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11.3.2013 B7-0129/11 

Muudatusettepanek  11 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos 

Triantaphyllides, Paul Murphy 

fraktsiooni GUE/NGL 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; lükkab kõnealuse 
kokkuleppe selle praegusel kujul tagasi, 
sest kokkuleppes ei kajastu prioriteedid, 
mis selles peaksid kajastuma, võttes 
arvesse ELi praegust sügavat majandus- 

ja sotsiaalkriisi, 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; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/12 

Muudatusettepanek  12 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos 

Triantaphyllides, Paul Murphy 

fraktsiooni GUE/NGL 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 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  1 a. on seisukohal, et ELi praeguses 

poliitikas peab toimuma murrang, kui me 

soovime tõesti tegeleda selliste 

probleemidega nagu jätkusuutlik 

majanduskasv, töötus, vaesus, sotsiaalne 

tõrjutus ja (sissetulekute) ebavõrdsus; 

rõhutab vajadust uue strateegia järele, et 

rajada Euroopale uus tee, st tee, mis tagab 

täieliku tööhõive, inimväärsed töökohad, 

äraelamist võimaldavad töötasud, 

sotsiaalse ja majandusliku ühtekuuluvuse 

ning sotsiaalkaitse kõigi jaoks ning 

kindlustab kõrgeima elatustaseme – tee, 

millel pööratakse tähelepanu kõikide 

liikmesriikide ja eelkõige vähemarenenud 

liikmesriikide arenguvajadustele ning mis 

edendab tõelist lähenemist, aidates seega 

vähendada arenguerinevusi liikmesriikide 

vahel ning esinevat majanduslikku, 

sotsiaalset ja piirkondlikku ebavõrdsust; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  13 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos 

Triantaphyllides, Paul Murphy 

fraktsiooni GUE/NGL 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 4 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  4 a. nõuab seetõttu, et strateegia 

„Euroopa 2020” asendataks eespool 

nimetatud põhimõtetel põhineva 

strateegiaga „Solidaarsuse ja säästva 

arengu strateegia”, milles nähakse ette 

uued majanduslikud, sotsiaalsed ja 

keskkonnaalased poliitikameetmed, 

millega edendatakse investeeringuid: 

i) töökvaliteeti selle kõikides aspektides 

(töötasud, stabiilsus, töötingimused ja 

koolitus) ning kvalifikatsioonide 

parandamisse, et saavutada hästi 

koolitatud ja kõrge kvalifikatsiooniga 

tööjõud; 

ii) põhilisse ja tööstust toetavasse 

taristusse; 

iii) avalikesse teenustesse nende kvaliteedi 

parandamise eesmärgil; 

iv) tugevasse ühtekuuluvuspoliitikasse, et 

edendada sotsiaalset ja majanduslikku 

ühtekuuluvust; 

v) keskkonna- ja loodusressursside 

kaitsesse; 

vi) töö-, sotsiaal-, keskkonna- ja 

ohutusstandardite parandamisse, et 

saavutada vastavus kõrgeimatele 
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standarditele; 

vii) sotsiaalmajandusse; 

viii) sotsiaalkaitsesse, et kaotada vaesus 

ning võidelda sotsiaalse tõrjutusega; 

ix) (avaliku sektori) teadusuuringutesse ja 

innovatsiooni, et tagada selle kasu 

kõikidele; 

x) kultuuri ja kodanikuosaluse 

edendamisse; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  14 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos 

Triantaphyllides 

fraktsiooni GUE/NGL 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 4 b (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  4 b. peab äärmiselt oluliseks seista selle 

eest, et märkimisväärselt suurendataks 

aastateks 2014–2020 ettenähtud 

mitmeaastase finantsraamistiku 

vahendeid, eelkõige majanduslikule ja 

sotsiaalsele ühtekuuluvusele suunatud 

rubriikide vahendeid (vähemalt 

kahekordistades praeguseid summasid), 

millega peaks kaasnema põhjalik muutus 

vahendite jaotuses; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/15 

Muudatusettepanek  15 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos 

Triantaphyllides 

fraktsiooni GUE/NGL 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 4 c (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  4 c. peab äärmiselt tähtsaks praeguste 

rahastamispõhimõtete muutmist nii, et 

rahastamise aluseks oleks niisuguste 

liikmesriikide tehtavate osamaksete 

suurendamine, kelle kogurahvatulu ning 

keskmine sissetulek ühe inimese kohta on 

kõige suuremad; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/16 

Muudatusettepanek  16 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos 

Triantaphyllides 

fraktsiooni GUE/NGL 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 4 d (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  4 d. on seisukohal, et ühises 

põllumajanduspoliitikas ja ühises 

kalanduspoliitikas tuleb teha põhjalikud 

muudatused eesmärgiga: 

