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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tulevikku investeerimise ning uue mitmeaastase finantsraamistiku kohta 
konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja kaasava Euroopa nimel (2010/2211(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse 
finantsjuhtimise kohta1;

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut ja eriti selle artiklit 312; 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 29. märtsi 2007. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu 
omavahendite tuleviku kohta2;

– võttes arvesse nõukogu 7. juuni 2007. aasta otsust 2007/436/EÜ, Euratom Euroopa 
ühenduste omavahendite süsteemi kohta3 ja selle rakenduseeskirju;

– võttes arvesse komisjoni teatist „ELi eelarve läbivaatamine” (KOM(2010)0700); 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 16. juuni 2010. aasta otsust 2013. aasta järgse 
jätkusuutliku Euroopa Liidu poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite erikomisjoni 
loomise, selle volituste, koosseisu ja ametiaja kohta4;

– võttes arvesse panust, mille on andnud Austria Nationalrat, Tšehhi saadikutekoda, 
Taani Folkentinget, Eesti Riigikogu, Iirimaa Oireachtas, Leedu Seimas, Läti Saeima, 
Hollandi Tweede Kamer ja Rootsi Riksdagen;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 184;

– võttes arvesse 2013. aasta järgse jätkusuutliku Euroopa Liidu poliitiliste väljakutsete ja 
eelarvevahendite erikomisjoni raportit ning arengukomisjoni, keskkonna-, rahvatervise-
ja toiduohutuse komisjoni, tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni, 
transpordi- ja turismikomisjoni, regionaalarengukomisjoni, põllumajanduse ja maaelu 
arengu komisjoni ning kultuuri- ja hariduskomisjoni arvamusi (A7-0000/2011), 

A. arvestades, et Euroopa Parlament otsustas luua erikomisjoni, millel on järgmised 
volitused:

a) määrata kindlaks Euroopa Parlamendi poliitilised prioriteedid mitmeaastaseks 
finantsraamistikuks pärast 2013. aastat nii õigusloome kui ka eelarve seisukohalt;

                                               
1 ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
2 ELT C 27 E, 31.1.2008, lk 214.
3 ELT L 163, 23.6.2007, lk 17.
4 Vastuvõetud tekstid, P7_TA (2010)0225.
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b) hinnata rahalisi vahendeid, mis on liidule vajalikud oma eesmärkide saavutamiseks 
ja poliitika teostamiseks 1. jaanuaril 2014 algaval ajavahemikul;

c) määrata kindlaks järgmise mitmeaastase finantsraamistiku kestus;

d) teha kooskõlas nende prioriteetide ja eesmärkidega ettepanek järgmise 
mitmeaastase finantsraamistiku struktuuri kohta, tuues välja liidu tegevuse 
põhivaldkonnad;

e) anda suunised ressursside soovituslikuks jaotuseks mitmeaastase finantsraamistiku 
erinevate kulurubriikide vahel kooskõlas prioriteetide ning kavandatava 
struktuuriga;

f) määrata kindlaks seos ELi eelarve rahastamissüsteemi reformi ja kulutuste 
läbivaatamise vahel, et anda eelarvekomisjonile tugev alus läbirääkimisteks uue 
mitmeaastase finantsraamistiku üle;

B. arvestades, et erikomisjon peaks oma lõpliku raporti esitama enne, kui komisjon esitab 
oma ettepanekud järgmise mitmeaastase finantsraamistiku kohta;

C. arvestades, et Lissaboni lepingu jõustumine tugevdab liidu poliitikat ja loob uusi 
pädevusvaldkondi, mis peaksid järgmises mitmeaastases finantsraamistikus kajastuma;

D. arvestades, et väljakutsed, millega liit ja tema kodanikud silmitsi seisavad, nagu 
ülemaailmne majanduskriis, areneva majandusega riikide kiire areng, üleminek vähem 
CO2-heitmeid tekitavale majandusele, elanikkonna vananemine, mis ohustab liidu 
sotsiaalse mudeli jätkusuutlikkust, tootmise ja säästude ülemaailmse jaotuse nihkumine 
areneva majandusega riikidesse ning terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse 
põhjustatud ohud, nõuavad liidult ja tema liikmesriikidelt otsustavat tegutsemist;

E. arvestades, et ELi kodanikud on muutunud liidu suhtes nõudlikumateks ja ka 
kriitilisemateks liidu tulemuslikkuse suhtes; ja arvestades, et liidu käekäigu eest ühise 
vastutuse taastamine on võimalik üksnes juhul, kui kodanikud on veendunud, et liit 
teenib paremini nende väärtusi ja huve;

F. arvestades, et Euroopa 2020. aasta strateegia peaks aitama Euroopal kriisist toibuda ja 
väljuda sellest tugevamana tänu töökohtade loomisele ning arukale, jätkusuutlikule ja 
kaasavale majanduskasvule; arvestades, et see strateegia põhineb liidu viiel 
peaeesmärgil: tööhõive edendamine, tingimuste parandamine innovatsiooni ning teadus-
ja arendustegevuse jaoks, kliimamuutuse ja energeetikaga seotud eesmärkide 
saavutamine, haridustaseme parandamine ning sotsiaalse kaasatuse edendamine, 
eelkõige vaesuse vähendamise kaudu;

G. arvestades, et liidu eelarvel võib olla tugev jõud reformide läbiviimiseks; ja arvestades, 
et selle mõju saab suurendada, kui eelarves võetakse lisaallikatena kasutusele 
erakapitali, et toetada investeeringuid, toimides seega katalüsaatorina liidu kulutuste 
mitmekordistamisel; 

H. arvestades, et usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõte on liidu eelarve täitmise üks 
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aluspõhimõtteid; ning arvestades, et paljud liikmesriigid teevad oma riigieelarvesse 
keerulisi kohandusi; arvestades, et usaldusväärne finantsjuhtimine – tõhusus, 
tulemuslikkus ja ökonoomsus – on muutunud avaliku sektori kulutuste juures üha 
olulisemaks nii liidu kui ka liikmesriikide tasandil; 

I. arvestades, et sätted kuluprogrammide perioodiliseks kohandamiseks vastavalt 
muutuvatele vajadustele ja asjaoludele on olnud ebapiisavad; ning arvestades, et 
määruste ja eeskirjade keerukus on olnud juhtimis- ja kontrollisüsteemide kehva 
toimimise üks põhjusi;

J. arvestades, et praeguse mitmeaastase finantsraamistiku 2007–2013 neli esimest aastat 
on selgelt näidanud finantsraamistiku piiratud võimet võtta arvesse uusi arenguid ja 
prioriteete ilma olemasolevaid kahjustamata; ning arvestades, et praegune mitmeaastane 
finantsraamistik ei ole suutnud kiiresti reageerida sellistele uutele kohustustele nagu 
Galileo, ITER, rahastamisvahend kiireks reageerimiseks toiduainete hinnatõusule 
arengumaades või Euroopa majanduse elavdamise kava;

K. arvestades, et praegune omavahendite süsteem, mis põhineb liikmesriikide osamaksetel, 
on ülemäära keeruline ja läbipaistmatu, see ei ole piisavalt seotud liidu praeguse 
poliitikaga ja see on ebaõiglane, pidades eelkõige silmas korrektsioonimehhanisme, 
mille puhul ei järgita enam põhiprintsiipe,

I osa: Peamised probleemid 

1. on veendunud et eesseisvad väljakutsed – olgu need siis seotud demograafia, 
kliimamuutuse või energia nappusega – on liiga suured, et liikmesriigid saaksid nendega 
üksi toime tulla; on veendunud, et see on koht, kus liit saab tõendada oma väärtust 
tervikuna, mis on midagi palju enamat kui lihtsalt liikmesriikide summa; 

2. märgib, et kriis ja avaliku sektori kulutuste range piiramine on teinud liikmesriikide 
jaoks raskemaks edusammude saavutamise majandusliku ja sotsiaalse sidususe poole 
püüdlemisel ning täieliku osalemise siseturul; on veendunud, et liit on võimeline 
mõtlema ja tegutsema ELi kodanike pikaajalistes huvides ja et liidu meetmeid piirab 
igapäevane poliitiline olukord – mis töötab pikaajalisele planeerimisele vastu – vähem;

Teadmistepõhise ühiskonna ehitamine

3. juhib tähelepanu sellele, et kriis on tõstnud esile struktuuriprobleemid, millega enamiku 
liikmesriikide majandus silmitsi seisab: optimaalsest tasemest madalam tootlikkus, 
struktuurne tööpuudus, tööturu vähene paindlikkus, vananenud kutseoskused ja aeglane 
majanduskasv; 

4. tuletab meelde, et praeguste investeerimissuundumuste jätkumisel võib 2025. aastaks 
teadus- ja tehnoloogiaarengu esirinnas olla Aasia, edestades liitu ja USAd; märgib, et 
liidul on mahajäämus ka kõrghariduse vallas, kuna maailma 100 parima ülikooli seas on 
vaid umbes 30 Euroopa ülikooli; rõhutab, et Euroopa hakkab maha jääma ka 
kutseoskuste konkurentsis, ja juhib tähelepanu asjaolule, et 2020. aastaks on vaja 16 
miljoni uue töökoha jaoks kõrge kvalifikatsiooniga töötajaid, samal ajal kui nõudlus 
väheste oskustega töötajate järele väheneb 12 miljoni töökoha võrra;
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Demograafiaga kaasnev väljakutse

5. nõuab, et liit tegeleks oma demograafiliste probleemidega; märgib, et töötava 
elanikkonna vähenemine koos pensionäride osakaalu suurenemisega paneb liidu 
sotsiaalhoolekandesüsteemidele ja majanduslikule konkurentsivõimele täiendava 
koorma; 

