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Resolutsiooni ettepanek (kodukorra artikli 157 lõige 4), millega soovitakse asendada 

muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanek A7-0313/2012 

Euroopa Parlamendi resolutsioon mitmeaastase finantsraamistiku 2014−2020 

heakskiitmise menetluse positiivse lõpptulemuse saavutamise huvides 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 311 ja 312,  

– võttes arvesse komisjoni 29. juuni 2011. aasta ettepanekut ja komisjoni 6. juuli 2012. aasta 
muudetud ettepanekut võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks 
mitmeaastane finantsraamistiku aastateks 2014−2020 (COM(2011)0398 ja 
COM(2012)0388), 

– võttes arvesse komisjoni 29. juuni 2011. aasta ettepanekut sõlmida 
institutsioonidevaheline kokkulepe Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel 
eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta (COM(2011)0403), 

– võttes arvesse komisjoni 29. juuni 2011. aasta teatist „Euroopa 2020. aasta strateegia 
aluseks olev eelarve” (COM(2011)0500), 

– võttes arvesse komisjoni 27. aprilli 2010. aasta aruannet Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta sõlmitud 
institutsioonidevahelise kokkuleppe toimimise kohta (KOM(2010)0185); 

– võttes arvesse kodukorra artikli 81 lõiget 3 ja artikli 157 lõiget 4, 

A. arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 312 lõike 2 kohaselt võtab 
nõukogu, kes tegutseb vastavalt seadusandlikule erimenetlusele, määruse, millega 
määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik, vastu ühehäälse otsusega pärast 
Euroopa Parlamendilt nõusoleku saamist; 

B. arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 295 kohaselt konsulteerivad 
Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon üksteisega ning korraldavad oma koostööd 
ühisel kokkuleppel; arvestades, et sel eesmärgil võib vastu võtta institutsioonidevahelise 
kokkuleppe, millega parandada iga-aastase eelarvemenetluse toimimist ja 
institutsioonidevahelist eelarvealast koostööd; 
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C. arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 312 lõikes 5 kutsutakse Euroopa 
Parlamenti, nõukogu ja komisjoni üles võtma kõik vajalikud meetmed finantsraamistiku 
vastuvõtmise hõlbustamiseks; 

D. arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 311 kohaselt varustab liit end oma 
eesmärkide saavutamiseks ja poliitika elluviimiseks vajalike vahenditega ja, ilma et see 
piiraks muid tulusid, rahastatakse liidu eelarvet täielikult omavahenditest; 

E. arvestades, et see saab olema esimene kord, kui mitmeaastast finantsraamistikku käsitlev 
määrus võetakse vastu Lissaboni lepingu uute sätete kohaselt ja kui sellega kaasneb 
seetõttu institutsioonidevahelise koostöö uus kord, mille eesmärk on tagada aluslepingust 
tulenevaid õigusi arvestav tõhus otsustusprotsess; 

F. arvestades, et nõukogu eesistujariik Küpros kavatseb esitada 2012. aasta novembris 
toimuvaks Euroopa Ülemkogu erakorraliseks kohtumiseks läbirääkimispaketi, mis hõlmab 
ka ülemmäärade summasid; 

G. arvestades, et ELil peab olema selline eelarve ja eelarvemenetlus, mille puhul võetakse 
täielikult arvesse parlamendi otsustus- ja kontrolliprotsessi läbipaistvat ja demokraatlikku 
olemust ja mis põhineb ühtsuse ja kõikehõlmavuse põhimõtte järgimisel, mis tähendab 
seda, et kõik tulud ja kulud tuleb eelarvesse kanda, ilma et neid vastastikku korrigeeritaks; 

Üldised seisukohad 

1. annab endale täielikult aru, et 2014.–2020. aasta finantsraamistiku üle peetavad 
läbirääkimised toimuvad väga keerulises majanduslikus olukorras, kus liikmesriigid 
teevad pangandussektori ja ühisraha stabiilsuse tagamiseks oma riigieelarve 
korrigeerimisel, mida Euroopa Liit on nõudnud, suuri jõupingutusi; rõhutab, et liit ei tohi 
maksumaksjate maksukoormust veel suuremaks muuta, ning, et ELi eelarve peab 
moodustama ühe osa lahendusest, mis aitab Euroopal praegusest kriisist väljuda, sest see 
aitab liikmesriikidel ühiselt ja sihipäraselt praeguste struktuursete probleemidega, eelkõige 
konkurentsivõime vähenemise ning tööpuuduse pideva suurenemisega toime tulla; 

