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Punkt 2 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

2. rõhutab – olles hinnanud 

finantsraamistiku toimimist käesoleva 

programmitöö perioodi esimesel poolel 

(hinnang on esitatud parlamendi 6. juuli 

2016. aasta resolutsioonis) –, et 

asjakohane vastus neile väljakutsetele 

eeldab märkimisväärsete lisavahendite 

eraldamist ELi eelarvest, mida ei olnud 

praeguse finantsperspektiivi esimestel 

aastatel täielikult võimalik teha, sest 

kehtivas finantsraamistikus nappis 

rahalisi vahendeid; rõhutab, et ELi 

eelarve peab olema kooskõlas Euroopa 

Liidu võetud poliitiliste kohustuste ja 

strateegiliste eesmärkidega; tuletab 

sellega seoses meelde ELi toimimise 

lepingu artiklit 311, milles sätestatakse, et 

„liit varustab end oma eesmärkide 

saavutamiseks ja poliitika elluviimiseks 

vajalike vahenditega“; 

2. rõhutab, et asjakohane vastus neile 

väljakutsetele eeldab märkimisväärsete 

lisavahendite eraldamist ELi eelarvest, 

mida oleks võimalik pakkuda 

assigneeringute ümberpaigutamisega 

olemasolevatelt mitteprioriteetsetelt 

eelarveridadelt; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

9. märgib, et arvnäitajatega seotud 

komisjoni ettepanek, mille maht on 

hinnanguliselt 12,8 miljardit eurot, sisaldab 

erinevaid komponente; toonitab eelkõige 

programmi „Horisont 2020“ ja Euroopa 

ühendamise rahastu transpordivaldkonna 

(mõlemal juhul 0,4 miljardit eurot), 

programmide „Erasmus+“ ja COSME 

(mõlemal juhul 0,2 miljardit eurot) ning 

noorte tööhõive algatuse (1 miljard eurot) 

vahendite suurendamist, mis tähendab 

kokku 2,2 miljardi euro eest uusi 

assigneeringuid; märgib, et mitu 

seadusandlikku ettepanekut, mille 

komisjon esitas finantsraamistiku 

muutmise ettepanekuga paralleelselt (EFSI 

laiendamine, välisinvesteeringute kava, mis 

hõlmab partnerlusraamistikku koostöö 

tegemiseks konkreetsete päritolu- ja 

transiidiriikidega, ning Wifi4EU), annavad 

kokku veel 1,6 miljardit eurot; tuletab 

meelde, et 2017. aasta eelarve projekti 

esitamisel tugevdas komisjon juba rände 

valdkonda 1,8 miljardi euro võrra ning 

ajakohastas rubriigi 3 rahastamiskava 2,55 

miljardi euro võrra jätkuvate seadusandlike 

menetluste tõttu; juhib ühtlasi tähelepanu 

asjaolule, et alamrubriigi 1a ja rubriigi 4 

rahaliste vahendite kavandatav 

suurendamine kajastub osaliselt juba 

kirjalikus muutmisettepanekus nr 1/2017; 

9. märgib, et arvnäitajatega seotud 

komisjoni ettepanek, mille maht on 

hinnanguliselt 12,8 miljardit eurot, sisaldab 

erinevaid komponente; võtab teadmiseks 

programmi „Horisont 2020“ ja Euroopa 

ühendamise rahastu transpordivaldkonna 

(mõlemal juhul 0,4 miljardit eurot) 

vahendite suurendamise ning toonitab, et 

üleeuroopalise transpordivõrgu 

programmi puhul ei tohiks 

assigneeringuid kasutada selliste 

projektide rahastamiseks, millega 

kaasnevad vastuolud ja millel ei ole tõelist 

lisaväärtust; võtab samuti teadmiseks 

programmi programmide „Erasmus+“ ja 

COSME (mõlemal juhul 0,2 miljardit 

eurot) ning noorte tööhõive algatuse (1 

miljard eurot) vahendite suurendamise, 

mis tähendab kokku 2,2 miljardi euro eest 

uusi assigneeringuid; märgib, et mitu 

seadusandlikku ettepanekut, mille 

komisjon esitas finantsraamistiku 

muutmise ettepanekuga paralleelselt (EFSI 

laiendamine, välisinvesteeringute kava, mis 

hõlmab partnerlusraamistikku koostöö 

tegemiseks konkreetsete päritolu- ja 

transiidiriikidega, ning Wifi4EU), annavad 

kokku veel 1,6 miljardit eurot; tuletab 

meelde, et 2017. aasta eelarve projekti 

esitamisel tugevdas komisjon juba rände 

valdkonda 1,8 miljardi euro võrra ning 
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märgib ühtlasi, et ühtekuuluvuspoliitika 

rahastamispakettide tehniline kohandamine 

4,6 miljardi euro ulatuses on komisjoni 

tehniline muudatus ning see on juba 

kinnitatud finantsraamistiku tehnilise 

kohandusena 2017. aastaks; 

ajakohastas rubriigi 3 rahastamiskava 2,55 

miljardi euro võrra jätkuvate seadusandlike 

menetluste tõttu; juhib ühtlasi tähelepanu 

asjaolule, et alamrubriigi 1a ja rubriigi 4 

rahaliste vahendite kavandatav 

suurendamine kajastub osaliselt juba 

kirjalikus muutmisettepanekus nr 1/2017; 

märgib ühtlasi, et ühtekuuluvuspoliitika 

rahastamispakettide tehniline kohandamine 

4,6 miljardi euro ulatuses on komisjoni 

tehniline muudatus ning see on juba 

kinnitatud finantsraamistiku tehnilise 

kohandusena 2017. aastaks; 

Or. en 

 

 


