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Resolutsiooni ettepanek (kodukorra artikli 170 lõige 4), millega soovitakse asendada 

muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanek A8-0298/2015 

Euroopa Parlamendi resolutsioon, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2016. 

aasta üldeelarve projekti kohta (11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD)) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 314, 

– võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a, 

– võttes arvesse nõukogu 7. juuni 2007. aasta otsust 2007/436/EÜ, Euratom Euroopa 

ühenduste omavahendite süsteemi kohta
1
, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust 

(EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid 

finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) 

nr 1605/2002
2
, 

– võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, 

millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020
3
, 

– võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa 

Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning 

usaldusväärse finantsjuhtimise kohta
4
, 

– võttes arvesse oma 29. aprilli 2015. aasta resolutsiooni Euroopa Parlamendi 2016. aasta 

tulude ja kulude eelarvestuse kohta
5
, 

                                                 
1
  ELT L 163, 23.6.2007, lk 17. 

2
  ELT L 298, 26.10.2012, lk 1. 

3
  ELT L 347, 20.12.2013, lk 884. 

4
  ELT C 373, 20.12.2013, lk 1. 

5
  Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0172. 
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– võttes arvesse Euroopa Liidu 2016. eelarveaasta üldeelarve projekti, mis kiideti 

komisjonis heaks 24. juunil 2015 (COM(2015)0300), 

– võttes arvesse 4. septembril 2015 vastu võetud ja 17. septembril 2015 Euroopa 

Parlamendile edastatud nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve projekti 

kohta (11706/2015 – C8-0274/2015), 

– võttes arvesse komisjoni 23. septembri 2015. aasta teatist Euroopa Parlamendile, Euroopa 

Ülemkogule ja nõukogule „Pagulaskriisiga toime tulekuks Euroopa rände tegevuskava 

alusel kohe võetavad operatiiv-, eelarve- ja õigusmeetmed” (COM(2015)0490), 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 88, 

– võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit ja teiste asjaomaste komisjonide arvamusi 

(A8-0000/2015), 

III jagu 

Üldine ülevaade 

 

1. peab komisjoni 2016. aasta eelarveprojekti sammuks õiges suunas; märgib siiski, et 

tõhususe huvides saaks teha veel märkimisväärselt palju kärpeid, ning peab seetõttu 

kiiduväärseks nõukogu tehtud muudatusettepanekuid ja nende orienteerimist 

eelarvepoliitilisele vastutusele; 

2. märgib, et 2016. aasta eelarve lugemisel parlamendis kajastatakse Euroopa Parlamendi 11. 

märtsi 2015. aasta resolutsioonis (eelarve koostamise üldsuuniste kohta)
1
 ja 8. juuli 2015. 

aasta resolutsioonis (volituse kohta kolmepoolseteks läbirääkimisteks)
2
 vastu võetud 

poliitilisi prioriteete üksnes osaliselt; peab sellegipoolest kahetsusväärseks parlamendi 

otsust püüda rikkuda mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 piirmäärasid, milles 

komisjon, nõukogu ja parlament on juba kokku leppinud; peab seda mitme liikmesriigi 

eelarvelise olukorra valguses vastutustundetuks; 

3. rõhutab, et mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 raames kokku lepitud 

piirmääradest tuleb kinni pidada, võttes eelkõige arvesse mitmeaastase finantsraamistiku 

prioriteetide peatset läbivaatamist; peab kahetsusväärseks parlamendi otsust kasutada 

2016. aasta eelarves täielikult ära alamrubriikide 1a ja 1b ning rubriigi 3 vahendite varud 

ja jätta natuke manööverdamisruumi vaid rubriiki 4; on veendunud, et nende piirmäärade 

rikkumisest võib loogiliselt järeldada seda, et mitte piirmäärad pole ebapiisavad, vaid 

hoopis parlamendil on ühe eelarvepädeva institutsioonina vaja realistlikumat ja 

vastutustundlikumat arusaama kulutuste tegemisest; 

4. juhib tähelepanu asjaolule, et selles eelarves peaks vahendite suurendamise esmane 

eesmärk olema rände- ja pagulaskriisi lahendamine; mõistab, et seda kriisi ei ole võimalik 

lahendada üksnes rahaliste vahendite abil; peab sellegipoolest kahetsusväärseks 

parlamendi suutmatust prioriseerida, kärpida pillamist ja keskenduda rahastamisel kriisi 

                                                 
1
  Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0060. 