2. tuletab meelde, et Euroopa avaliku sektori kulutused ei saa jääda välja märkimisväärsetest 
pingutustest, mida liikmesriigid oma avaliku sektori kulutuste kontrolli alla saamiseks 
teevad; toonitab, et viimastel aastatel võetud meetmeid ELi eelarve maksete 
assigneeringute iga-aastase kasvu piiramiseks tuleks selle finantsraamistiku viimastel 
aastatel seetõttu järk-järgult intensiivistada ning maksete assigneeringute kasv ei tohiks 
järgmise finantsraamistiku ajal ületada inflatsioonimäära; on seisukohal, et seoses sellega 
ei tohiks kulukohustuste assigneeringud järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ajal 
ületada 2013. aasta taset ja kasvumäär peaks jääma alla inflatsioonimäära; 

3. on aga seisukohal, et ELi rahaliste vahendite usaldusväärse ja tulemusliku kasutamise 
eeltingimusena tuleb nii liikmesriikide kui ka ELi tasandil läbi viia tasakaalustatud 
struktuursed reformid;  

4. tuletab meelde, et Euroopa Ülemkogu on korduvalt rõhutanud, et Euroopa majanduse 
juhtimist tuleb tugevdada, ning meelde tuletanud aruka, püsiva ja kaasava majanduskasvu 
strateegia „Euroopa 2020” eesmärke, milleks on tööhõive suurendamine, 
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uuendustegevuseks ning teadus- ja arendustegevuseks vajalike tingimuste parandamine ja 
avaliku sektori sellealaste kulutuste suurendamine, kliimamuutuse ja energeetika alaste 
eesmärkide täitmine; 

5. tuletab meelde, et Euroopa Ülemkogu võttis 2012. aasta juunis vastu majanduskasvu ja 
töökohtade loomise kokkuleppe, milles kinnitatakse, et ELi eelarvel võib olla võimendav 
mõju, ja rõhutatakse igati, et eelarve aitab kogu liidul praegusest majandus- ja 
finantskriisist jagu saada, ning tuletab ühtlasi meelde, kui olulised on püsiva 
majanduskasvu jaoks usaldusväärne riigirahandus, struktuursed reformid ja sihipärased 
investeeringud; 

6. tuletab meelde, et makromajanduslikest finantsstabiilsusmeetmetest ja struktuursetest 
reformimismeetmetest, mida on 2008. aastast saadik võetud, ei ole seni majandus- ja 
finantskriisist väljumiseks piisanud; nõuab tungivalt, et liikmesriigid jätkaksid pingutusi 
sügavate struktuursete puuduste kõrvaldamiseks, et püsiva majanduskasvu riigisisest 
potentsiaali täielikult ära kasutada; on seetõttu seisukohal, et Euroopa majanduskasvu 
taastamiseks ja töökohtade loomiseks on vaja eesmärgipärast ja tõhusat ELi eelarvet, mille 
abil aidata liikmesriikide jõupingutusi koordineerida ja suurendada; 

7. tuletab meelde, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 310 kohaselt peavad ELi 
eelarves kajastatud tulud ja kulud tasakaalus olema ning eelarves ei tohi puudujääki 
tekkida ja see ei tohi võlga tekitada;  

8. rõhutab, et ELi eelarve peab olema investeerimiseelarve, mis on mõeldud kindlate 
eesmärkide saavutamiseks; rõhutab, et ELi eelarve peab tingimata keskenduma nendele 
kuluvaldkondadele, mis on andnud selget ja tõendatud lisaväärtust; 

9. tuletab meelde, et strateegia „Euroopa 2020” seitsme juhtalgatuse elluviimiseks on vaja 
nii liikmesriikide kui ka Euroopa tasandil teha tulevikku suunatud investeeringuid; 
rõhutab aga praegustest investeerimispüüdlustest hoolimata, et pikaajalises perspektiivis 
on majanduskasvu soodustavate eelarve konsolideerimise meetmete puhul oluline 
kahetasandiline lähenemisviis, mis hõlmab avaliku sektori eelarvepuudujäägi ja võla 
vähendamist ning selliste investeeringute soodustamist;  

