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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

volituse kohta 2013. aasta eelarveprojekti käsitlevaks kolmepoolseks kohtumiseks
(2012/2016(BUD))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse 25. aprillil 2012. aastal komisjoni poolt vastu võetud 2013. aasta 
eelarveprojekti (SEC(2012)270),

– võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse 
finantsjuhtimise kohta,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 314,

– võttes arvesse oma 14. märtsi 2012. aasta resolutsiooni üldsuuniste kohta 2013. aasta 
eelarve koostamiseks,

– võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2012. aasta järeldusi 2013. aasta eelarvesuuniste 
kohta,

– võttes arvesse kodukorra II osa 7. peatükki,

– võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit ning väliskomisjoni, arengukomisjoni, 
rahvusvahelise kaubanduse komisjoni, eelarvekontrollikomisjoni, tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjoni, tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni, 
regionaalarengukomisjoni, põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni, 
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni, põhiseaduskomisjoni ning naiste 
õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamusi ning kalanduskomisjoni kirja (A7-
0000/2012),

2013. aasta eelarveprojekt – üldine hinnang

1. tuletab meelde, et Euroopa Parlament seadis oma 14. märtsi 2012. aasta resolutsioonis 
keskseks prioriteediks majanduskasvu ja töökohtade loomise edendamise, mis on 
kooskõlas strateegiaga „Euroopa 2020”, lubades eelkõige suunata rahalised vahendid 
poliitikavaldkondadele ja programmidele, mis on osutunud asjaomaste eesmärkide 
saavutamisel olulisteks, eelkõige VKEde ja noorte toetuseks; tunneb heameelt asjaolu üle, 
et komisjoni 2013. aasta eelarveprojektis valitseb sama suundumus, pidades silmas 
kindlaksmääratud prioriteete, mida kavatsetakse toetada;

2. tunnistab liikmesriikide tasandil püsivalt esinevaid majanduslikke ja eelarvelisi 
piiranguid, samuti eelarve konsolideerimise vajadust; kordab siiski oma veendumust, et 
ELi eelarve puhul on tegemist ühise ja tõhusa investeerimis- ja solidaarsusvahendiga, 
mida on eriti praegu vaja selleks, et hoogustada majanduskasvu, konkurentsivõimet ja 
töökohtade loomist 27 liikmesriigis; rõhutab, et hoolimata ELi eelarve piiratud suurusest, 
mis ei ületa 2% liidu avaliku sektori kogukuludest, on ELi eelarvel olnud reaalne mõju 
majandusele ja see on seni liikmesriikide majanduse taastamise poliitikat edukalt 
täiendanud;
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3. kavatseb seetõttu kindlalt kaitsta vajadust näha järgmise aasta eelarves ette piisaval määral 
rahalisi vahendeid, nagu seda on kavandatud eelarveprojektis, ja vastustada kõiki katseid 
kärpida eelkõige majanduskasvu ja tööhõivet toetavate poliitikavaldkondade jaoks ette 
nähtud rahalisi vahendeid; on veendunud, et ELi eelarve, mis ei saa olla puudujäägiga, ei 
tohiks langeda liikmesriikide tasandi ebaeduka majanduspoliitika ohvriks; märgib, et 
2012. aastal suurendavad mitmed liikmesriigid oma riigieelarve mahtu;

4. on veendunud, et eriti kriisiperioodil on vastutustundlik ümberkäimine rahaliste 
vahenditega ülimalt oluline; on seetõttu veendunud, et ressursid peab koondama nendele 
valdkondadele, kus ELi eelarve saab anda lisandväärtust, samas võib rahalisi vahendeid 
vähendada valdkondades, kus esineb põhjendamatuid viivitusi ning kus toetuste 
vastuvõtmise määr ja eelarve täitmise määr on madalad; kavatseb selle alusel määrata 
koos erikomisjonidega kindlaks nii 2013. aasta eelarve positiivsed kui ka negatiivsed 
prioriteedid; palub komisjonil selleks anda mõlemale eelarvepädevale institutsioonile eri 
programmide ja algatuste elluviimise kohta kiirelt ja regulaarselt täielikku teavet;

5. märgib, et komisjoni kavandatud ELi 2013. aasta eelarveprojekt sisaldab kulukohustuste 
assigneeringuid 150,9317 miljardit eurot (s.t +2% võrreldes 2012. aasta eelarvega) ning 
maksete assigneeringuid 137,9244 miljardit eurot (s.t +6,8% võrreldes 2012. aasta 
eelarvega); märgib, et need summad moodustavad vastavalt 1,13% ja 1,03% ELi 
prognoositavast kogurahvatulust 2013. aastal; tuletab meelde, et mitmeaastase 
finantsraamistiku ülemmäärad jooksvates hindades on 152,502 miljardit eurot 
kulukohustuste assigneeringute ja 143,911 miljardit eurot maksete assigneeringute osas;

6. mõistab, et programmitöö perioodi lõpus paneb komisjon rõhku maksete poolele, kuna ta 
soovib leida ka lahenduse pidevalt kasvavatele täitmata kulukohustustele; kuigi on nõus 
selle lähenemisega, tunneb eriti muret järgmise aasta kulukohustuste assigneeringute 
kavandatava külmutamise pärast prognoositava inflatsioonimäära tasemel; rõhutab, et 
kulukohustused on olulised poliitiliste prioriteetide kindlaksmääramisel ja seega selle 
tagamisel, et lõppkokkuvõttes tehakse majanduskasvu ja tööhõive edendamiseks vajalikud 
investeeringud; ei ole veendunud, et kulukohustuste assigneeringute külmutamist saab 
pidada aktsepteeritavaks strateegiaks täitmata kulukohustuste määra kontrolli all 
hoidmiseks;

7. on seisukohal, et maksete assigneeringute kavandatav suurendamine 6,8% võrreldes 2012. 
aastaga on esialgne reaktsioon Euroopa Parlamendi taotlusele koostada eelarve 
vastutustundlikult ja realistlikult; märgib, et maksete suurendamine on koondunud 
konkurentsivõime ja ühtekuuluvusega seotud valdkondadele, kuna neis valdkondades on 
käimasolevate projektide tõttu oodata rohkem taotlusi; toetab täielikult sellist 
suurendamist, mis ei tulene mitte üksnes varem võetud kohustustest, mis vajavad täitmist, 
vaid ka programmide tegelikust elluviimisest, mis prognooside kohaselt saavutab 
praeguse mitmeaastase finantsraamistiku viimasel aastal täiskiiruse;

8. jääb siiski skeptiliseks selle osas, kas maksete assigneeringute kavandatav määr on piisav 
selleks, et katta järgmise aasta tegelikud vajadused, eriti alamrubriigis 1b ja rubriigis 2; 
hoiatab ka, et 2012. aasta maksete määr tekitaks komisjoni poolt 2013. aastaks 
kavandatud määraga seoses miljardites eurodes kulukohustuste vabastamist üksnes 
ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas; rõhutab, et praeguse ettepanekuga oleks maksete 
üldsumma ajavahemikuks 2007–2013 859,4 miljardit eurot, s.t umbes 66 miljardit eurot 
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mitmeaastase finantsraamistiku kokkulepitud ülemmääradest väiksem;

