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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

volituse kohta 2016. aasta eelarve projekti kolmepoolseteks läbirääkimisteks
(2015/2074(BUD))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 312 ja 314,

– võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

– võttes arvesse komisjoni poolt xx. juunil 2015. aastal vastu võetud Euroopa Liidu 2016. aasta 
üldeelarve projekti (COM(2015)0000),

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, 
Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid 
finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 
(EÜ, Euratom) nr 1605/20021,

– võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, 
millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–20202,

– võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning 
usaldusväärse finantsjuhtimise kohta3,

– võttes arvesse oma 11. märtsi 2015. aasta resolutsiooni 2016. aasta eelarve koostamise 
üldsuuniste kohta, III jagu – Komisjon4,

– võttes arvesse nõukogu 17. veebruari 2015. aasta järeldusi 2016. aasta eelarve suuniste kohta,

– võttes arvesse kodukorra II osa 8. peatükki,

– võttes arvesse väliskomisjoni, rahvusvahelise kaubanduse komisjoni, kodanikuvabaduste, 
justiits- ja siseasjade komisjoni ning põhiseaduskomisjoni kirju,

– võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit ja teiste asjaomaste komisjonide arvamusi 
(A8-0217/2015),

2016. aasta eelarve projekt: võetud kohustuste täitmine ja prioriteetide rahastamine

1. tuletab meelde, et 11. märtsi 2015. aasta resolutsioonis seadis Euroopa Parlament oma 
2016. aasta eelarvet käsitlevate prioriteetide keskmesse inimväärsete ja kvaliteetsete 
töökohtade loomise ning ettevõtete ja ettevõtluse arendamise aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu tagamiseks kogu liidus koos sisemise ja välise solidaarsusega turvalises 
Euroopas; kordab, et parlament on pühendunud nii juriidiliste kui ka poliitiliste kohustuste 
täitmisele ja kutsub institutsioone veel kord üles oma lubadustest kinni pidama;

1 ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
2 ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
3 ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
4 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0061.
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2. rõhutab sellega seoses asjaolu, et mitmeaastase finantsraamistikuga 2014–2020 sätestati 
ülemmäärad kõigi rubriikide jaoks, kuid nähti ette ka konkreetne ja võimalikult suur 
paindlikkus, et võimaldada liidul täita oma juriidilisi kohustusi, ning erivahendid, et liit saaks 
reageerida täpsustatud ettenägematutele asjaoludele või rahastada selgelt kindlaksmääratud 
kulutusi, millega ületatakse ülemmäärasid;

3. tunneb heameelt asjaolu üle, et komisjoni Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve projektiga 
toetatakse eelmainitud prioriteete, ning teeb ettepaneku suurendada ELi toetust 
investeerimisele, teadmistele, töökohtade loomisele ja majanduskasvule suunatud 
programmidele ning ennekõike sellisele märgilise tähendusega liikuvusprogrammile nagu 
programm „Erasmus+”; on arvamusel, et 2016. aasta eelarveprojekt on tervitatav samm, et 
aidata liikmesriikidel tegeleda struktuursete probleemidega, eriti konkurentsivõime 
vähenemisega; on rahul, et lisaks assigneeringute igati oodatud suurendamisele kogu rubriigi 
3 (Julgeolek ja kodakondsus) ja rubriigi 4 (Globaalne Euroopa) ulatuses võtab komisjon 
endale keeruka ülesande tegeleda selliste uute arengutega nagu kriisid Ukrainas, Süürias ja 
Vahemerel, reageerides ELi ja tema liikmesriikide vajadustele julgeoleku ja rände seisukohast 
ning näidates üles tugevat poliitilist tahet päritolu- ja transiidiriikidele suunatud välistegevuse 
ja eelarveliste kulukohustuste valdkonnas;

4. tunneb heameelt Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) 2016. aasta eelarve 
projekti lisamise ja eriti selle üle, et 8 miljardi euro suuruse EFSI tagatisfondi rahastamiseks 
vajalikud kulutused kaetakse osaliselt kulukohustuste koguvaru kasutuselevõtu kaudu ning ei 
tugineta üksnes programmi „Horisont 2020” ja Euroopa ühendamise rahastu assigneeringutes 
tehtavatele kärbetele; rõhutab, et parlamendi eesmärk oli minimeerida mõju nendele kahele 
programmile nii palju kui võimalik ning et kaasseadusandjate vahel saavutatud kokkuleppega 
vähendati neid kärpeid veel kokku 1 miljardi euro suuruses summas, säästes kärbetest mh 
alusuuringuid; ootab, et lõplik EFSI kokkulepe kajastuks 2016. aasta eelarves kirjaliku 
muutmisettepaneku alusel võimalikult ruttu;

5. tuletab siiski meelde, et otsuse EFSI tagatisfondi moodustamiseks kinnitatavate iga-aastaste 
assigneeringute kohta võtab eelarvepädev institutsioon vastu alles iga-aastase 
eelarvemenetluse käigus; võtab mainitud raamistikus endale kohustuse täiendavalt 
kompenseerida programmi „Horisont 2020” ja Euroopa ühendamise rahastut mõjutavaid 
kärpeid, mis on endiselt märkimisväärsed, selleks et võimaldada asjaomaste programmidega 
täiel määral saavutada eesmärgid, milles lepiti kokku vaid 2 aastat tagasi nende õiguslike 
aluste üle peetud läbirääkimiste tulemusena; kavatseb ühtlasi hoolikalt uurida, kas need 
kärped peaksid koonduma aastatesse 2016–2018, nagu soovib komisjon, või tuleks neid 
jaotada ka aastatele 2019–2020, et minimeerida nende mõju programmidele;

6. peab kahetsusväärseks asjaolu, et ettevõtete konkurentsivõime ning väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate programmi (COSME) kulukohustuste assigneeringuid 2016. aastal 
2015. aastaga võrreldes nominaalselt vähendatakse; rõhutab, et ajal, mil VKEde potentsiaali 
innovaatorite ja töökohtade loojatena on ELi majanduse elavdamise stimuleerimiseks, 
investeerimislünkade vähendamiseks ja liidu heaolu edasiseks kasvuks hädasti tarvis, annaks 
selline assigneeringute vähendamine väga negatiivse signaali; tuletab meelde, et ettevõtluse 
edendamine, liidu ettevõtete, sh sotsiaalettevõtete konkurentsivõime ja turulepääsu 
parandamine ning Euroopa majandusse ja konkurentsivõimesse märkimisväärse panuse 
andvate VKEde rahastamisvõimaluste parandamine on kõigi institutsioonide selged ühised 
prioriteedid, millega on põhjendatud programmi COSME assigneeringute võimalikult kiiret 
rakendamist ja suurendamist viimase kahe aasta jooksul, võttes arvesse asjaomase programmi 
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eelarve täitmise kõrget määra; kavatseb seetõttu tagada, et asjaomase programmi elluviimine 
edeneb 2016. aastal positiivselt;

7. rõhutab taas, et tunneb muret noorte tööhõive algatuse rahastamise pärast, kuna asjaomase 
algatuse näol on tegemist peamise vahendiga liidus noorte tööpuuduse vastu võitlemiseks, mis 
on kõigi Euroopa tasandi otsustajate jaoks esmatähtis; märgib noorte tööhõive algatuse 
täiendavate sihtotstarbeliste assigneeringute võimalikult kiiret rakendamist 2014. ja 2015. 
aastal; väljendab kahetsust, et 2016. aastaks ei kavandata uusi kulukohustusi; tuletab meelde, 
et mitmeaastase finantsraamistikuga on kindlaks määratud kulukohustuste koguvaru, mis 
tuleb alates 2016. aastast teha lisaks ülemmääradele kättesaadavaks majanduskasvu ja 
tööhõive, eriti noorte tööhõive suurendamisega seotud poliitiliste eesmärkide saavutamiseks; 
tuletab sellest tulenevalt meelde, et Euroopa Sotsiaalfondi määruses on sätestatud, et noorte 
tööhõive algatuse vahendid aastateks 2016–2020 võib eelarvemenetluse raames suurendamise 
eesmärgil läbi vaadata; nõuab seetõttu noorte tööhõive algatuse jätkamist, kasutades selleks 
ära kõiki mitmeaastase finantsraamistiku paindlikkust käsitlevaid sätteid, ning kavatseb 
tagada, et 2016. aasta eelarves oleksid ette nähtud selleks vajalikud summad; 

8. märgib, et tänu sellele, et saavutati õigeaegselt kokkulepe kulukohustuste ümberjaotamise 
suhtes mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 raames liikmesriikidega koostöös toimuva 
eelarve täitmise puhul, kuna asjaomased eeskirjad ja programmid võeti vastu hilinemisega, on 
komisjon lisanud oma 2016. aasta eelarve projekti (rubriigid 2 ja 3) 4,5 miljardit eurot 
kulukohustuste assigneeringutena, mida ei saanud 2014. aastal kasutada; tuletab meelde, et 
paranduseelarvega nr 1/2015 võimaldati juba 16,5 miljardit eurot alamrubriigi 1b ning 
rubriikide 2 ja 3 raames 2014. aastast 2015. aastasse üle kanda; rõhutab, et siinkohal on siiski 
tegemist juba kokku lepitud 2014. aasta assigneeringute puhta ülekandmisega, ja hinnates 
2016. aasta eelarve arengut võrreldes 2015. aasta eelarvega, tuleks need assigneeringud 
seetõttu maha arvata; juhib seetõttu tähelepanu asjaolule, et asjaomaste programmide 
kulukohustuste assigneeringuid 2016. aasta eelarve projektis tegelikult suurendatakse;

9. tunneb muret mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 programmitöö perioodi kuuluvate 
uute programmide plaanitust aeglasema käivitumise pärast, mis tuleneb õiguslike aluste ja 
rakenduskavade heakskiitmise hilinemisest, samuti maksete assigneeringute puudujäägist 
2014. aastal; kavatseb uurida, kas taotletud kulukohustuste ja maksete assigneeringutega 
võimaldatakse neid uusi programme ka tegelikult täiskiirusel ellu viia; nõuab tungivalt, et 
komisjon ja liikmesriigid võtaksid kõik vajalikud meetmed programmide elluviimisel 
asetleidnud viivituste heastamiseks;

10. märgib, et ELi 2016. aasta eelarve projekti kulukohustuste assigneeringud on 153,5 miljardit 
eurot (sealhulgas 2014. aasta eelarvest üle kantud 4,5 miljardit eurot) ja maksete 
assigneeringud 143,5 miljardit eurot; juhib tähelepanu sellele, et jättes kõrvale ülekandmiste 
mõju 2015. ja 2016. aasta eelarvele, tähendab see, et kulukohustusi suurendatakse 2015. aasta 
eelarvega võrreldes 2,4 % ja makseid 1,6 %; toonitab, et see assigneeringute üldine mõõdukas 
suurendamine, mille puhul on järgitud mitmeaastase finantsraamistiku seatud suunda ja 
arvestatud inflatsiooni, ei kujuta endast peaaegu mitte mingisugust reaalkasvu, millega 
rõhutatakse kulutuste tõhususe ja tulemuslikkuse olulisust;

11. rõhutab, et komisjon jätab mitmeaastase finantsraamistiku ülemmäärade alla 2,2 miljardi euro 
suuruse kulukohustuste assigneeringute varu (millest 1,2 miljardit eurot on rubriigis 2) ja 1,6 
miljardi euro suuruse maksete assigneeringute varu; tuletab meelde, et kulukohustuste ja 
maksete olemasolevad varud koos teostamata maksetega aitavad moodustada järgnevatel 
aastatel vajaduse korral kasutada olevat koguvaru; märgib, et kulukohustuste koguvaru 
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tehakse kättesaadavaks esmakordselt ja et osa sellest kasutatakse EFSI jaoks; kiidab 
põhimõtteliselt heaks selle, et paindlikkusinstrumenti kavatsetakse kasutada ELi uute 
varjupaiga- ja rändevaldkonna algatuste raames selliste selgelt määratletud kulude 
rahastamiseks, mida ei saa rubriigi 3 piires rahastada; kavatseb kasutada osa allesjäävast 
varust ja mitmeaastase finantsraamistiku asjakohaseid paindlikkust käsitlevaid sätteid kõige 
olulisemate prioriteetide assigneeringute suurendamiseks;