Kliima ja ressurssidega seotud probleemid

6. hoiatab, et maailma rahvastiku suurenemine kuuelt miljardilt üheksa miljardi inimeseni 
suurendab üleilmset konkurentsi seoses loodusvaradega ja tekitab lisasurve 
keskkonnale; märgib, et 2050. aastaks kasvab nõudlus toidu järele tõenäoliselt 70% 
võrra ja toorainete ebaefektiivne kasutamine põhjustab kodanikele kahjulikke ja 
kulukaid hinnašokke, ohustades sel moel majanduslikku turvalisust ja soodustades 
kliimamuutust;

7. juhib tähelepanu ülemaailmsele energia tarbimise kasvule ja asjaolule, et sõltuvus 
energia impordist suureneb, mis tähendab, et liit täidab 2050. aastaks peaaegu kaks 
kolmandikku oma vajadustest impordi abil; hoiatab, et hinnakõikumisi ja pakkumise 
ebakindlust süvendab veelgi poliitiline ebastabiilsus energiarikastes riikides;

Sise- ja välisjulgeolek ning isikuvabadused

8. on arvamusel, et üleilmastumine on suurendanud haavatavuse tunnet, kaotades sise- ja 
välisjulgeoleku vahelised piirid; on veendunud, et 21. sajandi julgeolekuprobleemide 
lahendamine, kaitstes samal ajal isikuvabadusi, nõuab ülemaailmset ja ennetavat 
reageerimist, mida suudab pakkuda ainult liidu suuruses osaleja;

Euroopa roll maailmas: muutumine arvestatavaks osalejaks

9. on veendunud, et arvestades liidu olulist poliitilist ja majanduslikku jõudu ning tema 
rolli olulise kaubanduspartnerina peab ta rahvusvahelisel tasandil tegutsema võimalikult 
aktiivselt; tuletab meelde, et Lissaboni lepinguga antakse uued vahendid Euroopa 
huvide paremaks kajastamiseks kogu maailmas; rõhutab, et liit saab anda lisandväärtust 
rahvusvahelisel tasandil ja mõjutada ülemaailmsete poliitiliste otsuste tegemist vaid siis, 
kui ta tegutseb ühiselt; toonitab, et ELi tugevam esindamine väljaspool liidu piire peab 
käima käsikäes sisemise koordineerimise suurendamisega;

Hea valitsemistava elluviimine

10. on veendunud, et liidu käekäigu eest suurema ühise vastutuse võtmine peab muutuma 
ühise tegevuse liikumapanevaks jõuks; usub, et hea valitsemistava elluviimine on liidu 
kõige mõjusam vahend, et tagada oma kodanike jätkuv pühendumine ja osalus; 

II osa: Elluviimise optimeerimine: ELi eelarve roll

Euroopa lisandväärtus ja Euroopa mõõtme puudumisest tulenevad kulud

11. rõhutab, et ELi kulutused, milles on ühendatud ressursid ja mis pakuvad mastaabisäästu, 
võivad luua Euroopa lisandväärtust, aidates seega kaasa kokkulepitud poliitiliste 
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eesmärkide tulemuslikumale saavutamisele ja riiklike kulutuste vähenemisele;

12. on arvamusel, et lisaks Lissaboni lepinguga kinnitatud subsidiaarsuse põhimõtte 
järgimise kontrollimisele liikmesriikide parlamentides tuleks läbi viia Euroopa 
lisandväärtuse hindamine iga õigusakti ettepaneku kohta, millel on mõju eelarvele; 
rõhutab siiski asjaolu, et Euroopa lisandväärtuse hindamine nõuab enamat kui „tabeli” 
vormis lähenemist ning et poliitilises hinnangus tuleb uurida seda, kas kavandatud 
meetmed aitavad tõhusalt kaasa ELi ühiste eesmärkide saavutamisele ja kas seeläbi 
luuakse ELi avalikke hüvesid; 

13. rõhutab, et Euroopa lisandväärtust saab luua mitte ainult läbi kulutuste, vaid ka ELi 
õigusaktide ja liikmesriikide poliitika koordineerimise abil; rõhutab, et iga sekkumise 
puhul tuleb hinnata õigusaktide, kooskõlastamise ja kulutuste sobivat kombinatsiooni;

14. võtab teadmiseks komisjoni võetud kohustuse alustada põhjalikku analüüsi kulude 
kohta, mis tekivad liikmesriikidele ja liikmesriikide eelarvetele Euroopa mõõtme 
puudumise tõttu; kutsub komisjoni üles avaldama asjaomane aruanne õigeaegselt, et 
seda saaks järgmise mitmeaastase finantsraamistiku üle peetavates läbirääkimistes 
arvesse võtta;

15. kordab vajadust parema koordineerimise järele ELi eelarve ja liikmesriikide eelarvetele 
vahel; usub, et uus majandus- ja eelarvepoliitika kooskõlastamismehhanism 
(niinimetatud Euroopa poolaasta) on ELi eelarve ja liikmesriikide eelarvete vahel 
soovitud koostoime saavutamiseks otsustava tähtsusega;

Tõhus eelarve

16. on seisukohal, et kuigi kulutustega seotud prioriteetide kohta edasiste otsuste tegemisel 
tuleks juhinduda Euroopa lisandväärtuse põhimõttest, peaks eri valdkondade poliitika ja 
tegevuste elluviimist juhtima assigneeringute tõhus ja tulemuslik kasutamine; 

17. rõhutab, et optimaalsete tulemuste saavutamiseks kohaliku majanduskasvu ja arengu 
osas tuleks seada prioriteediks koostoime parandamine ja integreeritud lähenemisviisi 
kasutamine eri valdkondade vahel, tulemustele suunatud poliitika arendamine, 
tingimuslikkuse ning vajaduse korral edufaktorite ja tulemuslikkuse näitajate 
kasutamine;

Eelarve kasutamine investeeringute finantsvõimendusena

18. on seisukohal, et riigi rahanduse karmide piirangute kontekstis on äärmiselt oluline 
lisakapitali ligitõmbamine, et teha vajalikud suuremahulised investeeringud Euroopa 
2020. aasta poliitikaeesmärkide saavutamiseks; rõhutab eelkõige vajadust maksimeerida 
ELi poolse rahastamise mõju avaliku ja erasektori rahaliste vahendite kasutuselevõtu, 
ühendamise ja võimendamise kaudu Euroopa tasandil huvi pakkuvate infrastruktuuri- ja 
suurprojektide jaoks;

19. võtab teadmiseks avaliku ja erasektori institutsionaliseeritud partnerluste arengu liidus 
alates 1990ndatest aastatest, muu hulgas transpordisektoris, avalike hoonete ja seadmete 
ning keskkonna valdkonnas, mis toimub ametiasutuste ja erasektori vahelise koostöö 
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vormis, eesmärgiga parandada infrastruktuuri ja strateegiliste avalike teenuste 
pakkumist; on siiski mures tingimuslike kohustuste probleemi pärast ning 
ebaõnnestunud avaliku ja erasektori partnerluste põhjustatud majanduslike ja 
sotsiaalsete kulude pärast;

20. võtab teadmiseks varasema üldiselt positiivse kogemuse uuenduslike 
rahastamisvahendite – sh toetuste ja laenude kombineerimine ja 
riskijagamismehhanismid – kasutamisel, nagu üleeuroopalise transpordivõrgu 
projektide laenutagamisvahendi (LGTT), riskijagamisrahastu ja ühtekuuluvuspoliitika 
vahendite (JEREMIE, JESSICA, JASPERS ja JASMINE) kasutamine konkreetsete 
poliitikaeesmärkide saavutamiseks; on arvamusel, et liit peaks võtma meetmeid 
uuendusliku rahastamise süsteemi laiendamiseks, viies eelnevalt läbi avaliku ja 
erasektori investeerimisvajaduste täpse hindamise; nõuab seetõttu nende mehhanismide 
regulatiivse ning eelarve- ja tegevusraamistiku märkimisväärset tugevdamist, et tagada 
nende tulemuslikkus investeeringute finantsvõimendusena ja ELi vahendite 
nõuetekohasel kasutamisel ning kindlustada piisav järelevalve, aruandlus ja vastutus;

21. tunnistab, et finantskriis on teinud erainvestorite jaoks ELi projektide rahastamise 
vastumeelsemaks ja on toonud esile vajaduse taastada piisav kindlustunne, et leida 
ulatuslikele investeerimisprojektidele vajalik toetus; rõhutab, et ELi eelarve abi on vaja 
erakapitali leidmisel ja kasutuselevõtmisel ELi tasandil huvi pakkuvate projektide jaoks, 
eriti selliste projektide jaoks, mida ei peeta majanduslikult elujõulisteks;

22. väljendab seetõttu heameelt Euroopa 2020. aasta projektivõlakirjade algatuse üle, mis 
toimib riskijagamismehhanismina Euroopa Investeerimispangaga (EIP), andes ELi 
eelarvest piiratud määral toetust ettevõtetele, kes emiteerivad võlakirju, et rahastada 
suuremahulisi projekte ja infrastruktuurikavasid; palub komisjonil esitada täielik 
ettepanek ELi projektivõlakirjade kohta, tuginedes ELi ja EIP ühiste vahenditega seotud 
varasemale kogemusele, ning lisada sinna selged ja läbipaistvad kriteeriumid projektide 
abikõlblikkuse määramise ja valimise kohta; 

Usaldusväärse finantsjuhtimise tagamine

23. on seisukohal, et eelarve täitmise ja kulutuste kvaliteedi parandamine peaksid olema 
juhtpõhimõtted ELi eelarve optimaalse kasutamise saavutamiseks ning programmide ja 
tegevuste kavandamisel ja haldamisel pärast 2013. aastat;

24. rõhutab lisaks, et kuluprogrammide kavandamisel tuleks pöörata suurt tähelepanu 
eesmärkide selguse, sidususe ning vahendite ja meetmete vastastikuse täiendavuse, 
abikõlblikkuse ja rakendamiseeskirjade ühtlustamise ja lihtsustamise, läbipaistvuse ning 
täieliku ja kokkulepitud vastutusega seotud põhimõtetele; 

