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Järgmine mitmeaastane finantsraamistik ja 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku 

suhtes võetava parlamendi seisukoha ettevalmistamine 

2017/2052(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 2 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

2. võtab samal ajal vastu eraldi 

resolutsiooni, milles esitab kooskõlas 

omavahendite kõrgetasemelise töörühma 

soovitustega seisukoha ELi omavahendite 

süsteemi reformi kohta; palub komisjonil 

võtta ELi omavahendeid käsitlevate 

seadusandlike ettepanekute koostamisel 

parlamendi seisukohta arvesse ning on 

seisukohal, et ettepanekud peaksid olema 

kaugeleulatuvad ja tuleks esitada koos 

finantsraamistikku käsitletavate 

ettepanekutega; rõhutab, et järgmise 

finantsraamistiku kulu- ja tulupoolt 

käsitletakse eesseisvatel läbirääkimistel 

ühtse paketina ning finantsraamistikus on 

võimalik kokku leppida ainult siis, kui 

vastavaid edusamme tehakse ka 

omavahendite puhul; 

välja jäetud 

Or. en 
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Punkt 4 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

4. on veendunud, et järgmine 

finantsraamistik peaks tuginema liidu 

väljakujunenud meetmetele ja 

prioriteetidele, mille eesmärk on kaitsta 

rahu, demokraatiat, õigusriigi põhimõtet, 

inimõigusi ja soolist võrdõiguslikkust, 

edendada heaolu, pikaajalist ja 

jätkusuutlikku majanduskasvu ning teadus- 

ja uuendustegevust ning tagada 

inimväärsete töökohtadega kvaliteetne 

tööhõive, võidelda kliimamuutustega ning 

soodustada majanduslikku, sotsiaalset ja 

territoriaalset ühtekuuluvust ning 

liikmesriikide ja kodanike vahelist 

solidaarsust; on seisukohal, et need on 

sambad, mida on vaja ühtse turu ning 

majandus- ja rahaliidu korrektseks 

toimimiseks ning maailmas Euroopa 

positsiooni tugevdamiseks; on kindel, et 

need on Euroopa edasiste püüdluste jaoks 

olulisemad kui kunagi varem; 

4. on veendunud, et järgmine 

finantsraamistik peaks tuginema liidu 

väljakujunenud meetmetele ja 

prioriteetidele, mille eesmärk on kaitsta 

rahu, demokraatiat, õigusriigi põhimõtet, 

inimõigusi ja soolist võrdõiguslikkust, 

edendada heaolu, pikaajalist ja 

jätkusuutlikku majanduskasvu ning teadus- 

ja uuendustegevust ning tagada 

inimväärsete töökohtadega kvaliteetne 

tööhõive, võidelda kliimamuutustega ning 

soodustada majanduslikku, sotsiaalset ja 

territoriaalset ühtekuuluvust ning 

liikmesriikide ja kodanike vahelist 

solidaarsust; on seisukohal, et 

jõupingutused, mida seni on ühtse turu 

ning majandus- ja rahaliidu loomiseks 

tehtud, on nende sammastega vastuolus 

olnud ning selle tagajärjel jääb Euroopa ja 

ELi liikmesriikide positsioon maailmas 

nõrgemaks; on kindel, et nende sammaste 

varal on kõige paremini näha, kui suured 

erinevused liidus eksisteerivad; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

5. on arvamusel, et järgmise 

finantsraamistiku abil peaks liidul olema 

võimalik viimase aastakümne kriisidele 

lahendused leida ja kriisidest tugevamana 

välja tulla, pidades kriiside all silmas 

näiteks majanduslangust ja finantskriisi, 

noorte tööpuudust, püsivat vaesust ja 

sotsiaalset tõrjutust, rände ja pagulastega 

seotud probleeme, kliimamuutusi ja 

loodusõnnetusi, keskkonnaseisundi 

halvenemist ja bioloogilise mitmekesisuse 

vähenemist, terrorismi ja ebastabiilsust; 

rõhutab, et nende piiriüleste ja üleilmsete, 

kuid riigisisese mõjuga probleemide tõttu 

on selge, et meie riikide majandus ja 

ühiskond on vastastikku sõltuvad ning 

meetmeid tuleb võtta üheskoos; 

