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ET

ETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

Euroopa Parlament

1. tervitab parlamendi, eesistujariik Iirimaa ja komisjoni vahel 27. juunil 2013. aastal 
kõrgeimal poliitilisel tasandil saavutatud poliitilist kokkulepet aastate 2014–2020 
mitmeaastase finantsraamistiku paketi (finantsraamistiku määrus ja 
institutsioonidevaheline kokkulepe) kohta, kui parimat võimalikku, mis oli praeguses 
olukorras ja praeguste menetluste raames võimalik saavutada; on täis otsustavust kasutada 
eelseisvate eelarvemenetluste käigus täielikult ära loodud uusi vahendeid, eelkõige seoses 
paindlikkusega;

2. on seisukohal, et pikad ja pingelised läbirääkimised nii nõukogus kui ka 
institutsioonidevahelisel tasandil ja nende tulemus ei kujuta endast mitmeaastast 
finantsraamistikku puudutavate Euroopa Liidu toimimise lepingu uute sätete rahuldavat 
rakendamist; neid sätteid rakendati esimest korda, eriti mis puudutab parlamendi rolli ning 
eelisõigusi;

3. taunib tõsiasja, et nõukogu pidas Euroopa Ülemkogu 8. veebruari 2013. aasta järeldusi 
nõukogu läbirääkijate jaoks siduvateks; rõhutab, et Euroopa Ülemkogu järeldused 
sisaldasid ka seadusandliku tavamenetluse alla kuuluvaid elemente, nagu üksikasjalikud 
eraldamise kriteeriumid, eraldised programmide või toetusesaajate kaupa ning oma 
äranägemisel tehtavad rahaeraldised, millega kohandatakse liidu eelarvest riikidele 
tehtavate tagasimaksete taset;

4. väljendab lisaks kahetsust selle üle, et viimase paari aasta arvukatel kontaktidel ja 
kohtumistel nõukogu delegatsiooni ja järjestikuste eesistujariikide vahel ei olnud mingit 
mõju läbirääkimiste õhkkonnale, ajakavale või sisule ega nõukogu seisukohale, sealhulgas 
vajadusele teha vahet finantsraamistiku kokkuleppe seadusandlike ja eelarveliste 
aspektide vahel;

5. järeldab, et kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 312 lõikega 5 tuleks 
tulevikus määrata mitmeaastase finantsraamistiku vastuvõtmise lihtsustamiseks kindlaks 
alternatiivne töökorraldus, mis tagab parlamendile Euroopa Liidu toimimise lepinguga 
antud seadusandlike ja eelarvepädevuste täieliku austamise, tegelikud läbirääkimised 
nõukogus ka õiguslike aluste mis tahes nn finantsraamistikuga seotud osade üle ning selle, 
et Euroopa Ülemkogu hoidub käitumast seadusandjana, millega ta rikuks Euroopa Liidu 
toimimise lepingut;

6. kutsub eelarvekomisjoni üles tegema koostöös põhiseaduskomisjoniga vajalikke järeldusi 
ning esitama õigeaegselt enne 2016. aasta läbivaatamist / läbivaatamisettepanekuid uusi 
ettepanekuid selliste läbirääkimiste üksikasjade kohta, et tagada kogu eelarve 
vastuvõtmise protsessi demokraatlikkus ja läbipaistvus.