25. rõhutab eelkõige, et eeskirjade ja menetluste lihtsustamine peaks olema üks peamisi 
valdkondadevahelisi prioriteete, ning on veendunud, et finantsmääruse läbivaatamisel 
peaks olema selles osas otsustav roll;

26. rõhutab, et liidu finantsjuhtimise parandamist peab toetama komisjoni ja liikmesriikide 
edusammude põhjalik jälgimine; nõuab, et liikmesriigid võtaksid vastutuse ELi 
vahendite haldamise eest;
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27. on kindlalt veendunud, et vaja on hinnata iga liikmesriigi haldus- ja kontrollisüsteemide 
tugevaid ja nõrku külgi eri poliitikavaldkondades, et parandada liikmesriikidepoolse ELi 
vahendite haldamise ja kontrolli kvaliteeti; on lisaks veendunud, et parem haldamine ja 
parem, mitte ulatuslikum, kontroll on vajalikud ELi vahendite kasutamise tõhususe ja 
tulemuslikkuse suurendamiseks;

28. rõhutab, et institutsiooniline suutlikkus on liidu poliitika eduka arendamise, 
rakendamise ja järelevalve üks võtmetegureid; on seetõttu seisukohal, et 
institutsioonilise ja haldussuutlikkuse tugevdamine riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul 
tasandil võib toetada struktuurilisi kohandusi ning aidata kaasa ELi vahendite sujuvale 
ja edukale kasutamisele;

III osa: poliitilised prioriteedid 

29. tuletab meelde, et Lissaboni lepingu jõustumine tugevdab liidu poliitikat ning annab 
liidule märkimisväärsed uued õigused eelkõige välistegevuse, spordi, kosmose, 
kliimamuutuse, energeetika, turismi ja kodanikukaitse valdkonnas; rõhutab, et see 
nõuab piisavaid rahalisi vahendeid;

Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärke toetav eelarve

30. usub, et Euroopa 2020. aasta strateegia peaks olema järgmise mitmeaastase
finantsraamistiku poliitiline etalon; jääb samal ajal kindlaks sellele, et Euroopa 2020. 
aasta strateegia ei ole kõikehõlmav strateegia, mis katab kõiki liidu poliitikavaldkondi; 
rõhutab, et muud lepingupõhised poliitikavaldkonnad, milles püüeldakse teistsuguste 
eesmärkide poole, peavad samuti järgmises mitmeaastases finantsraamistikus 
nõuetekohaselt kajastuma; 

31. rõhutab siiski, et Euroopa 2020. aasta strateegia praegune sisu, nagu peamised 
eesmärgid, juhtalgatuste ettepanekud, kitsaskohad ja näitajad, on väga üldise 
iseloomuga; rõhutab, et seda algatuste kogumit on võimalik ellu viia vaid liikmesriikide 
poolt oma riiklikes reformikavades võetavate konkreetsete kohustuste ning konkreetsete 
ja järjepidevate õigusaktide ettepanekute abil; 

32. toonitab lisaks, et Euroopa 2020. aasta strateegia saab olla usaldusväärne ainult siis, kui 
seda piisavalt rahastatakse; nõuab, et järgmine mitmeaastane finantsraamistik kajastaks 
Euroopa 2020. aasta strateegia ambitsioone, ning nõuab, et komisjon ja liikmesriigid 
looksid usaldusväärse rahastamisraamistiku, mis tagaks eelkõige selle juhtalgatuste 
piisava rahastamise; väidab sellega seoses, et ülesanded, ressursid ja kohustused peavad 
olema liidu ja selle liikmesriikide vahel hästi kooskõlastatud ja selgesti määratletud; 
palub komisjonilt selgitust juhtalgatuste eelarve kohta, sest need esmatähtsad 
tegevuskavad hõlmavad kõiki ELi eelarvest rahastatavaid poliitikavaldkondi;

33. hoiatab, et kümneaastase Euroopa 2020. aasta strateegia väljatöötamine nõuab piisavat 
eelarvealast paindlikkust, et tagada asjaolu, et eelarvevahendeid oleks võimalik viia 
asjakohaselt kooskõlla esinevate asjaolude ja prioriteetidega; 

Majanduse juhtimist toetav eelarve 
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34. rõhutab asjaolu, et praeguse Euroopa finantsstabiilsusmehhanismi raames tuleb kuni 60 
miljardi euro ulatuses laenutagatisi katta omavahendite ülemmäära ja iga-aastaste 
eelarveliste kulutuste vahelisest varust; juhib tähelepanu lisakohustustele, milles lepiti 
kokku seoses euroalasse mittekuuluvatele liikmesriikidele keskmise tähtajaga rahalise 
abi andmisega, mis tuleb katta samast varust; 

35. nõuab, et Euroopa poolaasta raames tagataks parem eelarve kooskõlastamine ja sünergia 
liidu ja liikmesriikide vahel ning suurendataks seega Euroopa lisandväärtust; nõuab, et 
Euroopa poolaasta raames suurendataks ka majandusalast kooskõlastamist 
liikmesriikide vahel ja tagataks parem majanduse juhtimine euroalal, vähendades seega 
finantsstabiilsusmehhanismi kasutamise vajadust;

36. ei nõustu sellega, et Euroopa stabiilsusmehhanismi tuleks pärast 2013. aastat hallata 
puhtalt valitsustevahelisel viisil; rõhutab valitsustevahelise lähenemisviisi puudulikku 
demokraatlikku kontrolli ja vastutust; on seisukohal, et tuleks luua ühenduslüli liidu 
eelarve võimalikuks sekkumiseks tagatissüsteemi osas, ning rõhutab liidu meetodi 
arvessevõtmise eeliseid; on seisukohal, et see võib tuua kaasa omavahendeid käsitleva 
otsuse muutmise;

Teadmised majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks 

Teadusuuringud ja innovatsioon

37. usub, et Euroopas on vaja teha ühiseid jõupingutusi, et saavutada Euroopa 2020. aasta 
strateegia eesmärk kulutada 3% sisemajanduse koguproduktist (SKPst) teadus- ja 
arendustegevusele, et viia lõpule Euroopa teadusruumi ja nn innovatiivse liidu loomine; 

38. rõhutab vajadust tõhustada ja stimuleerida liidus teadus- ja arendustegevuse rahastamist 
ning tagada see, suurendades alates 2013. aastast märkimisväärselt asjaomaseid 
kulutusi, eelkõige kaheksandale teadusuuringute raamprogrammile tehtavaid kulutusi; 
toonitab, et kõnealune rahaliste vahendite suurendamine tuleb siduda rohkem 
tulemustele ja tulemuslikkusele suunatud lähenemisviisiga ning rahastamismenetluste 
olulise lihtsustamisega;

39. usub, et Euroopa ettevõtetel ei ole vaja mitte ainult toetusi, vaid ka rohkem vabadust ja 
paremat juurdepääsu rahastamisele; toonitab sellega seoses olulist rolli, mida EIP peaks 
etendama, ning on eelkõige seisukohal, et EIP poolt riskijagamisrahastu kaudu 
pakutavaid praeguseid riskijagamistooteid tuleks laiendada;

40. tunnistab Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi tähtsust ELi jätkusuutliku 
kasvu ja konkurentsivõime tõukejõuna tänu maailmas juhtiva innovatsiooni 
stimuleerimisele ning nõuab teadmis- ja innovaatikakogukondade laiendamist ja 
nõuetekohast rahastamist; rõhutab Euroopa Teadusnõukogu olulisust uusimate 
teadmiste pakkumisel tulevastele innovaatoritele;

Tööstus ja VKEd

41. tuletab meelde, et VKEd on majanduskasvu, konkurentsivõime, innovatsiooni ja 
tööhõive peamised tõukejõud, ning tunnustab nende olulist rolli ELi majanduse 
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taastumise tagamisel ja elavdamisel; tunneb seetõttu heameelt selle üle, et Euroopa 
2020. aasta strateegias on pandud rõhku tööstuspoliitikale, eelkõige juhtalgatuse 
„Üleilmastumise ajastu uus tööstuspoliitika” kaudu, ning rõhutab vajadust tõhustada 
VKEdega seotud meetmeid muudes juhtalgatustes;

42. nõuab VKEde ja ettevõtjate asetamist Euroopa 2020. aasta strateegia keskmesse; nõuab 
vastavalt järgmises mitmeaastases finantsraamistikus tõhustatud toetust kõikidele 
programmidele ja vahenditele, mille eesmärk on VKEde edendamine, eelkõige 
konkurentsivõime ja uuendustegevuse programmile; rõhutab lisaks vajadust 
rahastamisvahendite suurema kättesaadavuse ja VKEde vajadustega kohandamise järele 
muu hulgas riskijagamisrahastu ning konkurentsivõime ja uuendustegevuse programmi 
tagatisvahendite pikendamise ja laiendamise kaudu teadusuuringute raamprogrammi 
raames;

Digitaalarengu tegevuskava

43. usub, et EL peaks võtma juhtiva rolli info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
väljatöötamisel ja kohaldamisel; toonitab vajadust arendada sisu ja teadmiste vaba 
ringlust ehk nn viiendat vabadust; toonitab, kui oluline on tagada liidu digitaalarengu 
tegevuskava kiire elluviimine ning jätkata jõupingutusi kõikidele kodanikele 2020. 
aastaks kättesaadava ja kiire ühendusega paikse ja mobiilse kiire lairibaühenduse 
tagamiseks, eelkõige vähem arenenud piirkondades; 

Taevas ja kosmos

44. rõhutab niisuguste kõnealuse valdkonna suurprojektide strateegilist tähtsust nagu 
Euroopa ülemaailmsed satelliitnavigatsioonisüsteemid (Galileo ja Euroopa 
Geostatsionaarne Navigatsioonilisasüsteem), ülemaailmne keskkonna- ja turvaseire ning 
ühtne Euroopa taevas; nõuab kindlalt, et kõnealuste projektide pikka teostusaega ja 
neisse juba tehtud kapitaliinvesteeringuid arvesse võttes on vaja võtta piisavaid ja 
järjepidevaid rahalisi kohustusi mitme finantsplaneerimise perioodi ajal;