Maksed: usalduse taastamine

12. tuletab meelde, et maksetega seotud puudujääk, mis tuleneb suuresti maksete ülemmäärade 
ebapiisavusest ja alaeelarvestamisest, saavutas enneolematu ulatuse 2014. aastal ja on 2015. 
aastal jätkuvalt terav probleem; kardab, et sellega seatakse jätkuvalt ohtu mitmeaastase 
finantsraamistiku 2014–2020 uute programmide nõuetekohane elluviimine ja karistatakse 
maksete saajaid, eeskätt kohalikke, piirkondlikke ja riiklikke ametiasutusi, kes kannatavad 
majanduslike ja sotsiaalsete piirangute tõttu; toetades küll komisjonipoolset maksete aktiivset 
haldamist, tunneb siiski muret konkursikutsete esitamise edasilükkamise, eelmaksete 
vähendamise ja maksete hilinemise pärast, mis võib avaldada kahjulikku mõju majandusliku, 
sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse eesmärkide saavutamisele; väljendab veel kord oma 
muret nõukogu poolt eelarve lugemise käigus tehtud maksete assigneeringute kärbete üle, mh 
alamrubriigi 1a konkurentsivõime programmides majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks;

13. tunneb heameelt asjaolu üle, et ELi eelarve projektis kajastub ühisavaldus 2015.–2016. aasta 
maksekava kohta, milles Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon kokku leppisid pärast 
olukorra ühist analüüsi ja kolme institutsiooni ühiselt võetud kohustust tegemata maksete 
kuhjumist vähendada; tuletab meelde, et vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 310 peavad 
eelarve tulud ja kulud olema tasakaalus; märgib, et komisjoni hinnangu kohaselt vähendaksid 
eelarveprojektis taotletud maksete assigneeringud maksmata arvete summat jätkusuutlikule 
tasemele, s.o umbes 2 miljardile eurole; lubab seetõttu komisjoni ettepanekut täielikult toetada 
ja ootab, et nõukogu täidaks selles osas endale võetud kohustusi;

14. rõhutab, et Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon on võtnud kohustuse vältida tulevikus 
täitmata maksenõuete jätkusuutmatut kuhjumist aasta lõpule, järgides ja rakendades samas 
täielikult mitmeaastase finantsraamistiku ja iga-aastaste eelarvemenetluste osana saavutatud 
kokkuleppeid; rõhutab veel kord vajadust selle kuhjumise arengut tähelepanelikult ja 
aktiivselt jälgida; väljendab veel kord oma muret, et maksetsüklite eripärad avaldavad 
täiendavat survet maksete assigneeringute tasemele, eriti mitmeaastase finantsraamistiku 
lõpus; tuletab komisjonile meelde maksekava kohta tehtud ühisavalduses võetud kohustust 
arendada välja vahendid keskpika perioodi ja pikaajaliste prognooside tegemiseks ning luua 
varajase hoiatamise süsteem, eesmärgiga esitada esimesed makseprognoosid juba juulis, et 
eelarvepädevad institutsioonid saaksid edaspidi teha otsuseid piisava teabe alusel;

15. tunneb heameelt asjaolu üle, et maksete assigneeringute kogusummas on lõpuks oluliselt 
vähenemas varasemate (2007–2013) programmide lõpuleviimise osatähtsus ja suurenemas 
uute programmide (2014–2020) elluviimise osatähtsus; rõhutab siiski, et 2016. aasta 
eelarveprojektis, eelkõige alamrubriigis 1b, on maksete tase võrreldes kulukohustuste 
tasemega madal, millega kaasneb oht, et praeguse mitmeaastase finantsraamistiku lõpus tekib 
samasugune tasumata maksetaotluste kuhjumine; esitab seetõttu küsimuse, kuivõrd on see 
kooskõlas maksekava pikemaajalise perspektiiviga;

Alamrubriik 1a – Konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks
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16. märgib, et 2015. aastaga võrreldes suurendatakse komisjoni ettepanekuga 2016. aasta kohta 
alamrubriigi 1a kulukohustusi 6,1 % ehk 18,6 miljardi euroni; juhib tähelepanu sellele, et 
kulukohustuste suurendamine on suures osas tingitud EFSI kaasamisest, programmi 
„Erasmus+” ja Euroopa ühendamise rahastu assigneeringute suurendamisest ning vähemal 
määral ka programmide „Toll” ja „Fiscalis”, pettusevastaste meetmete ning tööhõive ja 
sotsiaalse innovatsiooni programmi assigneeringute suurendamisest; pöörab erilist tähelepanu 
ebavõrdsuse vähendamisele õpipoisiõppe ja kõrgema hariduse vahel Euroopas, tagades 
eelkõige võrdse juurdepääsu liikuvusele;

17. peab siiski kahetsusväärseks suurte taristuprojektide ning programmide „Horisont 2020” ja 
COSME assigneeringute vähendamist ning Euroopa ühendamise rahastu transpordiprojektide 
aeglasemat edenemist seoses assigneeringute ümberpaigutamisega EFSI alla; tuletab meelde, 
et komisjoni esialgne ettepanek EFSIga seoses oleks toonud 2016. aastal kaasa programmi 
„Horisont 2020” assigneeringute 170 miljoni euro suuruse kärpe 2015. aastaga võrreldes, 
mistõttu oleks antud vastuoluline signaal programmi suhtes, mis on laialdaselt tunnustatud kui 
kehtiva mitmeaastase finantsraamistiku üks tähtsamaid prioriteete; taunib selle järelmõjusid 
teadustegevuse rahastamisele, sh energia, VKEde, kliima ja keskkonna, sotsiaal- ja 
ühiskonnateaduste valdkonnas; pühendub sellele, et püüda leida täiendavaid võimalusi 
kõnealuste programmide assigneeringute kavandatava kärpimise kompenseerimiseks, 
suurendades eelarvemenetluse käigus assigneeringuid alamrubriigi 1a ülemmäära raames veel 
kasutadaolevast 200 miljoni euro suurusest varust; rõhutab, et investeerimise, teadus- ja 
arendustegevuse ning innovatsiooni rahastamises tuleks keskenduda valdkondadele, milles on 
võimalik saavutada kõige suurem lisaväärtus, näiteks energiatõhususe arendamine, IKT, 
alusuuringute rahastamine ning vähese CO2-heitega ja taastuvenergia tehnoloogiad;

18. kinnitab oma toetust programmile ITER ja võtab endale kohustuse tagada selle vajalik 
rahastamine; väljendab siiski muret, et ITERi muudetud ajakava ja finantsplaani esitlus, mis 
on kavandatud 2015. aasta novembriks, ei võimalda eelarvepädevatel institutsioonidel seda 
uut teavet 2016. aasta eelarvemenetluse käigus arvesse võtta; nõuab tungivalt, et ITER ja selle 
Tuumasünteesienergeetika Arendamise Euroopa Ühisettevõtte esitaksid viivitamata oma 
2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seotud nõutavad aruanded ning võtaksid 
järelmeetmeid vastavalt Euroopa Parlamendi asjassepuutuvatele soovitustele;

19. rõhutab, et maksete assigneeringute varasema alaeelarvestamise tõttu on suurenenud mitmete 
alamrubriigi 1a alla kuuluvate programmide kulukohustuste ja maksete vahe, tuues seeläbi 
kaasa täitmata kulukohustuste järsu tõusu muude rubriikidega võrreldes; väljendab muret selle 
pärast, et komisjon on pidanud vähendama eelmaksete summat, ja mis veel murettekitavam, et 
komisjon on pidanud uusi projektikonkursse ja lepingute allkirjastamisi edasi lükkama; 
märgib, et näiteks programmi „Horisont 2020” puhul on komisjon hinnanud, et 
assigneeringute tavapärase kasutamise korral, kui maksete assigneeringutele ei oleks seatud 
piire, oleks 2014. aasta lõpuks kulutatud üle 1 miljardi rohkem; kuigi tunneb heameelt 
komisjoni pingutuste üle hoida maksetega seotud olukord kontrolli all, kordab, et parlament ei 
aktsepteeri mingil juhul aastateks 2014–2020 ette nähtud programmide elluviimise 
aeglustumist kui viisi tulla toime maksete assigneeringute puudujäägiga;

20. tunneb seetõttu heameelt, et maksete assigneeringuid suurendatakse 2015. aastaga võrreldes 
11,4 % ehk kuni 17,5 miljardi euroni ning 2016. aastal maksete/kulukohustuste suhe paraneb; 
märgib eelkõige seda, et mitmete programmide puhul (Copernicuse programm, programmid 
„Erasmus+” ja „Horisont 2020”, Euroopa ühendamise rahastu transpordiprogrammid, 
tuumaohutuse ja dekomisjoneerimisega seotud programmid) ületavad maksete assigneeringud 
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kulukohustuste assigneeringute taset; 

Alamrubriik 1b – Majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus

21. võtab teadmiseks, et alamrubriigile 1b on ette nähtud 50,8 miljardit eurot kulukohustustena 
(2015. aastaga võrreldes +3,2 %, kui ümberjaotamise mõju neutraliseerida) ja 49,1 miljardit 
eurot maksetena (–4 %), mis jätab kulukohustuste ülemmäära alla väikese, 15,3 miljoni euro 
suuruse varu; tuletab meelde, et ühtekuuluvuspoliitika on ELi põhiline investeerimispoliitika 
valdkond, mille eesmärk on tasandada Euroopa piirkondade vahelisi erinevusi, tugevdades 
majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust; rõhutab, et sellised vahendid nagu 
Euroopa Sotsiaalfond (ESF), Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF), Ühtekuuluvusfond või 
noorte tööhõive algatus on olulise tähtsusega vastastikuse lähenemise edendamisel, 
arenguerinevuste vähendamisel ning kvaliteetsete ja jätkusuutlike töökohtade loomise 
toetamisel; toonitab ELi ühtekuuluvuspoliitika võtmerolli strateegia „Euroopa 2020” 
eesmärkide saavutamisel;

22. rõhutab asjaolu, et 44 % 2016. aastaks kavandatud maksete assigneeringutest katab 
varasemate programmitöö perioodide täitmata maksenõudeid, mis jätab uute (2014–2020) 
ühtekuuluvusprogrammide käivitamiseks maksetena üksnes 26,8 miljardit eurot; on 
seisukohal, et kavandatavate maksete assigneeringute näol on seetõttu tegemist selle 
alamrubriigi jaoks vajaliku absoluutse miinimumiga;

23. tuletab meelde, et 2016. aasta eelarves on vaja 21,6 miljardi euro suurust summat selleks, et 
vähendada perioodi 2007–2013 ühtekuuluvusprogrammide täitmata maksenõuete summat – 
mis 2014. aasta lõpus oli 24,7 miljardit eurot ja 2015. aasta lõpus 20 miljardit eurot – 
2016. aasta lõpuks umbes 2 miljardi euroni, nagu on kirjeldatud komisjoni hinnangus, mis on 
lisatud ühisavaldusele 2015.–2016. aasta maksekava kohta; nõuab tungivalt, et tulevikus 
välditaks sarnast maksmata arvete ebanormaalset kuhjumist, et mitte kahjustada ELi 
usaldusväärsust;

24. rõhutab lisaks oma nõudmisele jätkata noorte tööhõive algatust, et on ülioluline selle 
rakendamise tõhus ja tulemuslik kiirendamine liikmesriikides; ergutab liikmesriike ja 
komisjoni võtma kõiki vajalikke meetmeid selleks, et riiklikud noortegarantiid võimalikult 
kiiresti käivitada, võttes vajaduse korral arvesse Euroopa Kontrollikoja eriaruandes nr 3/2015 
esitatud soovitusi; kordab, et hiljuti heaks kiidetud eelmaksete määra suurendamine 30 %-ni, 
mida Euroopa Parlament tugevalt toetab, sõltub liikmesriikide vahemaksete taotluste kiirest 
esitamisest ühe aasta jooksul, mis peaks teoks saama 2016. aastal; rõhutab, et noorte tööhõive 
algatuse eelmaksete suurendamine ei tohiks negatiivselt mõjutada ESFi muude komponentide 
rakendamist;

Rubriik 2 – Jätkusuutlik majanduskasv: loodusvarad

25. võtab teadmiseks, et rubriigile 2 on ette nähtud 63,1 miljardit eurot kulukohustustena (2015. 
aastaga võrreldes –0,1 %, kui ümberjaotamise mõju neutraliseerida) ja 55,9 miljardit eurot 
maksetena (–0,2 %), mis jätab kulukohustuste ülemmäära alla 1,2 miljardi euro suuruse varu 
ja Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) vaheülemmäära alla 1,1 miljardi euro 
suuruse varu; juhib tähelepanu sellele, et finantsdistsipliini mehhanismi kohaldatakse üksnes 
selleks, et luua reserv põllumajandussektori kriiside puhuks; ootab komisjoni kirjalikku 
muutmisettepanekut, mis on kavas esitada oktoobris ja mis peaks tuginema ajakohastatud 
andmetele EAGFi rahastamise kohta; rõhutab, et assigneeringute ümberpaigutamistega ühise 
põllumajanduspoliitika kahe samba vahel suurendatakse üldiselt maaelu arengu toetamiseks 
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olemasolevat summat; 

