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Lissaboni lepinguga tunnustati finantsraamistiku tähtsust Euroopa Liidu eelarvestruktuuri 
nurgakivina ja sätestati lõpuks mitmeaastase finantsraamistikku, institutsioonidevahelist 
koostööd ja eelarvedistsipliini käsitlevad sätted Euroopa Liidu õiguses.

Mitmeaastase finantsraamistiku määruse ettepanek on õiguslik raamistik, mis määrab 
kindlaks iga-aastased kulukohustuste ja maksete assigneeringute piirmäärad iga kululiigi 
kohta aastateks 2014–2020 ja sisaldab sätteid iga-aastase eelarvemenetluse lihtsustamiseks. 
Ettepanek koos uue institutsioonidevahelise kokkuleppe ettepanekuga on komisjoni teatise 
„Euroopa 2020. aasta strateegia aluseks olev eelarve” õiguslik rakendus, mis määrab kindlaks 
suunised Euroopa Liidu uue eelarvestruktuuri ja prioriteetide jaoks. 

Mitmeaastase finantsraamistiku lisa sätestab kulukohustused, mis ei tohi ületada 1,05% ELi 
kogurahvatulust ning maksed ei tohi ületada 1% ELi kogurahvatulust. Tegelikkuses on 
ülemmäärad külmutatud 2013. aasta näitajate tasemel (2011. aasta hinnad). Siiski tagatakse 
paindlikkuse tase paindlikkusinstrumentide abil nagu Globaliseerumisega Kohanemise 
Euroopa Fond, mida on võimalik kasutada ülemmäärade ületamisel. Samuti võib ELi
eelarvest tagatiste andmise menetlus Euroopa finantsstabiilsusmehhanismi raames antavate 
laenude jaoks põhjustada iga-aastaste ülemmäärade ületamise. Lisaks määratakse 
mitmeaastase finantsraamistiku ettepanekus kindlaks finantsraamistiku ja 
ühtekuuluvuspoliitika kohandused, ülemäärase valitsemissektori eelarvepuudujäägi ja 
rakendamisega seotud ning aluslepingute laienemise või läbivaatamise kohandamise 
eeskirjad. 

Menetluslikud aspektid

Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 312 võtab nõukogu vastu määruse, 
millega määratakse seadusandliku erimenetluse kohaselt kindlaks mitmeaastane 
finantsraamistik.

See menetlus eeldab nõukogu ühehäälset tegutsemist pärast Euroopa Parlamendi nõusoleku 
saamist, mis on antud absoluutse häälteenamusega.

Vastavalt kodukorra artiklile 81 võtab parlament nõusolekumenetluses vastu otsuse, lähtudes 
vastutava komisjoni, antud juhul eelarvekomisjoni soovitusest anda kõnealusele aktile 
nõusolek või lükata see tagasi. Otsus tehakse ühe hääletusega; muudatusettepanekuid esitada 
ei saa. Komisjoni otsus tehakse soovituse vormis täiskogule, sisaldades õigusloomega seotud 
resolutsiooni, mis annab kõnealusele aktile nõusoleku või lükkab selle tagasi.

Läbirääkimisi Euroopa Parlamendi nimel juhib EP läbirääkimisrühm, mis tegutseb 
kontaktrühma antud mandaadi alusel1.

Praeguse EP läbirääkimismandaadi aluseks on EP 8. juuni 2011. aasta resolutsioon 
„Tulevikku investeerimine ning uus mitmeaastane finantsraamistik konkurentsivõimelise, 

                                               
1 Kontaktrühma juhib EP president ja see koosneb eelarvekomisjoni juhatusest ja koordinaatoritest. 
Läbirääkimisrühma moodustavad mitmeaastase finantsraamistiku ja institutsioonidevahelise kokkuleppe 
raportöörid Lamassoure, Boge ja Kalfin ning omavahendite süsteemi paketi raportöörid Dehaene ja Jensen.
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jätkusuutliku ja kaasava Euroopa nimel1 Eelarvekomisjon võib siiski kavandada vahearuande 
vastuvõtmist kodukorra artikli 81 lõike 3 kohaselt, mis ajakohastaks soovitusi, arvestades 
käimasolevaid läbirääkimisi nõukoguga. Hetkel pole selge, kas eelarvekomisjon otsustab 
koostada vahearuande. 

