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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

2021. aasta eelarve koostamise üldsuuniste kohta, III jagu – Komisjon
(2019/2213(BUD))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse valitsustevahelise kliimamuutuste rühma (IPCC) 8. oktoobri 2018. aasta 
eriaruannet globaalse soojenemise kohta 1,5°C1,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi „ELi toimimise leping“) 
artiklit 314,

– võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, 
Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid 
ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 
1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 
223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks 
määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)2,

– võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, 
millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–20203,

– võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning 
usaldusväärse finantsjuhtimise kohta4,

– võttes arvesse nõukogu 26. mai 2014. aasta otsust 2014/335/EL, Euratom Euroopa 
Liidu omavahendite süsteemi kohta5,

– võttes arvesse Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarvet6 ja sellele lisatud Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavaldusi,

– võttes arvesse oma 14. novembri 2018. aasta vaheraportit mitmeaastase 
finantsraamistiku 2021–2027 kohta – parlamendi seisukoht kokkulepe saavutamiseks7 
ning oma 10. oktoobri 2019. aasta resolutsiooni mitmeaastase finantsraamistiku 2021–
2027 ja omavahendite kohta: on aeg täita kodanike ootused8,

– võttes arvesse oma 15. jaanuari 2020. aasta resolutsiooni Euroopa rohelise kokkuleppe 

1 https://www.ipcc.ch/sr15/ 
2 ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
3 ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
4 ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
5 ELT L 168, 7.6.2014, lk 105.
6 ELT L xx, ….
7 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0449.
8 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2019)0032.

https://www.ipcc.ch/sr15/
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kohta9,

– võttes arvesse nõukogu ... 2020. aasta järeldusi 2021. aasta eelarve suuniste kohta 
(00000/2019),

– võttes arvesse kodukorra artiklit 93,

– võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A9-0000/2020),

A. arvestades, et ELi toimimise lepingu artikli 311 kohaselt peab liit varustama end oma 
poliitika elluviimiseks vajalike vahenditega ning liidu eelarvet tuleb rahastada täielikult 
omavahenditest;

B. arvestades, et ELi toimimise lepingu artikli 312 kohaselt võtab nõukogu mitmeaastase 
finantsraamistiku vastu ühehäälselt, olles saanud Euroopa Parlamendilt nõusoleku, mis 
võetakse vastu liikmete häälteenamusega;

C. arvestades, et kehtiv mitmeaastane finantsraamistik lõpeb 2020. aasta lõpus, ning 
arvestades, et 2021. aasta peaks olema järgmise raamistiku kohaldamise esimene aasta;

D. arvestades, et parlament on olnud valmis pidama mitmeaastase finantsraamistiku üle 
läbirääkimisi alates 2018. aasta novembrist, kuid nõukogu ei ole siiani pidanud 
parlamendiga sisulisi kõnelusi, mis ei piirduks vaid minimaalsete kontaktidega 
üldasjade nõukogus; arvestades, et Euroopa Ülemkogus kokkuleppele jõudmise ajakava 
on korduvalt pikendatud; 

E. arvestades, et kui uut mitmeaastast finantsraamistikku õigeaegselt vastu ei võeta, võib 
juhtuda, et mitu ELi programmi suletakse, sest nende õigusliku aluse kohaldamine on 
lõpetatud; arvestades, et sellisel juhul tuleks kooskõlas ELi toimimise lepingu artikli 
312 lõikega 4 luua turvavõrk käesoleva raamistiku viimase aasta ülemmäärade ja muude 
sätete ajutise pikendamise kujul;

F. arvestades, et Pariisi kokkuleppe artikli 2 lõike 1 punkti c kohaselt tuleks rahastusvood 
panna liikuma selliselt, et need soodustaks vähest kasvuhoonegaaside heidet ja 
kliimamuutuste suhtes vastupanuvõimelist arengut;

G. arvestades, et praegune komisjon on nimetanud end geopoliitiliseks ja näidanud üles 
ambitsiooni tegeleda kliima ja keskkonnaga seotud probleemidega, mida komisjon peab 
selle põlvkonna põhiülesandeks;

Eelarve 2021: tagada rohelise kokkuleppe edukus ...