2
  Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0263. 
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leevendamise meetmetele, eelkõige selgelt tuvastatavatelt eelarveridadelt, mille vahendite 

ärakasutamise ja rakendamise määr on madal; märgib, et parlamendi seisukoht ohustab 

Euroopa reageerimist kriisile; 

5. võtab teadmiseks, et komisjon esitas 14. oktoobril 2015 kirjaliku muutmisettepaneku nr 

2/2016; peab tervitatavaks, et põllumajandussektori probleemide leevendamiseks 

eraldatavaid vahendeid on suurendatud; kutsub komisjoni siiski üles vaatama uuesti läbi 

rubriigid 3 ja 4, et leida säästuvõimalusi, mille arvelt aidata vähemalt osaliselt rahastada 

rände- ja pagulaskriisi leevendamise meetmeid; 

6. kordab oma veendumust, et liidu eelarves ei tohiks jätta tähelepanuta juba kolme 

institutsiooni vahel kokku lepitud poliitilisi kohustusi, eelkõige seoses Euroopa 

Strateegiliste Investeeringute Fondiga (EFSI) ja noorte tööhõive algatusega; on 

veendunud, et nende kohustuste täitmatajätmine kahjustab pikas perspektiivis parlamendi 

majanduslikku usaldusväärsust ning suutlikkust tegeleda edukalt 2016. aasta eelarve 

pakiliste lühiajaliste prioriteetidega; 

7. rõhutab, et oluline on pidada täielikult kinni ühisavaldusest
1
 2015.–2016. aasta maksekava 

kohta, milles Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon leppisid kokku pärast ühiselt 

võetud kohustust vähendada 2007.–2013. aasta ühtekuuluvusprogrammidega seotud 

täitmata maksenõudeid 2016. aasta lõpuks umbes 2 miljardile eurole ning vältida 

tulevikus täitmata maksenõuete jätkusuutmatut kuhjumist; 

8. toetab erivahendite kasutuselevõttu erakorralistele olukordadele reageerimise 

erakorralisteks meetmeteks, ning on seisukohal, et sellised vahendid näitavad 

mitmeaastase finantsraamistiku piisavat paindlikkust; on veendunud, et praegune rände- ja 

pagulaskriis õigustab erivahendite kasutamist; peab siiski kahetsusväärseks, et 

olemasolevatelt eelarveridadelt (eelkõige nendelt, mis ei ole loonud selget ELi 

lisandväärtust) ei leitud võimalust eraldada täiendavaid vahendeid selleks, et EL saaks 

kriisile asjakohaselt reageerida; peab murettekitavaks, et parlamendi seisukoht eeldab 

korduvat erivahendite kasutuselevõttu mitmes rubriigis, kuid see vähendab 2016. aastal 

muudele ettenägematutele asjaoludele reageerimise võimet; 

Alamrubriik 1a – Konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks 

9. kordab, et toetab ajakohase eelarve koostamist, milles tähtsustatakse haridust, ettevõtteid 

ja ettevõtlust ja seda selliste eelarveridade abil, mille potentsiaal aidata kaasa töökohtade 

loomise ja majanduskasvu eesmärgi täitmisele on kõige suurem; märgib, et komisjoni ja 

nõukogu seisukohad võivad lühiajalises plaanis teatavaid eelarveridu kahjustada; soovib 

sellegipoolest töökohtade loomise, majanduskasvu edendamise ning teaduse ja arengu 

toetamise jätkuvat tähtsustamist kõigis järjestikustes ELi eelarvetes; 

10. juhib tähelepanu hiljutisele EFSIt käsitlevale kokkuleppele; peab kahetsusväärseks, et 

nõukogu soovitas kärpida vahendeid, mille eraldamises programmile „Horisont 2020” ja 

Euroopa ühendamise rahastule on juba kokku lepitud; peab samuti kahetsusväärseks 

parlamendi eelarvepoliitiliselt vastutustundetut otsust suurendada ELi eelarvet 

mitmeaastase finantsraamistiku kokkuleppe väliselt veelgi, et toetada programmi 

                                                 
1
  Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0263, II lisa. 
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„Horisont 2020” ja Euroopa ühendamise rahastu eelarveridade vahendite suurendamist 