Nõukogus toimub mitmeaastase finantsraamistiku teemaline arutelu üldasjade nõukogu 
raames. Taani eesistumise ajal on ette nähtud mitmed tehnilised ja poliitilised kohtumised, 
eesmärgiga pakkuda välja kokkulepitud põhimõtetega nn läbirääkimiskast (ilma andmeteta), 
mis esitatakse Euroopa Ülemkogule 2012. aasta juulis. 

Erikomiteede panus

Erikomiteed vastutavad vastavate poliitikavaldkondade konkreetsete rahastamisvahendite 
aruannete esitamise ja valdkondlike prioriteetide määratlemise eest. Komiteesid kutsutakse 
üles aegsasti raporti projekti üle hääletama (eelistatavalt enne suve). Raportite vastuvõtmist 
täiskogul lükatakse siiski edasi, kuni kogu paketi üle on läbi räägitud ja sellega nõustutud. 
Lisaks on üldine soovitus, et erikomiteed ei pea nõukoguga läbirääkimisi rahastamisvahendite 
üle praegu, vaid nendes lepitakse kokku, kui mitmeaastase finantsraamistiku kokkulepe on 
saavutatud. 

Sellegipoolest on raportöör seisukohal, et sotsiaalsete muutuste ja innovatsiooni programmi 
jaoks, mille jaoks Euroopa Komisjon on teinud konkreetse rahastamispaketi ettepaneku, peaks 
tööhõive- ja sotsiaalkomisjon kaaluma seisukoha võtmist summade kohta, et säilitada 
järjepidevus rahastamise ning vahendite ülesannete ja eesmärkide vahel. Loomulikult on see 
seisukoht vaid soovituslik ja kokkulepe nõukoguga rahastamisvahendite kohta saavutatakse 
alles pärast mitmeaastase finantsraamistiku loomist.

Läbirääkimisrühma ja erikomiteede vaheline kooskõlastamine tagatakse korrapäraste 
kohtumiste raames mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 raportööridega. Tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjon tagab erinevate algatuste ja mitmeaastasele finantsraamistikule ühtse 
lähenemise kooskõlastamise läbi mitmeaastase finantsraamistiku ajutise töörühma ja 
struktuurifondide, mille lõid koordinaatorid 2012. aasta veebruaris.

Kaalul olevad summad:

Komisjon teeb ettepaneku eraldada tööhõive- ja sotsiaalküsimuste jaoks järgnevad 
summad rubriigis „Arukas ja kaasav majanduskasv” ajavahemikus 2014–2020: 

ELi eelarvest:

84 miljardit eurot Euroopa Sotsiaalfondile

                                               
1 P7_TA(2011)0266), põhineb 2013. aasta järgse jätkusuutliku Euroopa Liidu poliitiliste väljakutsete ja 
eelarvevahendite erikomisjoni (SURE) aruandel. See komisjon loodi muu hulgas eesmärgiga määratleda 
parlamendi 2013. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku poliitilised – nii õiguslikud kui ka eelarvealased –
prioriteedid.
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958,19 miljonit eurot ELi sotsiaalse ühtekuuluvuse ja innovatsiooni kavale

väljaspool ELi eelarvet (mobiliseeritakse kasutamata eelarveridadest):

3 miljardit eurot Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondile (maksimaalselt 2,7 
miljardit eurot põllumajandustootjate toetuseks) 

muud tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni huve puudutavad programmid ELi eelarvest:

17 299 miljonit eurot programmile „Erasmus kõigi jaoks” (millest vähemalt 17% eraldatakse 
kutseharidusele ja -koolitusele ja täiskasvanuharidusele)

439 miljonit eurot õiguste ja kodakondsuse programmile

ELi asutused:

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus

Euroopa Koolitusfond

SURE raporti soovitused – praegune läbirääkimismandaat

Vastavalt EP 8. juuni 2011. aasta resolutsioonile „Tulevikku investeerimine ning uus 
mitmeaastane finantsraamistik konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja kaasava Euroopa 
nimel”1 peaks järgmise mitmeaastase finantsraamistiku peamiseks poliitiliseks aluseks olema 
strateegia „Euroopa 2020”. Seepärast peaks struktuur peegeldama strateegia „Euroopa 2020” 
aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu mõõdet ning teha see poliitiliselt nähtavaks. 
Soovitati koondada ühte rubriiki kõik „Euroopa 2020” jaotisele vastavad 
sisepoliitikavaldkonnad. Komisjon ei toetanud seda mitmeaastase finantsraamistiku 
ettepanekus.

Resolutsioonis rõhutati, et ELi eelarve võiks näidata oma lisaväärtust võitluses struktuursete 
probleemidega, millega seisavad silmitsi enamik liikmesriike, nagu suboptimaalne tootmine, 
kõrge riigivõla tase, struktuurne tööpuudus, väike tööjõu liikuvus ja ebasobivad oskused 
tööturul ning suurenenud surve hoolekandesüsteemidele. Töötusega võitlemiseks peaks ELi 
eelarve keskenduma hästi toimivate tööturgude toetamisele, sotsiaalsete tingimuste 
parandamisele tööhõive taseme parandamiseks, inimväärse töö tagamisele ning töötajate 
õiguste ja ka vaesust vähendavate sihtmeetmete tagamisele kogu Euroopas.

Ühtekuuluvus majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks

Resolutsioonis tunnistati ühtekuuluvuspoliitika ja sealhulgas Euroopa Sotsiaalfondi liialt 
domineerivat rolli „Euroopa 2020” strateegia eesmärkide saavutamisel, arvestades selle 
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horisontaalset iseloomu. Seda arvestades on oluline: integreeritud poliitiline lähenemisviis, 
parandatud kooskõlastamine tarbetu kattumise vähendamiseks, suurema sünergia loomine 
erinevate fondide vahel, ELi ja riiklike vahendite keskendamine mõningatele kindlatele 
prioriteetidele ja projektidele, mis on Euroopa jaoks tõeliselt asjakohased. Ühise strateegilise 
raamistiku loomine, milles määratakse kindlaks kõikide kõnealuste struktuurifondide ühised 
investeerimisprioriteedid, oli oluline samm selles suunas. 

Euroopa Sotsiaalfond peab jääma ühtekuuluvuspoliitika lahutamatuks osaks programmitöö, 
rakendamise ja haldamise kõigis etappides. Arvestades selle olulist osa sotsiaalsete ja 
tööhõivega seotud eesmärkide täitmisel, tuleks eelistada Euroopa Sotsiaalfondi ja rahastada 
seda vastavalt. Resolutsioonis kutsuti üles fondi strateegilisemalt kohaldama, et edendada 
võrdõiguslikkust, juurdepääsu ja taasintegreerimist tööturule, võidelda töötuse, vaesuse, 
sotsiaalse tõrjutuse ja diskrimineerimise kõikide vormidega. Samuti toonitati, et on vaja 
vältida dubleerimist ja parandada kooskõlastamist Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa 
Fondi ja Euroopa Sotsiaalfondi vahel.

Euroopa Parlament hoiatas, et ühtekuuluvusvahendeid ei tohi siduda stabiilsuse ja kasvu 
paktiga seotud sanktsioonidega makromajanduslike tingimuste raamistikus, sest see oleks 
otseses vastuolus ühtekuuluvuspoliitika eesmärkidega, konkreetsemalt piirkondliku 
ebavõrdsuse vähendamise eesmärgiga. 

Oskused ja tööalane konkurentsivõime

Euroopa Parlament tunnistas, et lühiajalises perspektiivis haridusse ja elukestvasse õppesse 
korralikult investeerimise ebaõnnestumine võib raskendada ja pikendada kriisi. Kodanikel 
poleks enam vajalikke oskusi uue, teadmistepõhise majanduse töökohtade jaoks. Seega peaks 
EL kiiremas korras toetama riiklikke investeeringuid nendes valdkondades ja tugevdama 
hariduse, teadus- ja arendustegevuse ning tööhõive seost. Haridus, noortele mõeldud 
liikuvuskavad, koolitamine ja elukestva õppe programmid, mis vähendavad oskuste 
mittevastavust, on olulised elemendid, mida ELi kuludest toetada.