9. tuletab meelde, et komisjon ei suutnud juba 2011. aastal maksta välja olulist osa 
õiguspärastest nõuetest, eelkõige ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas; märgib, et ka need 
nõuded tuleb katta 2012. aasta eelarvest, milles on vahenditest juba puudu, kuna maksete 
assigneeringuid suurendati nõukogu poolt kogu eelmise aasta eelarvemenetluse jooksul 
järgitud seisukoha tõttu üksnes vähesel määral; palub seetõttu komisjonil esitada 
paranduseelarve projekt võimalikult vara, et asjaomast olukorda parandada ning vältida 
2012. aasta maksete kandumist järgmisesse aastasse, mis muudaks 2013. aasta maksete 
taseme jätkusuutmatuks;

10. taunib nõukogu soovimatust osaleda parlamendi soovitatud institutsioonidevahelisel 
makseid käsitleval poliitilisel kohtumisel, mis oleks jätkuks eelmise aasta eelarve 
lepitusmenetlusele; on seisukohal, et selline kohtumine oleks eelarvepädevatele 
institutsioonidele ideaalne võimalus saavutada – juba enne, kui kumbki võtab 
eelarveprojekti kohta vastu seisukoha – kokkulepe eelarve täitmist ja toetuste 
vastuvõtmisvõimet käsitlevate olemasolevate andmete kohta ning õigesti prognoosida 
2012. ja 2013. aasta maksevajadusi; on kindlalt veendunud, et kõik kahtlused – mida 
väljendasid mõned nõukogu delegatsioonid – komisjoni esitatud arvude ja 
kalkulatsioonide kohta on vaja edastada ning neid on vaja uurida ja täpsustada võimalikult 
kiiresti, et need ei takistaks käesoleva aasta lepitusmenetluse raames kokkuleppele 
jõudmist;

11. rõhutab, et maksete assigneeringute mis tahes vähendamine komisjoni ettepanekus 
esitatud tasemega võrreldes tooks kaasa ka selle, et täitmata kulukohustused, mille summa 
saavutas juba 2011. aasta lõpus enneolematu 207 miljoni euro taseme, suureneksid veelgi; 
kordab seetõttu oma üleskutset nõukogule käituda vastutustundlikult ja hoiduda kunstlike 
kärbete tegemisest nii, et maksete üldise taseme üle otsustatakse a priori, võtmata arvesse 
hinnangut ELi kokkulepitud eesmärkide saavutamise ja kohustuste täitmisega seotud 
tegelike vajaduste kohta; nõuab, et kui see juhtub, määraks nõukogu selgelt ja avalikult 
kindlaks selle, millised ELi programmid või projektid tuleks edasi lükata või millistest 
tuleks täielikult loobuda, ning põhjendaks oma otsust;

12. märgib, et komisjoni hinnangu kohaselt on 2013. aasta eelarveprojektist kokku 43,7% (s.t 
64,5 miljardit eurot) eraldatud strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide jaoks, mis tähendab 
2012. aastaks vastu võetud eelarvega võrreldes 0,2% suuremat summat; on rahul 
asjaoluga, et esimest korda on nende eesmärkide saavutamist toetavad eelarveread ja 
programmid eelarveprojektis selgelt tuvastatavad;

13. võtab teadmiseks 2013. aasta eelarveprojektis kulukohustuste assigneeringute üldise 2,4 
miljardi euro suuruse varu ja on otsustanud seda – ning samuti muid 
institutsioonidevahelise kokkuleppega ette nähtud paindlikkusmehhanisme – täiel määral 
kasutada alati, kui see on ühistest poliitilistest kohustustest ja otsustest, eelkõige 
strateegiast „Euroopa 2020” tulenevate eesmärkide ja prioriteetide rahastamiseks vajalik;

14. tuletab meelde, et 2013. aasta eelarve on praeguse mitmeaastase finantsraamistiku raames 
viimane ja et juhul, kui kokkulepet ei saavutata, kasutatakse 17. mai 2006. aasta 
institutsioonidevahelise kokkuleppe punkti 30 kohaselt selle aasta ülemmäärasid uue 
finantsraamistiku alusena; on seetõttu otsustanud pidada nõukoguga läbirääkimisi, et 
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saavutada 2013. aasta eelarves nii kulukohustuste kui ka maksete assigneeringute realistlik 
ja piisav tase, mis võiks olla ka sobivaks aluseks järgmisele mitmeaastasele 
finantsraamistikule;

Alamrubriik 1a

15. võtab teadmiseks komisjoni ettepaneku suurendada selle rubriigi kulukohustusi 2012. 
aasta eelarvega võrreldes 4,1% (16,032 miljardi euroni); märgib, et ettepanek jätta 
kulukohustuste assigneeringud finantsplaneeringu võimalustest (s.t üleeuroopaline 
transpordivõrk, Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut, programm „Progress”) 
väiksemateks jätab 90,9 miljoni euro suuruse suurema varu, võrreldes finantsplaneeringus 
ette nähtud 47,7 miljoni euroga; võtab rahuloluga teadmiseks selle, et kulukohustuste 
assigneeringute suurimad suurendamised on koondunud alamrubriiki 1a, kuhu kuuluvad 
enamik majanduskasvu, konkurentsivõimet ja töökohtade loomist soodustavaid poliitikaid 
ja programme, ning asjaolu, et need kajastavad Euroopa Parlamendi 2013. aastaks seatud 
prioriteete;

16. tunneb eelkõige heameelt Euroopa Ühenduse seitsmenda raamprogrammi (+6,1%), 
konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi (+7,3%) ja üleeuroopalise 
transpordivõrgu (+6,4%) assigneeringute suurendamise üle, kuna need on ühed peamised 
programmid strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide saavutamiseks; tunneb siiski kahetsust 
selle pärast, et komisjoni ettepaneku kohaselt on kahele juhtprogrammile (seitsmes 
raamprogramm ja üleeuroopaline transpordivõrk) praeguse mitmeaastase 
finantsraamistiku viimasel aastal kavandatud tegelikult vähem kulukohustuste 
assigneeringuid kui nende õiguslikes alustes ette nähakse (raamprogramm -258,8 miljonit 
eurot ja üleeuroopaline transpordivõrk -122,5 miljonit eurot);

17. on seisukohal, et maksete oluline suurendamine 17,8% (13,552 miljardi euroni) 2012. 
aasta eelarvega võrreldes on selles rubriigis vajalike maksete realistlik hinnang, eelkõige 
selleks, et katta liidu lepingulistest kohustustest tulenevate teadusprojektide järgmise aasta 
maksetaotlused; on seisukohal, et komisjoni ettepaneku kohane maksete suurus on 
alamrubriigis 1a vajalike maksete miinimumtase;

18. võtab teadmiseks põhimõtte, mida komisjon on järginud finantsplaneeringuga võrreldes 
vähendamiste tegemiseks ja mille puhul on komisjoni arvates leitud võimalikud 
kokkuhoiuvõimalused eelarveridadel, mille assigneeringuid on ettenähtust vähem 
kasutatud – muu hulgas seitsmes raamprogramm, üleeuroopaline transpordivõrk, Marco 
Polo programm, programm „Progress”, statistikaprogramm, programmid „Toll” ja 
„Fiscalis”; kavatseb tähelepanelikult analüüsida iga programmi tulemusi, et kontrollida 
kavandatavate kärbete sobilikkust ja välistada negatiivne mõju asjaomastele 
programmidele;