EFSI-eelsele tasemele, sest see on täielikult vastuolus kolme institutsiooni vahel eelnevalt 

sõlmitud mitmeaastase finantsraamistiku kokkuleppega; kutsub kõiki osapooli üles 

poliitilist poosetamist lõpetama ning pidama kinni EFSI ja mitmeaastase finantsraamistiku 

kokkulepetest, millega kõik varemalt nõus olid; 

Alamrubriik 1b – Majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus 

11. mõistab, et ideaalses plaanis ei tohiks komisjoni ettepanekut üheski osas kärpida; toonitab 

sellegipoolest, et eelarvepoliitiline vastutus on tähtis; peab seetõttu kiiduväärseks nõukogu 

tehtud muudatusettepanekuid, mille eesmärk on säilitada Euroopa solidaarsuse 

tõestamiseks vähim arenenud piirkondade rahastamine, kuid vähendada kõige 

arenenumate piirkondade rahastamist; 

12. mõistab, et noorte töötus on paljudes liikmesriikides terav probleem; peab siiski 

kahetsusväärseks parlamendi otsust suurendada noorte tööhõive algatusele tehtavaid 

kulutusi väljapoole mitmeaastase finantsraamistiku piirmäärasid, sest eelmistel aastatel 

koondati märkimisväärselt palju vahendeid perioodi algusse ja tehtud on arvestatavas 

mahus eelmakseid, nii et komisjoni hinnangul ei ole kohustuste suurendamiseks 2016. 

aasta eelarves tungivat vajadust; tuletab meelde, et tööhõive kuulub peamiselt 

liikmesriikide vastutusalasse, ning kutsub liikmesriike üles tegema kõik endast oleneva, et 

tagada suur tööhõive ja tegeleda noorte konkreetsete probleemidega; 

Rubriik 2 – Jätkusuutlik majanduskasv: loodusvarad 

13. peab komisjoni eelarveprojekti kiiduväärseks; on siiski nõus nõukogu märkusega, et 

mitmes vallas, näiteks paranduseelarve projektis nr 7/2015 esitatud 

muudatusettepanekutes esineb veel arvestatavaid ebaotstarbekusi; kiidab seepärast heaks 

nõukogu soovitatud kulukohustuste ja maksete mõõduka vähendamise rubriigis 2; 

14. toetab põllumajandussektori, eelkõige piimatööstuse kriisi leevendamiseks eraldatud 

vahendite suurendamist, mis leidis kinnitust komisjoni kirjalikus muutmisettepanekus nr 

2/2016, ning kiidab heaks parlamendi seisukoha kõnealuses küsimuses; peab 

kiiduväärseks, et see pakett hõlmab mitmesuguseid meetmeid, mille eesmärk on tegeleda 

Venemaa embargo pikaajalise mõjuga Euroopa põllumajandustootjatele; 

Rubriik 3 – Julgeolek ja kodakondsus 

15. peab kiiduväärseks, et komisjoni 2016. aasta eelarveprojektis ning kirjalikus 

muutmisettepanekus nr 2/2016 tehti ettepanek suurendada rändeküsimusele ja pagulastele 

eraldatavaid vahendeid; peab siiski kaheldavaks, kas komisjon on piisavalt uurinud kõiki 

võimalusi rubriigi 3 assigneeringute ümberjaotamiseks, eelkõige arvestades, et nõukogu 

suutis leida võimalusi hoida kokku 25 miljoni euro jagu kulukohustuste assigneeringuid ja 

35 miljoni euro jagu maksete assigneeringuid; ei toeta paindlikkusinstrumendi 

kasutuselevõttu 1,5 miljardi euro ulatuses üksnes sellepärast, et komisjon ja parlament ei 

suuda leida kokkuhoiuvõimalusi; kordab oma veendumust, et rubriigis 3 on palju 

eelarveridasid, mis ei ole andnud selget ELi lisandväärtust ning mille jaoks praegu 

kavandatavaid vahendeid oleks võimalik ümber suunata rände- ja pagulaskriisi 

lahendamiseks;  
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16. on veendunud, et varjupaiga- ja rändepoliitika on vaja üksteisest selgelt lahus hoida; on 

seisukohal, et ELi teel olevate varjupaigataotlejate edaspidise hukkumise vältimiseks ning 

piiride turvalisuse ja sisejulgeoleku tõhusaks tagamiseks on vaja pikaajalisi praktilisi, 

jätkusuutlikke ja mõistlikke lahendusi;  

