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ETTEPANEKUD

Põhiseaduskomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma raportisse järgmised 
ettepanekud:

A. arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 8 kohaselt on EL kohustunud 
edendama meeste ja naiste võrdõiguslikkust ning tagama soolise mõõtme arvessevõtmise 
kõigis liidu meetmetes;

1. on seisukohal, et koos tulupoole reformimisega tuleks reformida ka kulupoolt ning 
tagasimakseid ja korrigeerimismehhanisme, et suurendada ELi kulutustega loodavat 
Euroopa lisaväärtust, tagades kulude ning ELi poliitika ja prioriteetide vahel selge seose 
ning toetades poliitikameetmeid peamistes ELi pädevusvaldkondades, kus Euroopa 
lisaväärtuse potentsiaal on suur, näiteks põhiõiguste kaitse, ühtse turu, rände- ja 
varjupaigapoliitika, regionaal- ja sotsiaalse ühtekuuluvuse poliitika, ühise 
põllumajandusepoliitika, keskkonnakaitse ja kliimameetmete, energialiidu, ühise 
julgeoleku- ja kaitsepoliitika, soolise võrdõiguslikkuse edendamise, teadusuuringute ja 
tehnoloogia arengu vallas või seoses maksualaste erisuste vähendamisega ühtsel turul, 
nagu on soovitatud Monti raportis1;

Mitmeaastane finantsraamistik

2. tuletab meelde, et EL peaks saama kulutusi teha vajaliku paindlikkusega ning kulutusi 
tuleks demokraatlikult kontrollida ja nende kohta aru anda, mis tähendab, et Euroopa 
Parlament peab igas etapis, kus finantsraamistiku määruse kohta otsuseid tehakse, 
täieõiguslikult osalema, sest kaasseadusandjana on tal selleks õigus; kuna suurem osa ELi 
programmidest on sätestatud valdkondlikes õigusaktides, nõuab, et nõukogu hakkaks 
hääletama kvalifitseeritud häälteenamuse alusel ning nõukogu ja Euroopa Parlament 
peaksid järgmise finantsraamistiku üle toimuvate läbirääkimiste käigus tihedamat 
dialoogi, enne kui nõukogu finantsraamistiku määruse ettepaneku nõusoleku saamiseks 
ametlikult Euroopa Parlamendile esitab, ning hoiatab, et Euroopa Ülemkogu ei tohiks 
rubriikide üldiste ülemmäärade kindlaksmääramisel kasutada oma tavapärast ülevalt alla 
tegutsemisviisi, vaid peaks kõigepealt hindama programmide tegelikke vajadusi;

3. rõhutab, et kui finantsraamistikku muudetakse, peaks Euroopa Parlament selles alati 
täieõiguslikult osalema, ja Euroopa Parlamendi kui võrdse eelarvepädeva institutsiooni 
õigusi tuleks kaitsta; peab kiiduväärseks komisjoni ideed, et läbivaatamisettepanek 
esitatakse enne 1. jaanuari 2024, kuid peab kahetsusväärseks, et komisjon ei näinud ette 
õiguslikult siduvat ja kohustuslikku muutmist, millel oleks kindel, Euroopa Parlamenti 
täielikult kaasav menetluskord ja siduv ajakava; toonitab, et finantsmäärustiku muutmise 
teemal tuleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel pidada põhjalikke läbirääkimisi;

4. tuletab meelde, et Euroopa Parlament on mitmel puhul nõudnud, et järgmised 
finantsraamistikud viidaks kooskõlla Euroopa Parlamendi ametiaja ja komisjoni mandaadi 
kestusega; peab kahetsusväärseks, et komisjon ei ole koostanud selget ettepanekut, milles 
nähakse ette tulevikus 5 + 5 aasta pikkuse finantsraamistiku praktilise rakendamise 

                                               
1 Kõrgetasemelise omavahendite töörühma lõpparuanne ja soovitused teemal „Euroopa Liidu rahastamine 
tulevikus“, mis võeti vastu 2016. aasta detsembris.
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meetodid;

5. rõhutab, et järgmise finantsraamistikuga saab liit näidata, et ta on ühtne ja suudab tulla 
toime selliste poliitiliste sündmustega nagu Brexit ning populistlike ja marurahvuslike 
liikumiste teke ja üleilmses juhtimises toimuvad muutused; rõhutab, et ELi lõhestamisega 
ei saa üleilmseid probleeme ja kodanike muresid lahendada; on seisukohal, et just Brexiti 
läbirääkimised näitavad, et liidu liikmeks olemise eelised kaaluvad liidu eelarvesse 
makstavad summad kindlalt üles;