Tööjõu tulevikus vajatavad oskused

45. juhib tähelepanu haridust, liikuvust ja elukestvat õpet käsitlevate programmide piisava 
rahastamise tähtsusele, kuna see annaks olulise panuse töötuse vastu võitlemisse ja 
Euroopa 2020. aasta strateegia niisuguse peamise eesmärgi saavutamisse, mis seisneb 
75%ses tööhõivemääras;

46. on arvamusel, et uusi oskusi ja töökohti käsitlev juhtalgatus peaks võimaldama 
ulatuslikumat keskendumist noortele, koolist väljalangejatele, eakatele inimestele, 
ebasoodsas olukorras olevatele ja puudega inimestele ning migrantidele; toonitab, et 
Euroopa Sotsiaalfond peaks tagama piisavad vahendid meetmete jaoks, mille eesmärk 
on parandada juurdepääsu tööturule ning võidelda töötuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu; 

Jätkusuutlik areng

Ühine põllumajanduspoliitika
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47. kinnitab, et ühine põllumajanduspoliitika (ÜPP) peaks olema suunatud Euroopa 2020. 
aasta strateegia edukusele kaasa aitamisele ning et ÜPP mõlemad sambad võivad anda 
sellesse vastastikku täiendaval viisil väärtusliku panuse; toonitab, et ÜPP tugineb 
kindlalt Lissaboni lepingule, milles on määratletud selle eesmärgid ja ülesanded; 

48. rõhutab, et ÜPP-l on mitmekülgne roll lisaks põllumajandusturgudele mitmesuguste 
avalike hüvede pakkumisel, nt liidu toiduga kindlustatuse tagamine põllumajandusmaa 
hoidmisega tootmises kogu Euroopas, maastike mitmekesisuse kujundamine, 
bioloogilise mitmekesisuse ja loomade heaolu suurendamine ning maapiirkondades 
rahvaarvu vähenemise vastu võitlemine;

49. kutsub komisjoni üles esitama ettepanekuid reformitud ÜPP kohta, mille eesmärk on 
ÜPP eelarvevahendite tulemuslikum ja tõhusam eraldamine ja kasutamine muu hulgas 
otsetoetuste õiglasema jaotuse abil ühiskonna poolt oodatavate avalike hüvede 
pakkumisele suunatud tingimuslikkuse tugevdamise ja sihipärasemate toetuste kaudu, et 
tagada avaliku sektori raha eest parima kasu saamine;

50. nõuab kindlalt, et võttes arvesse väga erinevaid ülesandeid ja eesmärke, millele ÜPP 
peab vastama, tuleks ÜPP-le 2013. eelarveaastal eraldatavad summad jätta järgmisel 
finantsplaneerimise perioodil vähemalt samale tasemele; 

51. nõuab suuremat kooskõlastamist Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi 
(EAFRD), Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) ning muude ühtekuuluvus- ja 
struktuurifondide vahel, et tugevdada territoriaalset lähenemist; palub komisjonil uurida, 
mil määral oleks võimalik saavutada paremat sünergiat EAFRD ja muude asjaomaste 
vahendite raames põllumajandusega mitteseotud meetmete rahastamise osas;

Kalandus

52. juhib tähelepanu asjaolule, et kalandussektor ja selle tegevused on eelkõige ranniku- ja 
saarealadel ning äärepoolseimates piirkondades sageli ainsaks elatusallikaks ja 
tööandjaks; on seisukohal, et oma keskpikkade ja pikaajaliste stabiilse ja jätkusuutliku
kalandussektori saavutamisele suunatud eesmärkide täitmiseks ja oma kalavarude 
taastumise soodustamiseks ja püügikoormuse vajaliku vähendamisega seotud 
sotsiaalsete aspektidega tegelemiseks vajab ühine kalanduspoliitika pärast 2013. aastat 
piisavaid rahalisi vahendeid; toonitab vajadust suunata toetus ümber jätkusuutlikumatele 
kalandustavadele; eeldab, et kulud, mis on seotud majandusliku mitmekesistamisega 
piirkondades, kus kalandustegevus on vähenemas, ja kontrollide kooskõlastamise kulud 
suurenevad järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ajal; 

Kliimamuutus ja energiatõhusus

53. toonitab, et liit peaks üleminekul jätkusuutlikule majandusele võtma juhtrolli ja 
edendama üleminekut vähem CO2-heiteid tekitavale ühiskonnale, et hoida Euroopa 
tööstus konkurentsivõimeline ning tagada puhas ja tervislik elukeskkond; rõhutab, et see 
tuleks muu hulgas saavutada energiatarbimise vähendamise, energiavarustuse 
detsentraliseerimise, taastuvenergia ulatuslikuma kasutamise ja ökosüsteemi 
vastupidavuse tagamise kaudu; 
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54. toonitab vajadust horisontaalse lähenemisviisi järele, mis ühendaks meetmeid 
kliimamuutuse vastu võitlemiseks ja kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks 
kõikides asjaomastes poliitikavaldkondades, sh välispoliitikas; on veendunud, et 
õigusaktid ja ELi kulutuste tingimuslikkus on keskse tähtsusega elemendid Euroopa 
2020. aasta strateegia eesmärkide saavutamiseks kõnealuses valdkonnas; on seetõttu 
seisukohal, et kliimameetmed peaksid kajastuma kõikides asjaomastes kulutuste 
jagudes;

55. on arvamusel, et jätkusuutlikkuse väljakutsega tegelemine keskkonnakriteeriumite 
kehtestamise ning ressursi- ja energiatõhususe suurendamise abil kliimamuutuse vastu 
võitlemiseks on Euroopa 2020. aasta strateegia üks peamine eesmärk; 

56. toetab vastavalt komisjonipoolses eelarve läbivaatamises esitatud soovitust lisada 
kohustus määrata läbipaistval viisil kindlaks, millised valdkondlikud programmid on 
edendanud Euroopa 2020. aasta strateegias kindlaks määratud 20/20/20 kliima- ja 
energiaeesmärke ning aidanud kaasa juhtalgatuse „Ressursitõhus Euroopa” eesmärkide 
täitmisele; 

Energeetika

57. on veendunud, et energeetika osakaal peaks järgmises mitmeaastases finantsraamistikus 
suurenema; usub, et uute ja taastuvate energiaallikatega seotud tehnoloogiad ning 
energiatõhususe ja energia säästmise poliitikad peaksid jääma keskse tähtsusega 
prioriteetideks; palub komisjonil välja töötada konkreetsed võrdlusalused ning tagada 
kokkulepitud eesmärkide saavutamine ja see, et neid saaks poliitika koordineerimise 
Euroopa poolaasta raames jälgida; 

58. rõhutab, et energeetika valdkonnas on vaja suurendada teadusuuringute, 
tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse rahastamist, et töötada välja puhas energia, 
mis on kõigile kättesaadav; juhib tähelepanu juba vastuvõetud energiatehnoloogia 
strateegilise kava puudulikule rahastamisele ja nõuab selle täielikku rakendamist 
järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ajal; 

Ühendatud Euroopa

Üleeuroopalised energiavõrgud

59. rõhutab, et tingimata tuleb ajakohastada ja uuendada Euroopa energiainfrastruktuuri, 
kujundada välja arukad võrgud ja rajada võrguühendusi, mis on vajalikud energia 
siseturu loomiseks, varustuskindluse suurendamiseks ning energia ja kliimaga seotud 
eesmärkide saavutamiseks; on arvamusel, et selles valdkonnas on vaja teha olulisi 
investeeringuid umbes 1000 miljardi euro ulatuses; toonitab vajadust maksimeerida 
Euroopa rahastamise mõju ja innovaatiliste rahastamisvahendite pakutavaid võimalusi 
Euroopa peamiste prioriteetsete energiainfrastruktuuri projektide rahastamiseks; 

Üleeuroopalised transpordivõrgud

60. usub, et üleeuroopalised transpordivõrgud (TEN-T) pakuvad olulist lisandväärtust, kuna 
need aitavad kaasa kitsaskohtade kaotamisele ja tagavad piirülese infrastruktuuri, 



PE458.649v02-00 14/26 PR\859160ET.doc

ET

millesse liikmesriigid üksi ei investeeriks; on seisukohal, et TEN-T peaks seega olema 
järgmises mitmeaastases finantsraamistikus keskse tähtsusega prioriteet;

61. peab vajalikuks TEN-T vahendite suurendamist, nagu ka suuremat kooskõlastamist 
TEN-T-le ettenähtud vahendite ja transpordiprojektide rahastamise vahel
ühtekuuluvusvahenditest; on seisukohal, et Ühtekuuluvusfondist kaetavad kulutused 
peaksid sõltuma Euroopa transpordipoliitika üldpõhimõtete järgimisest;

62. kutsub komisjoni üles võtma eelkõige arvesse vajadust viia kauba- ja reisijatevood üle 
säästlikumatele transpordivoogudele, tagades samal ajal tõhusa koosmodaalsuse; on 
seisukohal, et TEN-T suuniste eelseisval läbivaatamisel tuleb pöörata tähelepanu riikide 
raudteesüsteemide koostoimimisvõimele ja kehtestada tingimuslikkus ELi kulutuste 
osas, et saavutada tõeline ühtse Euroopa raudtee poliitika;

Ühtekuuluvus majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks 

63. rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitika Euroopa lisandväärtus on vaidlustamatu, kuna see 
poliitika kujutab endast majanduskasvu soodustamise ja töökohtade loomise
hästitoimivat mehhanismi ning on aastakümneid olnud liidu üks tähtsamaid, 
silmapaistvamaid ja edukamaid poliitikavaldkondi; juhib siiski tähelepanu sellele, et 
nüüdisaegse ühtekuuluvuspoliitika raames tuleb viia läbi mitmeid struktuurireforme, 
reageerida uutele väljakutsetele, millega liit silmitsi seisab, ning edendada kohapeal 
sünergiat muude poliitikavaldkondade ja vahenditega; 