26. rõhutab, et 2016. aasta eelarve projektis on arvestatud väiksema vajadusega rahastada 
sekkumisi põllumajandusturgudel kui 2015. aasta eelarves, mis on peamiselt seotud sellega, et 
2015. aastal oli vaja võtta erakorralisi meetmeid seoses Venemaa poolt teatavate ELi 
põllumajandustoodete impordile seatud embargoga; märgib, et komisjoni hinnangul ei ole 
2016. aasta eelarve raames vaja täiendavaid meetmeid võtta; rõhutab eesmärki suurendada 
Euroopa põllumajanduse konkurentsivõimet ja jätkusuutlikkust ning nõuab vahendite 
eraldamist nende eesmärkide saavutamiseks;

27. rõhutab asjaolu, et reformitud ühise kalanduspoliitikaga nähakse ette ambitsioonikas 
õigusraamistik vastutustundliku kalapüügi tagamisega kaasnevate probleemide 
lahendamiseks, sh andmete kogumise kaudu, ja on rahul, et Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfond sai kasu 2014. aasta kasutamata assigneeringute 2015. aastasse ülekandmisest, 
arvestades, et kui ümberjaotamise mõju neutraliseerida, siis asjaomase fondi kulukohustuste 
assigneeringud suurenevad 2016. aastal veelgi; märgib siiski, et maksete puhul tasakaalustab 
uue programmi alustamine varasema programmi järkjärgulist lõpetamist üksnes osaliselt ja 
sellest tulenevalt on assigneeringud 2016. aastal väiksemad; 

28. väljendab heameelt selle üle, et keskkonna ja kliimameetmete programmi LIFE 
assigneeringuid suurendatakse nii kulukohustuste kui ka maksete osas; tervitab esimesi 
samme ELi eelarve keskkonnasõbralikumaks muutmisel ning juhib tähelepanu vajadusele 
seda veelgi kiirendada;

Rubriik 3 – Julgeolek ja kodakondsus

29. tunneb heameelt asjaolu üle, et 2016. aasta eelarve projektis suurendatakse toetust kõigile 
rubriigi 3 programmidele, suurendades kulukohustuste assigneeringuid 2,5 miljardi euroni 
(2015. aastaga võrreldes +12,6 %, kui ümberjaotamise mõju neutraliseerida) ja maksete 
assigneeringuid 2,3 miljardi euroni (+9,7 %); juhib tähelepanu asjaolule, et nii ei jäeta mingit 
varu assigneeringute hilisemaks suurendamiseks ega rubriigi 3 alla kuuluvate katseprojektide 
ja ettevalmistavate meetmete jaoks; on arvamusel, et praeguses geopoliitilises olukorras, eriti 
rändevoogude suureneva surve tõttu, võib sellele mitmeaastase finantsraamistiku selgelt 
väikseimale rubriigile seatud ülemmäärade suurus olla aegunud ning seda küsimust tuleks 
käsitleda mitmeaastase finantsraamistiku valimistejärgse läbivaatamise raames;

30. tervitab komisjoni esitatud Euroopa rände tegevuskava ning kinnitab oma toetust ELi 
vahendite suurendamisele ning koormuse õiglase jaotamise ja solidaarsuse kultuuri 
arendamisele varjupaiga- ja rändeküsimustes ning välispiiride haldamisel; kiidab seetõttu 
Sisejulgeolekufondi ning Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi kulukohustuste 
assigneeringute suurendamist, mis hõlmab Euroopa ühise varjupaigasüsteemi väljatöötamist; 
tervitab komisjoni ettepanekut võtta praegustele Vahemere piirkonna rändesuundumustele 
reageerimiseks kasutusele paindlikkusinstrument 124 miljoni euro ulatuses; soovib teada, kas 
kavandatavad summad on piisavad; rõhutab vajadust neid vahendeid sihtkohas rangelt 
kontrollida;

31. rõhutab, et arvestades liidu lõunarannikule saabuvate inimeste suurt arvu ning suuremat rolli, 
mida Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO) peab varjupaigaküsimuste haldamisel 
täitma, on ettepanek suurendada EASO töötajate arvu vaid kuue inimese võrra selgelt 
ebapiisav; taotleb seetõttu EASO-le 2016. aastaks asjakohast töötajate arvu ja eelarvet, et 
võimaldada ametil tulemuslikult täita talle antud ülesandeid ja tegevusi;
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32. on seisukohal, et komisjon peaks üksikasjalikult hindama ELi rände tegevuskava ja ELi 
julgeoleku tegevuskava raames esitatud meetmete mõju eelarvele ja sellega lisanduvaid 
ülesandeid Europolile, et eelarvepädevad institutsioonid saaksid nõuetekohaselt korrigeerida 
Europoli eelarvevajadusi ja vajalikku töötajate arvu; toonitab Europoli rolli liikmesriikidele 
antava piiriülese toetuse ja teabevahetuse osas; toonitab, et Europolile tuleb tagada 2016. 
aastaks asjakohane eelarve ja töötajate arv, et võimaldada ametil tulemuslikult täita talle antud 
ülesandeid ja tegevusi;

33. on seisukohal, et asjaomaste ametite personali ei tohiks vähendada ega ümber paigutada ning 
et need ametid peavad oma töötajaid asjakohaselt kasutama, et tulla toime suurenenud 
kohustustega;

34. tuletab samuti meelde, et Euroopa Parlament on järjepidevalt väljendanud tugevat toetust 
kultuuri- ja meediaprogrammidele piisavate rahaliste vahendite eraldamisele; tunneb seetõttu 
heameelt programmi „Loov Euroopa”, sh multimeedia meetmete assigneeringute 
suurendamise üle 2015. aasta eelarvega võrreldes, väljendades samas oma reservatsioone 
seoses programmi kultuuri ja meedia osa haldusliku lahutamisega; toetab samuti programmi 
„Kodanike Euroopa” assigneeringute kavandatavat suurendamist, kuna see programm on 
kodanike osalemiseks Euroopa demokraatlikus protsessis ülimalt tähtis; peab Euroopa 
kodanikualgatust ELi osalusdemokraatia jaoks keskseks vahendiks ning nõuab selle nähtavuse 
ja kättesaadavuse parandamist; toonitab kohalikest ja riiklikest meediakanalitest koosnevate 
üleeuroopaliste võrgustike (nt EuranetPlus) positiivset rolli;

35. rõhutab, et toidu- ja söödaohutus, tarbijakaitse ja tervishoid on ELi kodanike jaoks 
esmatähtsad valdkonnad; on seetõttu rahul, et toidu- ja söödaprogrammi, tervishoiuprogrammi 
ja tarbijaprogrammi kulukohustuste assigneeringuid 2015. aasta eelarvega võrreldes 
suurendatakse;

Rubriik 4 – Globaalne Euroopa

36. tunneb heameelt rubriigi 4 üldiselt suurema rahastamise üle, mis ulatub kulukohustuste 
assigneeringute osas 8,9 miljardi euroni (2015. aasta eelarvega võrreldes +5,6 %), jättes 
samas ülemmäära alla 261,3 miljoni euro suuruse varu; märgib, et sellega näidatakse suurt 
solidaarsust kolmandate riikide suhtes; on veendunud, et ELi eelarve on abivajavate 
inimesteni jõudmisel ja Euroopa põhiväärtuste edendamisel olulise tähtsusega; väljendab 
rahulolu, et majanduslikud ja sotsiaalsed raskused, millega EL on viimastel aastatel silmitsi 
seisnud, ei ole kahandanud ülejäänud maailmale osutatavat tähelepanu; on sellegipoolest 
seisukohal, et tõenäoliselt tuleb veelgi suurendada assigneeringuid teatavates prioriteetsetes 
valdkondades, nagu Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahend, sh abi Lähis-Ida 
rahuprotsessi, Palestiina ning ÜRO Palestiina Põgenike Abi- ja Tööorganisatsiooni 
(UNRWA) jaoks, tulenevalt jätkuvast poliitilisest ja humanitaarkriisist meie naabruses ja 
kaugemal;

37. tunneb heameelt komisjoni taotluse üle suurendada kõigi rubriigi 4 programmide maksete 
assigneeringuid (9,5 miljardi euroni, s.t +28,5 %), millega maksed ületavad kulukohustusi 
eelkõige arengu, humanitaarabi ning ELi poolt Palestiinale ja UNRWA-le antava abi osas; on 
veendunud, et selline suurendamine on igati õigustatud seoses vajadusega heastada 
asjaomases rubriigis aastatel 2014 ja 2015 asetleidnud terava maksete puudujäägi mõju, mille 
tõttu komisjon vähendas eelmakseid ja lükkas edasi juriidilisi kohustusi; tuletab meelde, et 
rubriigi 4 raames tuli 2015. aastal maksta 1,7 miljonit eurot viivisintressideks; ootab, et 
kulukohustuste ja maksete vahelist lõhet järg-järgult vähendatakse ning maksmata arvete hulk 
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viiakse tagasi normaalsele tasemele; rõhutab, et selline tegevus on vältimatult vajalik 
kaitsetumas olukorras olevate toetusesaajate finantsilise jätkusuutlikkuse tagamiseks ja 
selleks, et EL oleks rahvusvaheliste organisatsioonide jaoks usaldusväärne partner;

38. on veendunud, et välisrahastamisvahendid võimaldavad mitmekülgsel viisil ja asjakohaseid 
eesmärke järgides tegeleda järgmise aasta eelarve keskmes olevate sisejulgeoleku ja rändega 
seotud probleemide algpõhjustega, osutades eelkõige liidu lõuna- ja idapiirile ning 
konfliktipiirkondadele üldisemalt; juhib eriti tähelepanu arengukoostöö rahastamisvahendile 
ja Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendile, kuid ka poliitikavaldkondadele, mille 
assigneeringuid mõõdukamalt suurendatakse, nagu humanitaarabi, stabiilsuse ja rahu 
edendamise rahastamisvahend, ühine välis- ja julgeolekupoliitika ning demokraatia ja 
inimõiguste Euroopa rahastamisvahend; palub komisjonil selgelt tuvastada valdkonnad, 
millest võib olla abi nende aktuaalsete probleemide lahendamisel ja kus assigneeringute 
võimalikku suurendamist saab tõhusalt ära kasutada; tuletab seoses sellega meelde, kui tähtis 
on osutada abi vaesuse vähendamiseks ja lõplikuks kaotamiseks ning et ELi välisabitegevuse 
keskmes peavad jätkuvalt olema inimõiguste, soolise võrdõiguslikkuse, sotsiaalse 
ühtekuuluvuse kaitsmine ja ebavõrdsuse vastu võitlemine;

39. rõhutab, et Euroopa Investeerimispanga hallatava välistegevuse tagatisfondi jaoks eraldatavat 
summat on 2016. aasta eelarves oluliselt suurendatud, ja märgib, et see on muu hulgas 
tingitud Ukrainale makromajandusliku finantsabi laenude andmise alustamisest;

40. palub komisjonil ja Euroopa välisteenistusel tagada ühtse lähenemisviisi kohaldamine 
strateegiliste riikide, näiteks Ukraina ja Tuneesia puhul, mis saavad mitmetest ELi allikatest 
suhteliselt suurtes summades rahalisi vahendeid; on seisukohal, et ELil on võimalik saavutada 
tugevamat poliitilist ja majanduslikku mõju, tagades ELis ja kohapeal peamiste osalejate 
vahel parema sidususe ja koordineerimise, lihtsustades ja lühendades menetlusi ning pakkudes 
ELi meetmetest selgemat ülevaadet; 

Rubriik 5 – Haldus

41. märgib, et rubriigi 5 alla kuuluvaid kulutusi suurendatakse 2015. aasta eelarvega võrreldes 
2,9 % ehk 8,9087 miljardi euroni ja see summa hõlmab üldiselt institutsioonide halduskulusid 
(+2,2 %) ning pensionide ja Euroopa koolide kulusid (+5,4 %); märgib, et ülemmäära alla on 
jäetud 574,3 miljoni euro suurune varu; rõhutab, et rubriigi 5 osatähtsus ELi eelarves püsib 
stabiilne (5,8 %); tuletab siiski meelde, et selles ei võeta arvesse tehnilist abi, mida loetakse 
tegevuskulude alla kuuluvaks;

