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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. tuletab meelde, et oma eespool 
nimetatud 25. märtsi 2021. aasta 
resolutsioonis 2022. aasta eelarve 
koostamise üldsuuniste kohta määras 
Euroopa Parlament 2022. aasta eelarve 
jaoks kindlaks selged poliitilised 
prioriteedid, et toetada COVID-19 kriisist 
taastumist, suurendada investeeringuid ja 
võidelda töötuse vastu ning luua alus 
vastupanuvõimelisemale ja kestlikumale 
liidule; kinnitab veel kord oma kindlat 
pühendumust nendele prioriteetidele ja 
esitab alljärgneva seisukoha, et tagada 
nende elluviimiseks asjakohane 
rahastamistase;

1. tuletab meelde, et oma eespool 
nimetatud 25. märtsi 2021. aasta 
resolutsioonis 2022. aasta eelarve 
koostamise üldsuuniste kohta määras 
Euroopa Parlament 2022. aasta eelarve 
jaoks kindlaks selged poliitilised 
prioriteedid, et toetada COVID-19 kriisist 
taastumist, suurendada investeeringuid ja 
võidelda töötuse vastu ning luua alus 
õiglasele, kaasavale, kestlikule ja 
vastupanuvõimelisemale liidule; kinnitab 
veel kord oma kindlat pühendumust 
nendele prioriteetidele ja esitab alljärgneva 
seisukoha, et tagada nende elluviimiseks 
asjakohane rahastamistase;
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. on veendunud, et liidu eelarves 
peavad olemas olema vahendid, mis 
võimaldavad tal reageerida üheaegselt 
mitmele kriisile; kordab Euroopa 
Parlamendi seisukohta, et 2022. aasta 
peaks olema täieliku rakendamise aasta ja 
2022. aasta eelarvel peaks olema keskne 
roll kodanike elule positiivse ja 
käegakatsutava mõju tagamisel; toetab 
sellega seoses eelarvevahendite 
suurendamist, et edendada investeeringuid, 
keskendudes eelkõige VKEdele, kes 
moodustavad liidu majanduse nurgakivi 
ja kellel on otsustava tähtsusega roll 
ülimalt kvaliteetsete investeeringute 
tegemisel ja töökohtade loomisel kõigis 
liikmesriikides, tugevdada jõupingutusi 
rohe- ja digiülemineku elluviimiseks, 
pakkuda noortele uusi võimalusi ja kaitsta 
lapsi, ehitada üles tugev Euroopa 
terviseliit ja toetada COVAXi programmi; 
tugevdab lisaks julgeoleku, rände, 
varjupaiga ja integratsiooni, põhiõiguste 
ja liidu väärtuste valdkonna prioriteete, 
tunnistades samal ajal olukorra hiljutist 
halvenemist välispoliitika ja 
humanitaarabi valdkonnas ning vajadust 
olla võimeline reageerima tulevastele 
väljakutsetele nii kohe kui ka keskmise 
pikkusega ja pikas perspektiivis;

