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ETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tunneb heameelt 27. juunil 2013 mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 suhtes 
saavutatud poliitilise kokkuleppe üle; rõhutab, et uue ühtekuuluvuspoliitika kiire ja tõhusa 
käivitamise tagamiseks on äärmiselt oluline viia võimalikult ruttu lõpule õigusaktide 
paketi, partnerluslepingute ja rakenduskavade üle peetavad läbirääkimised; toonitab, et 
igasuguse viivitamisega kaasneb eelarvelises mõttes paljude maksenõuete esitamine alles 
perioodi lõpus;

2. tuletab meelde, et mitmeaastase finantsraamistiku 2007–20131 lõppu kuhjunud täitmata 
kulukohustustest (mille lühend RAL tuleneb prantsuskeelsest mõistest „reste à liquider”) 
kaks kolmandikku on seotud ühtekuuluvuspoliitikaga; rõhutab vajadust kõrvaldada 
kindlalt oht, et Euroopa Liidu programmide rakendamine seiskub maksete 
tasumatajätmise tõttu; juhib tähelepanu sellele, et N+3 reegel, ehkki oluline 
ühtekuuluvuspoliitika poolt toetatud projektide rakendamise tagamisel, mõjutab järgmistel 
aastatel täitmata kulukohustuste kuhjumist, eriti uute projektide alustamisega seotud 
viivituste tõttu;

3. on seisukohal, et mitmetasandilise valitsemise põhimõte on uue ühtekuuluvuspoliitika 
tõhusaks juhtimiseks hädavajalik; toonitab sellega seoses, et kohalikud ja piirkondlikud 
omavalitsused tuleks vastavalt nende pädevusele täielikult kaasata programmide ja 
lepingute ettevalmistamisse nii nende rakendamisel kui ka hindamisel; rõhutab piisava 
teavevoo ja tehnilise toe olemasolu tagamise olulisust kõnealuste ametiasutuste jaoks, et 
hõlbustada ja optimeerida nende panust nimetatud protsessi kõigis etappides;

4. rõhutab, et ELi eelarve ning liikmesriikide, piirkondlike ja kohalike omavalitsuste 
eelarvete vahelise koostoime loomine on kõigi ELi avaliku sektori investeeringute 
tõhususe suurendamise jõupingutuste jaoks äärmiselt oluline; kordab komisjonile esitatud 
nõudmist näidata, kuidas saaks ELi eelarve osatähtsust selles mõttes tugevdada;

5. kordab, et ELi abi mõju maksimeerimiseks on integreeritud lähenemine koos eri 
rahastamisallikate vahelise kooskõlastamisega ning kehtestatud poliitikasuundade ja 
eeskirjade ühtlustamisega esmatähtis, et parandada eelarve konsolideerimise poliitika 
negatiivseid tagajärgi;

6. tuletab meelde, et peab tähtsaks viia 2016. aasta lõpuks läbi järgmise mitmeaastase 
finantsraamistiku kohustuslik läbivaatamine ja muutmine, et võimaldada komisjoni ja 
Euroopa Parlamendi järgmisel koosseisul hinnata uuesti ELi poliitilisi prioriteete, 
kohanduda vajaduse korral uute probleemidega ning võtta täielikult arvesse kõige 
viimaseid makromajanduslikke prognoose;

                                               
1 2013. aasta lõpus ning juhul, kui 11,2 miljardi euro suurune paranduseelarve nr 2/2013 vastu võetakse, võib 
täitmata kulukohustuste kogumaht ulatuda 224 miljardi euroni, samas kui komisjoni algsete hinnangute kohaselt 
eeldati, et 2013. aastal jäävad täitmata kulukohustused 180 miljardi euro piiresse.
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7. peab kiiduväärseks positiivsete meetmete võtmist ELi vahendite haldamise 
lihtsustamiseks ja läbipaistvamaks muutmiseks; rõhutab, et lihtsad menetlused võivad viia 
puudujääkide vähenemiseni ja seega Euroopa fondide otstarbekama kasutuseni; toonitab, 
et komisjoni ja liikmesriikide tasandil on vaja võtta kasutusele ambitsioonikam 
lähenemine, et lihtsustada vahendite taotlemise menetluste juurdepääsetavust, riigihanke-
eeskirju ja kontrollimehhanisme ning tagada selge ja kättesaadav teave nii ELi vahendite 
saajate kui ka rahastamisvõimaluste kohta.
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