1. on kindlalt veendunud, et ELi eelarve on liidu ees seisvate probleemide lahendamiseks 
hädavajalik ning kajastab liikmesriikide ja institutsioonide ambitsioonikust;

2. peab kahetsusväärseks, et IPCC teadlaste viimases aruandes esitatud üleskutsele võtta 
radikaalseid meetmeid ökoloogilise üleminekuga seotud eesmärkide täitmiseks ei ole 
pööratud piisavalt tähelepanu, pidades silmas nende hoiatust, et CO2 kontsentratsioon 
suurenes 2018.–2019. aastal kolm korda kiiremini kui 1960ndatel aastatel; toonitab 

9 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0005.
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asjaolu, et kliimamuutuste pöördumatu kontrolli alt väljumise ärahoidmiseks on jäänud 
vaid mõned aastad;

3. märgib, et kasvuhoonegaaside heite vähendamine 55 % 2030. aastaks on tohutu 
ülesanne, eelkõige pidades silmas hoonete soojustamist, ühistranspordi arendamist ning 
nii põllumajanduse ülemineku kui ka sotsiaalselt õiglasele majandusele ülemineku 
saavutamist; rõhutab, et selle enneolematu ettevõtmise õnnestumiseks kõigest kümne 
aasta jooksul on vaja võtta kiireid meetmeid, mida toetatakse alates 2021. aastast tugeva 
ELi eelarvega;

... ja kaitsta ELi kodanikke järgmise finantskriisi eest

4. tunneb muret võimaliku uue finantskriisi pärast, millele on tähelepanu juhtinud 
rahvusvahelised finantseerimisasutused, pidades silmas kasvavat ülemaailmset avaliku 
ja erasektori võlga (322 % globaalsest SKPst); on mures sellise kriisi võimalike 
sotsiaalsete ja poliitiliste tagajärgede pärast, mis on Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) 
prognoosi kohaselt kümme korda karmimad kui pärast 2008. aastat, kui ELil ei ole uusi 
vahendeid sotsiaalse ühtekuuluvuse kaitsmiseks;

Ülesannetele vastav eelarve

5. tunneb heameelt komisjoni ettepanekute üle Euroopa rohelise kokkuleppe ja kestliku 
Euroopa investeerimiskava, eelkõige õiglase ülemineku fondi kohta; rõhutab, et need on 
tihedalt seotud järgmise mitmeaastase finantsraamistiku üle peetavate läbirääkimistega 
ning eeldavad seetõttu tugevat ja usaldusväärset mitmeaastast finantsraamistikku; 
rõhutab, et mis tahes uute algatuste rahastamine peaks lisanduma komisjoni algsele 
ettepanekule ja seega tuleks suurendada mitmeaastase finantsraamistiku ülemmäärasid;

6. märgib siiski, et kasvuhoonegaaside heite 40 % vähendamise eesmärgi saavutamiseks 
2030. aastaks on komisjoni hinnangul vaja igal aastal katta vähemalt 500 miljardi euro 
suurune rahastamispuudujääk, mis hõlmab ka sotsiaalseid kohanemismeetmeid; on 
seisukohal, et seda rahastamispuudujääki on tugevalt alahinnatud isegi 40 % eesmärgi 
puhul, rääkimata 55 % eesmärgist, ning sellega ei ole veel tegeletud ei ELi ega 
liikmesriikide tasandil; rõhutab, et nende eesmärkide saavutamiseks on vaja kiiresti teha 
uusi suuri poliitilisi ja rahalisi pingutusi; usub, et tõeliste uute omavahendite 
kasutuselevõtmine aitaks selle puudujäägi kõrvaldada; on seisukohal, et õiglane 
üleminek eeldab õiglast rahastamist;

7. on seetõttu seisukohal, et kogu 2021. aasta eelarve peab olema kooskõlas 
kasvuhoonegaaside heite 55 %-lise vähendamise eesmärgiga, nagu nõuti Euroopa 
Parlamendi 15. jaanuari 2020. aasta resolutsioonis Euroopa rohelise kokkuleppe kohta, 
ning komisjoni presidendi võetud sotsiaalsete kohustustega, et saata ELi kodanikele ja 
ettevõtjatele õiged signaalid;

