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ETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. peab kahetsusväärseks, et komisjon ei ole esitanud uusi ettepanekuid Euroopa poolaasta 
protsessi suuremaks demokratiseerimiseks, mis on endiselt väga vajalik ja peaks olema 
oluline prioriteet; võtab teadmiseks komisjoni teatise „Tiheda ja toimiva majandus- ja 
rahaliidu loomise tegevuskava – üleeuroopalise arutelu avamine”; kinnitab veel kord oma 
nõudmist kehtestada asjakohane järelevalve- ja tasakaalustusmehhanism nii Euroopa 
Parlamendi kui ka liikmesriikide parlamentide osaluse ning nendevahelise koordineerituse 
suurendamise abil kõigis Euroopa poolaasta etappides (majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, 
koordineerimise ja juhtimise lepingu artikli 13 alusel), selleks et muuta praegune vägagi 
formaalne tegevus Euroopa poolaasta raames tõeliseks majandus- ja eelarvealaseks 
koostööks;

2. peab kahetsusväärseks, et oma teatises „2013. aasta majanduskasvu analüüs” 
(COM(2012)0750) ei pööranud komisjon vajalikku tähelepanu ELi eelarve rollile Euroopa 
poolaasta protsessis; peab eriti kahetsusväärseks, et peamisi prioriteete kavandades ei 
esitanud Euroopa Komisjon konkreetseid faktilisi andmeid selle kohta, kuidas ELi 
eelarvel võib tegelikult olla prioriteetide rakendamiseks käivitatud kohaliku, piirkondliku 
ja riikliku tasandi poliitikale ja investeeringutele vallandav, kiirendav, sünergiline ja 
täiendav mõju;

3. tuletab sellega seoses meelde, et ühel parlamentidevahelistest kohtumistest, mis 
korraldatakse majanduspoliitika koordineerimiseks kavandatud Euroopa poolaastale 
keskenduva Euroopa parlamentaarse nädala raames, räägitakse sellest, millist rolli mängib 
ELi eelarve Euroopa poolaasta raames kokku lepitud liikmesriikide majanduseesmärkide 
saavutamise toetamisel innovatsiooni ning teadus- ja arendustegevuse näitel; palub 
komisjonil esitada Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide liikmetele 
konkreetseid faktilisi materjale nimetatud arutelu läbiviimiseks;

4. on veendunud, et ELi tasandi rahastamine aitab säästa kõikide liikmesriikide 
eelarvevahendeid ning et seda tuleks rõhutada; on seisukohal, et ELi eelarvel on väga 
oluline roll majanduskasvu stimuleerimisel, töökohtade loomise ergutamisel ja 
makromajandusliku tasakaalutuse edukal vähendamisel kogu liidus ning muu hulgas 
põhimõtteliselt ka strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide saavutamisel; peab veel kord 
kahetsusväärseks, et komisjon ei ole selle küsimusega tegelenud majanduskasvu analüüsi 
käsitlevas teatises;

5. mõistab teravalt hukka seisukoha, millele nõukogu jäi ka 2013. aasta 
eelarveläbirääkimiste käigus ja mille kohaselt ELi eelarves ette nähtud maksete 
assigneeringuid vähendataks kunstlikult; rõhutab, et rahandusministrite seisukoht 
õõnestab Euroopa eelarvepädevate institutsioonide usaldusväärsust, seades ohtu 2012. 
aasta juunis toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumisel vastu võetud majanduskasvu ja 
töökohtade loomise kokkuleppe elluviimise; kutsub veel kord nõukogu üles leppima 
Euroopa Parlamendi ja komisjoniga kokku ühises metoodikas maksete assigneeringute 
tegelike vajaduste hindamiseks, mis aitaks rakendada majanduskasvu ja töökohtade 
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loomise kokkuleppe; rõhutab, et olukord nõuab äärmiselt kiiret tegutsemist, eriti seoses 
programmidega, mis on kesksel kohal majanduskasvu ja töökohtade loomise kokkuleppes 
ning mis kuuluvad alamrubriikide 1A ja 1B alla (konkurentsivõime majanduskasvu ja 
tööhõive tagamiseks ning ühtekuuluvus majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks), ning
seoses maaelu arenguga;

6. palub komisjonil esitada ajakohastatud teavet selle kohta, milliseid samme on 
liikmesriigid teinud, et (eriti VKEde) majanduskasvu ja sotsiaalse ühtekuuluvuse 
toetamiseks ning noorte tööpuuduse vähendamiseks kavandada ümber ja kiirendada ELi 
struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi vahendite kasutamist;

7. kutsub liikmesriike üles kasutama täiel määral ära lisarahastamisvõimalused, mis on 
loodud Euroopa Investeerimispanga vahendite ja sellise uue rahastamisvahendiga nagu 
projektivõlakirjad; palub komisjonil esitada ajakohastatud teavet kõnealuses valdkonnas 
alates majanduskasvu ja töökohtade loomise kokkuleppe vastuvõtmisest tehtud 
edusammude kohta;

8. nõustub komisjoni arvamusega, et avaliku ja erasektori tänane võlakoormus piirab 
liikmesriikide uusi tegevus- ja investeerimisvõimalusi; palub sellest hoolimata 
liikmesriike, et need ei käsitaks oma kogurahvatulul põhinevaid osamakseid ELi 
eelarvesse mänguruumina oma eelarve konsolideerimisel ega püüaks kunstlikult 
vähendada ELi eelarve majanduskasvu soodustavate kulutuste mahtu, mis oleks vastuolus 
nende kõrgeimal tasemel antud poliitiliste lubadustega; mõistab siiski täielikult survet, 
mille tekitab majandusele ühelt poolt vajadus konsolideerida lühikeses perspektiivis riigi 
rahandust ning teiselt poolt mõne liikmesriigi kogurahvatulul põhineva osamakse 
võimalik kasv ELi eelarve maksete taseme suurenedes; kordab seepärast oma tungivat 
nõuet reformida ELi eelarve rahastamist (milles tuleb kokku leppida mitmeaastase 
finantsraamistiku 2014–2020 läbirääkimiste raames), vähendades liikmesriikide 
kogurahvatulul põhinevate ELi eelarvesse tehtavate osamaksete osakaalu 2020. aastaks 
40%-ni, mis aitab kaasa liikmesriikide konsolideerimispüüdlustele1;

9. nõuab tungivalt, et Euroopa Ülemkogu lepiks kokku kaugeleulatuvate eesmärkidega 
mitmeaastases finantsraamistikus 2014–2020, mis võimaldaks ELil taastada 
majanduskasvu, töökohtade loomise ja konkurentsivõime kogu Euroopas ning seeläbi 
saavutada Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärgid, nagu on rõhutatud 23. oktoobri 2012. 
aasta resolutsioonis1;

10. tuletab meelde, et Euroopa eelarve on eelkõige investeeringute eelarve, millest 94% 
reinvesteeritakse liikmesriikidesse;

11. on veendunud, et lisaks praegu teise majanduse juhtimise paketi õigusaktides sisalduvatele 
karistustele täiendavate sanktsioonide sisseviimine ELi struktuuri-, ühtekuuluvus-, maaelu 
arengu, merendus- ja kalandusfondide kasutamise suhtes makromajanduslike tingimuste 
kehtestamise näol võib üksnes teravdada juba praegu makromajanduslikes raskustes 
olevate liikmesriikide probleeme; kordab, et makromajanduslikud tingimused ei ole 
vastuvõetavad.

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0245.
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