19. tuletab meelde 1. detsembri 2011. aasta ühisdeklaratsiooni ITERi programmi lisakulude 
rahastamise kohta aastatel 2012–2013, milles Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon 
leppisid kokku ka selles, et 360 miljonit eurot kulukohustuste assigneeringuid tehakse 
kättesaadavaks 2013. aasta eelarvemenetluse käigus, kohaldades täielikult finantsmääruses 
ja 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelises kokkuleppes ette nähtud sätteid, välistades 
ITERiga seoses mitmeaastase finantsraamistiku mis tahes tulevase muutmise; tunneb 
muret selle pärast, et komisjon teeb ettepaneku rahastada seda täiendavat summat üksnes 
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seitsmenda raamprogrammi eelarveridadelt assigneeringute ümberpaigutamise teel, mis 
on vastuolus Euroopa Parlamendi pikaajalise seisukohaga antud küsimuses; võtab täiel 
määral arvesse komisjoni väidet, mille kohaselt pärineb see summa seitsmenda 
raamprogrammi tulemuslikkusest saavutatavast kokkuhoiust ning et asjaomased kärped 
halduskulude eelarveridadel ei kahjusta programmi toimimist; kavatseb seda väidet 
täiendavalt uurida, samuti uurida muid selleks otstarbeks institutsioonidevahelise 
kokkuleppe ja finantsmääruse kohaselt olemasolevaid vahendeid;

20. tunnistab väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) olulist rolli ELi majanduse 
mootorina ning viimase kümne aasta jooksul 85% töökohtade loojatena; rõhutab, et 
praegune finantskriis suurendab veelgi VKEde traditsioonilisi raskusi teadus- ja 
uuendusprojektidega seotud kapitaliturgudele ligipääsul; on kindlalt veendunud, et ELi 
eelarvest tuleks toetada selle turutõrke ületamist, hõlbustades uuenduslike VKEde 
juurdepääsu laenuvahendite ja omakapitali kaudu rahastamisele; väljendab sellega seoses 
heameelt asjaolu üle, et eelarveprojekt sisaldab juba assigneeringuid projektivõlakirjade 
algatuse jaoks, mis võimaldab suurendada asjaomase sektori maksevõimet, avades 
juurdepääsu eraturule; toetab samuti konkurentsivõime ja uuendustegevuse 
raamprogrammi ettevõtluse ja uuendustegevuse programmi (CIP-EIP) 
rahastamisvahendite kavandatavat suurendamist (14,7 miljoni euro võrra), mis on 
kooskõlas nende seniste positiivsete tulemustega ja VKEde poolse suurenenud nõudlusega 
nende järele;

21. tunneb kahetsust, et programmi „Progress” assigneeringuid on finantsplaneeringuga 
võrreldes vähendatud 5,3 miljoni euro võrra ja assigneeringute suurus on asjaomase 
programmi senistele headele tulemustele vaatamata viidud praktiliselt tagasi 2012. aasta 
tasemele; taunib asjaolu, et komisjon ei ole isegi praeguse mitmeaastase finantsraamistiku 
viimasel aastal haaranud kinni võimalusest taastada selle programmi tarvis 60 miljonit 
eurot, mis paigutati ümber Euroopa mikrokrediidirahastu „Progress” jaoks, kuigi komisjon 
lubas seda 2010. aastal teha;

22. avaldab kahetsust, et juhtalgatuse „Noorte liikuvus” assigneeringuid on võrreldes eelmise 
aastaga veidi vähendatud; rõhutab sellega seoses elukestva õppe programmi ja 
programmide Erasmus ja Erasmus Mundus lisandväärtust, sest need programmid annavad 
väikesest rahastamisest hoolimata palju kasu, pidades silmas nende tõhusat elluviimist ja 
kodanikele liidust positiivse kuvandi loomist; on seetõttu vastu kavale vähendada 
elukestva õppe jaoks ette nähtud assigneeringuid 2012. aasta eelarvega võrreldes 10,2 
miljoni euro võrra ja kavatseb vastavalt oma eelmistes eelarvemenetlustes väljendatud 
seisukohale ja seoses asjaomase programmi suurepäraste tulemustega vastava eelarverea 
kulukohustuste assigneeringuid suurendada;

23. rõhutab, et üleeuroopalise transpordivõrgu programmil on keskne roll strateegia „Euroopa 
2020” kohaste konkurentsivõime ja tööhõivega seotud eesmärkide saavutamisel, kuna see 
loob puuduva infrastruktuuri, kõrvaldab kitsaskohad ja tagab ELi transpordivõrkude 
jätkusuutlikkuse tulevikus; tunneb heameelt komisjoni ettepaneku üle suurendada 
assigneeringuid 2012. aasta eelarvega võrreldes umbes 85 miljoni euro võrra, kuid palub 
lisaselgitusi kava kohta vähendada assigneeringuid finantsplaneeringuga võrreldes 118 
miljoni euro võrra;

24. mõistab hukka komisjoni kavandatavad kärped Euroopa järelevalveasutuste 
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assigneeringutes finantsplaneeringus algselt ettenähtuga võrreldes; peab assigneeringute 
praegust taset ebapiisavaks selleks, et need asutused saaksid oma ülesandeid tõhusalt täita; 
väljendab seetõttu kavatsust taastada Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) ja Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) assigneeringud vähemalt 2012. 
aasta tasemel ning veelgi suurendada Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) 
rahalisi vahendeid talle antud uute ülesannete tõttu;

Alamrubriik 1b

25. märgib, et 2013. aasta eelarveprojektis nähakse ette kulukohustuste assigneeringute 
suurendamine 3,3% (54,498 miljardi euroni) 2012. aasta eelarvega võrreldes ja et sellest 
summast 42,144 miljardit eurot eraldatakse struktuurifondidele (ERF ja ESF) ning 12,354 
miljardit eurot Ühtekuuluvusfondile; rõhutab, et eelarveprojektis tehnilise abi 
kulukohustuste vähendamine võrreldes finantsplaneeringus algselt ettenähtuga suurendab 
varu 25 miljoni euroni, kuivõrd esialgse prognoosi kohaselt oli see 0,4 miljonit eurot;

26. peab struktuurifonde nii nende rahalise suuruse kui ka eesmärkide tõttu äärmiselt oluliseks 
vahendiks ELi majanduse taastumise kiirendamisel ning strateegia „Euroopa 2020” 
majanduskasvu ja tööhõivega seotud eesmärkide saavutamisel; tunneb seetõttu heameelt 
komisjoni algatuse üle planeerida 82 miljardit eurot mõnedes liikmesriikides 
struktuurifondide raames eraldamata vahendeid ümber VKEde ja noorte tööhõive jaoks, 
mis on kooskõlas Euroopa Parlamendi 2013. aasta prioriteetidega; palub Euroopa 
Parlamenti nõuetekohaselt teavitada nimetatud algatuse rakendamisest riiklikul tasandil, 
selle eeldatavast mõjust majanduskasvule ja töökohtade loomisele ning selle võimalikust 
mõjust 2013. aasta eelarvele;

27. on sügavalt mures ühtekuuluvuspoliitika projektide maksete olukorra pärast selles 
rubriigis ja märgib, et kaks kolmandikku kõikidest täitmata kulukohustustest 2011. aasta 
lõpuks (s.t 135,8 miljardit eurot) on tingitud ühtekuuluvuspoliitika raames maksmata 
projektidest; tuletab meelde, et 2011. aasta lõpus ei suutnud komisjon maksta projektidest 
abisaajatele välja põhjendatud maksetaotlusi ligi 11 miljardi euro väärtuses, sest eelarves 
oli ette nähtud liiga vähe maksete assigneeringuid; rõhutab, et ei kavatse nõustuda sellise 
olukorra kordumisega 2013. aastal;

