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VASTUVÕETUD TEKSTID 
 

P8_TA(2017)0400 

Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine, et eraldada rahalisi vahendeid 

Euroopa Kestliku Arengu Fondile  

Euroopa Parlamendi 24. oktoobri 2017. aasta resolutsioon, mis käsitleb ettepanekut 

võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus paindlikkusinstrumendi 

kasutuselevõtmise kohta, et eraldada rahalisi vahendeid Euroopa Kestliku Arengu 

Fondile (COM(2017)0480 – C8-0235/2017 – 2017/2134(BUD)) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

(COM(2017)0480 – C8-0235/2017), 

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

millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–20201 

(mitmeaastase finantsraamistiku määrus), eriti selle artiklit 11, 

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

Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning 

usaldusväärse finantsjuhtimise kohta2, eriti selle punkti 12, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarvet, mis võeti vastu 

1. detsembril 20163, 

– võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0298/2017), 

A. arvestades, et pärast mitmeaastase finantsraamistiku määruse muutmist on 

paindlikkusinstrumendi raames igal aastal kasutada jooksevhindades 676 miljoni euro 

suurune summa, millele lisanduvad Euroopa Liidu Solidaarsusfondi ja 

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi tühistatud summad, mis 2016. aasta 

lõpu seisuga moodustasid 646 miljonit eurot; arvestades, et 2017. aasta eelarves on 

paindlikkusinstrumendi raames kasutusele võetud juba 530 miljonit eurot, mis 

võimaldab edaspidi kasutusele võtta veel 792 miljonit eurot; 

                                                 
1  ELT L 347, 20.12.2013, lk 884. 
2  ELT C 373, 20.12.2013, lk 1. 
3  ELT L 51, 28.2.2017. 



 

 

B. arvestades, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/16011 jõustus 

28. septembril 2017. aastal; 

C. arvestades, et olles läbi vaadanud kõik võimalused rubriigi 4 (Globaalne Euroopa) 

kulukohustuste assigneeringute ümberjaotamiseks, on komisjon teinud ettepaneku 

võtta selleks, et eraldada Euroopa Kestliku Arengu Fondile (edaspidi „fond“) rahalisi 

vahendeid, väljaspool rubriigi 4 ülemmäära kasutusele 275 miljoni euro suuruses 

summas paindlikkusinstrument; 

1. märgib, et 2017. aasta rubriigi 4 ülemmäär ei võimalda fondi piisavalt rahastada; 

kordab oma ammust seisukohta, et liidu välistegevuse rahalistest vahenditest ei piisa 

ennetava ja kestliku välispoliitika vajaduste rahuldamiseks; 

2. on seepärast nõus, et 275 miljoni euro suuruses summas (nii kulukohustuste kui ka 

maksete assigneeringutena) võetakse kasutusele paindlikkusinstrument; 

3. kordab, et kõnealuse instrumendi kasutuselevõtmine, mis on ette nähtud mitmeaastase 

finantsraamistiku määruse artikliga 11, näitab veel kord tungivat vajadust liidu eelarve 

suurema paindlikkuse järele; 

4. kordab oma ammust seisukohta, et paindlikkusinstrumendi raames varem võetud 

kulukohustustest tulenevaid makseid võib arvestada üksnes väljaspool mitmeaastase 

finantsraamistiku ülemmäärasid; 

5. kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks; 

6. teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja 

korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas; 

7. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga 

nõukogule ja komisjonile. 

                                                 
1  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. septembri 2017. aasta määrus (EL) 2017/1601, 

millega luuakse Euroopa Kestliku Arengu Fond (EFSD), EFSD tagatis ja EFSD 
tagatisfond (ELT L 249, 27.9.2017, lk 1). 



 

 

LISA 

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS 

paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmise kohta, et eraldada rahalisi vahendeid 

Euroopa Kestliku Arengu Fondile 

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

(EL) 2018/51). 