Noortepoliitika

Resolutsioonis oli noortele mõeldud rubriik, kuna see rühm on ELi jaoks oluline prioriteet 
ning peaks olema läbiv teema ELi poliitikas ja programmides. Uue finantsraamistiku raames 
tuleks suurprojekti „Noorte liikuvus” korralikult toetama, kuna see on strateegia „Euroopa 
2020” nurgakiviks ning noortega seotud programmid, nagu elukestva õppe programm ja 
Euroopa Noored, tuleks järgmises mitmeaastases finantsraamistikus säilitada eraldi 
programmidena.

Vahendid väljastpoolt mitmeaastast finantsraamistikku

Resolutsioonis peeti oluliseks erivahendite säilitamist, sealhulgas Globaliseerumisega 
Kohanemise Euroopa Fond, mida võib kasutada ad hoc põhimõttel. Globaliseerumisega 
Kohanemise Euroopa Fond on olnud edukas, pakkudes ELi solidaarsust ja toetust 
globaliseerumise ja ülemaailmse finants- ja majanduskriisi tõttu koondatud töötajatele. Siiski 
rõhutati, et fondi kohaldamiseks kasutatavat menetlust tuleks tuleviku jaoks lihtsustada ja 
lühendada.
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Ülemmäärad

Euroopa Parlament oli kindel, et ülemmäärade külmutamine uue mitmeaastase 
finantsraamistiku jaoks 2013. aasta tasemel pole mõistlik lahendus ning tegi ettepaneku 
näitajaid 5% võrra suurendada. 

Sellega seoses on tähtis mainida ELi eelarve tulude poolt. Parlament kutsus komisjoni üles 
esitama põhjalik ELi vahendite reform, et taasluua tegelikud omavahendid, mida praegu 
asendavad „liikmesriikide maksed”, mis asetab ebaproportsionaalse rõhu netotasakaaludele 
liikmesriikide vahel ja on seega vastuolus ELi solidaarsuse printsiibiga, nõrgestab ELi 
ühishuvi ning õõnestab suuresti Euroopa lisandväärtust. Lisaks oli Euroopa Parlament kindel, 
et ühe aasta eelarves kasutamata jäänud marginaalid, vabastatud ja kasutamata jäänud 
assigneeringud tuleks üle kanda järgmisesse aastasse ja luua mitmeaastase finantsraamistiku 
üldine varu, selle asemel et see liikmesriikidele tagastada.

Komisjoni ettepanek finantsinstrumentide kohta

Raportöör usub, et järgmise mitmeaastase finantsraamistiku eelarve peaks olema 
investeeringute eelarve majanduskasvu ja tööhõive ergutamiseks, samal ajal täiendades 
kokkuhoiumeetmeid ja luues kokkuhoidu riiklikes eelarvetes. See peaks soodustama meie 
majanduse kaasajastamist ja investeeringuid inimkapitali, aidates ette valmistada uut 
põlvkonda uute töökohtade jaoks, et ennetada sotsiaalseid ja majanduslikke puudujääke. Uus 
mitmeaastane finantsraamistik peaks olema suuteline taastama Euroopa kodanike usalduse 
ELi suhtes ja võimaldama ELil lihtsustada uusi kohustusi, mis EL on andnud Lissaboni 
lepingu alusel. 

Euroopa Parlamendi resolutsiooni taustal tuleks kaaluda uue mitmeaastase finantsraamistiku 
põhielemente tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni pädevuse raames. Kuigi tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjon saab vabalt määratleda oma prioriteedid ja esitada oma seisukohti 
õigusloomega seotud raportite ettepanekute üksikasjade kohta, peab raportöör oluliseks 
meelde tuletada ettepanekute põhielemendid ning tuua välja küsimus, mis võib olla otsustav 
läbirääkimistel mitmeaastase finantsraamistiku üle.