64. rõhutab ühtekuuluvuspoliitika ülekaalukat rolli Euroopa 2020. aasta strateegia 
eesmärkide elluviimisel ja on arvamusel, et hea iseseisev ühtekuuluvuspoliitika on 
kõnealuse strateegia eduka rakendamise eeltingimus; rõhutab, et oma horisontaalsest 
iseloomust tulenevalt aitab ühtekuuluvuspoliitika märkimisväärselt kaasa Euroopa 2020. 
aasta strateegia kõigi kolme prioriteedi, nimelt aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu saavutamisele; 

65. rõhutab, et edukas ja tugevdatud ühtekuuluvuspoliitika vajab piisavat rahastamispaketti, 
mis ei tohiks olla väiksem kui käimasoleval finantsplaneerimise perioodil; kordab 
sellega seoses oma tungivat nõudmist tagada asjaolu, et järgmises mitmeaastases 
finantsraamistikus jääksid kulutamata või vabanenud ühtekuuluvusvahendid 
ühtekuuluvuse eelarvesse ja et neid ei tagastataks liikmesriikidele; 

66. nõuab, et komisjon koostaks konkreetsed ettepanekud tagamaks ühtekuuluvusvahendite 
osas tugevama temaatilise suunitluse Euroopa 2020. aasta strateegia prioriteetidele, ning 
on seisukohal, et sisse tuleks seada süsteem, mis oleks rohkem tulemustele suunatud kui 
praegune nn sihtotstarbeline eraldamine; tunneb sellega seoses heameelt komisjoni 
kavatsuse üle leppida iga liikmesriigi või piirkonnaga (arengu ja investeeringute 
partnerluslepingute ja rakenduskavade raames) kokku kehtestatud eesmärkide 
saavutamise tingimused; 

67. peab ülimalt oluliseks vahendite võimalikult tulemuslikku ja tõhusat kasutamist, 
kooskõlastamise parandamist ja suurema sünergia loomist Euroopa Regionaalarengu 
Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Maaelu Arengu Euroopa 
Põllumajandusfondi ja Euroopa Kalandusfondi vahel; usub seega, et niisuguse ühise 
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strateegilise raamistiku raamistiku loomine, milles määratakse kindlaks kõikide 
kõnealuste fondide ühised investeerimisprioriteedid, on oluline samm selles suunas; on 
veendunud, et Euroopa Sotsiaalfond peab jääma ühtekuuluvuspoliitika lahutamatuks 
osaks; 

68. usub, et linnad võivad etendada regionaalarengus olulist rolli ning aidata kaasa kohapeal 
esineva majandusliku ja sotsiaalse ebavõrdsuse vähendamisele; rõhutab seega 
ühtekuuluvuspoliitika linnamõõtme osas vajadust tugevdatud ja sihipärasema 
lähenemisviisi järele; 

69. tuletab meelde, et peamine kriitika ühtekuuluvuspoliitika suunas on seotud selle 
eeskirjade keerukusega; rõhutab, kui tähtis on selle poliitika eeskirjade ja menetluste 
lihtsustamine, keerukuse ja halduskoormuse vähendamine ning vahendite läbipaistvam 
ja tõhusam eraldamine linnadele, omavalitsusüksustele ja piirkondadele; toonitab, et 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt peaks kontrollide sagedus olema kooskõlas 
eeskirjade eiramise ohuga; 

 70. rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitikas on vaja rohkem tulemustele orienteeritud 
lähenemisviisi, ning nõuab selle rakendamise jälgimise ja hindamise süsteemide edasi 
arendamist; usub, et konkreetsete ja mõõdetavate näitajate kehtestamine peaks olema 
eeltingimus, mis võimaldab mõõta tegelikke edusamme, mida on tehtud kokkulepitud 
eesmärkide saavutamisel; väljendab heameelt komisjoni ettepaneku üle iga 
tegevusprogrammi mõju eelneva ja jooksva hindamise kohta;

71. hoiatab, et ühtekuuluvusvahendeid ei tohi siduda mingite stabiilsuse ja kasvu paktiga 
seotud makromajanduslike tingimustega, sest see oleks otseses vastuolus 
ühtekuuluvuspoliitika eesmärkidega; 

72. on eriti mures tegevusprogrammide aeglase käivitamise pärast iga programmiperioodi 
alguses, mis on muu hulgas tingitud kattuvusest varasemate programmide lõpetamisega; 
juhib tähelepanu asjaolule, et seda probleemi on vaja õigeaegselt käsitleda, tegeledes 
viivitusi põhjustavate teguritega; 

73. julgustab kohalikke ja piirkondlikke ametiasutusi kasutama maksimaalselt uuenduslikke 
rahastamisvahendeid;

Kodakondsus

Euroopa kultuuri ja mitmekesisuse edendamine

74. rõhutab, et Euroopa kodakondsuse edendamisel on otsene mõju eurooplaste 
igapäevaelule ning see aitab paremini mõista liidu poliitika pakutavaid võimalusi;

75. rõhutab, et noorte ja kultuuriga seotud poliitikavaldkonnad on prioriteetsed, eriti 
Euroopa 2020. aasta strateegia kontekstis; rõhutab, et nende poliitikavaldkondade 
täieliku potentsiaali saab ära kasutada ainult siis, kui neile eraldatakse piisavad rahalised 
vahendid; 

Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
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76. märgib, et liidu majanduslik, kultuuriline ja sotsiaalne kasv saab edukalt toimuda ainult 
stabiilses, õiguspärases ja turvalises keskkonnas, kus on tagatud kodanikuvabadused; on 
seetõttu seisukohal, et tõhus sisepoliitika on majanduse taastumise eeltingimus ning 
tähtis element laiemas poliitilises ja strateegilises kontekstis; rõhutab sisepoliitika 
tähtsat osa liidu välismõõtme puhul; 

77. rõhutab, et pakilistes sisserände- ja varjupaigaküsimustes, samuti liidu välispiiride 
haldamises on vaja integreeritud lähenemisviisi, piisavalt rahalisi vahendeid ja kõikide 
liikmesriikide vahelist solidaarsust; 

78. märgib, et vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala rahastamise osakaal on liidu 
eelarves suhteliselt väike, ning rõhutab, et tulevases mitmeaastases finantsraamistikus 
peab see poliitikavaldkond saama piisavad ja objektiivselt põhjendatud rahalised 
vahendid, et liit saaks oma tegevust ellu viia, eriti pidades silmas Stockholmi 
programmis ja Lissaboni lepingus kindlaks määratud uusi ülesandeid;

Globaalne Euroopa

79. kordab, et on sügavalt mures liidu välistegevuse kroonilise alarahastatuse ja teravate 
paindlikkusprobleemide pärast, mis on tingitud välissündmuste prognoosimatusest ning 
korduvatest rahvusvahelistest kriisidest ja hädaolukordadest; rõhutab seepärast vajadust 
viia paremini kooskõlla välispoliitika eesmärgid ja vahendid, tagades piisavad rahalised 
vahendid ja tõhusad paindlikkusmehhanismid, et liit saaks reageerida ülemaailmsetele 
probleemidele ja ootamatutele sündmustele; kordab oma nõudmist, et liidu uutest 
kohustustest ja ülesannetest tulenevad väljaminekud tuleb varem kavandatud 
summadele juurde lisada, et vältida olemasolevate prioriteetide ohtu seadmist; 

80. juhib tähelepanu vastuolule liidu ülemaailmse rahalise abi taseme ja tema sageli piiratud 
mõju vahel asjaomastel läbirääkimistel ning rõhutab vajadust suurendada liidu poliitilist 
rolli ja mõjujõudu rahvusvahelistes institutsioonides ja foorumites; 

Euroopa välisteenistus

81. märgib, et Euroopa välisteenistus on ülesehitusetapis; rõhutab, et nõukogu 20. juuli 
2010. aasta otsuse kohaselt tuleks Euroopa välisteenistuse loomisel juhinduda 
kulutõhususe põhimõttest, mille eesmärk on eelarve neutraalsuse saavutamine1; rõhutab 
seepärast, et uus teenistus peab täielikult ära kasutama suuremat tõhusust, mis tuleneb 
liidu tasandil vahendite koondamisest, ning sünergiat liikmesriikidega, et näidata liidu 
diplomaatia tõelist lisandväärtust;

Vaesuse leevendamine

82. tuletab meelde, et aastatuhande arengueesmärkide saavutamise tähtaeg (2015) ning 
ametliku arenguabi kollektiivne eesmärk 0,7% kogurahvatulust langevad järgmise 
mitmeaastase finantsraamistiku perioodi; rõhutab seepärast, et on vaja sobivat üldist 
arenguabi ja rahastamise taset, et liit võiks täita oma rahvusvahelised arenguga seotud 

                                               
1 Nõukogu 20. juuli 2010. aasta otsus 11665/1/10, millega määratakse kindlaks Euroopa 
välisteenistuse korraldus ja toimimine
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kohustused;

83. nõuab taas kord Euroopa Arengufondi (EAF) eelarvesse kandmist; rõhutab siiski, et 
EAFi ELi eelarvesse kandmine ei tohi viia arengu jaoks ette nähtud assigneeringute 
üldise vähendamiseni ja peab tagama prognoositavuse; 

ELi väärtuste propageerimine ja huvide kaitsmine kogu maailmas

84. rõhutab, et ELi välispoliitika peaks põhinema liidu aluspõhimõtetel ja väärtustel, nimelt 
demokraatial, inimõiguste austamisel ja õigusriigi põhimõtetel; kordab taas, et liidule on 
vaja anda piisavad ja sihtotstarbelised vahendid nende väärtuste edendamiseks kogu 
maailmas;