Rubriik 4 – Globaalne Euroopa 

17. täheldab, et komisjoni 2016. aasta eelarveprojektis on kulutusi 2015. aasta eelarvega 

võrreldes arvestatavalt suurendatud; nõustub nõukoguga, et selline kulutuste 

suurendamine ei jäta piirmäärade raames piisavat varu; kiidab heaks nõukogu seisukoha, 

mis tähendab ka sellisena kulutuste märgatavat suurendamist ja vahendite suunamist 

vähem arenenud riikidele, et aidata leevendada naaberriikide probleeme; peab 

kahetsusväärseks, et parlamendi seisukoha põhjal jääks rubriigis 4 ainult 50 000 euro 

suurune varu, mis oleks 2016. aastal ettenägematute asjaoludega toimetulekuks täiesti 

ebapiisav; toob ettenägematute asjaolude näiteks ELi ja Türgi ühise tegevuskava, milles 

nõukogu 15. oktoobril 2015 kokku leppis
1
, kuid mida EL parlamendi seisukoha 

heakskiitmise korral rahastada ei suudaks; 

18. peab sellegipoolest kiiduväärseks meetmeid, mis esitati komisjoni 23. septembri 2015. 

aasta teatises ja samuti kirjalikus muutmisettepanekus nr 2/2016; soovib teada, kas 

komisjon on uurinud säästuvõimalusi, mis nõukogu rubriigis 4 leidis; kordab, et 

paranduseelarve projekt nr 7/2015 näitas, et vahendite mahukas ümberpaigutamine 

prioriteetsetesse valdkondadesse on võimalik; rõhutab, et üksnes rahaliste vahenditega 

rände- ja pagulaskriisi ei lahenda; on veendunud, et täiendavaid vahendeid tuleks suunata 

nõuetekohaselt ning eraldada läbipaistvalt ja vastutustundlikult, et tagada, et nendest 

kaetakse esmatähtsaid vajadusi;  

19. on veendunud, et rände- ja pagulaskriisi lahendamiseks eraldatavad rahalised vahendid 

tuleks suunata probleemi allika, mitte tagajärgede kõrvaldamisse; rõhutab, kui oluline on 

toetada pagulasi nende koduriikide läheduses, tugevdades näiteks asjaomaseid ELi asutusi 

ja Euroopa Liidu piirkondlikku usaldusfondi Süürias;  

Rubriik 5 – Haldus  

20. on veendunud, et komisjoni halduskulud ei tohiks jääda puutumata tõhustamise huvides 

võetavatest säästumeetmetest, mida on rakendanud liikmesriikide haldusasutused; on ELi 

ees seisvate arvukate kriiside (ja muu hulgas ülemaailmse majanduskriisi kestva mõju) 

valguses seisukohal, et komisjon peaks võtma tõhustamise huvides sümboolseid ja suuri 

säästumeetmeid, et olla solidaarne liikmesriikide haldusasutustega, kes peavad rasketes 

tingimustes hakkama saama;  

Ametid 

21. kiidab üldjoontes heaks komisjoni hinnangu ametite eelarveliste vajaduste kohta; on nõus 

parlamendi otsusega suurendada rändega tegelevate ametite (Euroopa 

Varjupaigaküsimuste Tugiamet, Frontex, Europol, Eurojust, eu-LISA, CEPOL ja Euroopa 

                                                 
1
  Euroopa Ülemkogu 15. oktoobri 2015. aasta järeldused, EUCO 26/15.  



 

AM\1076588ET.doc  PE570.904v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

Liidu Põhiõiguste Amet) rahastamist; peab kahetsusväärseks parlamendi soovi suurendada 

teiste ametite rahastamist, sest need ei ole ilmselgelt prioriteedid; 

Maksed 

22. tuletab meelde parlamendi, nõukogu ja komisjoni varasemat lubadust vältida arvete 

maksmata jätmist; peab seetõttu kahetsusväärseks parlamendi otsust suurendada 

märkimisväärselt kulukohustusi, mida komisjonil ei õnnestu kuidagi maksetega katta; 

peab samuti kahetsusväärseks nõukogu otsust kärpida järjekindlalt rohkem makseid kui 

kulukohustusi; palub mõlemal institutsioonil tegutseda vastutustundlikult; 

