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Punkt 56 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  56 a. on seisukohal, et tulemuslik võitlus 

hargmaiste ettevõtjate ja rikkaimate 

üksikisikute poolse korruptsiooni ja 

maksudest kõrvalehoidumise vastu 

võimaldaks suunata liikmesriikide 

riigieelarvetesse tagasi summa, mille 

suurus on komisjoni hinnangute kohaselt 

1 triljon eurot aastas; märgib, et ELi 

tegevus on selles valdkonnas tõeliselt 

puudulik; 
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59. kordab seetõttu oma pikaajalist 

seisukohta, et Euroopa Arengufond ja 

teised väljaspool finantsraamistikku loodud 

rahastamisvahendid tuleks integreerida 

liidu eelarvesse, et suurendada selle 

legitiimsust ning liidu arengupoliitika 

tõhusust ja tulemuslikkust; rõhutab aga, et 

vastavad rahastamispaketid tuleks 

finantsraamistiku lisada nii, et need 

liidetakse kokkulepitud ülemmääradele, 

sest nii ei kahjusta nende vahendite 

kandmine eelarvesse ei nende enda 

rahastamist ega muid ELi meetmeid ja 

programme; kiidab üldjoontes heaks 

ettepaneku integreerida Euroopa 

stabiilsusmehhanism liidu 

rahandussüsteemi Euroopa 

Valuutafondina, ilma et sellega piirataks 

fondi tulevast ülesehitust; 

59. kordab seetõttu oma pikaajalist 

seisukohta, et Euroopa Arengufond, nagu 

ka teised väljaspool finantsraamistikku 

loodud rahastamisvahendid, tuleks 

integreerida liidu eelarvesse, et suurendada 

selle legitiimsust ning liidu arengupoliitika 

tõhusust ja tulemuslikkust; rõhutab aga, et 

vastavad rahastamispaketid tuleks 

finantsraamistikku lisada nii, et need 

liidetakse kokkulepitud ülemmääradele, 

sest nii ei kahjusta nende vahendite 

kandmine eelarvesse ei nende enda 

rahastamist ega muid ELi meetmeid ja 

programme; 

Or. en 

 

 