Kuludega seotud aspektid 

10. tuletab meelde, et kuna ELi eelarve on investeerimisvahend, siis tuleb seda kasutada 
Euroopa lisaväärtusega strateegiliste investeeringute soodustamiseks, mis on kooskõlas 
majanduskasvu ja töökohtade loomist edendava tegutsemisviisiga; toonitab, et järgmine 
mitmeaastane finantsraamistik peaks kajastama strateegia „Euroopa 2020” eesmärke, 
eeskätt keskendades kulutused nn arukale majanduskasvule, tänu millele on võimalik 
kasutada liidu ees seisvate probleemide lahendamiseks sidusat ja järjepidevat pikaajalist 
tegutsemisviisi; on kindlalt veendunud, et ELi eelarvevahendid peavad olema hästi läbi 
mõeldud, et nende abil oleks võimalik algatada ja kiirendada meetmeid, millel on selge 
liidu lisaväärtus ja mis tagavad koostoime liikmesriikide tegevusega ja täiendavad seda, 
keskendudes peamistele tulevikku suunatud investeeringutele;  

11. kordab sellega seoses, et strateegia „Euroopa 2020” keskmes olevad ja tõendatud 
lisaväärtust omavad liidu konkurentsivõime, VKE ja infrastruktuuride programmid peavad 
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saama asjakohased rahalised vahendid;  

12. rõhutab, et teadus- ja uuendustegevus aitab kiiremini konkurentsivõimelisele ja 
teadmistepõhisele majandusele üle minna; on seisukohal, et järgmises mitmeaastases 
finantsraamistikus tuleks rohkem eelarvevahendeid koondada teadus-, uurimis- ja 
uuendustegevusse ning rahalised vahendid tuleks eraldada eelkõige valdkondadele, mis 
annaksid ELile tulevikus suure pikaajalise eelise; märgib sellega seoses järeldusi, millele 
jõuti Sapiri raportis ja milles rõhutati selgelt, et kui praegust aeglast majanduskasvu 
soovitakse parandada, peab Euroopa muutuma innovatsioonipõhiseks majanduseks; 

13. rõhutab sellega seoses, et kui liit soovib tärkava turumajandusega riikide suureneva 
majandusvõimu tingimustes oma suurt konkurentsieelist teadmuspõhises majanduses ära 
kasutada, tuleb teadus- ja uuendustegevust liidus lihtsustada, soodustada, innustada ning 
tagada selle rahastamine; 

14. märgib, et enamik olemasolevatest uuringutest näitavad, et info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia infrastruktuuri tehtud investeeringutest saadav kasu on 
töökohtade ja majanduskasvu loomisel nii lühi- kui ka pikaajalises mõttes oluliselt 
suurenenud ja seda mitte ainult infrastruktuuri ehitamise tulemusel, vaid ka kogu 
majanduses suurenenud digitaalse suutlikkuse vahetu, tugeva ja püsiva mitmekordistava 
mõju tõttu eelkõige väikestele ettevõtetele; nõuab tungivalt, et tuleb võtta kõikvõimalikke 
meetmeid, millega mitte ainult selgitada ELi eelarves kasutada olevaid summasid, vaid ka 
teha kõik mis võimalik, et olemasolevaid vahendeid kasutataks info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia kasutuselevõtuks; 

15. kordab, et vahendite kasutamise lihtsustamine on peamine ülesanne, mis tuleb kiiresti 
lahendada, ning selleks, et muuta vahenditele juurdepääs teadlaste ja VKE jaoks 
lihtsamaks, tuleb kindlasti tähelepanu pöörata tipptaseme saavutamisele ning bürokraatia 
ja halduskoormuse vähendamisele; 

16. on seisukohal, et läbimõeldud ELi ühtekuuluvuspoliitika on strateegiline vahend, millega 
tagada investeeringud, majanduskasv ja konkurentsivõime ja mis võib täiendada äärmiselt 
vajalikku struktuurset reformi; rõhutab, et ELis makromajandusliku tasakaalustamatuse 
tõhusaks vähendamiseks ning majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse 
toetamiseks tuleks rahalised vahendid suunata nendesse piirkondadesse ja 
liikmesriikidesse, kes seda kõige rohkem vajavad, et kõigil piirkondadel oleks võimalik 
oma potentsiaal täielikult ära kasutada; 