2. on veendunud, et liidu eelarves 
peavad olemas olema asjakohased ja 
töökindlad vahendid ning 
eelarveeraldised, mis võimaldavad tal 
reageerida nii praegustele kui ka 
struktuursetele probleemidele, millega 
liikmesriigid silmitsi seisavad; kordab 
Euroopa Parlamendi seisukohta, et 
2022. aasta peaks olema täieliku 
rakendamise aasta ja liidu aastaeelarvel 
peab olema keskne roll sotsiaalsele, 
majanduslikule ja territoriaalsele 
ühtekuuluvusele, töötajate õiguste 
edendamisele, inimväärsetele palkadele ja 
tasudele ning võrdse või võrdväärse töö 
eest võrdse tasu maksmisele, laste õiguste 
ning puudega ja vanemaealiste inimeste 
õiguste tagamisele ja edendamisele, riigi 
poolt oma sotsiaalsete ülesannetega 
toimetuleku parandamisele, kvaliteetsete 
ja vajalike avaliku sektori investeeringute 
suurendamisele, mikro-, väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate 
toetamisele, keskkonna- ja bioloogilise 
mitmekesisuse kaitsele, kultuurilise 
mitmekesisuse, sealhulgas mitmekeelsuse, 
ning kultuuri nautimise õiguse 
edendamisele, rändajate ja pagulaste 
vastuvõtmisele ja integreerimisele, 
COVAXi programmi toetamisele ning 
riikide ja rahvaste vahel valitsevale rahule 
ja solidaarsusele positiivse ja 
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käegakatsutava mõju tagamisel; toetab 
sellega seoses liidu eelarve suurendamist 
ja muutmist, et edendada nende 
eesmärkide saavutamiseks tehtavaid 
investeeringuid;
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. võtab teadmiseks nõukogu poolt 
eelarveprojekti kohta esitatud seisukoha, 
millega vähendatakse mitmeaastase 
finantsraamistiku rubriikide kulukohustuste 
assigneeringuid komisjoni ettepanekuga 
võrreldes 1,43 miljardi euro võrra; on 
seisukohal, et nõukogu kavandatud kärbete 
puhul on järgitud tavapärast ülevalt alla 
lähenemisviisi, mis seisneb üldise 
meelevaldse vähendamise eesmärgi 
rakendamises, mis ei tulene ei 
rakendamissuundumuste ega 
kasutussuutlikkuse objektiivsest 
hindamisest ning mis ei kajasta liidu ees 
seisvate probleemide arvukust ega liidu 
võetud kohustusi; juhib tähelepanu 
vastuolule peamiste ühiste 
poliitikaprioriteetidega; on seisukohal, et 
nõukogu seisukoht ei vasta kaugeltki 
Euroopa Parlamendi ootustele, mis on 
seotud majanduse taastamise eelarvega; on 
seetõttu otsustanud üldreeglina taastada 
kõigi nõukogu poolt kärbitud eelarveridade 
assigneeringud eelarveprojekti tasemele nii 
tegevus- kui ka halduskulude osas ning 
võtta oma seisukoha koostamise 
lähtepunktiks eelarveprojekti; aktsepteerib 
siiski 2022. aastal 1299 miljoni euro 
kandmist Brexitiga kohanemise reservi nii 
kulukohustuste kui ka maksete 
assigneeringutena, kuna see kajastab 
Brexitiga kohanemise reservi määruse 

3. mõistab hukka nõukogu poolt 
eelarveprojekti kohta esitatud seisukoha, 
millega vähendatakse mitmeaastase 
finantsraamistiku rubriikide kulukohustuste 
assigneeringuid komisjoni ettepanekuga 
võrreldes 1,43 miljardi euro võrra; peab 
kahetsusväärseks, et nõukogu kavandatud 
kärbete puhul on järgitud tavapärast ülevalt 
alla lähenemisviisi, mis seisneb üldise 
meelevaldse vähendamise eesmärgi 
rakendamises, mis ei tulene ei 
rakendamissuundumuste ega 
kasutussuutlikkuse objektiivsest 
hindamisest ning mis ei kajasta liidu ees 
seisvate probleemide arvukust ega liidu 
võetud kohustusi; juhib tähelepanu 
vastuolule peamiste ühiste 
poliitikaprioriteetidega; on seisukohal, et 
nõukogu seisukoht ei vasta kaugeltki 
Euroopa Parlamendi ootustele, mis on 
seotud majanduse taastamise eelarvega; on 
seetõttu otsustanud üldreeglina taastada 
kõigi nõukogu poolt kärbitud eelarveridade 
assigneeringud eelarveprojekti tasemele nii 
tegevus- kui ka halduskulude osas ning 
võtta oma seisukoha koostamise 
lähtepunktiks eelarveprojekti; aktsepteerib 
siiski 2022. aastal 1299 miljoni euro 
kandmist Brexitiga kohanemise reservi nii 
kulukohustuste kui ka maksete 
assigneeringutena, kuna see kajastab 
Brexitiga kohanemise reservi määruse 
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suhtes saavutatud poliitilist kokkulepet; suhtes saavutatud poliitilist kokkulepet;
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 9 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9a. nõuab, et kaotataks kõik 
fossiilkütuste, sealhulgas maagaasi ja 
tuumaenergia otsesed ja kaudsed toetused 
ning et rahalised vahendid suunataks 
ümber tegevusse, millega edendatakse 
täielikku taastuvenergiale üleminekut;
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. tuletab meelde, et COVID-19 kriisi 
tagajärgedel on olnud naistele 
ebaproportsionaalselt suur mõju; rõhutab, 
kui tähtis on 2022. aasta eelarve puhul 
soolise aspekti arvestamine kõikides 
asjakohastes programmides ja sootundliku 
eelarvestamise rakendamine tagamaks, et 
naised ja mehed saaksid avaliku sektori 
kulutustest võrdselt kasu; kutsub sellega 
seoses komisjoni üles kiirendama tihedas 
koostöös Euroopa Parlamendiga mõjusa, 
läbipaistva ja tervikliku metoodika 
kasutuselevõtmist asjakohaste soolise 
võrdõiguslikkuse kulutuste mõõtmiseks, 
nagu on sätestatud institutsioonidevahelises 
kokkuleppes, et oleks võimalik näidata 
2022. aasta eelarve puhul käegakatsutavaid 
tulemusi ja laiendada seda metoodikat 
kõigile mitmeaastase finantsraamistiku 
programmidele; nõuab lisaks Euroopa 
soolise võrdõiguslikkuse strateegia 2020–
2025 kiiret rakendamist ja vajalike 
lisameetmete võtmist, eelkõige koolituse 
pakkumist ja algatuste tegemist, millega 
edendada soolist võrdõiguslikkust ja 
võidelda soolise kallutatuse vastu;