28. tuletab sellega seoses meelde, et aasta 2013 on praegu kehtiva mitmeaastase 
finantsraamistiku viimane aasta, mil kaasrahastatavaid projekte rakendatakse täiskiirusel 
ja on oodata, et enamjagu maksetaotlusi esitatakse komisjonile aasta teises pooles; rõhutab 
lisaks, et N+3 reegli aegumise tõttu tuleb 2013. aastal 12 liikmesriigi edastatavad 
maksetaotlused viia vastavusse kahe eri aasta kulukohustustega (2010. ja 2011. aasta 
kulukohustustega vastavalt N+3 reegli ja N+2 reegli alusel); peab seetõttu maksete 
assigneeringute kavandatavat 11,7%-list suurendamist (48,975 miljardi euroni) võrreldes 
eelmise aastaga miinimumiks, kuna – nagu komisjon märgib – puudutab see ainult aastat 
2013, ja eeldab, et eelnevate aastate maksevajadused on kaetud;

29. peab asjaomast maksete assigneeringute suurendamist üksnes esimeseks sammuks 
käimasolevate projektide tegelike vajaduste katmisel ja kordab oma muret rahaliste 
vahendite võimaliku puudujäägi pärast ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas; on seetõttu 
vastu maksete taseme igasugusele võimalikule kärpimisele võrreldes 2013. aasta 
eelarveprojektis kavandatud summadega;
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30. palub komisjonil ja nõukogul täita ka 2011. aasta detsembri institutsioonidevahelises 
deklaratsioonis võetud vastastikust kohustust ning esitada ja võtta aegsasti vastu 
paranduseelarve, kui maksete assigneeringud ei kata aasta jooksul ilmnevaid tegelikke 
vajadusi;

Rubriik 2

31. märgib, et 2013. aasta eelarveprojektis tehakse ettepanek suurendada 2012. aasta 
eelarvega võrreldes kulukohustuste assigneeringuid 0,6% (60,307 miljardi euroni) ja 
maksete assigneeringuid 1,6% (57,964 miljardi euroni); toonitab, et need tasemed jäävad 
alla komisjoni poolt kogu eelarve jaoks kavandatud kasvu; juhib tähelepanu asjaolule, et 
kõnealused suurendamised tulenevad osaliselt jätkuvast otsetoetuste järkjärgulisest 
kasutuselevõtust uutes liikmesriikides ja maaelu arengu toetamise täiendavatest 
vajadustest; rõhutab, et turule sekkumise jaoks 2013. aastaks kavandatavad rahalised 
vahendid on 419 miljonit eurot 2012. aasta eelarvest väiksemad;

32. märgib, et rubriigis 2 prognoositud 809 miljoni euro suurune turuga seotud kulude ja 
otsetoetuste vaheülemmäära varu on 2012. aastaga võrreldes märkimisväärselt 
suurenenud, mis komisjoni väitel tuleneb peamiselt suhkruvaldkonna 
ümberkorraldusfondi kaotamise ühekordsest mõjust; väljendab rahulolu asjaoluga, et selle 
varu olemasolu tähendab, et 2013. aastal finantsdistsipliini mehhanismi ei kohaldata; 
rõhutab asjaolu, et selles rubriigis on piisav varu vajalik selleks, et leevendada 
kõikvõimalikke kriise põllumajandussektoris, näiteks viimaste aastate EHECi kriis;

33. rõhutab, et aasta 2013 on praeguse programmitöö perioodi viimane aasta ja seetõttu tuleb 
tagada maksete assigneeringute piisav tase rubriigis 2, et katta eelkõige maaelu arengu ja 
LIFE+ käimasolevate projektide vajadused;

34. juhib tähelepanu sellele, et rubriik 2 ja eriti selle alla kuuluvad maaelu arengu programmid 
on suure tähtsusega strateegia „Euroopa 2020” majanduskasvu ja tööhõivega seotud 
eesmärkide saavutamisel; rõhutab vajadust toetada VKEsid maapiirkondades, kuna nad on 
peamised töökohtade loojad, olles eriti keskendunud noortele; tunneb sellega seoses 
heameelt kava üle suurendada maaelu arengu kulukohustuste assigneeringuid 1,3% 
(14,808 miljardi euroni);

35. märgib, et rubriigi 2 assigneeringud on eeldatavatest vajadustest väiksemad, kuna Euroopa 
Põllumajanduse Tagatisfondi sihtotstarbelised tulud on prognooside kohaselt 2013. aastal 
suuremad (1,3328 miljardit eurot) kui aastal 2012 (1,010 miljardit eurot); märgib, et 
erinevus on tingitud suhkruvaldkonna ajutisse ümberkorraldusfondi allesjäänud summast 
(647,8 miljonit eurot), samal ajal kui raamatupidamise aastaaruande kontrolli ja 
heakskiitmist käsitlevatest otsustest tulenevad sihtotstarbelised tulud on eeldatavasti 
väiksemad kui aastal 2012 (2013. aasta eelarveprojektis 400 miljonit eurot, võrreldes 600 
miljoni euroga 2012. aasta eelarves); tuletab meelde, et sügisel kohandatakse 
põllumajandust käsitleva kirjaliku muutmisettepanekuga praegust eelarvestust vastavalt 
tegelikele vajadustele;

36. tuletab meelde, et hindade kõikumine asjaomases sektoris on oluline mure, ja toetab 
põllumajandustoodetega spekuleerimise vastu võitlemise meetmeid; nõuab tungivalt, et 
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komisjon ja nõukogu jälgiksid tähelepanelikult põllumajandusturgude arengut; tuletab 
komisjonile sellega seoses meelde Euroopa Parlamendi taotlust luua hindade ja kasumi 
vaatluskeskus, et hindu oleks võimalik paremini võrrelda ja toiduainete hindade 
määramine oleks läbipaistvam, kuivõrd asjaomase taotluse suhtes ei ole siiani meetmeid 
võetud;

37. märgib, et kliimameetmed ja keskkonnaalased eesmärgid on strateegias „Euroopa 2020”  
sätestatud prioriteet, mis tuleb üle võtta eri programmide raames võetavatesse 
konkreetsetesse meetmetesse; tunneb sellega seoses heameelt kava üle suurendada LIFE+ 
programmi kulukohustuste assigneeringuid 3,3% 366,6 miljoni euroni ja on seisukohal, et 
kohaldada tuleks valdkondadevahelist lähenemisviisi, millega jätkusuutlik majanduskasv 
muutuks kogu ELi poliitikat toestavaks horisontaalseks prioriteediks;

38. peab oluliseks säilitada ühise kalanduspoliitika rahaline toetus, pidades silmas asjaomase 
poliitika eelseisvat reformi; rõhutab eelkõige vajadust toetada kalandussektori VKEsid ja 
noorte juurdepääsu selle valdkonna töökohtadele; tunneb seetõttu heameelt ettepaneku üle 
suurendada Euroopa Kalandusfondi kulukohustuste assigneeringuid 2012. aasta eelarvega 
võrreldes 2,2% (687,2 miljoni euroni) ja maksete assigneeringuid 7,3% (523,5 miljoni 
euroni);

Alamrubriik 3a

39. märgib, et 2013. aasta eelarveprojektis on kavandatud selle rubriigi meetmete 
kulukohustuste assigneeringuid suurendada 2012. aasta eelarvega võrreldes 1,8% (24,42 
miljoni euro võrra) ja maksete assigneeringuid 11,1% (kulukohustuste assigneeringud 
1,3922 miljardit eurot ja maksete assigneeringud 928,3 miljonit eurot); on seisukohal, et 
see on kooskõlas ELi vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva alaga seotud üha 
ambitsioonikamate eesmärkidega;

