi kompenseerimiseks 

eelarveväliseid mehhanisme;  

B. arvestades, et aastate 2014–2020 

finantsraamistikust ja ELi 

eelarvepoliitikast ei olnud suurt abi seoses 

tegelike vajadustega, mis puudutasid 

investeeringuid, sotsiaalset tõrjutust, rännet 

ja pagulasi, noorte tööhõivet, julgeolekut, 

põllumajandust ja keskkonda; 

Or. en 
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2017/2052(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 7 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

7. rõhutab, et järgmise 

finantsraamistikuga saab liit näidata, et ta 

on ühtne ja suudab tulla toime selliste 

poliitiliste sündmustega nagu Brexit ning 

populistlike ja marurahvuslike liikumiste 

teke ja üleilmses juhtimises toimuvad 

muutused; rõhutab, et lõhestatuse ja 

enesekesksusega üleilmseid probleeme ja 

kodanike muresid lahendada ei saa; on 

seisukohal, et just Brexiti läbirääkimised 

näitavad, et liidu liikmeks olemise eelised 

kaaluvad liidu eelarvesse makstavad 

summad kindlalt üles; nõuab sellega 

seoses, et varem võetud kohustuste 

raamistikust, nt õigusriigi põhimõtet ja 

demokraatiat puudutavast suure reede 

kokkuleppest, peetaks täielikult kinni; 

7. lükkab tagasi ja mõistab hukka 

kõik katsed kasutada Ühendkuningriigi 

lahkumist EList (Brexit) ära selleks, et 

kasvatada eelarve tulude poolt, sest see 

tooks lõpuks kaasa ettevõtjate maksude 

tõusu ja suurendaks maksusurvet 

kodanikele; 

Or. en 
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2017/2052(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 10 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  10 a. kordab oma muret seoses ELi 

eelarve rahaliste vahendite kasutamisega 

ning selle ülesandega vastata konkreetselt 

kodanike vajadustele ja suurenevatele 

raskustele, millega kodanikud kokku 

puutuvad, nagu töötus, majanduslangus, 

vaesus, rändekriis ja julgeolekuohud; 

rõhutab vajadust asjakohaselt hinnata, 

milliseid vahendeid oleks võimalik 

paremini hallata riigi tasandil, et tagada 

subsidiaarsuse põhimõtte täielik 

austamine;  

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 116 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  116 a. nõuab ELi halduskulude tõsist ja 

konkreetset vähendamist, võttes arvesse 

mitme liikmesriigi majanduslikke 

piiranguid;  

Or. en 
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2017/2052(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 117 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

117. tunneb heameelt algatuste üle, 

millega institutsioonid, organid ja ametid 

soovivad teha veel suurema tõhususe 

nimel tihedamat halduskoostööd ja 

ühendada teatavad funktsioonid, et hoida 

liidu eelarves raha kokku; rõhutab, et 

teatavate ametite tegevust saaks veelgi 

tõhustada, kui sarnaste ülesannetega 

ametid (näiteks finantsturgude 

järelevalvega tegelevad ametid ja mitme 

asukohaga ametid) teeksid rohkem 

koostööd; nõuab üldisemalt põhjalikku 

hinnangut võimaluse kohta rühmitada 

ametid vastavalt nende ülesannete 

strateegilisele olemusele ja 

saavutatavatele tulemustele, et luua 

ametitevahelist sünergiat, näiteks 

Euroopa Pangandusjärelevalve ja 

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 

vahel Pariisis; 

117. nõuab Euroopa ametite rolli 

täielikku läbivaatamist ja soovib teada, 

kas nende ülesandeid ja eesmärke ei saaks 

paremini täita olemasolevad komisjoni 

peadirektoraadid või liikmesriigid, et 

vältida ülesannete ja kulude dubleerimist 

ja parandada läbipaistvust; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 119 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

119. palub, et komisjon esitaks 

ettepaneku mehhanismi kohta, mis 

võimaldaks trahvida liikmesriike, kes ei 

austa Euroopa Liidu lepingu artiklis 2 

sätestatud väärtusi; hoiatab siiski, et liidu 

eelarvevahendite lõplikke saajaid ei tohi 

mõjutada rikkumised, mille eest nemad 

vastutavad ei ole; on seega veendunud, et 

liidu eelarve ei ole õige vahend Euroopa 

Liidu lepingu artiklis 2 sätestatud 

väärtuste mittejärgimise eest 

karistamiseks, ning on seisukohal, et 

võimalikud rahatrahvid tuleks 

liikmesriigile määrata eelarve täitmise 

menetlusest eraldiseisvalt; 

119. lükkab tagasi ja mõistab hukka 

kõik katsed kehtestada ELi vahendite 

saamisele poliitilisi või majanduslikke 

tingimusi; taunib seda algatust kui 

järjekordset rünnakut Euroopa rahvaste 

ning nende vabaduse ja sõltumatuse 

vastu; 

Or. en 

 

 