10. tuletab meelde, et COVID-19 kriisi 
tagajärgedel on olnud naistele 
ebaproportsionaalselt suur mõju; rõhutab, 
kui tähtis on 2022. aasta eelarve puhul 
soolise aspekti arvestamine kõikides 
asjakohastes programmides ja sootundliku 
eelarvestamise rakendamine tagamaks, et 
naised ja mehed saaksid avaliku sektori 
kulutustest võrdselt kasu; kutsub sellega 
seoses komisjoni üles kiirendama tihedas 
koostöös Euroopa Parlamendiga mõjusa, 
läbipaistva ja tervikliku metoodika 
kasutuselevõtmist asjakohaste soolise 
võrdõiguslikkuse kulutuste mõõtmiseks, 
nagu on sätestatud institutsioonidevahelises 
kokkuleppes, et oleks võimalik näidata 
2022. aasta eelarve puhul käegakatsutavaid 
tulemusi ja laiendada seda metoodikat 
kõigile mitmeaastase finantsraamistiku 
programmidele; nõuab lisaks Euroopa 
soolise võrdõiguslikkuse strateegia 2020–
2025 kiiret rakendamist ning vajalike 
spetsiifiliste siduvate eesmärkide seadmist 
ja lisameetmete võtmist, eelkõige koolituse 
pakkumist ja algatuste tegemist, millega 
edendada soolist võrdõiguslikkust ja 
võidelda soolise kallutatuse vastu;
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 10 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10a. rõhutab kohustust kulutada 
avaliku sektori vahendeid 
kohusetundlikult; nõuab kindlalt, et 
äriühingud, kes saavad avalikult sektorilt 
toetust, annaksid samuti õiglase panuse 
COVID-19 kriisist taastumise alastesse 
pingutustesse, tasudes oma õiglase osa 
maksudest; on veendunud, et äriühinguid, 
kes rakendavad maksustamise vältimise 
strateegiaid kas otse või maksualast 
koostööd mittetegevates jurisdiktsioonides 
asuvate olulise majandustegevuseta 
tütarettevõtjate kaudu, tuleb pidada liidu 
rahaliste vahendite saamisel 
toetuskõlbmatuteks, sealhulgas 
taasterahastu „NextGenerationEU“ 
raames; taotleb sellega seoses uut 
sotsiaalset ettevõtluslepingut, milles 
muudetaks ka kollektiivlepingute 
järgimine liidu vahendite saamise 
eeltingimuseks;