Muud jaod 

I jagu – Euroopa Parlament 

23. rõhutab, et parlamendi eelarves on võimalik kulude arvelt selgelt kokku hoida, võttes 

eelkõige arvesse seda farssi, et täiskogu istungeid korraldatakse nii Brüsselis kui ka 

Strasbourgis; nõuab tungivalt, et parlament ja nõukogu töötaksid välja parlamendi ühe 

töökoha tegevuskava, nagu parlament 20. novembril 2013. aastal suure häälteenamusega 

vastu võetud Fox-Häfneri raportis
1
 nõudis; on veendunud, et Brüsseli ja Strasbourgi vahel 

sõitmine on vastuolus parlamendi igasuguste püüetega jätta endast rahanduslikult 

vastutustundlik mulje ning see kahjustab tõsiselt üldsuse nägemust parlamendist;  

24. on veendunud, et parlamendil on võimalik saavutada eelarves veel arvestatavat 

kokkuhoidu, vähendades ametnike arvu ning seeläbi ka vajadust bürooruumide ja hoonete 

järele, samuti tühistades sellised projektid nagu Euroopa Ajaloo Maja ning lõpetades 

parlamendi poliitika ületähtsustamise; 

25. on seisukohal, et täiendavat eelarvelist kokkuhoidu on võimalik saavutada siis, kui 

struktureerida ümber parlamentidevahelised delegatsioonid ning parlamentaarsetes 

ühiskomisjonides, parlamentaarsetes koostöökomisjonides ja mitmepoolsetes 

parlamentaarsetes assambleedes osalevad delegatsioonid, et vähendada välismaale 

lähetatavate delegatsioonide arvu ja nendega seotud üldkulusid; 

26. on seisukohal, et parlamendi eelarves on võimalik saavutada veelgi suuremat kokkuhoidu, 

kui vähendada erakondade ja poliitiliste sihtasutuste moodustamise ja parlamendiliikmete 

assisteerimise jaoks eraldatavaid vahendeid; võtab teadmiseks asjaolu, et peasekretär on 

esitanud juhatusele ettepaneku leida uus tasakaal parlamendiliikmete registreeritud 

assistentide ja kohalike assistentide vahel; soovib, et lõplik otsus jõustuks hiljemalt 2016. 

aasta juulis, kuid peaks samal ajal kinni praeguste lepingute tähtaegadest; 

27. peab kahetsusväärseks parlamendi seisukohta töötajate arvu 5%-se vähendamise eesmärgi 

suhtes, mis on vastuolus 2. detsembril 2013. aastal komisjoni ja nõukoguga sõlmitud 

institutsioonidevahelise kokkuleppe
2
 sõnastuse ja mõttega; võtab teadmiseks 

eelarvekontrollikomisjoni soovitused
3
 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise 

                                                 
1  Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0498. 
2
  ELT C 373, 20.12.2013, lk 5.  

3
  Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2015)0121. 
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menetluse osas; on veendunud, et parlamendi eelarves oleks võimalik saavutada 10% 

suurune kokkuhoid ilma parlamendiliikmete põhiülesannete täitmist kuidagi mõjutamata; 

kordab oma muret seoses Euroopa Parlamendi presidendi kantselei töötajate suure arvuga, 

pidades silmas, et 35 töötaja sekka kuulub ka kaks autojuhti ja isiklik uksehoidja; on nõus, 

et see olukord on äärmiselt hämmeldusttekitav ning kulude vähendamise ja parlamendi 

eelarvepoliitilise vastutuse seisukohast ka äärmiselt halvaks eeskujuks; 

28. märgib, et parlament on vastu Euroopa Kohtu laiendamisele; teeb ettepaneku, et reformid 

peaksid nende läbiviimise korral olema eelarveneutraalsed; 

29. nõuab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ja Regioonide Komitee tegevuse täielikku 

tasuvusanalüüsi, et hinnata nende poolt ELile pakutavat lisaväärtust; 

o 

o     o 

30. on jätkuvalt veendunud, et Euroopa eelarve peaks pakkuma lisandväärtust, mitte piirama 

liikmesriikide valitsuste õigusi ja kohustusi; palub kõikidel osalistel esitada 

vastutustundlik eelarve, milles keskendutaks eelkõige rände- ja pagulaskriisi 

leevendamisele; 

31. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 

teistele asjaomastele institutsioonidele ja organitele ning liikmesriikide parlamentidele. 

Or. en 

 

 


