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ETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma raportisse järgmised 
ettepanekud:

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 312 lõiget 2, milles on sätestatud, 
et pärast Euroopa Parlamendi absoluutse häälteenamusega antud nõusoleku saamist võtab 
nõukogu ühehäälse otsusega vastu määruse, millega määratakse kindlaks mitmeaastane 
finantsraamistik,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 312 lõiget 3, milles on selgelt 
sätestatud, et finantsraamistikuga määratakse kindlaks kulukohustuste assigneeringute iga-
aastased piirmäärad iga kululiigi kohta ning maksete assigneeringute iga-aastane piirmäär, 
mistõttu peavad parlament ja nõukogu jääma mitmeaastast finantsraamistikku käsitlevates 
läbirääkimistes neile aluslepinguga antud ülesannete juurde ning leppima 
ühtekuuluvuspoliitika kujundamise suhtes kokku seadusandliku tavamenetluse raames, 
nagu Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 177 ette nähtud,

A. arvestades, et oma 13. juuni 2012. aasta resolutsioonis mitmeaastase finantsraamistiku ja 
omavahendite kohta rõhutas parlament, et ELi eelarve ja eriti ühtekuuluvuspoliitikale 
tehtud kulutused on väga võimas vahend, mille abil suurendada Euroopa jaoks tõestatud 
lisandväärtusega strateegilisi investeeringuid ja juhtida Euroopa majandus tagasi 
majanduskasvu ja konkurentsivõime teele, luues ELi kodanikele töökohti ja jõukust ja 
parandades sel teel nende elukvaliteeti;

B. arvestades, et 2014.–2020. aasta mitmeaastane finantsraamistik on peamine vahend 
strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide täitmiseks kogu ELi territooriumil ning 
majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse saavutamiseks; arvestades, et 
mitmeaastase finantsraamistiku eesmärk peaks olema muuta riigipeade ja valitsusjuhtide 
kokkulepitud ELi eesmärgid reaalseteks ja konkreetseteks meetmeteks, mistõttu on vaja, 
et käesolevate läbirääkimiste käigus loobutaks kriisikesksest mõtteviisist ning püütaks 
koostada usaldusväärne ja mõistlik eelarve, mis tagaks majanduskasvu ja tööhõive ning 
lõppeesmärgina ELi kodanike kõrge elatustaseme ja turvalisuse;

C. arvestades, et kuna ELi ühtekuuluvuspoliitika on mehhanism, mis toetab kõikide ELi 
piirkondade nõuetekohast osalemist ühtsel turul ja mille abil EL püüab vähendada 
piirkondade endiselt püsivaid majanduslikke, sotsiaalseid ja territoriaalseid erinevusi, 
peaks see jääma Euroopa solidaarsuse peamiseks tugisambaks;

D. arvestades, et ühtekuuluvuspoliitikat on sellegipoolest vaja reformida, et muuta see 
tulemustele orienteeritumaks, temaatiliselt tihedamaks ja toetusesaajate jaoks 
kasutajasõbralikumaks, mille tulemusel suureneks ka investeeringute tõhusus;

E. arvestades, et ühtekuuluvuspoliitika peaks võimaldama õiglast juurdepääsu ressurssidele 
ning reageerima kõikide ELi piirkondade tegelikele arenguvajadustele, mistõttu on ka 
oluline eesmärkide püstitamise ja investeerimisprioriteetide paindlikkus, et tegelda 
piirkonna konkreetsete vajadustega, samas aga on vaja investeerida muu hulgas näiteks 
teadus- ja arendustegevusse ning innovatsiooni, mis on põhivahend selleks, et viia ellu 
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strateegia „Euroopa 2020”, mis tuleks omakorda asjakohasel viisil, st tipptasemeni viivate 
lahenduste abil ühtekuuluvuspoliitikaga siduda;