Erivahendid

42. kinnitab veel kord, et erivahendid on mitmeaastase finantsraamistiku täielikuks järgimiseks ja 
elluviimiseks otsustava tähtsusega ja neid tuleks nende olemusest tulenevalt arvestada nii 
kulukohustuste kui ka maksete puhul väljaspool ülemmäärasid, eelkõige maksete koguvaru 
arvutamise jaoks; tunneb heameelt selle üle, et hädaabireservile nähakse ette võrdses summas 
kulukohustuste ja maksete assigneeringuid; märgib, et 2016. aasta eelarve projektis on 
hädaabireservi, Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi ja Euroopa Liidu 
Solidaarsusfondi jaoks eraldatud summad üldjoontes stabiilsed või on neid veidi suurendatud;

Katseprojektid ja ettevalmistavad meetmed
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43. rõhutab katseprojektide ja ettevalmistavate meetmete olulisust vahenditena, mille abil 
kujundada poliitilisi prioriteete ning esitada uusi algatusi, mis võivad kujuneda ELi 
püsimeetmeteks ja -programmideks, sh algatusi, mille eesmärk on kajastada ja täiendada 
majanduslikke, keskkondlikke ja sotsiaalseid muutusi ELis; märgib murega, et komisjon ei 
ole väga edukate (eriti rubriigi 3 alla kuuluvate) katseprojektide ja ettevalmistavate meetmete 
jätkamiseks assigneeringuid ette näinud; kavatseb jätkata katseprojektide ja ettevalmistavate 
meetmete tasakaalustatud paketi väljatöötamist; märgib, et praeguses ettepanekus on mõne 
rubriigi raames varu üsna piiratud või isegi olematu, ja kavatseb uurida võimalusi vabastada 
vahendeid võimalike katseprojektide ja ettevalmistavate meetmete jaoks;

Detsentraliseeritud asutused

44. rõhutab, et detsentraliseeritud asutustel on ELi poliitika kujundamisel otsustav roll, ja 
kavatseb hinnata kõigi asutuste eelarvelisi ja personalivajadusi individuaalselt, et tagada 
piisavad assigneeringud ja töötajate arv kõigile asutustele ning eriti neile asutustele, millele on 
hiljuti antud uusi ülesandeid või millel on poliitiliste prioriteetide seadmisest või muudest 
põhjustest tulenevalt suurem töökoormus; on eelkõige otsustanud anda justiits- ja 
siseküsimuste valdkonna asutustele vajalikud ressursid praeguste rändega seotud probleemide 
lahendamiseks; rõhutab veel kord oma vastuseisu ümberpaigutamisreservile ja loodab 
eelarvemenetluse käigus leida lahenduse selleks, et peatada detsentraliseeritud asutuste 
personali täiendavad kärped; kinnitab lisaks oma kavatsust kasutada detsentraliseeritud 
asutusi käsitlevat institutsioonidevahelist töörühma selleks, et jõuda institutsioonide vahel 
ühisele arusaamisele selle osas, kuidas ameteid eelarve seisukohast käsitleda, pidades silmas 
ka 2016. aasta eelarvet käsitlevat lepitusmenetlust;

o

o o

45. nõuab jätkuvate eelarvealaste jõupingutuste tegemist asjakohase koolituse ja ümberõppe 
võimaldamiseks sektorites, kus valitseb tööjõupuudus, ning peamistes suure töökohtade 
loomise potentsiaaliga sektorites, nagu keskkonnasäästlik majandus, ringmajandus, tervishoid 
ja IKT; rõhutab, et 2016. aasta eelarve peaks võimaldama asjakohast toetust sotsiaalse 
kaasatuse edendamiseks ning meetmetele, mille eesmärk on vaesuse kaotamine ja vaesuse ja 
sotsiaalse tõrjutuse all kannatavate inimeste võimestamine; tuletab meelde, et soolise 
võrdõiguslikkuse küsimus tuleks kaasata ELi poliitikavaldkondadesse ja seda tuleks käsitleda 
eelarvemenetluse käigus; nõuab tungivalt, et finantstoetust antaks kõikidele programmidele, 
mille eesmärk on toetada mitmes mõttes ebasoodsamas olukorras olevatele inimestele (nagu 
pikaajalised töötud, puudega inimesed, vähemuste esindajad ning mitteaktiivsed ja lootuse 
kaotanud isikud) mõeldud töökohtade loomist ja nende sotsiaalset kaasamist;

46. tuletab meelde, et seoses sellega, et programmide rakendamine saavutab eeldatavasti 
täiskiiruse, kaasatakse uusi olulisi algatusi investeerimise ja rände valdkonnas, leitakse 
võimalus maksete ja erivahenditega seotud varasemate küsimuste lahendamiseks ning 
võetakse esmakordselt kasutusele mitmeaastase finantsraamistiku uued sätted nt 
kulukohustuste koguvaru kohta, on 2016. aasta eelarvemenetlus proovikiviks nõukogu 
lähenemisviisile maksekava osas ning kehtiva mitmeaastase finantsraamistiku hindamisele; 
tuletab komisjonile meelde tema juriidilist kohustust esitada 2016. aasta lõpuks ülevaade 
finantsraamistiku toimimisest koos õigusakti ettepanekuga vaadata läbi määrus (EL) nr 
1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020; 
tuletab meelde, et paralleelselt selle menetlusega peaks komisjon andma hinnangu ka uutele 
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omavahendite algatustele, vastavalt kõrgetasemelise omavahendite töörühma töö tulemustele, 
mis esitatakse kavakohaselt 2016. aastal;

47. tunnistab laiapõhjalist konsensust, mis on siiani 2015. aasta paranduseelarve projektide 
arutamist ja maksekava üle peetud läbirääkimisi iseloomustanud ning mis näitab ühist soovi 
mitmeaastast finantsraamistikku järgida, rakendada hoolikalt läbi räägitud õiguslikke aluseid 
ja tagada uute programmide rahastamine; nõuab, et jätkuks koostöövaim komisjoni ja kahe 
eelarvepädeva institutsiooni vahel, ning loodab, et see toob lõpptulemusena kaasa lahenduse 
makseviivituste kuhjumise põhjustele, mis sisalduvad eelarvemenetluses; ootab, et samas 
vaimus jätkataks ka 2016. aasta eelarve üle peetavaid läbirääkimisi ning tekkivate ja 
ootamatute tulevaste probleemidega toimetulekuks lahenduste leidmist; 

48. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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LISA I: ÜHISAVALDUS EELARVEMENETLUSE KUUPÄEVADE JA LEPITUSKOMITEE 
TEGEVUSE ÜKSIKASJADE KOHTA 2015. AASTAL

A. Kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahelise eelarvedistsipliini, 
eelarvealast koostööd ning usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva institutsioonidevahelise 
kokkuleppe lisa A osaga lepivad Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon kokku järgmistes 
olulistes 2016. aasta eelarvemenetluse kuupäevades:

1. kolmepoolsed läbirääkimised toimuvad 14. juulil enne nõukogu seisukoha vastuvõtmist;

2. nõukogu püüab oma seisukoha vastu võtta ja Euroopa Parlamendile edastada 38. nädalaks 
(septembri kolmas nädal), eesmärgiga hõlbustada õigeaegse kokkuleppe saavutamist Euroopa 
Parlamendiga;

3. Euroopa Parlamendi eelarvekomisjon püüab hääletada nõukogu seisukoha 
muudatusettepanekute üle hiljemalt 42. nädala lõpuks (oktoobri keskpaik);

4. kolmepoolsed läbirääkimised toimuvad 19. oktoobril enne Euroopa Parlamendis toimuvat 
lugemist;

5. Euroopa Parlamendi täiskogus toimuval lugemisel toimub hääletamine 44. nädalal 
(26.–29. oktoobri täiskogu istung);

6. lepitusperiood algab 29. oktoobril. Lepitusmenetluseks ette nähtud aeg lõpeb 18. novembril 
2015 kooskõlas ELi toimimise lepingu artikli 314 lõike 4 punktiga c;

7. lepituskomitee koosolekud toimuvad 9. novembril Euroopa Parlamendis ja 13. novembril 
nõukogus ning vajadusel võib lepituskomitee uuesti kokku tulla; lepituskomitee koosolekud 
valmistatakse ette kolmepoolsete läbirääkimiste käigus. Kolmepoolsed läbirääkimised on 
kavandatud 11. novembriks. Täiendavad kolmepoolsed läbirääkimised võib kokku kutsuda 21 
päevase lepitusperioodi jooksul.

B. Lepituskomitee tegevuse üksikasjad on esitatud eespool nimetatud institutsioonidevahelise 
kokkuleppe lisa E osas.
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LISA II: ÜHISAVALDUS 2015.–2016. AASTA MAKSEKAVA KOHTA

Tuginedes 2014. ja 2015. aasta eelarvete suhtes saavutatud kokkuleppe osana 2014. aasta 
detsembris kokku lepitud maksekava käsitlevale ühisavaldusele, on kolm institutsiooni andnud 
komisjoni poolt 23. märtsil 2015 edastatud dokumendi alusel ühise hinnangu ELi eelarvest 
tehtavate maksete hetkeolukorrale ja prognoosile.

Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon lepivad kokku järgmises:

1. Ülevaade olukorrast

Euroopa Parlament ja nõukogu võtavad teadmiseks dokumendis „Maksekava elemendid ELi 
eelarve kontrolli alla saamiseks” (lisas) esitatud komisjoni põhjaliku hinnangu kui analüütilise 
aluse aasta lõpu seisuga täitmata maksenõuete suurenenud taseme peamiste põhjuste 
kindlakstegemiseks ning maksmata arvete hulga vähendamise eesmärgi saavutamiseks, 
keskendudes eelkõige 2007.–2013. aasta ühtekuuluvuspoliitika programmide rakendamisele.

a) Varasemates eelarvetes kinnitatud maksete assigneeringute piirangud koos 
ühtekuuluvusprogrammide rakendamise tsükliga on põhjustanud täitmata maksenõuete 
jätkusuutmatu kuhjumise aasta lõpuks, saavutades 2014. aasta lõpuks enneolematu taseme – 
24,7 miljardit eurot. Institutsioonid tunnistavad siiski, et 2014. ja 2015. aasta eelarvete suhtes 
tehtud rasked otsused on kuhjumise suures osas stabiliseerinud.

b) Lisaks on maksete puudujääk aeglustanud ka muude rubriikide 2014.–2020. aasta 
programmide rakendamist, eriti seoses varasematest kulukohustustest tulenevate lepinguliste 
kohustuste täitmisega, vältides seeläbi hilinenud maksetelt viiviste maksmise ohtu, ja seda 
ajal, kui võtmetähtsusega programmid peaksid andma panuse majanduskasvu ja töökohtade 
loomisesse Euroopas ja liidu rolli tagamisse rahvusvahelisel areenil.

2. Prognoos

c) Euroopa Parlament ja nõukogu võtavad teadmiseks komisjoni esitatud 2015. ja 2016. aasta 
prognoosi: analüüs näitab, et 2007.–2013. aasta ühtekuuluvusprogrammidega seotud ja aasta 
lõpu seisuga kuhjunud täitmata maksenõudeid peaks olema võimalik vähendada 2016. aasta 
lõpuks umbes 2 miljardile eurole, võttes arvesse eelkõige seda, et ühtekuuluvusprogrammid 
on jõudmas lõppjärku, ja tingimusel, et 2016. aasta eelarves kinnitatakse piisavad 
makseassigneeringud. See peaks võimaldama vältida tagasilööke ja tarbetuid viivitusi 2014.–
2020. aasta programmide rakendamisel.

d) Euroopa Parlament ja nõukogu rõhutavad oma pühendumist 2007.–2013. aasta 
ühtekuuluvusprogrammidega seotud täitmata maksenõuete jätkusuutmatu kuhjumise 
järkjärgulisele kaotamisele. Nad kohustuvad tegema täielikult koostööd, et kinnitada 2016. 
aasta eelarves selline makseassigneeringute tase, mis võimaldaks selle eesmärgi saavutada. 
Nad võtavad oma aruteludes arvesse praeguse prognoosi, mida komisjon kajastab ja täpsustab 
oma 2016. aasta eelarveprojekti prognoosides.

