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VASTUVÕETUD TEKSTID 
 

P8_TA(2017)0111 

Mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 *** 

Euroopa Parlamendi 5. aprilli 2017. aasta seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb 

nõukogu määruse eelnõu, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, 

millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 

(14942/2016 – C8-0103/2017 – 2016/0283(APP)) 

(Seadusandlik erimenetlus – nõusolek) 

Euroopa Parlament,  

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse 

määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane 

finantsraamistik aastateks 2014–2020 (COM(2016)0604), 

– võttes arvesse nõukogu määruse eelnõu, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) 

nr 1311/2013 (millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 

2014–2020) (14942/2016), ja nõukogu parandust (14942/2016 COR2), 

– võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artiklile 312 ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu 

artiklile 106a (C8-0103/2017), 

– võttes arvesse nõukogu 7. märtsi 2017. aasta põhimõttelist kokkulepet mitmeaastase 

finantsraamistiku (2014–2020) muutmise kohta1, 

– võttes arvesse oma 6. juuli 2016. aasta resolutsiooni mitmeaastase finantsraamistiku 

(2014–2020) valimistejärgse muutmise ettevalmistamise ja Euroopa Parlamendi 

tähelepanekute kohta enne komisjoni ettepaneku valmimist2, 

– võttes arvesse oma 26. oktoobri 2016. aasta resolutsiooni mitmeaastase 

finantsraamistiku (2014–2020) muutmise kohta3, 

– võttes arvesse oma 5. aprilli 2017. aasta muud kui seadusandlikku resolutsiooni 

                                                 
1  7030/2017 ja 7031/2017 COR1. 
2  Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0309. 
3  Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0412. 

http://www.consilium.europa.eu/register/et/content/out/?&typ=ENTRY&i=ADV&DOC_ID=ST-7030-2017-INIT
http://www.consilium.europa.eu/register/et/content/out/?&typ=ENTRY&i=ADV&DOC_ID=ST-7031-2017-COR-1
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2016-0412&language=ET&ring=B8-2016-1173


 

 

määruse eelnõu kohta1, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 86 ning artikli 99 lõikeid 1 ja 4, 

– võttes arvesse eelarvekomisjoni soovitust (A8-0110/2017), 

1. annab nõusoleku nõukogu määruse eelnõule, millega muudetakse määrust 

(EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane 

finantsraamistik aastateks 2014–2020, nagu on esitatud käesoleva resolutsiooni lisas; 

2. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 

komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele. 

                                                 
1  Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0112. 



 

 

LISA 

Nõukogu määruse eelnõu (EL, Euratom) 2017/…, millega muudetakse määrust 

(EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane 

finantsraamistik aastateks 2014–2020 

(Käesoleva lisa teksti siinkohal ei avaldata, kuna see kattub lõpliku õigusaktiga, st nõukogu 

määrusega (EL, Euratom) 2017/1123). 

 

 