17. kordab, et on seisukohal, et võttes arvesse väga erinevaid ülesandeid ja eesmärke, millele 
ühine põllumajanduspoliitika peab vastama, peaksid ühisele põllumajanduspoliitikale 
2013. aastal eraldatavad summad vastama järgmise finantsplaneerimisperioodi ajaks 
seatud poliitilistele eesmärkidele; rõhutab, et eelarvevahendite kulutamisel tuleb tagada 
finantsdistsipliin ja läbipaistvus; nõuab vahendite tulemuslikumat ja tõhusamat jaotamist 
ja seda eelkõige otsetoetuste õiglasema jaotamise kaudu; rõhutab sellega seoses ühise 
põllumajanduspoliitika teise samba olulist rolli, mis aitab oluliselt kaasa investeeringutele 
ja töökohtade loomisele maapiirkondades ning põllumajandussektori tulemuslikkuse ja 
konkurentsivõime suurendamisele; 

18. tunnistab suuri probleeme, millega noortel tuleb ELi majanduskriisi tõttu kokku puutuda; 



 

AM\916225ET.doc  PE493.633v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

on seisukohal, et tööhõive, haridus, praktika, koolitus, liikuvus ja oskuste viimine 
nõudmistega kooskõlla on strateegilise tähtsusega küsimused noorte kaasamisel tööturule, 
mis toetab majanduse elavnemist; rõhutab, et neid küsimusi tuleb tähtsustada kõigis ELi 
eelarvest rahastatavates asjaomastes poliitikavaldkondades; 

19. rõhutab, et üldpõhimõttena tuleb ELi tasandil ja liikmesriikide tasandil kavandatud 
algatuste vahel luua koostoime, mis aitab ELi rahastatavate programmide puhul vältida 
asjatut kattumist ja tagab, et ELi algatused täiendavad liikmesriikide tehtavat tööd ja 
muudavad selle tulemuslikumaks;  

20. märgib, et kuna ELile on aluslepingutega antud uued kohustused, mis nõuavad piisavaid 
ja otstarbekohaseid rahalisi vahendeid, et liidul oleks võimalik täita ülemaailmselt rolli ja 
täita juba võetud kohustusi ja saavutada eelkõige 2015. aastaks aastatuhande 
arengueesmärgid; on seisukohal, et liidu välispoliitikas peaks endiselt kõige tähtsamal 
kohal olema naaberriikidega tihedate suhete loomine ning et ELi arenguabi tuleb anda 
seda kõige rohkem vajavatele riikidele, sh ebakindlas olukorras olevatele riikidele, ning 
piirkondadele, kus ELi abi mõju on kõige suurem; 

Suurprojektid 

21. toonitab suuremahuliste infrastruktuuriprojektide, nagu ITER, Galileo ja GMES, 
strateegilist tähtsust; toonitab sellega seoses ELi eelarve ühtsuse põhimõtet, rõhutades, et 
kõik ELi poliitikavaldkonnad ja programmid tuleks lisada mitmeaastasesse 
finantsraamistikku, sest see aitab suurendada selle läbipaistvust, prognoositavust ja sellega 
seotud vastutustunnet; 

22. on kindlalt arvamusel, et nende suuremahuliste projektide rahastamine tuleks ELi eelarves 
tagada, kuid samas tuleks see valdkond hoida muudest vahenditest lahus, et ei tekiks 
võimalikke ülekulusid; 

23. väljendab heameelt komisjoni ettepaneku üle määrata mitmeaastase finantsraamistiku 
määruses Galileo jaoks maksimumsumma, hoides sellega selle projekti eelarveeraldised 
muust rahastamisest lahus; on samuti arvamusel, et ka ITERile ja GMESile ELi eelarvest 
eraldatavad maksimumsummad tuleks kindlaks määrata;  

Rahaliste vahendite parem kasutamine  

24. on kindlalt veendunud, et Euroopa lisaväärtuse põhimõte peaks olema kõigi tulevaste 
kulutuste nurgakivi ning juhinduda tuleb ka tõhususe, mõjususe ja kulutustele vastava tulu 
põhimõtetest, järgides samas subsidiaarsuse põhimõtet, nagu on määratletud Euroopa 
Liidu lepingu artiklis 5 ja kinnistatud protokollis nr 1 riikide parlamentide rolli kohta 
Euroopa Liidus; 

