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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 omale 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 kohta1 rõhutas parlament, et ELi eelarve ja eriti ühtekuuluvuspoliitikale 
tehtud kulutused on väga võimsaks vahendiks, mille abil „suurendada Euroopa jaoks 
väärtuslikke strateegilisi investeeringuid” ja juhtida Euroopa majandus tagasi 
majanduskasvu ja konkurentsivõime teele;

B. arvestades, et kuna aastateks 2014–2020 loodav mitmeaastane finantsraamistik on 
põhivahend, millest sõltub strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide piisav täitmine, on vaja, 
et käesolevate läbirääkimiste käigus loobutaks kriisist tingitud mõtlemisviisist ning 
püüeldaks mõistliku ja ratsionaalse eelarve poole, millega tagada majanduskasv ja 
tööhõive ning lõppeesmärgina ka ELi kodanike kõrge elatustase ja turvalisus;

C. arvestades, et ELi ühtekuuluvuspoliitika on mehhanism, mis aitab kaasa kõikide ELi 
piirkondade nõuetekohasele osalusele ühtsel turul, ning seetõttu peaks see jääma Euroopa 
solidaarsuse peamiseks tugisambaks;

D. arvestades, et ühtekuuluvuspoliitikat on sellegipoolest vaja reformida, et muuta see 
tulemustele orienteeritumaks, toetusesaajatele kasutajasõbralikumaks ning seeläbi ka 
kulutõhusamaks;

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

F. arvestades, et oma 8. juuni 2011. aasta resolutsioonis tulevikku investeerimise ning uue 
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mitmeaastase finantsraamistiku kohta konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja kaasava 
Euroopa nimel1 kinnitas parlament, et kaitseb ELi ühtekuuluvuspoliitika tugevdamise 
kava, ja nõudis, et sellele eraldataks vajalikul määral vahendeid;

i. komisjoni ettepanekus võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks 
mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020, on ühtekuuluvuspoliitikale ette 
nähtud 376 miljardi euro suurune summa, mida tuleks pidada minimaalseks mõistlikuks 
vahendite määraks ning mis peaks seega jääma läbirääkimistel parlamendi seisukoha 
alampiiriks.
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