40. rõhutab vajadust suurendada infotehnoloogia valdkonnas küberjulgeoleku 
assigneeringuid, sest selles valdkonnas kasvav kriminaalne tegevus põhjustab ELi 
liikmesriikide majandustele tohutut kahju; märgib, et vastupidiselt finantsplaneeringule on 
eriprogrammi „Kuritegevuse ennetamine ja selle vastu võitlemine” eelarvet kavas 
vähendada 2012. aasta eelarvega võrreldes 64,4 miljoni euro võrra, kuigi asjaomane 
programm pidi hõlmama ka arvutikuritegusid ja interneti ebaseaduslikku kasutamist;

41. palub jätkata Frontexi ja mitmete asjaomase rubriigi raames hiljuti loodud ametite 
(eelkõige Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti ja suuremahuliste IT-süsteemide) 
toetamist; võtab teadmiseks selle, et Euroopa Politseiametile (Europol) antavat toetust 
vähendatakse 2012. aasta eelarvega võrreldes 8,9% (-7,3 miljonit eurot), ja ootab, et 
komisjon annaks kavandatava kärpe kohta täiendavat teavet;

42. märgib, et viisainfosüsteemi programmi eelarve kärpimist 30 miljoni euro võrra ja 
Eurodac-süsteemi lõpetamist (-0,5 miljonit eurot) tasakaalustab nende ülesannete ja 
asjaomaste eelarveassigneeringute ülekandmine uuele suuremahuliste IT-süsteemide 
operatiivjuhtimise eest vastutavale ametile;

43. tunneb heameelt komisjoni kava üle suurendada Euroopa Pagulasfondi assigneeringuid 
2012. aasta eelarvega võrreldes 9,8 miljoni euro võrra, mis on kooskõlas varasematel 
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aastatel järgitud lähenemisega; võtab teadmiseks Välispiirifondi eelarveassigneeringute 
19%-lise suurendamise 415,5 miljoni euroni, mis on ainult pool finantsplaneeringus ette 
nähtud summast; tuletab meelde, et on tungivalt nõudnud seadusliku rände juhtimise ja 
ebaseadusliku rände pidurdamise probleemide asjakohast ja tasakaalukat lahendamist;

Alamrubriik 3b

44. tuletab meelde, et kuigi rubriik 3b on assigneeringute poolest kõige väiksem mitmeaastase 
finantsraamistiku rubriik, hõlmab see Euroopa kodanikele olulisi küsimusi, nagu noored, 
haridus- ja kultuuriprogrammid, rahvatervis, tarbijakaitse, kodanikukaitse 
rahastamisvahend ja teabevahetuspoliitika; taunib seetõttu asjaolu, et 2013. aastal on taas 
kavas selle rubriigi assigneeringute üldsummat 2012. aasta eelarvega võrreldes vähendada 
nii, et kulukohustuste assigneeringuid vähendatakse 1,2% (26,08 miljonit eurot) ja 
maksete assigneeringuid 0,4%, välja arvatud solidaarsusfond;

45. võtab rahuloluga teadmiseks programmi „Aktiivsed noored” rahastamise suurendamise 
2013. aastal 140,45 miljonile eurole tänu asjaomase programmi edukale rakendamisele 
eelnevatel aastatel, mis tähendab 2012. aasta eelarvega võrreldes kasvu 0,8 miljoni euro 
võrra ja finantsplaneeringuga võrreldes 16,5 miljoni euro võrra;

46. tunneb heameelt selle üle, et 2012. aasta eelarvega võrreldes on programmide „Kultuur” 
(+1,4%) ja „Media 2007” (+1,1%) ning liidu tervishoiumeetmeteks ette nähtud (+3,1%) 
kulukohustusi suurendatud, kuid kavatseb põhjuseid, miks programmi „Kodanike 
Euroopa”, liidu tarbijapoliitika ning „MEDIA Munduse” assigneeringuid kärbiti, 
põhjalikult analüüsida;

47. ei pea õigeks, et teabevahetusmeetmete kulukohustusi on 2012. aasta eelarvega võrreldes 
vähendatud, sest üha väiksem osalemine Euroopa Parlamendi valimistel näitab, et lõhe 
Euroopa Liidu ja tema kodanike vahel on praegu suurem kui kunagi varem; on 
veendunud, et teabevahetust tuleb tõhustada ning selleks, et tagada Euroopa Liidu 
institutsioonide tuntus ja näidata nende püüet majandus- ja rahanduskriisi lahendada, tuleb 
eraldada piisavad vahendid; 

48. rõhutab, et selleks aastaks kõnealuses rubriigis ette nähtud varu on jälle väga väike (25,6 
miljonit eurot), mis tähendab seda, et kui on vaja uusi meetmeid võtta või kodanikke 
otseselt puudutavate prioriteetidega seoses rahastamisotsuseid teha, on võimalused 
piiratud;

Rubriik 4

49. märgib, et 2013. aasta eelarve projektis on kulukohustuste assigneeringud 2012. aasta 
eelarvega võrreldes 0,7% ja maksete assigneeringud 5,1% suuremad, mis tähendab, et 
kulukohustused suurenevad 9,4672 miljardi euroni ja maksed 7,3116 miljardi euroni; 
juhib tähelepanu sellele, et suurenemise määr on väiksem kui see, mille komisjon kogu 
eelarve jaoks ette nägi;

50. tuletab meelde, et selleks, et vältida niigi nappide vahendite kattumist, tuleb liidu ja 
liikmesriikide välistegevust rahastada kooskõlastatumalt ja järjepidevamalt; rõhutab, et 
raha optimaalseks kasutamiseks ja koostoime saavutamiseks tuleb muude rahvusvaheliste, 
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kohalike ja piirkondlike rahastajatega rohkem koostööd teha ja tegevust paremini 
kooskõlastada; tuletab meelde, et majanduslikult raskel ajal tuleb rahastamisvahendite 
kavandamine ja rakendamine paindlikumaks muuta ning nappe ressursse täiendada 
finantsvõimendusvahenditega, tänu millele on võimalik investeeritud raha ja tekkinud tulu 
(uuesti) ära kasutada;

51. märgib, et rubriigi 4 varu on 2013. aasta finantsplaneeringuga võrreldes märkimisväärselt 
suurendatud (119,6 miljonilt eurolt 391,9 miljonile eurole, st 272,3 miljoni euro võrra) 
ning et selline tulemus on saadud Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi (51,7 
miljonit eurot rohkem) ja tööstusriikide rahastamisvahendi (finantsplaneeringuga 
võrreldes 0,3 miljonit eurot rohkem) kulukohustuste suurendamise ning tagatisfondi 
(104,5 miljonit eurot vähem), ühinemiseelse abi rahastamisvahendi (99,3 miljonit eurot 
vähem), makromajandusliku finantsabi (37,4 miljonit eurot vähem), arengukoostöö 
rahastamisvahendi (28,6 miljonit eurot vähem) ja stabiliseerimisvahendi (41,4 miljonit 
eurot vähem) kulukohustuste vähendamise teel; on mures selle pärast, et komisjon ei 
selgitanud piisavalt, miks oli teatavate programmide assigneeringuid vaja 
finantsplaneeringuga võrreldes nii palju vähendada; rõhutab, et ta on nõus, et kui see aitab 
kokkuhoidu saavutada, siis tuleb alarakendatud projektidele ette nähtud vahendeid 
vähendada, kuid vähendada ei tohiks kõigi eelarveridade assigneeringuid; hoiatab, et kui 
kunstlikult kõrgele tasemele seatud varu kasutatakse eelarvemenetluses 
läbirääkimisvahendina, siis ei saa seda heaks eelarvetavaks pidada;

