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Salvador Garriga Polledo, Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska 

fraktsiooni PPE nimel 
 
Resolutsiooni ettepanek B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

7.–8. veebruaril kokku tulnud Euroopa Ülemkogu järeldused mitmeaastase finantsraamistiku 
kohta 

(2012/2803(RSP) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

1. võtab teadmiseks Euroopa Ülemkogu 
järeldused mitmeaastase finantsraamistiku 
kohta, mis ei kujuta endast enamat kui 
riigipeade ja valitsusjuhtide vahelist 
poliitilist kokkulepet; lükkab kõnealuse 
kokkuleppe selle praegusel kujul tagasi, 

sest kokkuleppes ei kajastu parlamendi 
väljendatud prioriteedid ega mured, 
eelkõige need, mis on esitatud parlamendi 
23. oktoobri 2012. aasta resolutsioonis, 
ning selles eiratakse parlamendi rolli ja 
pädevusi, mis on sätestatud Lissaboni 
lepingus; on seisukohal, et kõnealuse 
kokkuleppega, mis on liidu suhtes siduv 
järgmised seitse aastat, ei saa nõustuda, kui 
ei ole täidetud teatavad olulised 
tingimused; 

1. võtab teadmiseks Euroopa Ülemkogu 
järeldused mitmeaastase finantsraamistiku 
kohta, mis ei kujuta endast enamat kui 
riigipeade ja valitsusjuhtide vahelist 
poliitilist kokkulepet ning milles ei kajastu 
parlamendi väljendatud prioriteedid ega 
mured, eelkõige need, mis on esitatud 
parlamendi 23. oktoobri 2012. aasta 
resolutsioonis, ning milles eiratakse 
parlamendi rolli ja pädevusi, mis on 
sätestatud Lissaboni lepingus; on 
seisukohal, et kõnealuse kokkuleppega, 
mis on liidu suhtes siduv järgmised seitse 
aastat, ei saa nõustuda, kui ei ole täidetud 
teatavad olulised tingimused; 

Or. en 
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Punkt 6 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

6. on tugevalt vastu täitmata maksenõuete 
praegusele akumuleerumisele ja 
pikendamisele ELi eelarves ning väljendab 
oma kindlat vastuseisu niisugusele 
finantsraamistikule, mis võib viia ELi 
eelarve struktuursesse puudujääki, mis on 
vastuolus aluslepingu sätetega (Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklid 310 ja 
323); 

6. on tugevalt vastu täitmata maksenõuete 
praegusele akumuleerumisele ja 
pikendamisele ELi eelarves ning väljendab 
oma kindlat vastuseisu niisugusele 
finantsraamistikule, mis võib viia ELi 
eelarve puudujääki, mis on vastuolus 
aluslepingu sätetega (Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklid 310 ja 323); 

Or. en 
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Punkt 7 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

7. on seetõttu kindlalt otsustanud hoida ära 
maksete assigneeringute täiendavad 
ülekandmised 2013. aastast järgmisse 
mitmeaastasesse finantsraamistikku; 
tuletab meelde ELi 2013. aasta eelarvele 
lisatud deklaratsiooni, milles nõutakse, et 
komisjon esitaks 2013. aasta alguses 
paranduseelarve projekti, mille ainus 
eesmärk on katta kõik 2012. aasta 
väljamaksmata nõuded; toonitab, et ta ei 
alusta mitmeaastast finantsraamistikku 
käsitlevaid läbirääkimisi enne, kui 
komisjon on esitanud kõnealusele 
poliitilisele kohustusele vastava 
paranduseelarve, ning et ta ei vii 
kõnealuseid läbirääkimisi lõpule enne, kui 
nõukogu ja parlament on paranduseelarve 
lõplikult vastu võtnud; nõuab ühtlasi, et 
nõukogu võtaks endale kohustuse selle 
tagamiseks, et kõik juriidilised kohustused, 
mille tähtaeg on 2013. aastal, makstakse 
välja kõnealuse aasta lõpuks; 

7. on seetõttu kindlalt otsustanud hoida ära 
maksete assigneeringute täiendavad 
ülekandmised 2013. aastast järgmisse 
mitmeaastasesse finantsraamistikku; 
tuletab meelde ELi 2013. aasta eelarvele 
lisatud deklaratsiooni, milles nõutakse, et 
komisjon esitaks 2013. aasta alguses 
paranduseelarve projekti, mille ainus 
eesmärk on katta kõik 2012. aasta 
väljamaksmata nõuded; toonitab, et ta ei 
alusta mitmeaastast finantsraamistikku 
käsitlevaid läbirääkimisi enne, kui 
komisjon on esitanud kõnealusele 
poliitilisele kohustusele vastava 
paranduseelarve, ning et ta ei vii 
kõnealuseid läbirääkimisi lõpule enne 
nõukogu ja parlamendi vahelise kõnealust 
paranduseelarvet käsitleva lõpliku 

poliitilise kokkuleppe sõlmimist; nõuab 
ühtlasi, et nõukogu võtaks endale 
kohustuse selle tagamiseks, et kõik 
juriidilised kohustused, mille tähtaeg on 
2013. aastal, makstakse välja kõnealuse 
aasta lõpuks; 

Or. en 
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Punkt 9 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

9. on kindlalt veendunud, et täieliku 
demokraatliku legitiimsuse tagamiseks 
peaks Euroopa Parlamendi ja komisjoni 
järgmistel koosseisudel, mis astuvad 
ametisse pärast 2014. aastal toimuvaid 
Euroopa Parlamendi valimisi, olema 
võimalik kinnitada uuesti liidu 
eelarvealased prioriteedid ja vaadata läbi 
mitmeaastane finantsraamistik aastateks 
2014–2020; toonitab seetõttu, et toetab 
mitmeaastase finantsraamistiku 
kohustuslikku ja terviklikku läbivaatamist 
või võimaluse korral aegumisklausli 

kasutamist; on seisukohal, et 
läbivaatamine peaks olema õiguslikult 
siduv, sisalduma mitmeaastast 
finantsraamistikku käsitlevas määruses ja 
sellekohane otsus tuleks võtta vastu 
nõukogus kvalifitseeritud 
häälteenamusega, kasutades täielikult ära 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
312 lõikes 2 sätestatud sillaklauslit; 

9. on kindlalt veendunud, et täieliku 
demokraatliku legitiimsuse tagamiseks 
peaks Euroopa Parlamendi ja komisjoni 
järgmistel koosseisudel, mis astuvad 
ametisse pärast 2014. aastal toimuvaid 
Euroopa Parlamendi valimisi, olema 
võimalik kinnitada uuesti liidu 
eelarvealased prioriteedid ja vaadata läbi 
mitmeaastane finantsraamistik aastateks 
2014–2020; toonitab seetõttu, et toetab 
mitmeaastase finantsraamistiku 
kohustuslikku ja terviklikku läbivaatamist; 
on seisukohal, et läbivaatamine peaks 
olema õiguslikult siduv, sisalduma 
mitmeaastast finantsraamistikku käsitlevas 
määruses ja sellekohane otsus tuleks võtta 
vastu nõukogus kvalifitseeritud 
häälteenamusega, kasutades täielikult ära 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
312 lõikes 2 sätestatud sillaklauslit; 

Or. en 

 
 