Euroopa Sotsiaalfond

Euroopa Sotsiaalfondi ettepanekus tuleks esile tõsta järgmised elemendid:

 neli temaatilist eesmärki: 
tööhõive ja tööjõu liikuvuse parandamine;
investeerimine haridusse, oskustesse ja elukestvasse õppesse;
sotsiaalse kaasatuse edendamine ning vaesuse vastu võitlemine; ja
institutsionaalse suutlikkuse parandamine ja avaliku halduse tõhustamine.

Iga temaatilise eesmärgi raames saab Euroopa Sotsiaalfond toetada mitmeid 
investeerimisprioriteete.
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 Euroopa Sotsiaalfondist vähemalt 20% eraldamine sotsiaalse kaasatuse edendamiseks ja 
vaesuse vastu võitlemiseks 

 kõrgem kaasrahastamise määr neid teemasid käsitlevatele prioriteetsetele suundadele ja ka 
kavandamise ja seire erikord sotsiaalse innovatsiooni ja riikidevahelise koostöö 
toetamiseks;

 suurem rahastamise tähtsustamine: arenenumates piirkondades jagatakse 80% rahalistest 
vahenditest mitte rohkem kui nelja investeerimisprioriteedi vahel, samas kui 
üleminekupiirkondades ja vähem arenenud piirkondades väheneks osakaal vastavalt 70% 
ja 60%-ni. 

Seoses Euroopa Sotsiaalfondi toimimise ühissätete määruse mõjuga tuleks esile tõsta 
järgmist:

 Euroopa Sotsiaalfond toimib kolmes uues piirkondade kategoorias:

 vähem arenenud piirkonnad, mille SKP on vähem kui 75% liidu keskmisest, 
on poliitika jaoks jätkuvalt peamine prioriteet,

 üleminekupiirkonnad, mille SKP on 75% ja 90% vahel EL 27 keskmisest, 
 arenenumad piirkonnad, mille SKP elaniku kohta on üle 90% keskmisest.

 Komisjon teeb ettepaneku kehtestada sotsiaalfondi väikseim võimalik osa osakaaluna 
kõigist struktuurifondidest kolme määratletud regioonide piirkonna jaoks, st 25% vähem 
arenenud piirkondadele, 40% üleminekupiirkondadele ja 52% arenenumatele 
piirkondadele – sotsiaalfondi minimaalne koguosa 84 miljardit eurot (25% 
ühtekuuluvuspoliitikale eelarves ettenähtud summadest). See peaks siiski sisaldama ka 2,5 
miljardi euro suurust eraldist komisjoni tulevase ettepaneku jaoks, mis käsitleb toiduabi 
andmist enim puudust kannatavatele inimestele.

 5% suurust reservi hoitakse, et täiendada parimaid programme ja prioriteete programmide 
viimasel aastal;

 makromajanduslik tingimuslikkus – komisjon teeb ettepaneku, et kui riik on 
majandusraskustes, mis kahjustab ühtekuuluvusega seotud investeeringute tõhusust, võib 
komisjon paluda liikmesriigil oma strateegia ja programmid üle vaadata. 

ELi sotsiaalse ühtekuuluvuse ja innovatsiooni kava

Lihtsustamise huvides tegi komisjon ettepaneku ühendada kolm olemasolevat vahendit–
programm „Progress”, EURES (Euroopa tööturuasutuste süsteem) ja Euroopa 
mikrokrediidirahastu „Progress“ –, üheks uueks Euroopa Liidu sotsiaalsete muutuste ja 
innovatsiooni programmiks kogueelarvega 958,19 miljonit eurot, mida juhib vahetult 
komisjon. Koos Euroopa Sotsiaalfondi ja Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondiga 
moodustab see ELi tööhõive ja sotsiaalse kaasatuse algatuse 2014–2020 kolmanda samba. 