52. on seisukohal, et selleks, et Lähis-Ida poliitilises ja humanitaarolukorras ning 
rahuprotsessis asjakohaseid ja terviklikke meetmeid võtta, tuleb Palestiina omavalitsusele 
ja ÜRO Palestiina Põgenike Abi- ja Tööorganisatsioonile Lähis-Idas endiselt piisav ELi 
rahaline toetus tagada;

53. märgib, et peale halduskulude ei ole 2013. aasta juulis toimuva Horvaatia ühinemisega 
seoses eelarveprojekti mingeid assigneeringuid kantud; loodab, et institutsioonidevahelise 
kokkuleppe punkti 29 kohaselt läbivaadatav mitmeaastane finantsraamistik võetakse 
kiiresti vastu, ja palub, et kohe kui kõik liikmesriigid on ühinemisakti ratifitseerinud, 
esitaks komisjon vastavate lisaassigneeringute kohta ettepaneku;

54. mõistab, et kuna Horvaatia liiduga ühineb, on kavas ühinemiseelse abi rahastamisvahendi 
assigneeringuid 67,6 miljoni euro võrra vähendada; on aga mures selle pärast, et 
komisjoni ettepanekus on ette nähtud, et institutsioonilise suutlikkuse arendamiseks 
antavat toetust, mis on mõeldud kandidaatriikidele, on oluliselt vähendatud (2012. aastaga 
võrreldes 29,14 miljonit euro võrra), kuid võimalike kandidaatriikide eelarvereal on neid 
assigneeringuid suurendatud (2012. aastaga võrreldes 10,5 miljonit euro võrra); tuletab 
meelde, et institutsiooniline suutlikkus on liidu raha õiguspäraseks kasutamiseks äärmiselt 
oluline ning ühtmoodi tähtis nii kandidaatriikide kui ka võimalike kandidaatriikide jaoks; 
märgib, et maaelu arendamise ühinemiseelseteks meetmeteks ette nähtud kulukohustuste 
assigneeringuid on 2012. aasta eelarvega võrreldes kavas 10,2% suurendada;

55. tuletab meelde, et just kokkuhoiu ajal tuleb kõigi ühise välis- ja julgeolekupoliitika 
eelarveridade kulukohustuste assigneeringuid hoolikalt kaaluda, sest ELi raha tuleb 
eraldada kõige vajalikumatele meetmetele ning seejuures tuleb võimalikult palju arvestada 
sellega, et ühise välis- ja julgeolekupoliitika raames elluviidavad operatsioonid peavad 
olema paindlikud ning neid ei saa prognoosida; kavatseb põhjalikult analüüsida, miks 
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ühise välis- ja julgeolekupoliitika kulukohustuste assigneeringuid 2013. aasta eelarve 
projektis 9,2% suurendatud on; 

56. mõistab, et piiriüleste ohtudega, mis tulenevad organiseeritud kuritegevusest ja 
ebaseaduslikust kaubandusest, mis nõuavad olulise infrastruktuuri kaitsmist ja mis 
ähvardavad inimeste tervist, ning terrorismivastase võitlusega tuleb tegeleda; palub aga 
komisjonil selgitada, miks on 2013. aastal nende meetmete jaoks 50% rohkem raha vaja;

Rubriik 5

57. märgib, et kõigi institutsioonide halduskuludeks on kokku ette nähtud 8,5444 miljardit 
eurot, mis tähendab seda, et 2012. aasta võrreldes on kulu 3,2% suurem ning varu suurus 
on 636,6 miljardit eurot, sh Horvaatia ühinemisega kaasnev lisakulu;

58. rõhutab, et kulud suurenevad peamiselt eeskirjadest ja lepingutest tulenevate kohustuste, 
nagu pensionide ja töötasude, korrigeerimise tõttu; märgib aga, et eelarve ja 
finantsplaneerimise voliniku 23. jaanuari 2012. aasta kirja kohaselt täitis komisjon oma 
lubaduse hoida rubriiki 5 kuuluvate komisjoni halduskulude assigneeringute nominaalne 
suurenemine 2012. aastaga võrreldes väiksemana kui 1,9% prognoositav inflatsioon ning 
tegi lubatust isegi rohkem;

59. märgib, et lubaduse täitmiseks nägi komisjon juba 2013. aasta ametikohtade loetelus ette 
üle 1% vähem ametikohti ja seda eelkõige haldustoe, eelarve haldamise ja pettusevastase 
võitluse vallas, ning vähendas ka muid halduskulusid; nõuab täpsemate selgituste 
esitamist selle kohta, miks on vaja halduskulude külmutamiseks reaalselt personali 
vähendada, kui 2012. aastal suutis komisjon halduskulude nominaalsummad külmutada 
ilma personali vähendamata;

60. tunneb heameelt selle üle, et ajal, mil liikmesriikides valitsevad majandusraskused ja 
eelarvet tuleb piirata, püüab komisjon eelarvet halduskulude osas konsolideerida; on aga 
mures selle pärast, et sellised meetmed võivad eelkõige ajal, mil ELi pädevus pidevalt 
suureneb ja uued liikmesriigid liiduga ühinevad, ELi meetmete ja programmide kiire, 
korrapärase ja tõhusa elluviimise ohtu seada; tunneb heameelt selle üle, et Euroopa 
majanduse juhtimise, ühtse turu, turvalisuse ja õigluse vallas on kavas ametikohti juurde 
luua, kuid nõuab selle kohta sama teavet mis nende poliitikavaldkondade ja ametikoha 
liikide puhul, kus 2012. aastaga võrreldes kärpeid tehti;

61. tuletab sellega seoses meelde, et isikkoosseisu vähendamine peaks toimuma eelnevalt 
koostatud mõjuhinnangu alusel ning seejuures tuleks muu hulgas täies ulatuses võtta 
arvesse liidu juriidilisi kohustusi, ELi prioriteete ning institutsioonide uusi pädevusi ja 
ülesandeid, mis tulenevad aluslepingutest; rõhutab, et hindamisel tuleks vastavalt 
komisjoni iga-aastases inimressursi sõeluuringus väljatoodule hoolikalt arvesse võtta seda, 
kuidas vähendamine eri peadirektoraate ja talitusi nende suurust ja töökoormust 
arvestades mõjutaks ning kuidas see mõjuks eri valdkondade (poliitikakujundus, 
programmide haldamine, haldustugi, eelarve haldamine, pettusevastane võitlus, keeled jt) 
ametikohtadele; 
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62. rõhutab, et paljudes ELi meetmetega seotud valdkondades tuleks programmide elluviimise 
etappi, uusi prioriteete ja muid suundumusi arvestades piisavalt personali ette näha; 
kavatseb seetõttu muu hulgas ka käesolevas raportis nimetatud prioriteete arvestades 
hoolikalt jälgida, millised muudatused eri peadirektoraatide ja talituste personalis 
toimuvad; peale sellega seotud üksikajalikuma teabe esitamise palub komisjonil hakata 
kogu personali hõlmava vähendamise mõju kohta üksikasjalikku hinnangut koostama ning 
võtma seejuures arvesse, kui palju võidakse pikemas perspektiivis komisjoni personali 
veel vähendada, ning andma sellest parlamendile aru; rõhutab, et ainult sel juhul on 
eelarvepädevatel institutsioonidel võimalik hindamistulemuste põhjal kaaluda, kas 
ametikohtade 1% vähenemine ja komisjoni eesmärk, mille kohaselt tuleks ametikohti 
2018. aastaks 2013. aastaga võrreldes 5% vähendada, heaks kiita;

