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A. arvestades, et praegune 

mitmeaastane finantsraamistik lepiti kokku 

2013. aastal ning selle kulukohustuste 

assigneeringud ja maksete assigneeringud 

on esimest korda eelmise 

finantsplaneerimise perioodi omadest 

tegelikult (st püsihindades) väiksemad, 

kuigi ELi pädevus ja eesmärgid on 

Lissaboni lepingus ja strateegias 

„Euroopa 2020“ sätestatu kohaselt 

suurenenud; arvestades, et ühtlasi oli 

selles kulukohustuste ja maksete 

assigneeringute summa vahel suur 

erinevus, mis oli üks põhjus, miks 

maksmata arved mitmeaastase 

finantsraamistiku kahel esimesel aastal 

kuhjusid; arvestades, et kuna mitmeaastane 

finantsraamistik ja sellega seotud 

õiguslikud alused võeti vastu hilja, tekkisid 

rakendamisel viivitused, mille mõju on 

tunda veel praegugi ja mille tagajärjel 

võivad maksed praeguse finantsraamistiku 

viimastele aastatele kuhjuda, mis mõjutab 

veel ka järgmist perioodi; arvestades, et 

parlamendi nõudmisel lisati 

mitmeaastasesse finantsraamistikku uued 

sätted, et kasutada selle üldisi 

ülemmäärasid võimalikult ulatuslikult ja 

A. arvestades, et praegune 

mitmeaastane finantsraamistik lepiti kokku 

2013. aastal ning selle kulukohustuste 

assigneeringud ja maksete assigneeringud 

on esimest korda eelmise 

finantsplaneerimise perioodi omadest 

tegelikult (st püsihindades) väiksemad, mis 

mõjub hävitavalt igasugusele 

majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse 

prioriteetsuse arusaamale või solidaarsuse 

ideele ELis; arvestades, et ühtlasi oli selles 

kulukohustuste ja maksete assigneeringute 

summa vahel suur erinevus, mis oli üks 

põhjus, miks maksmata arved 

mitmeaastase finantsraamistiku kahel 

esimesel aastal kuhjusid; arvestades, et 

kuna mitmeaastane finantsraamistik ja 

sellega seotud õiguslikud alused võeti 

vastu hilja, tekkisid rakendamisel 

viivitused, mille mõju on tunda veel 

praegugi ja mille tagajärjel võivad maksed 

praeguse finantsraamistiku viimastele 

aastatele kuhjuda, mis mõjutab veel ka 

järgmist perioodi; arvestades, et 

parlamendi nõudmisel lisati 

mitmeaastasesse finantsraamistikku uued 

sätted, et kasutada selle üldisi 

ülemmäärasid võimalikult ulatuslikult ja 
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