6. on seisukohal, et finantsraamistiku määruse ühehäälse vastuvõtmise nõue takistab 
protsessi väga palju; palub sellega seoses Euroopa Ülemkogul võtta kasutusele Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikli 312 lõikes 2 sätestatud sillaklausli, et finantsraamistiku 
määruse saaks vastu võtta kvalifitseeritud häälteenamusega; tuletab ühtlasi meelde, et 
kasutusele saab võtta ka Euroopa Liidu lepingu artikli 48 lõikes 7 sätestatud üldise 
sillaklausli, et kohaldada seadusandlikku tavamenetlust; rõhutab, et kui hakata 
finantsraamistiku määruse vastuvõtmiseks kasutama kvalifitseeritud häälteenamust, oleks 
see kooskõlas otsustusprotsessiga, mida kasutatakse peaaegu kõigi ELi mitmeaastaste 
programmide vastuvõtmiseks, ning ELi eelarve vastuvõtmise iga-aastase menetlusega;

7. tunneb heameelt selle üle, et komisjoni käsitlusviisi kohaselt on võimalik siduda ELi 
eelarvest tehtavad maksed tingimusega, et tuleb järgida õigusriigi põhimõtet, mis on 
Euroopa Liidu alusväärtusi, on seisukohal, et maksed, mida liikmesriigile ELi eelarvest 
tehakse, võiks peatada alles siis, kui kõik muud võimalused on ammendunud, 
ja kordab, et kavatseb ettepaneku kõiki õigusriigitingimusega seotud elemente põhjalikult 
analüüsida ja lisada sätted, millega tagada, et liidu eelarve lõplikud toetusesaajad ei
kannata kahju eeskirjade rikkumise tõttu, mille eest nad vastutavad ei ole;

8. tuletab meelde, et sooline võrdõiguslikkus on sätestatud aluslepingutes ning seda tuleks 
tegeliku võrdõiguslikkuse saavutamiseks arvesse võtta kõikides ELi meetmetes; rõhutab, 
et soolise võrdõiguslikkusega arvestav eelarvestamine peab muutuma finantsraamistiku 
lahutamatuks osaks ning selleks tuleb finantsraamistiku määrusse lisada selge kohustus;

9. rõhutab, et järgmises finantsraamistikus tuleks täielikult arvesse võtta kohustusi, mille EL 
on võtnud ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi 21. istungjärgu 
raames;

10. palub, et komisjon uuriks, kas on võimalik kehtestada tingimus, et kui liikmesriigid ei 
täida ELi õigusest tulenevat kohustust, mis põhineb liikmesriikide solidaarsusel Euroopa 
varjupaigapoliitikas ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartal, peatatakse liidu vahenditest 
ettenähtud kulukohustuste ja maksete assigneeringute eraldamine; nõuab, et lisataks sätted, 
mille abil tagada, et liidu eelarve otsesed toetusesaajad ei kannata kahju eeskirjade rikkumise 
tõttu, mille eest nad vastutavad ei ole;

Omavahendid

11. tuletab meelde, et ehkki Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 311 kolmandas lõigus on 
sätestatud, et Euroopa Parlamendiga tuleb liidu omavahendite süsteemi vastuvõtmist 
puudutavas otsustusprotsessis üksnes konsulteerida, on sama artikli neljandas lõigus 
märgitud, et süsteemi rakendusmeetmete vastuvõtmiseks on vajalik Euroopa Parlamendi 
nõusolek; palub, et nõukogu kaasaks Euroopa Parlamenti omavahendite vastuvõtmisel 
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aktiivselt kõikides etappides;

12. tuletab meelde, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 311 on sätestatud, et „[l]iit 
varustab end oma eesmärkide saavutamiseks ja poliitika elluviimiseks vajalike 
vahenditega. Eelarvet rahastatakse täielikult omavahenditest, ilma et see piiraks muid 
tulusid.“; rõhutab sellega seoses, et juriidiline nõue näha ELi eelarve jaoks ette päris 
omavahendid tuleneb otse aluslepingust;

13. peab kiiduväärseks, et komisjoni pakutud uued omavahendikategooriad on seotud selliste 
meetmetega, mille Euroopa lisaväärtus on suur, sest eesmärk ei ole suurendada kodanike 
üldist maksukoormust, vaid vähendada riigieelarve koormust ja panna kodanikud 
mõistma, et ELi eelarve on autonoomne, mis näitab Euroopa integratsiooni lisaväärtust; 
peab kahetusväärseks, et need ettepanekud ei ole ammendavad, mis tähendab, et päris oma 
vahendite osakaalu suurendamise eesmärki ei ole võimalik saavutada, ning palub 
komisjonil täiendada oma ettepanekuid eri omavahenditega, mis on seotud nt 
maksustamise vältimise vastase võitluse ja õiglase maksustamisega;