63. on seisukohal, et Euroopa koolidele tuleks ELi institutsioonide töötajate laste eriolukorda 
arvestades tagada piisavad rahalised vahendid; märgib, et kokku on ette nähtud eraldada 
180,7 miljonit eurot, mis tähendab 2012. aastaga võrreldes 6,8% suuremat summat ning 
suuremaid assigneeringuid kui finantsplaneeringus ette nähtud; kavatseb aga iga Euroopa 
kooli eelarverea üle hoolikalt järelevalvet pidada ning teha oma lugemise ajal vajaduse 
korral muudatusi;

Katseprojektid ja ettevalmistavad meetmed

64. rõhutab, et katseprojektid ja ettevalmistavad meetmed on olulised vahendid, mille abil 
kujundada poliitilisi prioriteete ning teha ettevalmistusi uuteks algatusteks, mis võivad 
kujuneda ELi kodanike elu paremaks muutvateks ELi meetmeteks ja programmideks; 
kavatseb komisjoni hinnangut arvesse võttes ning saavutatud tulemuste püsivust ja 
kestvust põhjalikult hinnates katseprojektide ja ettevalmistavate meetmete vahel õige 
tasakaalu kindlaks tegemist jätkata;

65. kavatseb komisjonile esitada institutsioonidevahelise kokkuleppe II lisa D osa kohaselt 
2013. aasta eelarve jaoks esimese esialgse nimekirja võimalikest katseprojektidest ja 
ettevalmistavatest meetmetest; loodab, et komisjon esitab parlamendi esialgsete 
ettepanekute kohta põhjaliku analüüsi; rõhutab, et esimene esialgne nimekiri ei tähenda 
seda, et eelarve lugemisel ei tohiks Euroopa Parlamendis katseprojektide ja 
ettevalmistavate meetmete kohta ametlikult muudatusettepanekuid esitada ja vastu võtta;

66. tuletab meelde, et 2012. aasta eelarve raames võeti vastu kokku 70 katseprojekti ja 
ettevalmistavat meedet ning neile eraldati kulukohustuste assigneeringutena kõikide 
rubriikide lõikes kokku 105,45 miljonit eurot; rõhutab, et kui eelarvepädevad 
institutsioonid peaksid katseprojektid ja ettevalmistava meetmed 2013. aastal kinnitama 
sarnasel tasemel ja kui need peaksid rubriikide vahel samamoodi jagunema, oleks rubriigi 
1a varust 54%, rubriigi 3a varust 27% ja rubriigi 3b varust 37% juba ära kasutatud;

67. võtab teadmiseks komisjoni ettepaneku nelja ettevalmistava meetme ja kahe katseprojekti 
kohta, mille kulukohustuste assigneeringud on kokku 15,5 miljonit eurot; kavatseb 
ettepanekute eesmärke ja sisu põhjalikult analüüsida ning taotletud summasid kontrollida;

Ametid
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68. võtab teadmiseks, et 2013. aasta eelarveprojektis on ELi detsentraliseeritud ametitele ette 
nähtud kogusumma 748 miljonit eurot (s.o 0,5% kogu ELi eelarvest), mis tähendab, et 
ELi kogueraldis (sh sihtotstarbeline tulu) on 2012. aasta eelarvega võrreldes 24 miljoni 
euro võrra ehk 3,2% suurem; teab, et eraldist on vaja suurendada peamiselt selleks, et 
kaheksale alles tööd alustavale ametile piisavad rahalised vahendid tagada ning seitsme 
ameti − kellele anti uusi ülesandeid − töös tõrkeid vältida; märgib, et täielikult toimivatele 
ametitele ette nähtud ELi eraldise nominaalsumma väheneb, kuigi töötajate arv suureneb 
1,2%; märgib, et ametite ametikohtade loetelus on kokku 5115 ametikohta, mis tähendab, 
et lisandunud on 257 ametikohta ja see puudutab peamiselt ameteid, kellele on antud uusi 
ülesandeid või kes on alles tööd alustamas;

69. on aga mures selle pärast, et esimest korda kärpis komisjon pea kõigi ametite 
eelarvetaotlusi, mis olid kooskõlas finantsplaneeringu üldsummadega; komisjon kärpis 
muu hulgas ka parlamendi poolt esmatähtsaks peetavate ametite eelarveid; kokku oli 
kärbete summa umbes 44 miljonit eurot; kavatseb kärbete tegemise meetodit, põhimõtteid 
ning võimalikku mõju hoolikalt analüüsida; rõhutab veel kord, et ELi ametitele ette 
nähtud eraldised ei koosne kaugeltki mitte ainult halduskuludest, vaid need aitavad ka 
saavutada seadusandja poolt seatud strateegia „Euroopa 2020” eesmärke ja üldiseid ELi 
eesmärke;

* * *

70. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile ja nõukogule.
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LISA: 26. MÄRTSI 2012. AASTAL TOIMUNUD KOLMEPOOLSE KOHTUMISE 
JÄRELDUSTE EELNÕU „Eelarvemenetluse kuupäevad ja lepituskomitee 

tegevuse üksikasjad 2012. aastaks”

KOLMEPOOLNE EELARVEALANE KOHTUMINE

26. märts 2012

JÄRELDUSTE EELNÕU

Eelarvemenetluse kuupäevad ja lepituskomitee tegevuse üksikasjad 2012. aastaks

Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon tuletavad meelde 30. novembri 2009. ühisavaldust 

üleminekumeetmete kohta, milles määratletakse eelarvemenetluse ajakava 2011. aastaks ning 

mille kohaselt järgitakse tulevaste eelarvemenetluste puhul samasugust ajakava, kui ei ole 

kokku lepitud teisiti. 2013. aasta eelarvemenetluse jaoks tuleks ajakava vastavalt 

ajakohastada.

A. Sellega seoses on kokku lepitud järgmised 2012. aasta kõige olulisemad kuupäevad:

1. kolmepoolne kohtumine korraldatakse 9. juulil (hommikul) enne nõukogu seisukoha 

vastuvõtmist;

2. nõukogu viib oma lugemise lõpule hiljemalt 30. nädalaks (juuli lõpp);

3. Euroopa Parlamendi eelarvekomisjon hääletab nõukogu seisukoha;

muudatusettepanekute üle hiljemalt 41. nädala lõpuks (oktoobri algus);

4. kolmepoolne kohtumine kutsutakse kokku 17. oktoobril (pärastlõunal) enne Euroopa 

Parlamendis toimuvat lugemist;

5. Euroopa Parlamendi täiskogus toimuval lugemisel viiakse hääletamine läbi 43. nädalal; 

6. lepitusperiood algab 24. oktoobril. Vajaduse korral kestab lepitusmenetlus 13. 

novembrini 2012 (kaasa arvatud) kooskõlas ELi toimimise lepingu artikli 314 lõike 4 

punktiga c;

7. lepituskomitee kohtumine toimub 26. oktoobril (pärastlõunal) Euroopa Parlamendis ja 

9. novembril nõukogus; lepituskomitee koosolekud valmistatakse ette 31. oktoobri 

hommikul ja 7. novembri hommikul toimuvatel kolmepoolsetel kohtumistel; täiendavad 
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kolmepoolsed kohtumised võib kokku kutsuda 21 päevase lepitusperioodi jooksul.