25. märgib, et selle põhimõtte kohaselt on liidul juriidiline kohustus meetmeid mitte võtta, kui 
mingi ettepaneku eesmärke on kas keskvalitsuse, piirkondliku või kohaliku omavalitsuse 
tasandil võimalik piisaval tasemel saavutada liikmesriikide poolt, ning et seetõttu tuleks 
kulutuste puhul alati kohaldada subsidiaarsuse kontrolli; 

26. kordab, et Euroopa lisaväärtuse saavutamine ja usaldusväärse finantsjuhtimise (tõhususe, 
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tulemuslikkuse ja säästlikkuse) tagamine peaksid olema nüüd veel enam kui kunagi varem 
ELi eelarve juhtpõhimõtted, ning võimalikult suurel määral tuleks programmide 
hindamisel kohaldada tipptaseme kriteeriumit, tasakaalustades seejuures hoolikalt pika- ja 
lühiajalist kasu; 

27. toonitab, et vaja on tagada valdkondlike eeskirjade ja finantsmääruse üldraamistiku 
sidusus ning lihtsustamise ja usaldusväärse finantsjuhtimise tasakaal; avaldab heameelt 
komisjoni avaldatud lihtsustamise tulemustabeli üle ja kinnitab, et toetab kindlalt 
lihtsustamiskava; on veendunud, et abisaajate halduskoormust tuleb veelgi vähendada, 
ning nõuab enne siduvate EL eeskirjade vastuvõtmist nn bürokraatiakontrolli tegemist; 

28. on seisukohal, et ELi kulutuste mõjusus sõltub kõigi tasandite usaldusväärsest poliitilisest, 
regulatiivsest ja institutsioonilisest raamistikust; rõhutab, et Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 310 lõike 5 ja artikli 317 kohaselt peavad liikmesriigid eelarvet täitma 
kooskõlas usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõttega; tuletab liikmesriikidele meelde, et 
neil on õiguslik kohutus tagada, et eelarvesse kantud assigneeringute kasutamisel peetaks 
sellest põhimõttest kinni, ning et liikmesriigid peaksid kandma oma osa vastutusest ELi-
poolse rahastamise mõjusamaks muutmisel;  

29. toetab (eel- ja järel-)tingimusi käsitlevate eeskirjade kehtestamist, millega tagatakse see, et 
ELi rahastamine (eriti Ühtekuuluvusfondi, struktuurifondide ning maaelu ja 
kalandusfondide osas) on paremini suunatud strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide 
täitmisele; on seisukohal, et tuleks läbi viia tõhus mõjuhindamine, mille käigus 
kontrollida, kas ülalnimetatud eeltingimusi on järgitud, mis tähendab seda, et kui 
kokkulepitud tingimusi ega eesmärke ei ole täidetud, võidakse rahalisi vahendeid piirata; 
on veendunud, et kui nende täitmine tugineb tõhustatud partnerluse põhimõttele, milleks 
kaasatakse rohkem kohalikke ja piirkondlikke ametiasutusi, siis on nende tingimusi 
käsitlevate eeskirjadega võimalik parandada ELi toetuste õiguspärasust ja mõjusust;  

30. on seisukohal, et enne rahaliste vahendite eraldamist peaks komisjon määrama 
väliseksperdid, kes aitavad oma eriteadmiste abil hinnata majanduskasvu, 
konkurentsivõimesse ja tööhõivesse tehtavaid investeeringuid; on seisukohal, et need 
eksperdid võiksid olla näiteks (kuid mitte ainult) teadusvaldkonna, kontrollikodade või 
haldusasutuste esindajad ja et nende koostatud hinnangud tuleks arutamiseks esitada 
komisjonile ja eelarvepädevatele institutsioonidele; 

31. arvab, et selle kohta, kas ELi rahaliste vahendite eesmärgid on piisaval määral saavutatud, 
peaks komisjon hea tavana esitama toimiva aruandemehhanismi kaudu eelarvepädevatele 
institutsioonidele läbivaatamiseks korrapäraselt aruandeid;  