Or. en
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 36

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

36. märgib, et COVID-19 pandeemia 
taustal on eriti selgelt välja tulnud 
põllumajanduse strateegiline roll toidukriisi 
vältimisel, pakkudes kõikjal Euroopas 
ohutut ja kvaliteetset toitu taskukohase 
hinnaga; toonitab, et teatavate 
põllumajandussektorite mõnedel 
eelarveridadel – nimelt koolikava toetus, 
noored põllumajandustootjad ja mesindus 
– tuleb 2022. aastal rahastada täiendavaid 
toetusmeetmeid, et leevendada COVID-19 
pandeemia mõju;

36. märgib, et COVID-19 pandeemia 
taustal on eriti selgelt välja tulnud 
põllumajanduse strateegiline roll toidukriisi 
vältimisel, pakkudes kõikjal Euroopas 
ohutut ja kvaliteetset toitu taskukohase 
hinnaga; nõuab aga kindlalt, et 
põllumajanduse eelarveridadel ette 
nähtud toetusmeetmeid, mis töötavad 
vastu bioloogilise mitmekesisuse 
vähenemise peatamise või 
ümberpööramise alastele pingutustele, ei 
tohiks 2022. aastal rahastada, et 
vähendada zoonootilistest haigustest 
tingitud uute pandeemiliste kriiside riski;

Or. en
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 37

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

37. rõhutab pakilist vajadust tegeleda 
kliimamuutustega, nagu rõhutati IPPC 
viimases aruandes, mis avaldati 9. augustil 
2021; tuletab meelde programmi LIFE 
tähtsust kliimameetmete ja 
keskkonnakaitse toetamisel liidus; 
suurendab programmi LIFE eelarvetoetust 
programmi eri tegevussuundades 
171 miljoni euro võrra (eelarveprojektiga 
võrreldes 25 %), võttes arvesse programmi 
märkimisväärset kasutussuutlikkust;

37. rõhutab pakilist vajadust tegeleda 
kliimamuutustega, nagu rõhutati IPPC 
viimases aruandes, mis avaldati 
9. augustil 2021; tuletab meelde 
programmi LIFE tähtsust bioloogilise 
mitmekesisuse, kliimameetmete ja 
keskkonnakaitse toetamisel liidus; 
suurendab programmi LIFE 
märkimisväärset kasutussuutlikkust 
arvesse võttes selle eelarvetoetust 
programmi eri tegevussuundades 
171 miljoni euro võrra (eelarveprojektiga 
võrreldes 25 %), suurendades eelkõige 
looduse ja bioloogilise mitmekesisuse 
tegevussuuna vahendeid;

Or. en
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 44

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

44. tühistab nõukogu kärped Euroopa 
Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (Frontex) 
eelarveridadel, kuna ametil peavad olema 
piisavad vahendid ja selle töötajaid tuleb 
edutada, et võimaldada tal täita oma 
ülesandeid kõigis uute volitustega 
hõlmatud vastutusalades; otsustab siiski 
paigutada reservi 90 000 000 eurot, kuni 
ülejäänud 20 põhiõiguste vaatlejat 
võetakse tööle AD tegevusüksuses, 
võetakse tööle kolm tegevdirektori 
asetäitjat ja võetakse vastu menetlus 
määruse (EL) 2019/18961 artikli 46 
rakendamiseks;

välja jäetud

Or. en

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. novembri 2019. aasta määrus (EL) 2019/1896, mis käsitleb Euroopa 
piiri- ja rannikuvalvet ning millega tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) nr 1052/2013 ning 
(EL) 2016/1624 (ELT L 295, 14.11.2019, lk 1).
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 44 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

44a. palub komisjonil inimõigustel 
põhineva rändepoliitika tagamise 
eesmärgil tühistada Euroopa Piiri- ja 
Rannikuvalve Ametile (Frontex) ette 
nähtud rahalised vahendid ning eraldada 
need vahendid sotsiaalse sekkumise 
programmidele, mida rakendatakse liidu 
välispiiri äärsetes piirkondades; märgib, 
et nende programmide eesmärk on 
parandada liidu välispiirile saabuvate 
pagulaste ja rändajate, aga ka kõnealuste 
piirkondade kohaliku elanikkonna 
elujärge;

Or. en