5. on arvamusel, et järgmise 

finantsraamistiku abil peaks liidul olema 

võimalik viimase aastakümne kriisidele 

lahendused leida ja kriisidest tugevamana 

välja tulla, pidades kriiside all silmas 

näiteks majanduslangust ja finantskriisi, 

noorte tööpuudust, püsivat vaesust ja 

sotsiaalset tõrjutust, rände ja pagulastega 

seotud probleeme, kliimamuutusi ja 

loodusõnnetusi, keskkonnaseisundi 

halvenemist ja bioloogilise mitmekesisuse 

vähenemist, terrorismi ja ebastabiilsust; 

rõhutab, et nendele probleemidele ei ole 

liit üldiselt lahendusi suutnud leida, mis 

näitab, et kõiki nimetatud probleeme oleks 

loogiline lahendada rahvusriigi poolt; 

Or. en 
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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. rõhutab, et järgmises 

mitmeaastases finantsraamistikus tuleks 

arvesse võtta, et liikmesriikide kodanikud 

soovivad üldjuhul ELi mõjuvõimu 

vähenemist, sest ELi suhtes valitseb sügav 

skepsis, mida tõendavad näiteks Brexit ja 

2016. aastal Madalmaades korraldatud 

referendum; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 8 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

8. nõuab seetõttu, et endiselt toetataks 

kehtivat poliitikat, eelkõige aluslepingutes 

sätestatud ELi kauaaegseid 

poliitikavaldkondi, nagu ühine 

põllumajandus- ja kalanduspoliitika ning 

ühtekuuluvuspoliitika, sest need toovad 

Euroopa projekti käegakatsutavad eelised 

ELi kodanikeni; lükkab tagasi kõik 

püüdlused nimetatud poliitikavaldkondi 

taasriigistada, sest see ei vähendaks 

maksumaksjate ja tarbijate 

finantskoormust ega annaks paremaid 

tulemusi, vaid takistaks hoopis 

majanduskasvu, solidaarsust ja ühtse turu 

toimimist ning muudaks piirkondade ja 

majandussektorite vahelise ebavõrdsuse ja 

erinevused veel suuremaks; kavatseb 

järgmise programmitöö perioodi jooksul 

tagada ELi 27 liikmesriigile nimetatud 

poliitikavaldkondade puhul samaväärse 

rahastamise ning parandada seejuures 

nende tõhusust ja lihtsustada nendega 

seotud menetlusi; 

8. nõuab seetõttu, et ELi poliitika 

kujundataks põhjalikult ümber ning selle 

mitmeaastase finantsraamistiku peamine 

eesmärk peaks olema näha ette raamistik, 

mille alusel vähendada ELi eelarve 

ulatust ja suurust; rõhutab, et üks 

võimalus see eesmärk täita on hakata 

teatavaid poliitikavaldkondi 

taasriigistama; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 13 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

13. kordab põhimõtet, et uute 

poliitiliste prioriteetide jaoks tuleks ette 

näha ka uued rahasummad, olenemata 

sellest, kas prioriteedid on teada juba uue 

finantsraamistiku vastuvõtmise ajal või 

tekivad alles selle rakendamise käigus, 

ning rõhutab, et uusi vajadusi ei tohiks 
rahastada olemasolevate meetmete ega 

programmide kulul; loodab peale selle, et 

kehtestatakse piisavad paindlikkussätted, 

mille abil on võimalik arvesse võtta 

finantsraamistiku kestuse ajal tekkida 

võivaid ettenägematuid asjaolusid; 

13. kordab põhimõtet, et uusi poliitilisi 

prioriteete, mis võivad olla teada juba uue 

finantsraamistiku vastuvõtmise ajal või 

tekkida alles selle rakendamise käigus, 

tuleks rahastada summadest, mille võrra 

on kärbitud muid programme; 

  Or. en 

 

 