B. Nad lepivad kokku lisas sätestatud lepituskomitee tegevuse üksikasjade suhtes.
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Lepituskomitee 2012. aasta tegevuse üksikasjad

1. Kui Euroopa Parlament hääletab nõukogu seisukoha muudatusettepanekute üle, võtab 
nõukogu eesistuja samal täiskogu istungil teadmiseks nimetatud kahe institutsiooni 
seisukohtade erinevused ning annab Euroopa Parlamendi presidendile oma nõusoleku 
lepituskomitee koheseks kokkukutsumiseks. Kutse lepituskomitee kokkukutsumiseks 
saadetakse välja samal päeval, mil toimus täiskogu hääletus, ning lepitusperiood algab 
järgmisel päeval. 21 päeva pikkune periood arvutatakse vastavalt määrusele (EMÜ, 
Euratom) nr 1182/71, millega määratakse kindlaks ajavahemike, kuupäevade ja 
tähtaegade suhtes kohaldatavad eeskirjad.

2. Kui nõukogul ei ole võimalik nõustuda kõigi Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekutega, kinnitab ta oma seisukohta kirjaga, mis saadetakse enne 
eespool punktis A.7 ette nähtud lepituskomitee esimese koosoleku kavandatud 
toimumiskuupäeva. Sellisel juhul toimib lepituskomitee järgmistes punktides sätestatud 
tingimuste kohaselt.

3. Lepituskomiteele tehakse kättesaadavaks tavapärased dokumendid (sisenddokumendid), 
milles võrreldakse eelarvemenetluse eri etappe1. Need sisaldavad ridade kaupa esitatud 
summasid2, finantsraamistiku rubriikide kogusummasid ja võrdlusdokumenti nii 
summade kui märkuste kohta koos muudatustega eelarveridade kaupa kõigi 
eelarveridade kohta, mida peetakse tehniliselt avatuks. Nimetatud dokumendid 
klassifitseeritakse eelarve liigenduste kaupa.

Lepituskomitee sisenddokumentide juurde lisatakse samuti muud dokumendid3.

4. Eesmärgiga jõuda lepitusperioodi lõpuks kokkuleppele, tehakse kolmepoolsetel 
kohtumistel järgmist: 

o määratletakse käsitletavate eelarveküsimustega seotud läbirääkimiste ulatus;
o arutatakse eelmises taandes kindlaks määratud küsimusi, et jõuda kokkuleppele, 

mille lepituskomitee peab kinnitama;

                                               
1 Eelarvemenetluse eri etappideks on: 2012. aasta eelarve (sealhulgas vastuvõetud paranduseelarved); 

esialgne eelarveprojekt; nõukogu seisukoht eelarveprojekti kohta; nõukogu seisukohta käsitlevad Euroopa 
Parlamendi muudatusettepanekud ja komisjoni esitatud muudatusettepanekud. Võrdlemise eesmärgil 
esitatakse esialgses eelarveprojektis üksnes need muudatusettepanekud, mida on võetud arvesse nii 
nõukogus kui ka Euroopa Parlamendis toimunud lugemistel.

2 Tehniliselt suletuks peetavad eelarveread tuuakse esile sisenddokumentides. Tehniliselt suletuks peetav 
eelarverida on selline eelarverida, mille suhtes Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel lahkarvamusi ei 
esine ning mille kohta ei ole esitatud muutmisettepanekuid, ning see ei mõjuta lepituskomitee lõppotsust.

3 Sealhulgas komisjoni kiri nõukogu seisukoha ja Euroopa Parlamendi muudatusettepanekute teostatavuse 
kohta; muutmiskiri põllumajanduse jaoks (vajaduse korral ka muude valdkondade jaoks); võimaluse 
korral komisjoni koostatud sügisese eelarveprognoosi hoiatusteade; ning võimalikud kirjad teistelt 
institutsioonidelt nõukogu seisukoha ja Euroopa Parlamendi muudatusettepanekute kohta.
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o käsitletakse temaatilisi küsimusi, sealhulgas mitmeaastase finantsraamistiku 
rubriikide kaupa.

Esialgseid järeldusi tehakse ühiselt kas iga kolmepoolse kohtumise käigus või kohe 
pärast seda, samaaegselt järgmise koosoleku päevakorra koostamisega. Sellised 
järeldused registreerib kolmepoolse kohtumise korraldanud institutsioon ning see 
loetakse esialgselt heakskiidetuks 24 tunni pärast, ilma et see mõjutaks lepituskomitee 
lõppotsust.

5. Lepituskomitee koosolekute käsutuses on kolmepoolsete kohtumiste järeldused ja 
eelarveridasid sisaldav dokument, mille suhtes on jõutud kolmepoolsete kohtumiste 
käigus esialgsele kokkuleppele, et need võimaluse korral kinnitada.

6. ELi toimimise lepingu artikli 314 lõikes 5 sätestatud ühise teksti koostavad Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu sekretariaadid, keda abistab komisjon. See koosneb kaaskirjast, 
mis adresseeritakse Euroopa Parlamendi presidendile ja nõukogu eesistujale ning 
sisaldab lepituskomitees saavutatud kokkuleppe kuupäeva ning lisasid, milles on 
toodud:

o kõigi eelarvepunktide arvnäitajad ridade kaupa1 ja kogusummad 
finantsraamistiku rubriikide kaupa;

o koonddokument, milles esitatakse eelarveprojekti2 või nõukogu seisukoha 
kokkulepitud muudatuste arvnäitajad ja lõpptekst.

Lepituskomitee võib samuti kiita heaks võimalikke ühisavaldusi, mis on seotud 2013. 
aasta eelarvega.

7. Ühine tekst tõlgitakse kõikidesse keeltesse (Euroopa Parlamendi teenistuste poolt) ning 
esitatakse kahele eelarvepädevale institutsioonile heakskiitmiseks 14 päeva jooksul 
pärast kuupäeva, mis järgneb ühist teksti puudutava kokkuleppe saavutamise 
kuupäevale kooskõlas eespool toodud punktiga 6.

Eelarve viimistletakse pärast ühise teksti vastuvõtmist õiguskeele ekspertide poolt, 
lisades ühise teksti lisad nendele eelarveridadele, mida lepitusmenetluse käigus ei 
muudetud.

8. Kolmepoolse kohtumise või lepituskohtumise korraldanud institutsioon pakub suulise 
tõlke teenust kogu keelerežiimi ulatuses, mida kohaldatakse lepituskomitee 
koosolekutel, ning ajutiselt kolmepoolsete kohtumiste keelerežiimi ulatuses.

Kohtumise korraldanud institutsioon tagab koosolekudokumentide paljundamise ja 
jaotamise.

                                               
1 Read, mida ei ole muudetud eelarveprojekti või seda käsitleva nõukogu seisukohaga võrreldes, tuuakse 

esile.
2 Sealhulgas kirjalikud muutmisettepanekud, mida on arvesse võetud nii nõukogus kui ka Euroopa 

Parlamendis toimunud lugemistel.
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Kolme institutsiooni teenistused teevad koostööd läbirääkimiste tulemuste kodeerimisel 
ühise teksti viimistlemise eesmärgil.