e) Komisjon jätkab kuhjumisega seotud arengu tähelepanelikku jälgimist ja teeb vajaduse korral 
ettepaneku asjakohaste meetmete võtmiseks, et tagada maksete assigneeringute korrapärane 
edenemine, mis oleks kooskõlas kinnitatud kulukohustuste assigneeringutega.
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f) Kolm institutsiooni tuletavad meelde, et nad kohustuvad jälgima aktiivselt maksete täitmisega 
seotud olukorda kogu 2015. aasta jooksul. Oma korrapärase arvamuste vahetuse osana 
kinnitavad nad oma soovi korraldada 26. mail, 14. juulil ja 19. oktoobril sihtotstarbelised 
institutsioonidevahelised kohtumised, et tagada jätkusuutlik eelarve koostamise protsess. 
Selles osas tuleks nendel institutsioonidevahelistel kohtumistel käsitleda ka pikemaajalisi 
prognoose seoses maksete eeldatava arenguga praeguse mitmeaastase finantsraamistiku 
lõpuni, mille suhtes komisjonil palutakse vajaduse korral esitada alternatiivseid stsenaariume.

g) Komisjon esitab 2007.–2013. aasta programmide olukorra jälgimise hõlbustamiseks juulis ja 
oktoobris aruanded eelarve täitmise kohta, nii võrreldes jooksva aasta kuuprognoosidega kui 
ka eelnenud aastaga selle kuupäeva seisuga, samuti täitmata maksenõuete seisu muutumise 
kohta alamrubriigis 1b.

h) Soovides vältida tulevikus sellist kuhjumist, paluvad Euroopa Parlament ja nõukogu 
komisjonil jälgida tähelepanelikult 2014.–2020. aasta programmide rakendamist ja seada sisse 
varajase hoiatamise süsteem. Selle tulemuse saavutamiseks töötab komisjon välja asjakohased 
vahendid, et anda eelarvemenetluse käigus jooksvaid prognoose tehtud maksete kohta 
(alam)rubriikide lõikes (alam)rubriikide 1b, 2 ja 5 puhul ning programmide lõikes 
(alam)rubriikide 1a, 3 ja 4 puhul, keskendudes aastatele N ja N+1, sealhulgas juhtida 
tähelepanu maksmata arvete ja täitmata kulukohustustega seotud arengule; neid prognoose 
ajakohastatakse regulaarselt eelarveliste otsuste ja asjakohaste arengute põhjal, mis mõjutavad 
programmide makseprofiile; makseprognoosid esitatakse juulis, institutsioonidevahelise 
kokkuleppe lisa artikli 36 punktis 3 ette nähtud ja makseid käsitlevate 
institutsioonidevaheliste kohtumiste raames.

i) See peaks võimaldama eelarvepädevatel institutsioonidel võtta õigeaegselt vastu vajalikud 
otsused, et vältida tulevikus täitmata maksenõuete jätkusuutmatut kuhjumist aasta lõpuks, 
järgides ja rakendades samas täielikult mitmeaastase finantsraamistiku ja iga-aastaste 
eelarvemenetluste osana saavutatud kokkuleppeid.
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ANNEX TO THE ANNEX II: ELEMENTS FOR A PAYMENT PLAN TO BRING THE EU 
BUDGET BACK ONTO A SUSTAINABLE TRACK

Table of Contents

Executive summary ..............................................................................................................................7
1. Background.................................................................................................................................12
2. State of play at the end of 2014 ..................................................................................................14

2.1. Implementation at the end of 2014 .....................................................................................14
2.2. Mitigating measures taken in 2014.....................................................................................15

3. Terminology ...............................................................................................................................16
3.1. Project cycle .......................................................................................................................16
3.2. Outstanding commitments (RAL) ......................................................................................17
3.3. Cash flow constraints vs. shortage of payment appropriations ..........................................18
3.4. Backlog of outstanding payment claims at year-end..........................................................18

4. Heading 1b: evolution of backlog and outlook ..........................................................................19
4.1. Implementing the structural funds 2007-2013 ...................................................................19
4.2. Payment claims profile for the 2007-2013 programming period .......................................21
4.3. Components and types of backlog......................................................................................23
4.4. Outlook for 2007-2013 payments (claims) in 2015 and 2016............................................28
4.5. Payment claims expected for 2016.....................................................................................29
4.6. Summary of information used to calculate the payment claims and the backlogs.............30
4.7. Payment at closure..............................................................................................................31

5. Other headings: outlook for the 2007-2013 programmes...........................................................32
5.1. Overview ............................................................................................................................32
5.2. Shared management programmes in heading 2 and 3 ........................................................33

5.2.1.Heading 2 ...............................................................................................................33
5.2.2.Heading 3 ...............................................................................................................34

5.3. Direct management programmes in heading 1a and 4 .......................................................35
5.3.1.Heading 1a .............................................................................................................35
5.3.2.Heading 4 ...............................................................................................................42

6. Outlook for 2014-2020 programmes ..........................................................................................44
7. Conclusions ................................................................................................................................44
Annex 1: information sent by the Commission on 15 December 2014 .............................................45
Annex 2: Heading 1b: latest forecasts from Member States ..............................................................46



RR\1066896ET.doc 19/107 PE560.602v02-00

ET

Executive summary

The increasing gap between the authorised payment appropriations and the past commitments taken 
by the European Institutions has been one of the main developments regarding the implementation 
of the EU budget, in particular since 2012. This payments gap has led to a number of negative 
consequences in the different areas of expenditure and most notably to a growing backlog of 
outstanding payment claims for the 2007-2013 Cohesion policy programmes (heading 1b), 
which reached an unprecedented peak at the end of 2014.

This growing backlog of outstanding payment claims is due to the intersection of the peak in the 
2007-2013 programme cycle with the drop in 2014 in the payment ceiling of the multiannual 
financial framework (MFF), in a general environment of public finance consolidation at national 
level. Two different factors are therefore key to understand this evolution. 

Firstly, the cyclical increase of payment claims driven by the sustained implementation of the 
2007-2013 Cohesion policy programmes, to be paid in the first years of the 2014-2020 MFF. 
After a slow start of the programmes in 2007-2009, resulting (inter alia) from the effects of the 
financial crisis and counter measures taken, implementation has accelerated since 2012, with 
payment claims increasing yearly to a historic record of EUR 61 billion in 2013 in the field of 
Cohesion policy, driven by deadlines for implementation and the automatic decommitment rules set 
out in the Cohesion policy legislation5. 

It has been difficult to accommodate such a steep increase in payment claims for the 2007-2013 
Cohesion policy in the EU budget, with other programmes at cruising speed, a lower ceiling for 
payments in 2014, and against the backdrop of ongoing fiscal consolidation in Member States. 

Indeed, the second key factor to explain this development is the significant reduction in the 
payment ceilings in the new MFF, which is particularly sharp (EUR 8 billion lower) in 2014. The 
resulting shortage of payment appropriations affects not only Cohesion (heading 1b), but also other 
areas of expenditure and in particular the policy areas of Growth and Jobs (heading 1a), Global 
Europe (heading 4) and Security (heading 3). 

In order to face this challenge, the Commission put in place measures to ensure an active 
management of the scarce payment appropriations, namely: speeding up action to recover any 
undue amounts; limiting idle amounts on fiduciary accounts; reducing pre-financing percentages; 
making best use of maximum payment deadlines allowed; postponing calls for proposals/tenders 
and related contracting and giving higher priorities to countries under financial assistance. 

Moreover, the budgetary authority was timely informed of the different challenges and 
developments and different amending budgets were proposed to increase the authorised payment 
appropriations.

5 This results from the so-called "N+2" / "N+3" rules whereby payments have to be made within two (N+2) or 
three (N+3) years after the corresponding commitments have been made. At the end of 2013, the two 
decommitment rules applied at the same time.
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Despite the reinforcements in payment appropriations through amending budgets authorised by 
Parliament and Council6, and despite the active management of available payment appropriations 
by the Commission, the backlog of outstanding payment claims has kept growing: for the 2007-
2013 Cohesion policy alone it reached EUR 24.7 billion at the end of 20147. 

Thanks to the mitigating measures undertaken by the Commission, the build-up of a backlog 
was to a large extent contained in the other policy areas managed directly by the Commission. 
Most of the payment appropriations available in 2014 were used to honour contractual obligations 
stemming from the previous programming period and thus minimise penalties for late payments, 
which nonetheless showed a fivefold annual increase (to EUR 3 million)8. While these actions 
avoided larger negative financial impact for the EU budget, they entailed shifting a number of 
payments due-dates to 2015, with an impact on legitimate expectations from stakeholders who may 
have had to postpone the start of their project and/or to temporarily co-finance it to a higher degree. 

The closure stage of the 2007-2013 Cohesion programmes is approaching. In 2014, the total level of 
payment claims received decreased to EUR 53 billion (from EUR 61 billion in 2013). In their latest 
forecasts (January 2015), Member States expect to submit payment claims of around EUR 48 
billion in 2015 and EUR 18 billion in 2016. However, these figures cannot be taken at face value, 
since in 2015-2016 there will be a capping of payable claims at 95% of the whole financial 
envelope of the programme as established by the relevant legislation9. The resulting payable 
claims for 2015 are estimated by the Commission at some EUR 35 billion and up to EUR 3.5 
billion for 2016.

The 2015 budget authorises almost EUR 40 billion in payment appropriations for the 2007-2013 
Cohesion policy. This budget will cover both backlog payments (EUR 24.7 billion consuming 62% 
of the 2007-13 Cohesion policy budget) and new claims arrived in due time to be paid (estimated at 
EUR 35 billion). As a result, the backlog at the end of 2015 is estimated to decrease to a level of 
EUR 20 billion.

At this stage, the Commission estimates that up to EUR 23.5 billion will be needed to cover the 
remaining payment claims before the closure and to phase out the backlog. In its Draft Budget 
2016, the Commission will fine-tune the payment appropriations for heading 1b, in order to ensure 
that this is achieved together with a proper implementation of the 2014-2020 programmes. 

6 The total additional payment appropriations authorised through amending budgets amounted to EUR 6.7 billion 
in 2012, EUR 11.6 billion in 2013 and EUR 3.5 billion in 2014.

7 The backlog of outstanding payment claims for the 2007-2013 Cohesion programmes at year-end increased from 
EUR 11 billion in 2011 to EUR 16 billion in 2012, EUR 23.4 billion in 2013, and EUR 24.7 billion in 2014.

8 It is to be noted that for shared management policies such as Cohesion policy (where the Commission reimburses 
Member States’ expenditure), interest for late payments does not apply.

9 The remaining 5% is to be paid at the programme closure, which will take place in 2017-2019, after the 
Commission's assessment that the programme has been implemented successfully and that no correction needs to 
be made.
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Budget year 2015 for the Cohesion policy (EUR billion)

Payment appropriations available in Budget 2015 (1) 39.5

- Of which end-2014 backlog (2) 24.7

- Of which forecasts 2015 capped at 95% threshold (3) ~35

Expected backlog end-2015 (4)=(1)-(2)-(3) ~20

Budget year 2016 for the Cohesion policy (EUR billion)

Expected backlog end-2015 (1) ~20

Maximum remaining payment claims expected to be received in 
2016 before closure

(2) ~3.5

Maximum payment claims to be covered in the 2016 budget (3)=(1)+(2) ~23.5

Likewise, the level of payment appropriations to be proposed for the other policy areas in the 2016 
budget should allow to meet obligations stemming from past commitments and minimise the risk of 
late interest payments, but also to ensure an adequate level of implementation and contracting for 
the 2014-2020 programmes. 

The multi-annual character of a significant share of the EU budget explains the existence of a time 
gap between the moment when the commitment is recorded and the actual payment against this 
commitment. The build-up of a structural volume of outstanding commitments (known as "RAL", 
the French acronym of "reste à liquider") is therefore normal and expected. Given the legal 
deadline for the payment of claims by the Commission10, the year-end concentration of claims 
linked to the requirement to avoid decommitment and possible interruptions, a certain amount of 
outstanding payment claims at year-end is considered as 'normal'. However, the growing size of the 
backlog over the last few years has reached 'abnormal' levels11, which pre-empt a significant and 
growing share of the budget of the following year and are not sustainable in terms of sound 
financial management. 

The Commission estimates that about half of the backlog of outstanding payment claims in 
Cohesion policy at the end of 2013 and 2014 was 'abnormal', this means linked to the shortage of 
payment appropriations authorised in the budget, creating a 'snowball effect'. With the closure stage 
approaching, lower payment levels will be needed in 2015 and 2016 and the backlog will 
automatically decrease. The level of interruptions and suspensions is also foreseen to decrease as 
the programmes are reaching the closure. With payment appropriations of some EUR 21.5 billion 
for the 2007-2013 programmes in 2016, the backlog is forecasted to be around EUR 2 billion at the 
end of 2016. 