– toetada kodumaist tootmist ja 

investeerimist, (õigustega) töökohtade 

loomist ning majanduslikku ja sotsiaalset 

jätkusuutlikkust ning 

keskkonnasäästlikkust; 

– ning toetada väikeseid ja keskmise 

suurusega põllumajandusettevõtteid ja 

äriühinguid (toodangu tegelikud ja 

õiglased hinnad), ühistuid ja muid 

sotsiaalorganisatsioone, võttes arvesse iga 

liikmesriigi eripärasid ning tagades 

toiduga kindlustatuse ja sellealase 

sõltumatuse; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/17 

Muudatusettepanek  17 

Søren Bo Søndergaard, Cornelis de Jong 

fraktsiooni GUE/NGL 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 8 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

8. annab oma läbirääkimisrühmale kindla 
mandaadi pidada läbirääkimisi üldise 

paketi üle, mis hõlmab lisaks 

mitmeaastasele finantsraamistikule 

kohustuslikku ja terviklikku 

läbivaatamist, võimalikult suurt üldist 

paindlikkust ja omavahenditealast 

kokkulepet ning mis tagab ELi eelarve 

ühtsuse; kinnitab, et läbirääkimiste 

aluseks võetakse kõik elemendid, mis on 

sätestatud Euroopa Parlamendi 23. 

oktoobri 2012. aasta resolutsioonis, 

sealhulgas liikmesriikide vastutus (mis 

võetakse asjakohasel poliitilisel tasandil) 

ELi rahaliste vahendite haldamise eest; 

välja jäetud 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/18 

Muudatusettepanek  18 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides 

fraktsiooni GUE/NGL 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 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 
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 ühehäälselt; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/19 

Muudatusettepanek  19 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides 

fraktsiooni GUE/NGL 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 10 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

10. nõuab, et ELi iga-aastaste eelarvete 
koostamisel kasutataks mitmeaastase 
finantsraamistiku kokkulepitud 
kulukohustuste ja maksete assigneeringute 
ülemmäärasid täies ulatuses; on seetõttu 
seisukohal, et järgmises mitmeaastases 
finantsraamistikus tuleb tagada võimalikult 
suur üldine paindlikkus rubriikide vahel ja 
nende piires, samuti eelarveaastate vahel, 
ning sellekohane otsus tuleb võtta vastu 
nõukogus kvalifitseeritud 
häälteenamusega; on eelkõige seisukohal, 
et niisuguse paindlikkusega peaks 
kaasnema võimalus kasutada täies ulatuses 
ära ühel eelarveaastal igas rubriigis 
kasutada olevat varu (kulukohustuste 
assigneeringute puhul) ning kasutada 
olevate varude automaatset ülekandmist 
järgmistesse eelarveaastatesse (nii 
kulukohustuste kui ka maksete 
assigneeringute puhul); viitab lisaks 
paindlikkust käsitlevale üksikasjalikule 
seisukohale, mis on esitatud Euroopa 
Parlamendi 23. oktoobri 2012. aasta 
resolutsioonis ettenägemata kulude varu, 
ELi eelarve ülejäägi taaskasutamise, 
õigusloomealase paindlikkuse ja üksikute 
paindlikkuse mehhanismide suhtes, mis 
võimaldavad mitmeaastase 

