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ETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et komisjoni 28. novembril 2014 avaldatud iga-aastases majanduskasvu 
analüüsis määratakse 2015. aastaks kindlaks kolm põhisammast – erainvesteeringute 
koordineeritud suurendamine, uus kohustuste võtmine struktuurireformide tegemiseks ja 
eelarvepoliitiliste kohustuste järgimine – ning rõhutatakse esmakordselt ELi eelarve 
panust nende sammaste elluviimisse;

B. arvestades, et viimasel poolaastal on ellu viidud paljusid eelarvemeetmeid, nagu Euroopa 
Strateegiliste Investeeringute Fondi loomise määruse vastuvõtmine, Ühtekuuluvusfondiga 
seotud rakenduskavade käivitamine, ajavahemikku 2007–2013 puudutavate kasutamata 
kulukohustuste assigneeringute ülekandmine 2014. aastast 2015., 2016. ja 2017. aastasse, 
samuti Euroopa noortealgatuse eelmaksete suurendamine, et saavutada iga-aastases 
majanduskasvu analüüsis seatud eesmärgid;

C. arvestades, et sellega on ELi eelarve tõestanud oma lisandväärtust, aga ka eelarve poolt 
Euroopa tasandi poliitilistele meetmetele seatavaid piire, kuivõrd ELi eelarvet ei täideta 
tõeliste omavahenditega, mis on jätkuvalt alla 1 % SKPst ja mida piirab 7 aastat hõlmav 
mitmeaastane raamistik;

1. tunneb heameelt viie juhi aruande „Euroopa majandus- ja rahaliidu loomise 
lõpuleviimine” esitamise üle, kuid peab kahetsusväärseks selle rakendamise kavandatavat 
ajakava, pidades silmas Kreeka kriisi akuutsust;

2. tunneb heameelt Euroopa poolaasta lihtsustamiseks ja tugevdamiseks võetud meetmete 
üle: uus keskendumine prioriteetidele, vähem dokumente ja rohkem aega nende 
arutamiseks, laiem poliitiline mõõde ja riiklike ametiasutuste suurem osalemine;

3. tunneb heameelt parlamentaarse kontrolli tugevdamise suhtes tehtud ettepanekute üle, 
eelkõige ettepaneku üle kohandada Euroopa Parlamendi struktuure ühisraha eripäradele 
vastavalt;

4. tunneb heameelt üleskutse üle integreerida ELi esmastesse õigusaktidesse sellised 
valitsustevahelised vahendid nagu stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise leping ning 
Euroopa stabiilsusmehhanism, millega kõrvaldatakse demokraatliku õiguspärasuse 
puudus;

5. on rahul euroala eelarve stabiliseerimise mehhanismi kohta esitatud mõtetega, millega 
määratakse kindlaks nn Euroopa riigikassa piirjooned; märgib, et 2017. aasta kevadeks 
välja kuulutatud valge raamatu avaldamine sellel teemal langeb kokku mitmeaastase 
finantsraamistiku vahekokkuvõtte tegemisega; kordab sellega seoses oma nõudmist, et 
kogu täiendav rahastamine ja lisarahastamisvahendid tuleb allutada Euroopa Parlamendi 
eelarvekontrollile ning et selline rahastamine peaks toimuma mitmeaastase 
finantsraamistiku 2014–2020 ülemmääradest väljaspool; kordab ka seda, et Euroopa 
Parlament peab oluliseks uue omavahendite süsteemi kehtestamist, mis peaks viima liidu 
rahastamise tõelise reformini, ilma kodanike maksukoormust tõstmata;
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6. tunneb heameelt Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi loomise määruse 
vastuvõtmise üle ja rõhutab Euroopa Parlamendi rolli programmist „Horisont 2020” ja 
Euroopa ühendamise rahastust assigneeringute ümberpaigutamise minimeerimisel;

7. peab asjaomase investeerimiskava õnnestumist oluliseks ja kavatseb seetõttu ülimalt 
tähelepanelikult jälgida selle rakendamist, eelkõige selleks, et vältida igasugust 
investeerimiskulutuste ja valitsemissektori võla dekonsolideerimist.