10 Cohesion policy legislation provides for a regulatory deadline of 60 days. 
11 Definition of normal and abnormal backlog is in section 3.4 and 4.3.
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Cohesion policy programmes 2007-2013: evolution of the backlog of outstanding payment 
claims at year-end 2007-2016

The need for phasing out the 'abnormal' backlog which has built up has been acknowledged 
by the two arms of the budgetary authority, the Council and the European Parliament, which 
jointly agreed during the negotiations on the 2015 budget to "reduce the level of unpaid bills, with a 
particular focus on cohesion policy, at year-end down to its structural level in the course of the 
current MFF" and "engage to implement, as of 2015, a plan to reduce the level of unpaid bills 
corresponding to the implementation of the 2007-2013 programmes to the commonly agreed level 
by the mid-term review of the current multiannual financial framework" .

This document provides a solid basis for a common understanding by the two arms of the 
Budgetary Authority, which are expected to endeavour to take decisions that allow the phasing out 
of the 'abnormal' backlog of unpaid bills for 2007-2013 programmes by the end of 2016.

This payment plan also provides the opportunity to draw some lessons on the budget management 
for the future:
1. The agreement on amending budget 2/201412 at the end of 2014 was very important to largely 

stabilise the backlog of outstanding payment claims at a level which can be phased out over 
two years. The institutions have taken their responsibility in the face of a very difficult fiscal 
situation in many Member States. 

2. Measures of active budget management taken by the Commission have proven indispensable 
to deal with a shortage of payment appropriations in many policy areas. These measures will 
need to be maintained as long as necessary in order to avoid disproportionate disruptions for 
beneficiaries and/or the payment of penalty interest. 

3. Although there is a recurrent cycle in the implementation of Cohesion policy programmes, the 
size of peaks and troughs can be smoothened by implementing programmes as quickly as 
possible at an early stage in the programming period. This is especially desirable in the 
current economic conditions when investment is badly needed to stimulate economic recovery 
and competitiveness.

4. Regular submission of claims is needed. Member States should avoid unnecessary 
administrative delays in sending their payment claims throughout the year. Regular 

12 The amending budget 2/2014 was originally presented as draft amending budget 3/2014.
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submission of claims improves budgetary management and helps minimising the backlog at 
year-end. 

5. On the other hand, sufficient budgeting of payment appropriations is a necessary condition to 
properly implement the budget and avoid the accumulation of an unsustainable level of 
outstanding payment claims at year-end. In addition to this, the "specific and maximum 
flexibility", mentioned in the European Council conclusions and the statement of President 
Barroso in February 2013, will need to be applied in order to comply with Union's legal 
obligations. Furthermore, decisions of the budgetary authority should, as much as possible, 
allow for a smooth payment profile over the duration of the MFF.

6. Forecasting capacity has to be reinforced. In addition to the various analyses already 
provided13, the Commission will further improve its medium and long-term forecasts in order 
to identify at an early stage, to the extent possible, likely problems. In particular it will inform 
the two arms of the budgetary authority as soon as it identifies any developments in the 
implementation of the 2014-2020 programmes which present a risk for a smooth payment 
profile.

1.

13 Monthly reports on interim payments and pending claims, Budget Forecast Alert (twice a year) 
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Background 

Since 2011, the Commission has been confronted with a growing level of outstanding payment 
claims at the end of the year, despite the full use of the payment ceilings in 2013 and 2014 and the 
recourse to the contingency margin for payments in 2014. While virtually all the payment 
appropriations authorised in the annual budgets have been used up, the backlog of outstanding 
payment claims at the end of the year for the Cohesion policy (heading 1b) and specific 
programmes in other headings (such as heading 4 "global Europe") has increased steadily. 

The Commission has followed up on the invitation from Parliament and Council to monitor the 
situation throughout the year and ad-hoc inter-institutional meetings have taken place over the last 
years to share the assessment on the state of play. Since 2011, the Commission had to present draft 
amending budgets (DAB) aimed at increasing significantly the level of payment appropriations to 
address payment shortages. Initial lower levels of authorised payment appropriations have led to 
recurrent DABs, which have made more complex the decision-making process on the draft budget, 
which should be the main subject for Conciliation. Amending budgets were voted late, increasing 
the difficulty to manage the payment process. 

Against the backdrop of consistently higher levels of commitment appropriations, the graph below 
illustrates the increasingly tight annual payment budgets and ceilings and the progressive reduction 
of the gap between payment ceiling and the voted appropriations, culminating in the need to use the 
contingency margin in 2014. 
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In December 2014, in the framework of the agreement reached on the 2014 and 2015 budgets, the 
European Parliament and the Council agreed the following joint statement:

The institutions agree to the objective to reduce the level of unpaid bills, with a particular 
focus on cohesion policy, at year-end down to its structural level in the course of the current 
MFF.

In order to reach this objective:

 the Commission agrees to present, along with the joint conclusions on Budget 2015, a 
most up to date forecast of the level of unpaid bills by end 2014; the Commission will 
update these figures and provide alternative scenarios in March 2015 when a global 
picture of the level of unpaid bills at the end of 2014, for the main policy areas, will be 
available;

 on this basis, the three institutions will endeavour to agree on a maximum target level of 
unpaid bills at year-end which can be considered as sustainable;

 on this basis and while respecting the MFF Regulation, the agreed financial envelopes 
of the programmes as well as any other binding agreement, the three institutions will 
engage to implement, as of 2015, a plan to reduce the level of unpaid bills 
corresponding to the implementation of the 2007-2013 programmes to the commonly 
agreed level by the mid-term review of the current multiannual financial framework. 
Such a plan will be agreed by the three institutions in due time before the presentation of 
the draft budget 2016. Given the exceptionally high level of unpaid bills, the three 
institutions agree to consider any possible means to reduce the level of those bills. 


Every year, the Commission agrees to accompany its draft budget by a document evaluating 
the level of unpaid bills and explaining how the draft budget will allow for the reduction of 
this level and by how much. This annual document will take stock of the progress made so 
far and propose adjustments to the plan in line with updated figures.

As an immediate follow-up to the joint statement, on 15 December 2014 the Commission presented 
an updated forecast of the level of outstanding payment claims by end 2014, which is set out in 
Annex 1. 

The present document provides an overview of the state of implementation at the end of 2014, 
focussing on the backlog of the 2007-2013 programmes of the Cohesion policy, in view of reducing 
it to an agreed level by the mid-term review of the current multiannual financial framework in 2016. 
The document also addresses the evolution of the backlog of the other headings, although the 
problem of backlog is much less acute in terms of absolute size than in heading 1b: the backlog of 
outstanding payment claims in other headings at the end of 2014 stood at some EUR 1.8 billion.
2.
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State of play at the end of 2014

2.1. Implementation at the end of 2014 

At the end of 2014, the implementation of payment appropriations (before carryovers) 
amounted to EUR 134.6 billion (99% of the final authorised appropriations in the 2014 
budget). The under-implementation of payments (after carryovers) is the lowest ever recorded 
at amounted to EUR 32 million, as compared to EUR 107 million in 2013 and EUR 66 million 
in 2012. Such a high level of implementation, despite the late adoption of draft amending 
budget 3/2014, is a confirmation of the tight constraints imposed on payment appropriations, 
particularly for the completion of the 2007-2013 programmes. In many cases, the 
corresponding budget lines were also reinforced with appropriations initially foreseen for 
paying the pre-financing of newly adopted 2014-2020 programmes. 

During 2014, the payment appropriations for the 2007-2013 Cohesion programmes were 
reinforced by EUR 4.6 billion, of which EUR 2.5 billion through draft amending budget 
3/2014, EUR 0.6 billion through the end-of-year transfer14 and EUR 1.5 billion through 
internal transfers from the 2014-2020 programmes. These reinforcements contributed to 
stabilising the backlog of the 2007-2013 Cohesion programmes at the end of 2014.

A large amount of unused commitment appropriations were carried over or reprogrammed to 
2015, not only for the Cohesion policy but also for the programmes under rural development 
(heading 2) and the migration and security funds (heading 3). As a consequence, the amount of 
outstanding commitments (RAL) decreased to EUR 189 billion at the end of 2014, a reduction 
of EUR 32 billion in comparison with the RAL at the end of 2013. However, this decrease is 
somewhat artificial as it results mostly from the under-implementation of the commitment 
appropriations for 2014-2020 programmes carried over and reprogrammed to 2015 and later 
years, when it will "reappear". Had all appropriations for the new programmes been committed 
in 2014, the RAL would have remained much closer to the 2013 level (EUR 224 billion).

14 DEC 54/2014.
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The graph below shows the evolution of the level of RAL over the period 2007-2014 and the 
projection for the level of RAL at the end of 2015, for the budget as a whole, as well as for 
programmes under shared management in headings 1b, 2 and 3 and the other 
programmes/headings. As shown in the graph, the overall level of RAL at the end of 2015 is 
expected to return to a level comparable to that at the end of 2013. However, the graph also 
shows the distinction between the programmes under shared management in headings 1b, 2 
and 3, for which the RAL at the end of 2015 is expected to go down compared to 2013, and the 
other programmes/headings, for which the RAL at the end of 2015 is expected to go up.

2.2. Mitigating measures taken in 2014

On 28 May 2014, the Commission presented its draft amending budget 3/2014, requesting 
additional payment appropriations for 2014. After a lengthy adoption process, DAB 3/2014 
was finally approved on 17 December 2014. Awaiting the adoption of the amending budget, 
during the year 2014 the Commission has put in place a series of mitigating measures in order 
to honour legal obligations stemming from past commitments while launching the new 
generation of programmes, within an exceptionally tight budgetary framework.

So as to implement the agreed policies with the appropriations authorised in the budget, the 
Commission followed an approach of actively managing the budget, bearing in mind three 
main principles:

 Minimise the financial impact for the EU budget of interests for late payments and 
potential liabilities;

 Maximise the implementation of programmes;
 Minimise the potentially negative impact of decisions on third parties and the economy as a 

whole.
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Accordingly, the measures to ensure an active management of the scarce payment 
appropriations included the following: pro-actively recovering any undue amounts; limiting idle 
amounts on fiduciary accounts; reducing pre-financing percentages; making best use of 
maximum payment deadlines allowed; postponing calls for proposals/tenders and related 
contracting.

These mitigating measures helped the Commission to protect its status as a first-class investor 
and its reputation as a reliable and secure partner. The Commission managed to minimise, as far 
as possible, the negative effects of payment shortages, for instance in terms of limiting the 
amount of interests on late payments. Despite an almost fivefold increase compared to 2013, the 
amount of interests paid at the end of 2014 still remains limited (EUR 3 million). The relative 
sharper increase for heading 1a (Competitiveness for Growth and Jobs) and heading 4 (Global 
Europe), as shown in the table below, illustrates the pressure on payment appropriations. 

Interests paid on late payments (in EUR)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Heading 1a 294 855 157 950 173 748 329 615 137 906 243 748 1 047 488

Heading 1b 1 440 5 324 6 220 11 255 31 726 71 620 103 960

Heading 2 27 819 1 807 9 576 15 713 61 879 30 991 61 985

Heading 3 13 417 59 852 48 673 50 397 29 375 13 060 7 252

Heading 4 250 204 178 468 257 818 1 266 425 335 820 247 786 1 797 825

Heading 5 43 915 442 678 237 367 60 825 142 254 46 187 8 614

Total 631 651 846 079 733 403 1 734 230 738 960 653 392 3 027 124

Interest for late payments in Cohesion policy (heading 1B) is not significant as shared 
management represents the major part of this heading and shared management does not lead to 
late interest. However, in terms of credibility, the non-respect of the regulatory deadlines for 
shared management policies is highly prejudicial.

3. Terminology

This section explains a number of definitions used in this document. 

3.1. Project cycle 
Before approving an operational programme or a project, the Commission reserves the 
appropriations by creating a commitment on a budget line for a defined amount. This 
transaction consumes part of the authorised commitment appropriations. 
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Very often, the signature of the contract for the project or the approval of the operational 
programme leads to a certain level of pre-financing, which allows the beneficiary to start the 
project without borrowing. Reaching defined milestones allows the beneficiary to submit 
interim payment claims and to be reimbursed for expenditure incurred linked to the 
programme. 

However, in the case of major programmes such as research (Horizon 2020), the structural 
funds, the European Fisheries Fund and rural development, once a certain stage of 
implementation is reached, interim payment claims no longer lead to payments as they are 
covered by the pre-financing. Furthermore, a percentage of the total funds committed for the 
project or the programme is only paid at the closure when the Commission has verified that all 
the work has been carried out in accordance with the initial agreement. If that is not the case, 
the funds are partly decommitted. In certain cases, the Commission may also issue recovery 
orders to recover payments which were not justified. 