10. nõuab, et ELi iga-aastaste eelarvete 
koostamisel kasutatakse mitmeaastase 
finantsraamistiku kokkulepitud 
kulukohustuste ja maksete assigneeringute 
ülemmäärasid täies ulatuses; on seetõttu 
seisukohal, et järgmises mitmeaastases 
finantsraamistikus tuleb tagada võimalikult 
suur üldine paindlikkus rubriikide vahel ja 
nende piires, samuti eelarveaastate vahel, 
ning sellekohane otsus tuleb võtta vastu 
nõukogus ühehäälselt; on eelkõige 
seisukohal, et niisuguse paindlikkusega 
peaks kaasnema võimalus kasutada täies 
ulatuses ära ühel eelarveaastal igas 
rubriigis kasutada olevat varu 
(kulukohustuste assigneeringute puhul) 
ning kasutada olevate varude automaatset 
ülekandmist järgmistesse eelarveaastatesse 
(nii kulukohustuste kui ka maksete 
assigneeringute puhul); viitab lisaks 
paindlikkust käsitlevale üksikasjalikule 
seisukohale, mis on esitatud Euroopa 
Parlamendi 23. oktoobri 2012. aasta 
resolutsioonis ettenägemata kulude varu, 
ELi eelarve ülejäägi taaskasutamise, 
õigusloomealase paindlikkuse ja üksikute 
paindlikkuse mehhanismide suhtes, mis 
võimaldavad mitmeaastase 
finantsraamistiku ülemmäärade ületamist; 
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finantsraamistiku ülemmäärade ületamist; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/20 

Muudatusettepanek  20 

Søren Bo Søndergaard, Cornelis de Jong 

fraktsiooni GUE/NGL 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 11 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

11. rõhutab, kui oluline on omavahendite 

süsteemi põhjalikku reformi käsitleva 

kokkuleppe saavutamine; toonitab, et ELi 

eelarvet tuleks rahastada tõelistest 

omavahenditest, nagu on sätestatud 

aluslepingus; märgib seetõttu oma 

pühendumust reformile, mille abil 

vähendatakse ELi eelarvesse tehtavate 

kogurahvatulul põhinevate osamaksete 

osakaalu kuni 40 protsendile ning 

kaotatakse järk-järgult kõik kehtivad 

tagasimaksed ja 

korrigeerimismehhanismid; 

välja jäetud 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/21 

Muudatusettepanek  21 

Søren Bo Søndergaard, Cornelis de Jong 

fraktsiooni GUE/NGL 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 12 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

12. kordab oma toetust komisjoni 

seadusandlikele ettepanekutele 

omavahendite paketi kohta, sealhulgas 

siduvale tegevuskavale; on lisaks 

seisukohal, et kui nõukogu peaks 

kõnealuseid ettepanekuid nõrgendama 

nii, et nendega ei kaasne liikmesriikide 

poolt ELi eelarvesse tehtavate 

kogurahvatulul põhinevate osamaksete 

oluline vähenemine, peaks komisjon 

esitama täiendavad ettepanekud uute 

tõeliste omavahendite kasutuselevõtu 

kohta; nõuab kindlalt, et finantstehingute 

maksust laekuvad tulud tuleks vähemalt 

osaliselt suunata tõelise omavahendina 

ELi eelarvesse; 

välja jäetud 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/22 

Muudatusettepanek  22 

Paul Murphy, Willy Meyer 

fraktsiooni GUE/NGL 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 14 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  14 a. on tugevalt vastu 

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa 

Fondi vahendite kavandatud 

70protsendisele vähendamisele, sest ta on 

veendunud, et nende kärbete tulemuseks 

on Globaliseerumisega Kohanemise 

Euroopa Fondi tegelik häving; on kindlal 

arvamusel, et Globaliseerumisega 

Kohanemise Euroopa Fond tuleb 

säilitada fondina, mis pakub (olgugi et 

väga piiratud ja viivitustega) toetust 

töötajatele ja kogukondadele, kes peavad 

kannatama globaliseerumise kahjulike 

tagajärgede all; väidab seetõttu, et 

töökohtade kaitseks ja loomiseks tuleb 

teha rohkem tööd, mitte vähem; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/23 

Muudatusettepanek  23 

Paul Murphy, Willy Meyer 

fraktsiooni GUE/NGL 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 15 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  15 a. on tugevalt vastu nn 

makromajanduslike tingimuste 

põhimõttele, mida kavandatakse 

kohaldada ühise strateegilise raamistiku 

fondide suhtes; näeb selles Euroopa 

Komisjoni järgitava niisuguse 

autoritaarse ja neoliberaalse poliitika 

laiendust, millega institutsionaliseeriti 

kokkuhoid ja süvendati kriisi kogu 

Euroopas; usub, et liikmesriikidel on 

demokraatlik õigus järgida alternatiivset 

majanduspoliitikat; 

Or. en 

 
 