85. on seisukohal, et tihedate ja tõhusate suhete loomine naaberriikidega peaks jääma liidu 
välispoliitika prioriteediks; rõhutab, et on vaja suuremaid rahalisi kohustusi, et liit võiks 
lahendada olulised probleemid – toetada üleminekut demokraatiale ja demokraatia 
tugevdamist, head valitsemistava ja inimõigusi – ning vastata kõrgetele ootustele, mis 
tulenevad tema moraalsest vastutusest oma naabrite ees; 

86. rõhutab, et liit peab kiiresti kohandama oma poliitikat tärkavate suurjõudude suhtes ning 
arendama nendega välja strateegilised partnerlused; väljendab seepärast heameelt 
komisjoni ettepaneku üle tööstusriikide rahastamisvahendi (ICI+) kohta, rõhutades, et 
uue vahendi üldine eesmärk peaks olema vähendada ametliku arenguabi eraldisi nendele 
riikidele ning edendada teisi mõlemapoolset huvi pakkuvaid meetmeid;

Kriisiolukordadele reageerimine

87. kordab, et kriiside ennetamine ja haldamine on ELi prioriteedid; rõhutab seepärast 
vajadust tagada selles valdkonnas tõhusad ja piisavalt rahastatud instrumendid; on 
seisukohal, et praegune stabiliseerimisvahend jääb oluliseks vahendiks, mis aitab liidul 
kriisiolukordadele kiiresti reageerida, kuid rohkem tähelepanu tuleks pöörata 
pikemaajalistele ennetavatele meetmetele paindlikumate geograafiliste programmide 
abil;

88. usub, et humanitaarabil on ELi välissuhetes väga tähtis osa; rõhutab seetõttu vajadust 
tagada piisavad eelarveeraldised humanitaarabi rahastamisvahendi ja hädaabireservi 
jaoks; 

Haldus

89. usub, et heal tasemel avalik haldus nii liidu kui ka liikmesriikide tasandil on 
hädavajalik, et saavutada Euroopa 2020. aasta strateegias seatud strateegilised 
eesmärgid; palub komisjonil esitada selge analüüsi 2013. aastale järgneva perioodi 
halduskulude kohta, võttes asjakohaselt arvesse eelarve konsolideerimist, Lissaboni 
lepinguga liidule antud uusi ülesandeid ja volitusi ning inimressursside optimaalse 
kasutamise, eriti personali ümberpaigutamise abil saavutatavat suuremat tõhusust;

IV osa: Finantsraamistiku ülesehitus ja struktuur 
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Prioriteete peegeldav struktuur 

90. on seisukohal, et järgmise mitmeaastase finantsraamistiku struktuur peab olema 
realistlik, hõlbustama kavandamise järjepidevust ning vältima praeguse 
finantsraamistiku puudusi; rõhutab sellega seoses vajadust vältida põhjendamatuid 
radikaalseid muudatusi ning konsolideerida ja edasi arendada praegust struktuuri;

91. kordab, et Euroopa 2020. aasta strateegia peaks olema järgmise mitmeaastase 
finantsraamistiku poliitiline etalon; on seepärast seisukohal, et struktuur peaks 
peegeldama Euroopa 2020. aasta strateegia aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu mõõdet ning andma sellele poliitilise nähtavuse; seepärast teeb 
ettepaneku koondada kõik Euroopa 2020. aasta strateegiaga seotud poliitikavaldkonnad 
ühte rubriiki; 

92. on siiski teadlik, et kulud peavad arenema korrapärasel viisil ning olulisematel 
kuluvaldkondadel peab olema stabiilne finantsplaneerimise raamistik; teeb seepärast 
ettepaneku luua Euroopa 2020. aasta strateegia rubriigi alla kolm alamrubriiki, mis 
hõlmavad seotud poliitikavaldkondi, mis peaks samuti soodustama nende paremat 
koordineerimist ja rakendamise sünergiat; teeb seepärast ettepaneku luua üks 
alamrubriik teadmistega seotud poliitika jaoks, teine alamrubriik säästvuse ja 
ressursitõhususega seotud poliitika jaoks ning kolmas alamrubriik ühtekuuluvuspoliitika 
jaoks, mis peegeldaks selle horisontaalset iseloomu ning panust kõikidesse Euroopa 
2020. aasta strateegia eesmärkidesse;

93. on seisukohal, et Euroopa 2020. aasta strateegia integreeritud iseloomu arvestades ning 
selleks, et tagada kooskõla eelarvevahendite ja strateegia arengu vahel, on tingimata 
vaja tagada Euroopa 2020. aasta strateegia alamrubriikide vahel suurem paindlikkus;

94. tuletab meelde raskusi, mis tekivad juhul, kui ühte väikesesse alamrubriiki on 
koondatud mitmeid üsna väikeseid programme; teeb seepärast ettepaneku koondada 
2007.–2013. aasta finantsraamistiku alamrubriigid 3a (kodakondsus) ja 3b (vabadus, 
turvalisus ja õigus) ühte rubriiki;

95. on seisukohal, et tuleks lisada uus finantsjuhtimise rubriik, et luua side ELi eelarve ja 
Euroopa stabiilsusmehhanismi vahel pärast 2013. aastat; on kindlalt veendunud, et 
pelgalt valitsustevahelisest lähenemisviisist ei piisa ning see seaks ohtu kollektiivse 
solidaarsuse põhimõtte;

96. nõuab välispoliitika rubriigi säilitamist;

97. nõuab halduse rubriigi säilitamist; 

98. teeb seega järgmise mitmeaastase finantsraamistiku struktuuri kohta järgmise 
ettepaneku:

1. Arukas, jätkusuutlik ja kaasav majanduskasv (Euroopa 2020)
1a. Teadmised majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks
Teadustegevus ja innovatsioon, haridus ja elukestev õpe, siseturg ja 
sotsiaalpoliitika.
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1b. Säästev areng
Põllumajandus, kalandus, keskkond, kliimamuutus, energeetika ja transport.
1c. Ühtekuuluvus majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks
Ühtekuuluvuspoliitika (majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne 
ühtekuuluvus).

2. Kodakondsus
Kultuur, noored, kommunikatsioon ning vabadus, turvalisus ja õigus.

3. Globaalne Euroopa
Välistegevus, naabrus ja arengupoliitika.

4. Finantsjuhtimine
Side Euroopa stabiilsusmehhanismiga.

5. Haldus

Reageerimine muutuvatele oludele: paindlikkus

99. kordab oma 25. märtsi 2009. aasta resolutsioonis 2007.–2013. aasta finantsraamistiku 
vahekokkuvõtte kohta1 avaldatud seisukohta, et liidu toimimiseks on vaja tingimata 
suurendada paindlikkust rubriikide sees ja nende vahel, mitte ainult selleks, et EL saaks 
vastu võtta uusi väljakutseid, vaid ka selleks, et hõlbustada otsustusprotsessi 
institutsioonides;

Vahekokkuvõte

100. rõhutab vajadust vahekokkuvõtte järele, mis võimaldab mitmeaastase finantsraamistiku 
toimimist analüüsida ja sellest ülevaadet saada; rõhutab, et edaspidi peaks 
vahekokkuvõttest saama õiguslikult siduv kohustus, mis on sätestatud mitmeaastase 
finantsraamistiku määruses ja millel on konkreetne menetlus, mis tagab parlamendi 
täieliku osaluse seadusandja ja eelarvepädeva institutsioonina; rõhutab, et kui 
vahekokkuvõttes tuvastatakse ülejäänud perioodi ülemmäärade ebapiisavus, peaks 
olema tagatud reaalne võimalus neid muuta;

Ülemmäärade muutmine

101. rõhutab, et paindlikkuse määr, mida läbivaatamismehhanism tegelikult võimaldab, 
sõltub selle kasutamise menetlusest ning nõukogu on üldiselt selle kasutamise vastu; et 
kulude ülemmäärade kohandamine jääks reaalseks võimaluseks, peab hädavajalikuks, et 
tulevane läbivaatamismehhanism näeks ette lihtsustatud menetluse muudatusteks 
kokkulepitud piirides; lisaks sellele nõuab, et jääks alles võimalus suurendada 
finantsraamistiku üldist ülemmäära;

Piisavate varude ja paindlikkuse tagamine ülemmäärade piires

                                               
1 ELT C 117 E, 6.5.2010, lk 95.
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102. rõhutab vajadust tagada iga rubriigi jaoks piisav varu; võtab huviga teadmiseks 
komisjoni ettepaneku kehtestada varude jaoks kindel protsendimäär; on siiski 
seisukohal, et see võimalus võib anda suurema paindlikkuse üksnes siis, kui tulevased 
ülemmäärad on piisavalt kõrgel tasemel ja võimaldavad täiendavat 
manööverdamisruumi;

103. rõhutab, et ülemmäära piires tuleks paindlikkust igal võimalikul viisil suurendada, ning 
väljendab heameelt ettepanekute üle, mida komisjon ELi eelarve läbivaatamise raames 
tegi, nimelt:

- määrata igaks aastaks rubriikidevahelisele ümberpaigutamisele kindel piirmäär;

- kanda kasutamata varud üle ühest aastast järgmisse, samuti kokkulepitud 
piirmääradega;

- vabadus koondada kulutamine rubriigi mitmeaastase rahastamiskava algusesse 
või lõppu, et võimaldada tsüklilisusevastaseid meetmeid ja mõttekat reageerimist 
suurematele kriisidele,

rõhutab siiski, et neid ettepanekuid peab täiendama alamrubriikide vaheline suurem 
paindlikkus;

104. kordab, et otsustusprotsess peab olema selline, mis võimaldab neid vahendeid 
tulemuslikult kasutada;