3.2. Outstanding commitments (RAL)

Outstanding commitments are usually referred to as 'RAL' from the French acronym for "Reste 
à Liquider". It is the part of a commitment that has not been consumed by any payment at a 
given point in time. In multiannual projects, commitments are made at the start of the project 
with a limited pre-financing while interim payments are made at a later stage, when the project 
is being implemented and the final payment is made at closure.

A large part of the EU budget concerns investments, whose implementation is spread over a 
number of years. The difference between commitment and payment appropriations authorised 
in the annual budget determines the change in the overall level of RAL. In turn, the speed at 
which commitments grow and the pace of programme implementation determine the normal 
evolution of RAL. However, the RAL further increases when insufficient payment 
appropriations are budgeted, regardless of the pace of implementation. In this latter case, the 
effect is to increase the level of outstanding payment claims at the end of the year. 

The ratio between RAL and the commitments of the year is a good indicator to compare the 
size of the RAL of specific programmes with their financial envelope. For example, 
programmes and actions with an annual character, such as Erasmus or Humanitarian Aid, have 
a RAL/commitments ratio below one, which indicates that most commitments are paid within 
a year. Cohesion programmes, on the other hand, typically have a RAL/commitments ratio 
between 2½ and 3, which reflects the impact of the automatic decommitment rules set out in 
the legislation (the so-called "N+2" / "N+3" rules, see section 4.1 below). Certain programmes 
under heading 4 have a higher ratio, due to the complex cycle of negotiations linked to 
implementation. In its payment requests, the Commission takes these indicators into account.
3.3.
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Cash flow constraints vs. shortage of payment appropriations

The Commission cash-flow is mostly determined by the amounts called in from Member 
States on a monthly basis according to the own resources rules. The Commission is not 
allowed to borrow money to cover cash-flow shortages. Cash-flow constraints may lead to 
temporary delays in payments to beneficiaries of EU funds despite the fact that sufficient 
payment appropriations are authorised in the budget for the financial year. This may happen, 
usually in the first part of the year, because the sum of outstanding payment claims at the end 
of the previous year and those to be paid in the first months of the current year (for instance for 
the European Agricultural Guarantee Fund) are larger than the maximum monthly inflow of 
own resources made available to the Commission. As the backlog from the previous year is 
phased out and the monthly inflow of resources continues later in the year, the cash-flow 
constraint is no longer binding in the following months of the year. 

Cash flow constraints at the beginning of the year are amplified by the shortage of payment 
appropriations, since the monthly call for funds is based on the revenue provided for in the 
authorised budget as it stands, before the adoption of amending budgets increasing the level of 
payments, which usually takes place towards the end of the year. 

Depending on the precise date of adoption (i.e. before or after 16 November of the year in 
question), the corresponding additional call for own resources to cover the additional payment 
appropriations authorised in amending budgets adopted at the end of the year might lead to 
cash availability only in the beginning of the next financial year, leading to possible difficulties 
in implementing the amending budgets in the same year. 

3.4. Backlog of outstanding payment claims at year-end

At the end of every year, there is a backlog of outstanding payment claims, i.e. claims that 
have been sent by the beneficiaries of EU funds and need to be paid within a defined delay (in 
general in less than 2 months) but that have yet not been paid15. That is because of one of the 
following three reasons: 
a) Ongoing interruptions/suspensions: Payments were interrupted/suspended for certain 

beneficiaries/programmes. Interruptions of payments are normally short term formal 
actions by which the Commission delays the payment waiting for missing information or 
checks of the management and control system.

b) Timing: Payment claims not paid because they were transmitted in the very last days of 
the year, leaving insufficient time for processing before year-end. 

c) Lack of credits: Payment claims unpaid because authorised payment appropriations on 
the relevant budget line were exhausted.

15 Unpaid amounts resulting from the reduction of pre-financing rates to a rate below the legal/normal minimum 
are not included in the current definition of "outstanding payment claims": however, for a number of 
programmes, some reduction of pre-financing rates has been implemented in 2014 (in some case already in 
2013) in order to postpone payments to a later date.
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Part of the backlog is considered “normal” (see points a and b). The growth of the "abnormal" 
backlog of outstanding payment claims, most of which is in Cohesion policy, is associated 
with the shortage of payment appropriations (point c), whereas the cash-flow constraints in the 
beginning of the year (see section 3.3 above) also have an impact. Section 4 further develops 
the case of the Cohesion policy. 

4. Heading 1b: evolution of backlog and outlook 

This chapter looks at the specific case of the Cohesion policy (heading 1b). First, it sets out the 
main features of the structural funds and it explains how specific events in the past or in relation 
with the legislation created the present difficult situation. It then explores how a "normal" backlog 
could be defined and provides a detailed analysis of the situation at the end of 2014.

4.1. Implementing the structural funds 2007-2013 

Structural funds 2007-2013: main features

Projects financed out of heading 1b are organised in operational programmes. These 
operational programmes are proposed by Member States, and negotiated and adopted by the 
Commission at the beginning of the period for the whole duration of the period. Each 
operational programme is implemented in shared management through individual projects. 
This means that Member States implement the funds. The Commission participates in 
monitoring committees, where it has an advisory role in the project selection and monitors 
project implementation through annual implementation reports. 

Programmes are co-financed by the EU budget; this means that the Commission does not pay 
the entire cost of the programme. Member States must find "match-funding" to finance part of 
the programmes. 

Once a programme is adopted, the European Union has contracted a legal obligation for the 
whole period. The Commission committed automatically the appropriations on an annual basis 
before the end of April from 2007 to 2013, based on the financial plan of the programme and 
not on the actual implementation of the projects of the programme. While the EU payments 
can never exceed the EU budget commitments, expenditure is eligible from the beginning of 
the period (i.e. even before the adoption of the programme) until the end of the eligibility 
period. 

After the approval of the programme, the Commission pays pre-financing. These payments are 
made automatically to the Member State and remain at its disposal until its clearing at the 
closure. 

As the implementation of the various projects is ongoing, the Member States submit interim 
payments through their certifying authority. The interim payment claims are paid by the 
Commission based on the co-financing rate in force and provided that no interruption or 
suspension is decided. 
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This mechanism works as long as the total of pre-financing paid by the Commission and 
interim payment claims submitted by Member States for the programmes does not reach 95% 
of the share of the allocation of the programmes. Once this threshold is reached, the Member 
State may still send its payment claims but they are used to clear any outstanding prefinancing. 
The remainder will be settled at closure of the programme. Member States need to justify 
eligible expenditure to cover the amount of pre-financing received at the beginning of the 
period and the amount retained for closure (5% of the total allocation). 

After the end of the eligibility period, a period of 15 months is then foreseen to prepare and 
submit the closure documents to the Commission and request the final payment to be settled. 
Before the final payment can be done, the Commission examines the closure package (i.e. 
closure declaration, Final Implementation Report and final claim). Given that these documents 
are expected by 31 March 2017, the decision on the closure (and the related final payments) 
will occur between 2017 and 2019. 

Based on the outcome of this exercise, the 5% retained for the closure are used to pay the 
outstanding payment claims. Otherwise, the Commission does not pay the full amount at the 
closure. The amount that is not paid will be decommitted. If corrections are higher than 5%, 
the Commission will recover the amount unduly paid.

The N+2/N+3 rule

The N+2/N+3 rule was first established for the programming period 2000-2006. The rule 
foresees that a commitment made at year N has to be covered by the same amount of pre-
financing and interim payment claims before 31 December N+2 (N+2 rule). For example, a 
commitment made in 2012 has to be fully covered by payment claims before 31 December 
2014. The amount not covered is decommitted, which means that the Member State loses the 
funding. At present, however, there is no history of significant N+2/N+3 decommitments in 
the entire history of the structural funds.

The purpose of the rule is to ensure financial discipline in managing the EU funds. As 
commitments are made automatically once a programme has been approved, the rule obliges 
the Member States to implement the projects in a dynamic manner and to avoid problems at 
the very end of the cycle. Its existence also enables having a smoother profile of payments by 
obliging the Member States to submit payment claims at regular intervals. However, as 
explained in the next chapter, "softening" of the rule, especially in the wake of the financial 
crisis of 2008, reduced its regulatory effect.

This rule is at the source of the year-end concentration of payment claims: Member States have 
to send their payment claims before 31 December midnight, through a specific IT system. 
Although they are legally required to send their claims regularly throughout the year16, 
experience form the past shows that many wait for the last weeks to send large amounts. 
4.2.

16 Art. 87 of CR 1083/2006: " …requests for interim payments are grouped together, as far as possible, on 
3 separate occasions a year"
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Payment claims profile for the 2007-2013 programming period
Main drivers of the payment cycle

At the beginning of the period, significant amounts of pre-financing are paid, followed during 
some years by a relatively low level of interim payments as programmes set up their structures 
and start implementation of projects. As the N+2/N+3 rule only begins to produce its effects at 
the earliest at the end of the third year of the programming period, there is no pressure at the 
start of the framework to submit claims. Moreover, the pre-financing still covers a large part of 
the commitments made at the beginning of the programming period. About 2-3 years before 
the end of the programming period, the annual level of interim payments begins to increase as 
programmes reach maturity and payments claims are at cruising speed. A peak is observed at 
the end of the period/beginning of the following programming period, followed by a decrease 
to nearly zero in the following years when programmes reach the 95% threshold. As 
mentioned above, closure payments are made between one and three years after the end of the 
eligibility period.

Derogations

Three developments in the legislative framework applicable to the 2007-2013 programming 
period amplified the cyclical character level of interim payments:
1. The switch from N+3 to N+2. As part of the global compromise establishing the 2007-

2013 MFF, the new Member States as well as Greece and Portugal were submitted to a 
N+3 rule for the 2007-2010 commitment tranches and then to an N+2 rule until the end 
of the period. This means that by the end of 2013, these Member States had to cover 
two commitment tranches: the 2010 tranche and the one of 2011. Of course, Member 
States did not wait necessarily until the decommitment deadline to implement the 
programmes and to submit their payment claims, so there was not a doubling of 
payment claims in 2013. Nevertheless, this rule reinforced strongly the peak of 2013 
with a spill-over effect on the following years through the accumulation of a growing 
backlog. 

2. The Member States were required to carry out a compliance check on their control 
systems for the funds. The results of the compliance check had to be approved by the 
Commission. Interim payment claims could be submitted, but only reimbursed by the 
Commission following approval of the compliance assessment. While most of the 
programmes were adopted in 2007, the submission of claims (or at least their 
reimbursements by the Commission) was delayed, with nearly no interim payment 
made in 2008.

3. As a response to the financial crisis, there were strong calls from Member States to 
neutralise the 2007 commitment tranche for the N+2/N+3 rule. This was accepted by 
the Commission but instead of postponing the decommitment threshold of the 2007 
tranche by one year, the N+2/N+3 rules were weakened further through an unanimous 
vote in Council to spread the obligation related to 2007 tranche in six sixths over the 
whole period. This so-called "Greek rule" made it possible to submit fewer payment 
claims in the beginning of the period, balanced by more payment claims at the end of 
the period.
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In addition, also in response to the crisis, the eligibility period of expenditure for the 2000-
2006 programmes was extended from late 2008 to 2009 (by modifying the Commission 
decision approving the programme) and therefore Member States continued to focus on the 
implementation of the 2000-2006 programmes. As a result, implementation of 2007-2013 
programmes and the related submissions of 2007-2013 interim payment claims were 
delayed.

Comparing the 2000-2006 programmes with the 2007-2013 programmes

Whereas the 2007-2013 programming period switched from N+3 to N+2 at the end of the 
fourth year, the 2000-2006 programming period only had an N+2 rule, albeit with some 
adjustments in 2004 because of the accession of 10 Member States.

The chart below compares the cumulated interim payments for the 2000-2006 period which 
were made over the years 2001-2007 as a percentage of the total envelope, with the 
cumulated interim payments for the 2007-2013 programmes which were made from 2008 to 
2014, again as a percentage of the total envelope. 

Chart 1: Annual pattern of cumulative interim payments (with 1-year time-lag): 2000-
2006 (EU-15) vs. 2007-2013 period (% of total envelope excluding pre-financing)

As shown in the chart, the cumulative payments for the 2007-2013 programmes consistently 
remained below the level experienced in the 2000-2006 period, albeit with a catching up 
towards the end of the period. This delayed profile for the 2007-2013 programmes resulted 
from the combination of factors set out above. It explains the under-execution of payment 
appropriations and the payment ceiling at the beginning of the period, as the payment profile 
for the 2000-2006 programmes had been used as reference for establishing the ceilings. 
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However, when the payment claims started catching up at a later stage, the payments were 
strongly constrained by the level of authorised payment appropriations and/or by the 
payment ceiling which led to building up of the backlog. 