14. tuletab meelde, et vastavalt kõrgetasemelise omavahendite töörühma järeldustele kaotab 
Ühendkuningriigi suhtes kohaldatav korrigeerimismehhanism kehtivuse, kui 
Ühendkuningriik EList välja astub; tuletab meelde, et seetõttu tuleks kohe, kui 
Ühendkuningriik on EList välja astunud, lõpetada ka kõigi nende 
korrigeerimismehhanismide kohaldamine, mis on seotud Ühendkuningriigi 
korrigeerimismehhanismi rahastamisega;

15. Brexitiga seoses tuleks kaaluda, kas saaks kaotada ka kõik teised 
korrigeerimismehhanismid, mida teatavate liikmesriikide suhtes kohaldatakse, kuid mis ei 
ole enam õigustatud, ja on seisukohal, et nii koheldaks liikmesriike liidu eelarvesse 
tehtava osamaksu arvutamisel jälle täiesti võrdselt.
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Muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane 
finantsraamistik aastateks 2021–2027
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Võttes arvesse piisava 
prognoositavuse vajadust keskpika 
tähtajaga investeeringute 
ettevalmistamisel ja rakendamisel, 
peaks mitmeaastase 
finantsraamistiku kestus olema 
alates 1. jaanuarist 2021 seitse 
aastat.

(1) Võttes arvesse piisava 
prognoositavuse vajadust keskpika 
tähtajaga investeeringute 
ettevalmistamisel ja rakendamisel, 
peaks mitmeaastase 
finantsraamistiku kestus olema 
alates 1. jaanuarist 2021 seitse 
aastat; arvestades, et komisjon 
peaks kiiresti koostama selge 
ettepaneku, milles nähakse ette 
tulevikus 5 + 5 aasta pikkuse 
finantsraamistiku praktilise 
rakendamise meetodid.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane 
finantsraamistik aastateks 2021–2027
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklis 8 on sätestatud põhimõte, 
et soolist aspekti tuleb arvestada 
kõigis ELi meetmetes, mis 
tähendab, et soolise 
võrdõiguslikkuse toetamiseks ja 
soolise diskrimineerimise vastu 
võitlemiseks tuleb eraldada 
piisavad vahendid ning 
eraldatavad eelarveassigneeringud 
peavad olema läbipaistvad.
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane 
finantsraamistik aastateks 2021–2027
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Komisjon peaks hiljemalt 1. 
jaanuaril 2023 esitama 
finantsraamistiku rakendamise 
kohta hinnangu ning sellega koos 
ka ettepanekud kohustusliku 
muutmise kohta ja menetluskorra, 
mis sisaldab siduvat ajakava ja 
tagab Euroopa Parlamendi 
täieliku osalemise.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane 
finantsraamistik aastateks 2021–2027 
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Eelarvemenetluse käigus tehtava 
institutsioonidevahelise koostöö 
reguleerimiseks tuleks sätestada 
üldeeskirjad.

(14) Eelarvemenetluse käigus tehtava 
institutsioonidevahelise koostöö 
reguleerimiseks tuleks sätestada 
üldeeskirjad, austades 
institutsioonidele aluslepingutega 
antud eelarvepädevust.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane 
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finantsraamistik aastateks 2021–2027
Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 a (uus)
Sooteadlik eelarvestamine

Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon 
võtavad soolist mõõdet arvesse iga 
aastaeelarve menetlemise kõigil tasanditel 
ning korraldavad tulud ja kulud soolise 
võrdõiguslikkuse toetamiseks ümber.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane 
finantsraamistik aastateks 2021–2027 
Artikkel 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 16
Finantsraamistiku läbivaatamine

Komisjon esitab enne 1. jaanuarit 2024 
finantsraamistiku toimimise läbivaatamise. 
Vajaduse korral lisatakse läbivaatamisele 
asjakohased ettepanekud.

Artikkel 16
Finantsraamistiku muutmine

Komisjon esitab hiljemalt 1. jaanuaril 
2023 finantsraamistiku rakendamise 
kohta hinnangu ning sellega koos ka 
ettepanekud kohustusliku muutmise 
kohta.

Kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklis 312 sätestatud 
seadusandliku menetlusega muudab 
nõukogu käesolevat määrust pärast 
Euroopa Parlamendilt nõusoleku saamist.
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