Paindlikkusmehhanismid

105. peab hädavajalikuks säilitada ja täiustada praegust paindlikkusmehhanismide süsteemi 
(paindlikkusinstrument, Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond, Euroopa Liidu 
solidaarsusfond, hädaabireserv), mida saab vajaduse korral kasutusele võtta, lihtsustades 
täiendavalt nende kasutamist ning andes neile piisavad vahendid, samuti luues vajaduse 
korral uusi instrumente tulevikus; rõhutab, et selliste täiendavate rahastamisallikate 
kasutusele võtmine peab järgima ühenduse meetodit;

106. usub, et paindlikkusinstrument, mis on paindlikkusmehhanismidest kõige täielikumalt 
rakendatud, on olnud täiendava paindlikkuse tagamisel hädavajalik; teeb ettepaneku 
suurendada märkimisväärselt paindlikkusinstrumendi esialgset summat ja seejärel 
suurendada seda kogu finantsraamistiku perioodi jooksul aasta-aastalt, ning säilitada 
võimalus kanda üle iga-aastasest summast kasutamata jäänud osa kuni aastani n+2;

107. märgib, et viimastel aastatel on loodus- ja humanitaarkatastroofidele kiireks 
reageerimiseks ette nähtud vahendid olnud ebapiisavad; nõuab seepärast hädaabireservi 
vahendite märkimisväärset suurendamist, samuti võimalust kasutada seda instrumenti 
mitmeaastaselt;

Mitmeaastase finantsraamistiku kestus

108. rõhutab, et järgmise mitmeaastase finantsraamistiku kestuse valikul tuleks asjakohaselt 
arvesse võtta ühelt poolt selle mõju programmitsüklitele ja konkreetsete meetmete 
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rakendamisele ning teiselt poolt paindlikkus- ja läbivaatamismehhanismide piisavust, et 
leida õige tasakaal stabiilsuse, keskpika perspektiivi prognoositavuse ja paindlikkuse 
vahel; 

109. tuletab meelde, et parlamendi soov on viia mitmeaastase finantsraamistiku kestus 
demokraatliku järelevalve ja vastutuse huvides võimalikult hästi kooskõlla 
institutsioonide poliitilise tsükliga; rõhutab siiski, et viieaastane periood võib olla liiga 
lühike poliitikavaldkondade jaoks, kus on vaja pikemaajalist kavandamist (nt 
ühtekuuluvus, põllumajandus, üleeuroopalised transpordivõrgud), ega vastaks täielikult 
nende valdkondade kavandamis- ja rakendamistsükli nõuetele;

110. märgib, et kümneaastane finantsraamistik, mille komisjon eelarve läbivaatamisel välja 
pakkus, võib anda olulist stabiilsust ja prognoositavust finantsplaneerimise perioodi 
jaoks, ent kuna üldised ülemmäärad ja põhilised õigusaktid oleks kinnitatud kümneks 
aastaks, suurendaks see finantsraamistiku jäikust ning teeks uute olukordadega 
kohandamise väga keeruliseks; on seepärast seisukohal, et kümneaastase tsükli võiks 
ette näha vaid juhul, kui nõukoguga lepitakse kokku ja finantsraamistiku määruses 
sätestatakse pikema perioodiga seotud maksimaalne paindlikkus;

111. on seisukohal, et eelistatud valik oleks seitsmeaastane finantsraamistik (aastani 2020), 
sest see annaks rohkem stabiilsust, tagades programmide järjepidevuse pikemaks 
perioodiks, ning ühtlasi seostuks selgelt Euroopa 2020. aasta strateegiaga; rõhutab 
siiski, et selle variandi eelduseks on piisavad üldised ülemmäärad ning piisav ja hästi 
rahastatud paindlikkus raamistiku sees ja väljaspool, et vältida 2007.–2013. aasta 
raamistiku puhul esinenud probleeme; 

V osa: Eesmärkide ja vahendite kooskõla: seos kulutuste ja ELi rahastamissüsteemi 
reformi vahel

Piisavad eelarvevahendid

112 on kindlalt seisukohal, et ELi eelarve külmutamist, mida mõned liikmesriigid nõuavad, 
ei saa pidada arvestatavaks võimaluseks, sest see takistaks liidu kokkulepitud 
eesmärkide saavutamist ning võib kaasa tuua vähem tõhusad kulutused liikmesriikide 
tasandil;

113. kordab, et ilma piisavate lisavahenditeta 2013. aastale järgneva perioodi mitmeaastases 
finantsraamistikus ei saa liit täita olemasolevaid poliitilisi eesmärke, mis on seotud 
Euroopa 2020. aasta strateegiaga, ega Lissaboni lepinguga liidule antud uusi ülesandeid, 
rääkimata ootamatutele sündmustele reageerimisest;

114. on seisukohal, et maksete assigneeringute omavahendite ülemmäär, milleks nõukogu 
kehtestas ühehäälselt 1,23% liikmesriikide kogurahvatulust, annab piisava eelarvelise 
tegevusruumi, et täita nimetatud ülesanded ja määrata vastavalt tulevase mitmeaastase 
finantsraamistiku ülemmäärad;

Piisav, lihtsam ja õiglasem rahastamissüsteem

115. tuletab meelde, et Lissaboni lepingus on sätestatud, et eelarvet rahastatakse täielikult 
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omavahenditest, ilma et see piiraks muid tulusid; rõhutab, et viis, kuidas omavahendite 
süsteem on arenenud (tõelised omavahendid on järk-järgult asendatud liikmesriikide 
osamaksetega), asetab ebaproportsionaalselt suure rõhu liikmesriikide vahelisele 
netobilansile ning kahjustab seega Euroopa ühishuvi; rõhutab vajadust tulude reformi 
järele, et viia see järk-järgult uuesti vastavusse aluslepingu vaimuga;

116. on seisukohal, et reformi põhieesmärk on saavutada õiglasem, läbipaistvam ja lihtsam 
süsteem; rõhutab, et praeguste erandite ja korrektsioonimehhanismide järkjärguline 
kaotamine ning ühe või mitme liidu tõelise omavahendi kasutusele võtmine on selle 
eesmärgi saavutamiseks hädavajalikud sammud; usub, et pikaajaline eesmärk peaks 
olema olukord, kus liit kogub omavahendeid otse ning saavutab sellega sõltumatuma ja 
läbipaistvama rahastamissüsteemi;

117. rõhutab, et omavahendite süsteemi ümberstruktureerimine ei puuduta ELi eelarve 
suurust, vaid selle eesmärk on leida tõhusam vahendite komplekt ELi kokkulepitud 
poliitikavaldkondade ja eesmärkide rahastamiseks; on kindlal seisukohal, et uus süsteem 
ei tohi suurendada kodanike maksukoormust ning vähendab koormust riikide 
eelarvetele;

118. võtab teadmiseks võimalikud uued omavahendid, mille kohta komisjon oma teatises 
eelarve läbivaatamise kohta ettepaneku tegi; ootab nende võimaluste mõjuanalüüsi 
tulemusi (muu hulgas tuleks uurida asjaomased kogumismehhanisme) seoses õigusakti 
ettepanekuga, mille komisjon esitab 1. juulil 2011;

VI osa: Sujuva ja tõhusa institutsioonidevahelise läbirääkimiste protsessi suunas

119. tuletab meelde, et Lissaboni lepingu kohaselt peab nõukogu, kes tegutseb ühehäälselt, 
saama mitmeaastase finantsraamistiku vastuvõtmiseks parlamendilt selle liikmete 
enamuse poolt antud nõusoleku;

120. rõhutab rangeid enamuse nõudeid nii parlamendi kui ka nõukogu jaoks ning seda, kui 
tähtis on täielikult ära kasutada aluslepingut, milles nõutakse, et Euroopa Parlament, 
nõukogu ja komisjon võtaksid kõik vajalikud meetmed mitmeaastase finantsraamistiku 
vastuvõtmise hõlbustamiseks; väljendab seepärast heameelt nõukogu eesistujate 
lubaduse üle1 juhtida tulevase mitmeaastase finantsraamistiku koostamise menetlust 
avatuse vaimus ja parlamendiga konstruktiivset koostööd tehes;

121. nõuab seepärast tungivalt, et nõukogu ja komisjon järgiksid aluslepingut ning teeksid 
kõik vajalikud jõupingutused, et mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimisprotsessi 
praktilise töömeetodi osas parlamendiga kiiresti kokkuleppele jõuda; rõhutab taas tulude 
reformi ja kulude reformi seotust ning nõuab seetõttu nõukogult kindlat lubadust 
arutada mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimiste raames ettepanekuid uue 
omavahendite süsteemi kohta;

°

°         °
                                               
1 Peaminister Yves Leterme’i 8. detsembri 2010. aasta kiri president Buzekile.
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122. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
teistele asjaomastele institutsioonidele ja asutustele ning liikmesriikide valitsustele ja 
parlamentidele.
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SELETUSKIRI

Raportöör püüdis käesoleva raporti projektiga tuua kokkuvõtlikult välja olulisemad aspektid 
aruteludest, mis on seni toimunud 2013. aasta järgse jätkusuutliku Euroopa Liidu poliitiliste 
väljakutsete ja eelarvevahendite erikomisjonis, et anda esimesed vastused ja poliitilised 
suunised mitmete komisjoni volituste piiresse kuuluvatele küsimustele. Kuna komisjon ei ole 
veel kõikide aspektide läbivaatamist lõpetanud, ei ole käesoleva raporti projekti sihiks esitada 
lõplikke seisukohti, vaid pakkuda tasakaalustatud aluse, mille põhjal Euroopa Parlament võiks 
saavutada laialdase üksmeele. 

Sissejuhatus
Eurooplased on ELi suhtes senisest nõudlikumad ja kritiseerivad selle toimimist rohkem kui 
kunagi varem. Euroopa Liidu käekäigu eest ühise vastutuse taastamine on võimalik üksnes 
juhul, kui kodanikud on veendunud, et liit teenib nende väärtusi ja huve paremini. Järgmine 
mitmeaastane finantsraamistik peaks võimaldama näidata Euroopa kodanikele, et liit on 
võimeline mõtlema ja tegutsema nende pikaajalistes huvides ning andma tõhusaid tulemusi 
kindla majanduskasvu ja sisemise ühtekuuluvuse tagamisel.