32. tunneb heameelt pingutuste üle, mida kõik ELi institutsioonid teevad halduskulude range 
kontrolli all hoidmiseks; nõuab tungivalt, et kõik institutsioonid järgiksid kõikjal kus 
võimalik komisjoni eeskuju personali tõhustamisel ja kokkuhoiu saavutamisel; on 
seisukohal, et kui EL soovib oma kodanike silmis usaldusväärseks jääda, peavad 
halduskuludes, mis on ELi kuluvaldkondadest kõige nähtavam, kajastuma liikmesriikide 
praegused pingutused viia avaliku sektori kulutused jätkusuutlikumale tasemele; 

33. on veendunud, et liidu halduseelarve vajab tulemuslikumat analüüsi, mille abil viia see 
praeguste tehnoloogiliste suundumustega kooskõlla ja seda mitte ainult selleks, et võtta 
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arvesse liikmesriikide avalikes teenistustes toimuvaid muutusi, vaid ka selleks, et 
väljendada solidaarsust paljude kodanike finantsolukorraga ELis; märgib sellega seoses, et 
parlament kulutab suuri summasid liikmesriikides olevate välisbüroode ülalpidamiseks, 
kuigi nende vajalikkus on kommunikatsioonivaldkonnas toimunud hüppelise arengu tõttu 
küsitav; 

34. on seisukohal, et EL peaks muu hulgas ka liikmesriikides võetud kokkuhoiumeetmete 
tõttu näitama üles vastutustundlikkust ja võtma kiiresti konkreetseid meetmeid 
parlamendile üheainsa asukoha sisseseadmiseks; 

Kestus 

35. on veendunud, et tulevase mitmeaastase finantsraamistiku kestus peaks paindlikkuse 
suurendamiseks lühem olema; märgib, et praeguse poliitika puhul on summad liiga pikalt 
ette kindlaks määratud, mistõttu on hiljem toimunud sündmustel olnud eelarvelisele 
paindlikkusele vältimatu mõju; on sellega seoses seisukohal, et viieaastane periood viiks 
mitmeaastase finantsraamistiku kestuse paremini kooskõlla institutsioonide ametiajaga, 
mis suurendaks demokraatlikku aruandluskohustust ja vastutust; 

Vahehindamine 

36. toonitab, et mitmeaastase finantsraamistiku määruses on vaja sätestada kohustuslik 
vahekokkuvõte koos siduvat kalendrit sisaldava erimenetlusega, millega tagatakse 
parlamendi järgmise koosseisu täiemahuline osalus;  

Vaja on paindlikumat mitmeaastast finantsraamistikku 

37. on veendunud, et arvestades makromajanduslikku keskkonda ja suuri probleeme, millega 
muutuvas maailmas kokku tuleb puutuda, ning selleks et tagada olemasolevate ELi 
rahaliste vahendite parem ja tõhusam kasutamine, peaks järgmine mitmeaastane 
finantsraamistik võimaldama suuremat paindlikkust, et võtta arvesse muutuvaid asjaolusid 
ja prioriteete, pidades samas kinni eelarvepädevate institutsioonide poolt kokku lepitud 
maksete assigneeringute tasemetest;  

Eelarve ühtsus 

38. tuletab meelde, et ELi eelarve sisaldab kõiki tulusid ja kulusid, mis tulenevad ELi 
institutsioonide pädevuste raames tehtud otsustest, ning selles võetakse eraldi arvesse liidu 
rahastamistegevust laenuandmise ja -võtmise ning tagatiste kujul; 

39. nõuab, et komisjon ja nõukogu annaksid koos liikmesriikide kaupa esitatud jaotusega 
eraldi lisas ülevaate eelarvelistest või finantskohustustest, mille liit või teatavad 
liikmesriigid on võtnud, ja tagatised, mille liit või teatavad liikmesriigid on andnud uute 
Euroopa stabiilsusmehhanismide (nagu Euroopa Finantsstabiilsuse Fond ja Euroopa 
stabiilsusmehhanism ja muud pangandusliiduga seotud projektid); 

Omavahendid 

40. märgib, et ELi toimimise lepingu artiklis 311 sätestatakse, et eelarvet rahastatakse 
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täielikult omavahenditest; on seisukohal, et praegune tulude süsteem on seaduslik ning 
kooskõlas aluslepingu vaimuga; kordab oma vastuseisu komisjoni poolt 29. juunil 2011. 
aastal tehtud seadusandlikele ettepanekutele omavahendite süsteemi reformimiseks, 
sealhulgas finantstehingute maksu ja ELi uusi käibemaksupõhiseid omavahendeid 
käsitlevatele ettepanekutele; 