8. kordab, et mitmeaastast finantsraamistikku puudutavad parlamendi volitused määrati 
kindlaks parlamendi 14. novembri 2018. aasta vahearuandes ülemmäärade, 
programmide eraldiste, omavahendite ja paindlikkussätete, vahehindamise ja 
horisontaalsete põhimõtete, näiteks kestliku arengu eesmärkide süvalaiendamise ning 
kliima ja soolise võrdõiguslikkuse kohta;
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9. kordab oma seisukohta, et perioodi 2021–2027 kulukohustuste assigneeringuteks tuleks 
eraldada 1 324,1 miljardit eurot 2018. aasta hindades, mis moodustab 1,3 % ELi 27 
liikmesriigi kogurahvatulust; on seda seisukohta arvesse võttes otsustanud kindlalt 
kaitsta 2021. aasta eelarvet – 192,1 miljardi eurot (jooksevhindades) kulukohustuste 
assigneeringutena (1,29 % kogurahvatulust);

10. märgib, et selle seisukoha kohaselt tuleks 2021. aastal eraldada programmile „Euroopa 
horisont“ 18,179 miljonit eurot, programmile „Erasmus+“ 4,613 miljonit eurot, fondile 
„InvestEU“ 2,132 miljonit eurot, ühtse turu programmile 883 miljonit eurot, Euroopa 
Sotsiaalfondile+ 15,645 miljonit eurot, Euroopa ühendamise rahastule 4,256 miljonit 
eurot, naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendile 11,716 
miljonit eurot ja programmile LIFE 937 miljonit eurot;

11. on võtnud eesmärgiks seada siduvad bioloogilise mitmekesisuse ja kliimaküsimuste 
peavoolustamise eesmärgid ning seada sellise peavoolustamise eesmärgiks 2021. aastal 
vähemalt 30 %; kordab oma üleskutset komisjonile kehtestada selged 
rahastamiskõlblikkuse kriteeriumid range ja tervikliku metoodikaga, et määrata kindlaks 
ja jälgida asjakohaseid kliima ja bioloogilise mitmekesisusega seotud kulutusi;

Piisav ja realistlik maksete tase

12. on kindlalt otsustanud vältida uut maksekriisi; kordab, et maksete üldise ülemmäära 
puhul tuleb arvesse võtta täitmata kulukohustuste enneolematut mahtu 2020. aasta 
lõpus, mis tuleb välja maksta järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ajal; märgib 
ühtlasi, et 2021. aastal keskendutakse maksete assigneeringute puhul peamiselt 2014.–
2020. aasta programmide lõpuleviimisele; rõhutab siiski, et see ei tohiks takistada uute 
programmide käivitamist;

13. nõuab seetõttu maksete kehtestamist asjakohasel tasemel alates 2021. aastast, et hoida 
ära raskuste tekitamine toetusesaajatele, ning kordab võetud kohustust kaitsta 
2021. aastal maksete taset 184,7 miljardit eurot (jooksevhindades);

Mitmeaastase finantsraamistikuga seotud hädaolukorra kava

14. kordab oma nõudmist koostada hädaolukorra kava, et kaitsta toetusesaajaid ja tagada 
rahastamise järjepidevus juhul, kui praegust mitmeaastast finantsraamistikku on vaja 
pikendada pärast 2020. aastat; nõuab, et komisjon esitaks viivitamata sellise kava, 
pikendades muu hulgas vajaduse korral õiguslike aluste kohaldamist;

15. märgib, et mitmeaastase finantsraamistiku praeguste ülemmäärade pikendamise korral 
oleksid kulukohustuste assigneeringud 2021. aastal 172,2 miljardit eurot, mis 
moodustab komisjoni 2018. aasta prognoosi kohaselt 1,15 % ELi kogurahvatulust; 
märgib ühtlasi, et 2021. aasta alguses tehakse paindlikkusinstrumentide raames 
kättesaadavaks veel 3,5 miljardit eurot;

°

° °

16. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja 
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kontrollikojale.