Kriisi ja riiklike kulutuste range piiramise tõttu on teatavatel liikmesriikidel senisest 
keerulisem eraldada piisavaid vahendeid mitte ainult selleks, et arendada nende endi 
majandussüsteemi, vaid ka selleks, et aidata kaasa nende täielikule osalemisele siseturul. See 
on üks põhjustest, miks ELi meede on praegu vajalikum kui kunagi varem. ELi meetmeid 
piiravad vähem igapäevased majandus-, finants- ja poliitilised olukorrad ning tal on seetõttu 
parimad võimalused pikaajalise kavandamise teostamiseks ja nõutavate kulutuste jaoks 
vahendite kasutuselevõtmiseks.

ELi eelarve roll
Olukorras, kus paljud liikmesriigid teevad raskesti läbiviidavaid maksukohandusi, tuleb ELi 
eelarvet põhjendada paremini kui kunagi varem. ELi eelarve peaks andma võimalikult kõrge 
Euroopa lisandväärtuse, eelarvet tuleks juhtida usaldusväärselt ning selles peaks kasutama 
võimalikult palju ära riiklikke ja erasektori vahendeid.

Probleemid ja poliitilised prioriteedid
Olgu vastavalt tegemist demograafilise ja majanduse olukorra halvenemise, kliimamuutuse 
või energianappusega, saab probleeme tõeliselt mõista ja lahendada püüda üksnes juhul, kui 
need seatakse piirkondlikku ja ülemaailmsesse konteksti. See on olukord, kus EL saab 
tervikuna, mis on midagi enamat kui lihtsalt liikmesriikide summa, tõendada oma väärtust. 
Edu on võimalik saavutada vaid juhul, kui teeme koostööd. Eesseisvad probleemid on liiga 
suured selleks, et ükski Euroopa riik suudaks nendega iseseisvalt toime tulla. 

ELi vastus nendele probleemidele on Euroopa 2020. aasta strateegias. Nimetatud strateegia 
peaks aitama Euroopal kriisist taastuda ja tulla sellest välja tugevamana tänu töökohtade 
loomisele ning arukale, jätkusuutlikule ja kaasavale majanduskasvule. Raportöör on seetõttu 
arvamusel, et järgmises mitmeaastases finantsraamistikus tuleks võtta poliitiliseks etaloniks 
Euroopa 2020. aasta strateegia ning kajastada selle ambitsioone. Mitmeaastases 
finantsraamistikus peaks lisaks kajastuma Lissaboni lepingu jõustumine, mis tugevdab ELi 
poliitikat ja loob uusi pädevusvaldkondi.
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Eespool toodut silmas pidades toob raportöör välja mõned järgmise mitmeaastase 
finantsraamistiku jaoks keskse tähtsusega prioriteedid, mis jagunevad järgmiste teemade 
kaupa: teadmised majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks, säästev areng, ühtekuuluvus
majanduskasvu ja tööhõive nimel, kodakondsus ning „Globaalne Euroopa”. Raportöör määrab 
iga prioriteedi puhul kindlaks eelarve- ja õiguslikud suunised. Raportöör kinnitab eelkõige, et 
ühisele põllumajanduspoliitikale ja ühtekuuluvuspoliitikale järgmises mitmeaastases 
finantsraamistikus eraldatavad summad ei tohiks olla väiksemad kui käesoleval 
finantsplaneerimise perioodil.

Struktuur
Järgmise mitmeaastase finantsraamistiku struktuur peaks olema realistlik, hõlbustama 
kavandamise järjepidevust ning vältima praeguse mitmeaastase finantsraamistiku puudusi, 
eelkõige rubriigisisese paindlikkuse puudumist. Vastavalt eespool toodud põhjendustele peaks 
struktuur peegeldama ka Euroopa 2020. aasta strateegia aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu mõõdet ning andma sellele poliitilise nähtavuse. Nimetatud nõudeid silmas 
pidades teeb raportöör järgmised ettepanekud:

- koondada kõik Euroopa 2020. aasta strateegiaga seotud poliitikavaldkonnad ühte rubriiki;
- luua Euroopa 2020. aasta strateegia rubriigi alla kolm alamrubriiki, mis hõlmavad seotud 

poliitikavaldkondi; anda selleks, et olulisematel kuluvaldkondadel oleks stabiilne 
finantsplaneerimise raamistik, kolmele alamrubriigile rohkem paindlikkust, mis tagaks 
eelarvevahendite kooskõla 2020. aasta strateegia järkjärgulise arenguga;

- säilitada rubriigid, mis käsitlevad kodakondsust (ilma alamrubriikideta), välistegevust ja 
haldust;

- luua uus rubriik, et võtta arvesse ELi eelarve võimalikku osa Euroopa 
stabiilsusmehhanismis pärast 2013. aastat.

Paindlikkus ja kestus
Raportöör on arvamusel, et liidu toimimiseks on vaja tingimata suurendada paindlikkust 
rubriikide sees ja nende vahel. Vahekokkuvõttest peaks saama õiguslikult siduv kohustus, 
millega kaasneb reaalne võimalus ülemmäärade läbivaatamiseks kooskõlas omavahendeid 
käsitleva otsusega. Läbivaatamismehhanism peaks nägema ette lihtsustatud menetluse 
muudatusteks kokkulepitud piirides. Lisaks tuleks ülemmäärade piires suurendada 
paindlikkust igal võimalikul viisil. Samuti on hädavajalik säilitada ja täiustada praegust 
eelarveväliste paindlikkusinstrumentide süsteemi, lihtsustades täiendavalt 
paindlikkusinstrumentide kasutamist ning andes neile piisavad vahendid. 

Järgmises mitmeaastases finantsraamistikus tuleks leida õige tasakaal stabiilsuse, keskpika 
perspektiivi prognoositavuse ja paindlikkuse vahel. Paindlikkus ja kestus on seega vahetult 
seotud. 

Raportöör tuletab meelde, et Euroopa Parlamendi ammune soov on viia mitmeaastase 
finantsraamistiku kestus demokraatliku järelevalve ja vastutuse huvides võimalikult hästi 
kooskõlla institutsioonide poliitiliste tsüklitega, ning on seisukohal, et viieaastane periood 
võib olla liiga lühike poliitikavaldkondade jaoks, kus kavandamine ja rakendamistsükli 
nõuded peavad olema pikemaajalised. Teisest küljest võiks mitmeaastast finantsraamistikku 
kümneks aastaks kavandada vaid juhul, kui nõukogus lepitakse kokku maksimaalses 
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paindlikkuses. Raportöör on seetõttu seisukohal, et uus, kuni 2020. aastani kestev 
seitsmeaastane finantsraamistik võiks anda rohkem stabiilsust, sest see tagaks programmide 
järjepidevuse pikemaks perioodiks ning seostuks ühtlasi selgelt Euroopa 2020. aasta 
strateegiaga. Ta rõhutab siiski, et selle variandi eelduseks on piisavad üldised ülemmäärad 
ning küllaldane ja hästi rahastatud paindlikkus raamistiku sees ja sellest väljaspool, et vältida 
2007.–2013. aasta raamistiku puhul esinenud probleeme.

Eesmärkide ja vahendite kooskõla
Ilma piisavate lisavahenditeta 2013. aasta järgses mitmeaastases finantsraamistikus ei saa EL 
korraga täita olemasolevaid poliitilisi eesmärke ja Lissaboni lepinguga antud uusi ülesandeid.
Raportöör ei poolda mõnede liikmesriikide üleskutset ELi eelarve külmutamiseks. See 
takistaks liidu kokkulepitud eesmärkide saavutamist, tooks kaasa vähem tõhusad kulutused 
liikmesriikide tasandil ning jätaks lahendamata ühised probleemid, millega ELi kodanikud 
praegu ja edaspidi kokku puutuvad.

Omavahendite reform
Viis, kuidas ELi omavahendite süsteem on arenenud, asendudes järk-järgult liikmesriikide 
osamaksetega, mille tõttu nähakse selles liigset koormat riikide eelarvetele, muudab süsteemi 
reformimise vajalikumaks kui kunagi varem. Omavahendite süsteem paneb 
ebaproportsionaalselt suurt rõhku liikmesriikidesse suunduvatele ja sealt tulevatele neto 
rahavoogudele, kahjustades seega Euroopa ühishuvi.

Raportöör on nõus sellega, et õiglust, läbipaistvust ja piisavaid eelarvetulusid tagav 
parandatud süsteem võimaldaks eelarvealases otsustusprotsessis keskenduda liikmesriikide 
vahelise netobilansi asemel ELi peamistele prioriteetidele, millel on tõeline lisandväärtus. Ta 
on eelkõige seisukohal, et praeguste erandite ja korrektsioonimehhanismide järkjärguline 
kaotamine on hädavajalik samm ELi eelarve õigluse ja läbipaistvuse suurendamiseks.

Läbirääkimisprotsess
Järgmine mitmeaastane finantsraamistik võetakse esimest korda vastu uue Lissaboni lepingu 
kohaselt, mistõttu Euroopa Parlamendi (liikmete enamuse) nõusolek on õiguslikult siduv ja 
vajalik enne selle vastuvõtmist nõukogus (ühehäälselt). Selleks, et käesolev töömahukas 
menetlus võiks edeneda, ja kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 312 lõikega 5 
kutsub raportöör nõukogu ja komisjoni tungivalt üles tegema kõik selleks, et mitmeaastase 
finantsraamistiku läbirääkimisprotsessi praktilise töömeetodi osas Euroopa Parlamendiga 
kiiresti kokkuleppele jõuda, nõukogu peaks seejuures andma kindla lubaduse arutada 
ettepanekuid uue omavahendite süsteemi kohta.