Uus programm toetab poliitika koordineerimist, parimate tavade jagamist ja innovaatiliste 
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poliitikasuundade testimist, mille eesmärk on, et kõige edukamaid meetmeid uuendatakse 
Euroopa Sotsiaalfondi abiga. Programm hakkab koosnema alljärgnevatest üksteist täiendavast
tegevussuundadest:

 Progressi tegevussuund toetab ELi tööhõive- ja sotsiaalpoliitika ning töötingimusi 
reguleerivate õigusaktide arendamist, kohaldamist, järelevalvet ja hindamist läbi analüüsi, 
vastastikuse õppimise ja toetuste (60% kogueelarvest, millest vähemalt 17% eraldatakse 
sotsiaalsete eksperimentide edendamiseks).

 EURESe tegevussuund toetab võrgustiku EURES tegevusi (15% kogueelarvest).

 Mikrokrediidi ja sotsiaalse ettevõtlikkuse tegevussuund hõlbustab ligipääsu rahastamisele 
läbi ettevõtjate, eelkõige nende, kes on tööjõuturust kõige kaugemal, ja sotsiaalsete 
ettevõtete (20% kogueelarvest).

Euroopa Globaliseerumisega Kohanemise Fond

Komisjon tegi strateegilise otsuse jätkata Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi 
ajavahemikus 2014–2020 väljaspool ELi eelarvet. See tähendab, et Globaliseerumisega 
Kohanemise Euroopa Fondi kasutamiseks saadakse raha kasutamata jäänud eelarveridadest, 
mis järgneb eelarvepädeva institutsiooni iga juhtumi puhul eraldi tehtavale otsusele.

Institutsioonidevahelise kokkuleppe eelnõus eraldatud summa on veidi väiksem – 3 miljardit 
eurot (429 miljonit eurot aastas sisestatud sättena rida 40 02 43) võrreldes 3,5 miljardi euroga 
(500 miljardit eurot aastas) ajavahemikuks 2007–2013. 

Ettepanek võtta vastu uus määrus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kohta 
ajavahemikus 2014–2020 järgib kehtiva määruse loogikat, mis näeb ette paindliku 
tööhõivepoliitika vahendi, mis suudaks reageerida suuremahulisele koondamisele tööturul, 
mis on tingitud globaliseerumise ja ootamatu kriisi ebasoodsast mõjust. Globaliseerumisega 
Kohanemise Euroopa Fondi eesmärk on toetada liikmesriike vajadustega kohandatud 
reageerimisel (aktiivsed tööturumeetmed) massilisele töölt vabastamisele.

Komisjoni pakutud peamine muudatus puudutab fondi kohaldamisala laiendamist, et hõlmata 
põllumajandussektorit, mida Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond abistaks pärast 
kaubanduskokkulepete ebasoodsat mõju selles sektoris. Komisjoni sõnul võib 
põllumajandussektor kasutada kuni 2,7 miljardit eurot saadaolevast rahastamisest.

Sõltuvalt läbirääkimistest parlamendis Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi 
põllumajandustootjatele kohaldamise kohta, võivad fond ja rahaliste eraldiste jaotamine 
muutuda üldistel läbirääkimistel probleemiks.

Olenemata parlamendi siseasjadest, soovib raportöör meelde tuletada praegust poliitilist 
keskkonda, millega seoses keeldus nõukogu nõustumast Globaliseerumisega Kohanemise 
Euroopa Fondi kriisi erandi pikendamisega. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi 
olemasolu lähitulevikus ei saa ette kindlaks määrata, arvestades, et rühm liikmesriike kahtleb 
fondi põhieesmärgis ja kasulikkuses. 
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Toiduabi enim puudust kannatavatele isikutele

Raportöör tuletab meelde, et praegune toiduabi pakkumise süsteem ELis enim puudust 
kannatavatele isikutele, mida rahastab ühine põllumajanduspoliitika, lõpeb 2013. aastal pärast 
Euroopa Kohtu otsust. Märgiti, et selline süsteem võiks olla osa Euroopa Sotsiaalfondist. 
Siiski pole komisjon veel esitanud ettepanekut, mis tagaks programmi jätkumise pärast 
2013. aastat. 