41. kordab oma kindlat seisukohta korrektsioonimehhanismide kohta; rõhutab, et ettepanekuid 
kehivat süsteemi muuta või kaotada ei toetata; kutsub kõiki asjaga seotud pooli üles 
otsima pragmaatilist lahendust ja keskenduma mitmeaastase finantsraamistiku neile 
valdkondadele, kus on võimalik saavutada konsensus; 

42. kutsub nõukogu üles püüdma eelarve tulude poole osas aluslepingust tuleneva pädevuse 
kohaselt kiiresti ühehäälselt kokkuleppele jõuda; märgib sellega seoses, et parlament, kel 
ei ole peale selle, et temaga tuleb konsulteerida, nõukogu määrusega (millega määratakse 
kindlaks ühenduse omavahendite süsteemiga seotud sätted) seoses mingeid juriidilisi 
õigusi, peab Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 311 kohaselt andma 
rakendusmeetmeid käsitleva nõukogu määruse koha oma nõusoleku; annab kindla 
lubaduse saavutada nõukoguga selles osas aluslepingu asjakohaste sätete kohaselt kiiresti 
kokkulepe; 

Institutsioonidevahelised läbirääkimised 

43. toonitab, et mitmeaastase finantsraamistiku vastuvõtmine eeldab nii Euroopa Parlamendis 
kui nõukogus ranget häälteenamust, ja juhib tähelepanu sellele, kui tähtis on täielikult 
järgida Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 312 lõike 5 sätteid, millega kehtestatakse 
institutsioonidele kohustus võtta kõik vajalikud meetmed finantsraamistiku vastuvõtmise 
hõlbustamiseks; 

44. toonitab, et see saab olema esimene kord, mil mitmeaastast finantsraamistikku käsitlev 
määrus võetakse vastu uute Lissaboni lepingu sätete kohaselt, mis sisaldavad uut 
institutsioonidevahelise koostöö korda, milles on ühendatud tõhus otsustamine ja 
vastavate Euroopa Liidu toimimise lepingus õiguslikult kindlaks määratud õigustega 
arvestamine; 

45. väljendab valmisolekut alustada nõukoguga põhjalikke arutelusid nii mitmeaastast 
finantsraamistikku käsitleva määruse kui ka institutsioonidevahelise kokkuleppe üle ja 
palub, et nõukogu tugevdaks kontakte kõigil tasanditel, pidades silmas Euroopa 
Ülemkogu 22.–23. novembri kohtumist; 

46. märgib, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 312 lõike 5 kohaselt peab parlament 
andma ühehäälse otsusega vastu võetava nõukogu määruse kohta oma liikmete enamusega 
nõusoleku; nõuab tungivalt, et institutsioonid leiaksid vastastikku kasulikud töömeetodid, 
millega tagada, et nad väldivad asjatut eelarvekriisi, mis võib tekitada kahju;  

47. kordab, et Euroopa Liidu toimimise lepingu kohaselt on Euroopa Parlament ja nõukogu 
seadusandlikud organid ja Euroopa Ülemkogul seda ülesannet ei ole; toonitab, et nõukogu 
ja parlamendi vahel peetavad läbirääkimised mitmeaastaseid programme puudutavate 
seadusandlike ettepanekute üle peavad toimuma seadusandliku tavamenetluse kohaselt; 
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48. juhib lõpetuseks tähelepanu sellele, et kui mitmeaastast finantsraamistikku ei ole 2013. 
aasta lõpuks vastu võetud, pikendatakse ülemmäärasid ja teisi 2013. aastale vastavaid 
sätteid nii kauaks, kuni uus mitmeaastane finantsraamistik vastu võetakse; märgib aga, et 
enamike kuluprogrammide õiguslik alus on aegumas, mis tähendab, et komisjon kaotab 
juriidilise õiguse hajutada vahendeid üle kogu mitmeaastase finantsraamistiku; annab 
teada, et sellisel juhul oleks Euroopa Parlament valmis jõudma nõukogu ja komisjoniga 
kiirele kokkuleppele mitmeaastase finantsraamistiku sisemise struktuuri korrigeerimiseks 
vastavalt uutele poliitilistele prioriteetidele; 

49. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Euroopa Ülemkogule, 
nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning muudele 
asjaomastele institutsioonidele ja organitele. 

Or. en 

 
 