F. arvestades, et on ilmne, et ühtekuuluvuspoliitika saab olla kasulik ja tulemuslik ainult 
juhul, kui see rajaneb stabiilsel, kindlal ja jätkusuutlikul finantsraamistikul; arvestades 
sellega seoses, et oma 8. juuni 2011. aasta resolutsioonis tulevikku investeerimise ning 
uue mitmeaastase finantsraamistiku kohta konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja kaasava 
Euroopa nimel kinnitas parlament, et kaitseb ELi ühtekuuluvuspoliitika tugevdamise kava, 
ja nõudis, et sellele eraldataks piisaval määral vahendeid vähemalt samal tasemel, milles 
lepiti kokku käesolevaks programmitöö perioodiks 2007–2013;

G. arvestades, et ELi ühtekuuluvuspoliitika on olemuselt arengupoliitika ja investeeringute, 
majanduskasvu ning konkurentsivõime edendamise strateegiline vahend, mis on 
vaieldamatult ELi jaoks väärtuslik ning mis aitab kaasa majanduskasvule ja töökohtade 
loomisele kogu liidus ja toetab otsustavalt muu hulgas mitmesuguseid riiklikke 
taastamiskavasid ning püüab edendada innovatsiooni ja kõrvaldada ELi piirkondade 
ebavõrdsust;

H. arvestades, et liikmesriigi piirkondliku poliitika edukuse ja makromajandusliku 
toimetuleku vahel ei ole otsest seost ja arvestades, et piirkonnad ei tohiks kannatada, kui 
riiklikul tasandil ei suudeta majanduse juhtimisega seotud menetlustest kinni pidada;
arvestades, et täiendavate karistuste kehtestamine suurendaks veelgi nende riikide 
probleeme, kellel on makromajanduslikke raskusi, ja seetõttu ei ole vastuvõetav 
ühtekuuluvuspoliitika raames toimuvale rahastamisele makromajanduslikke tingimusi 
seada; 

I. arvestades, et parlament peab kahetsusväärseks komisjoni ettepanekut vähendada 47% 
äärepoolseimatele ja kõige hõredamini asustatud piirkondadele antavat konkreetset 
lisaeraldist ning on arvamusel, et eraldada tuleks eelmise programmitöö perioodiga 
võrdselt finantsvahendeid;

J. arvestades, et ühtekuuluvuspoliitikast saavad kasu nii toetusesaajad kui -andjad;

K. arvestades, et kuivõrd ühtekuuluvuspoliitika toetab meetmeid, mille sihiks on 
majanduslike ja sotsiaalsete tingimuste ühtlustamine kõigis ELi piirkondades, siis uute 
temaatiliste rahastute asutamise korral ei tohiks need kahjustada riikide rahastamispakette; 

i. rõhutab, et Euroopa Parlamendi seisukoht on, et ühtekuuluvuspoliitika rahastamine peaks 
jääma vähemalt 2007.–2013. aasta tasemele ehk moodustama 354 815 miljardit eurot 
2011. aasta hindades (välja arvatud Euroopa Ühendamise Rahastu), mis on mõistliku 
rahastamise absoluutne miinimummäär ning jääb seetõttu läbirääkimistel piiriks, millest 
parlament ei tagane;

ii. tuletab meelde, et kõiki ühtekuuluvuspoliitika kavandamisega seotud küsimusi tuleb 
arutada 2014–2020. aasta seadusandliku paketi üle käimasoleva seadusandliku 
tavamenetluse raames ning mitmeaastase finantsraamistiku määrus peaks käsitlema ainult 
kulude summasid ja kululiike;

iii. tuletab meelde, et ELi toimimise lepingu artikli 312 lõikes 5 on sätestatud, et kogu 
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finantsraamistiku vastuvõtmise menetluse jooksul võtavad Euroopa Parlament, nõukogu ja 
komisjon kõik vajalikud meetmed asjaomase vastuvõtmise hõlbustamiseks ning nõukogu 
eesmärk peaks olema tagada, et parlamenti teavitatakse eelnevalt õigusaktist, mida 
kavatsetakse parlamendile heakskiitmiseks esitada.
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