Evolution of backlog 2007-2014

The following chart17 shows the evolution of the backlog for the 2007-2013 programmes 
over the period 2007-2016.

Chart 2: Cohesion policy programmes 2007-2013: evolution of the outstanding 
payment claims at year-end (in EUR billion) 

As shown in the chart, the backlog for the 2007-2013 programmes started to increase in 2011, 
when it reached a level of EUR 11 billion, and arriving at a peak of EUR 24.7 billion in 2014. 
As explained below, the projections show a still high level of the backlog at the end of 2015, 
before returning to a "normal" and sustainable backlog at the end of 2016. 

4.3. Components and types of backlog

Over the year, the Commission receives the following payment claims for the structural funds:

a) Eligible payment claims that are covered by payments in the course of the year. 
b) Payment claims that have already been covered by the pre-financing at the beginning of 

the programming period and that are consequently not followed by additional payments.
c) Payment claims which can only be paid after the closure will have to wait until the 

Commission and the beneficiary reach an agreement on the closure.
d) Payment claims not paid because they were transmitted in the very last days of the year, 

too late to be processed before year-end.
e)

17 Identical to the one included in the executive summary.
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Payment claims which are interrupted/suspended for certain beneficiaries. Suspensions or 
interruptions of payments are normally short term formal actions by which the 
Commission delays the payment waiting for missing information or checks of the 
management and control system.

f) Payment claims unpaid at year-end because authorised payment appropriations on the 
relevant budget line were exhausted.

g)
The last four categories (from c to f) remain outstanding claims at year-end, but the backlog 
includes outstanding payment claims according to reasons d, e and f. A certain level of 
outstanding payment claims at the end of the year is considered 'normal' when they 
correspond to reason d and e. The "abnormal" backlog only includes outstanding payment 
claims according to reason f. 

The following chart illustrates the flow of payment claims for heading 1b, from the 
submission by the Member States via the identification of "payable claims" to the "normal" 
and "abnormal" backlog. 

Year-end concentration of claims and time to pay

There is a very high concentration of payment claims sent by Member States in the month of 
December, ranging from 27% to 35% of the annual total over the period 2011-2014. For 
each payment claim received, the Commission needs to carry out controls before proceeding 
with the disbursement. The larger the number of claims received in the last weeks of the 
year, the higher the risk of claims not being reimbursed before the end of the year.

For this reason, the Commission regularly encourages Member States to send their claims 
more regularly throughout the year.
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The following chart shows the monthly evolution of the submission of payment claims for 
the 2007-2013 programmes between 2011 and 2014.

Chart 3a: Monthly pattern of cumulative interim payment claim submission for 2007-
2013 period (in % of total)

This chart above shows clearly a recurrent very steep increase of the request of payment 
claims at the end of the year. 

Chart 3b: Concentration of payment claims submission during the last two months of 
the year (percentage received in November and December) between 2011 and 2014
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The charts illustrate that more and more claims have arrived late in the year, due to the 
growing pressure of the N+2 rule. The removal of the N+3 rule in 2013 meant that all 
Member States had an N+2 rule except Romania, Slovakia and Croatia. It had a major 
impact on the volume of claims received in that year. The amount of claims arriving too late 
to be paid in the year depends on the total amount of claims received in the year and on its 
profile within the year. 

Impact of interruptions and suspensions 

The Commission uses a number of preventive mechanisms to protect the EU budget before 
it makes payments to Member States when it is aware of potential deficiencies. These are 
especially valuable for improving control systems in the Member States and thus reducing 
the need for future financial corrections by the Commission.

As a consequence, some payment claims are not immediately payable as they have been 
interrupted or suspended by the Commission pending improvements in the control systems 
to be made. While most of these claims will ultimately not be rejected, they cannot be paid 
immediately. 

In accordance with the regulation18, the Commission may:

 interrupt the payment deadline for a maximum period of 6 months for 2007-13 
programmes if there is evidence to suggest a significant deficiency in the functioning 
of the management and control systems of the Member State concerned; or if the 
Commission services have to carry out additional verifications following information 
that expenditure in a certified statement of expenditure is linked to a serious 
irregularity which has not been corrected.

 suspend all or part of an interim payment to a Member State for 2007-13 
programmes if there is evidence of serious deficiency in the management and control 
system of the programme and the Member State has not taken the necessary 
corrective measures; or if expenditure in a certified statement of expenditure is 
linked to a serious irregularity which has not been corrected; or in case of serious 
breach by a Member State of its management and control obligations. Where the 
required measures are not taken by the Member State, the Commission may impose a 
financial correction.

Estimating the "normal" backlog 

As explained before, the "normal" backlog is the total of the claims that are interrupted or 
suspended and the claims that arrive too late to be paid in the year. Claims arriving during 
the last ten calendar days of the year can be considered as claims arriving too late to be paid 
as the Commission must have sufficient insurance that it will be able to fully execute the 
appropriations available in the budget. However, some of the claims interrupted or 
suspended are also part of the claims arriving too late to be paid and should not be counted 
twice. 

18 Articles 91 and 92 respectively of Regulation 1083/2006 for programming period 2007-2013.
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Accordingly, the "normal" backlog will grow with the total number of claims received over 
the year and its relative concentration over the last days of the year. 

For the 2010-2014 period, the chart below gives an overview of the payment claims 
received, the backlog at year-end and the claims arriving too late to be paid or suspended. 

Chart 4 Heading 1b: Claims, backlog, suspensions 2010-2014

Over the last three years (2012-2014), the "normal" backlog (i.e. payment claims received in 
the last ten days of the year or interrupted or suspended claims even if they have been 
received before the last ten days) can be estimated at about half the value of the total 
backlog reached at the end of each year. The other half was linked to the shortage of 
payment appropriations authorised in the budget, which has created a "snowball effect"19.

With the declining level of claims expected in 2015 and 2016, the expected reduction of 
cases interrupted/suspended and the absence of pressure from the N+2 rule at end 201520, 
the "normal" backlog is also expected to decline sharply.

4.4.

19 Due to the cash-flow constraints in the first months of the year (see section 3.3 above), part of the backlog might 
not be paid within the regulatory deadlines at the beginning of the year. 

20 Except for Croatia, Romania, Slovakia
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Outlook for 2007-2013 payments (claims) in 2015 and 2016 

2015 and 2016 estimate based on Member States' forecasts

The Regulation governing the 2007-2013 Funds21 requires Member States to send the 
Commission a forecast of their likely interim payment claims for the year N and the year N+1 
at the latest by 30 April of year N. During the last years, Member States have agreed to update 
of this information in September of year N, in order to assess more accurately the growing 
level of outstanding payment claims (backlog) and the significant concentration of payment 
claims submitted in the last months of the year. 

However, the new Regulation governing the 2014-2020 Funds22 requires the Member States to 
send their forecast of interim payment applications for the year N and N+1 by 31 January of 
year N (with an update by 31 July). This new deadline has been applied on voluntary basis by 
Member States in 2015 for their 2007-13 programmes on the basis of a request of the 
Commission, confirmed in December 2014. According to the data received by the Commission 
as at 3 March 2015, Member States currently estimate to submit around EUR 48 billion of 
payment claims (both payable and non-payable) in 2015 and around EUR 18 billion in 201623. 

21 Article 76 of Council Regulation (EC) No 1083/2006 of 11 July 2006 laying down general provisions on the 
European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and repealing 
Regulation (EC) No 1260/1999 (OJ L 210, 31.7.2006, p. 25).

22 Article 112 of Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 
2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, 
the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and 
Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European 
Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council 
Regulation (EC) No 1083/2006 (OJ L 347, 20.12.2013, p. 320).

23 The forecasts submitted by Member States in January 2015 did not cover all operational programmes. For these 
cases, the Commission has used the forecasts received last September. Such an extrapolation of missing Member 
States' forecasts is not possible for 2016, since the forecasts submitted in September 2014 covered 2014 and 
2015 only (not yet 2016). This means that the forecast for 2016 includes only the operational programmes for 
which the Member States transmitted the information and might have to be revised upward when the missing 
information is transmitted.
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As previously explained, not all payment claims will directly result in payments because of the 
need to take into account the "95% ceiling" in payments set by Article 79 of Regulation 
1083/200624. As more and more programmes reach the "95% ceiling", this correction will 
become far more significant in 2015 and later years. Consequently, the actual figures of the 
expected payable claims are lower than those forecasted by Member States, because the claims 
above the 95% ceiling are considered at closure only. Based on these capped forecasts, the 
Commission expects to receive a total amount of payable payment claims of around EUR 35 
billion in 2015. The corresponding figure for 2016 is currently around EUR 3 billion. This 
amount for 2016 will become more precise (and could be slightly higher) once Member States 
submit missing data or revise transmitted data for some operational programmes. 

Annex 2 provides more details regarding the Member States' forecasts of payment claims to be 
submitted in 2015 and 2016 for the 2007-2013 Cohesion programmes.

Commission estimate based on execution

At the end of 2014, the total amount of pre-financing and interim payments made was EUR 
266.1 billion. The total envelope for the programmes of the Cohesion policy 2007-2013 is 
EUR 347.3 billion. Taking into account the decommitments already made so far and the 
decommitment risk due to the implementation of the N+2/N+3 rule at the end of 2014 but still 
pending confirmation (a total maximum amount of some EUR 0.9 billion since the beginning 
of the period), the maximum amount still to be paid is around EUR 80.3 billion. However, 5% 
of the amounts of each programme have to be paid only at the closure (EUR 17.3 billion). 

Consequently, the expected level of interim payment claims still to be paid in 2015 or the 
following years is around EUR 63 billion or 18% of the total envelope, which includes the 
backlog at the end of 2014 (EUR 24.7 billion). The maximum level of payable new payment 
claims to be received in 2015 or in the following years, before the closure, is EUR 38.3 billion. 
If an amount up to EUR 35 billion of payment claims are to be received in 2015, the remaining 
amount of up to EUR 3.5 billion would be received in 2016. 

24 Article 79 of Council Regulation (EC) No 1083/2006 lays down that "The cumulative total of pre-financing and 
interim payments made by the Commission shall not exceed 95% of the seven-year contribution from the Funds 
to the Operational Programme; the remaining 5% will only be paid at the closure of the Operational 
Programme."



PE560.602v02-00 42/107 RR\1066896ET.doc

ET

Estimated backlog at the end of 2015 based on corrected Member States' forecasts

The level of payment appropriations authorised in the 2015 budget is EUR 39.5 billion. This 
amount will cover both the pre-2015 backlog (EUR 24.7 billion) and the new claims 
(estimated at EUR 35 billion). Consequently, the expected backlog at the end of 2015 would 
amount to EUR 20 billion, of which at least about half of it or about EUR 10 billion would 
remain as abnormal backlog. 

In EUR billion 

Backlog end 2014
(adjusted)

Member States' forecasts 
of 2015 claims corrected 
by 95% threshold

Payment appropriations 
authorised in the 2015 
budget

Forecasted backlog 
end 2015

24.7 ~35 39.5 ~20

4.5. Payment claims expected for 2016 

As set out above, the backlog at the end of 2015 is expected to be around EUR 20 billion, 
provided Member States' forecasts prove accurate. Furthermore, up to EUR 3.5 billion of 
payable claims are still expected before the closure of the programmes. Given this relatively 
limited amount of payment claims and since there will be no N+2 pressure anymore, there is 
no reason to assume that a large amount of these payment claims will arrive too late to be paid 
in 2016. 

The Commission will fine-tune its request in the 2016 Draft Budget, taking into account the 
"normal" backlog at the end of 2016. This "normal" backlog – covering the very late 
submission of claims and the remaining interruptions/suspensions – would however be very 
low compared to previous years, since the level of new claims to be received in 2016 is also 
very low and the Commission expects Member States to correct deficiencies and submit 
"clean" claims. It could be in the order of magnitude of EUR 2 billion. This "normal" backlog 
at year-end 2016 will therefore have to be covered in the 2017 budget. The amount to be 
included in the 2016 budget would therefore be around EUR 21.5 billion.
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4.6. Summary of information used to calculate the payment claims and the backlogs

The following table summarizes the information on the envelope of the programme, the 
expected use of the budget appropriations available in the budget 2015 and the maximum 
payment claims expected in 2016.

Outstanding interim payments 2015-2017 (EUR billion)

Envelope of the programme (1) 347.3

- Of which pre-financing and interim payments made until end-
2014 (2) 266.1

- Of which reserved for closure (5%) and decommitments made (3) 18.2

Maximum amount of payable interim payments (2015-2017) (4)=(1)-(2)-(3) ~63.0

- Of which backlog end-2014 (outstanding payment claims) (5) 24.7

- Of which maximum amount of payable interim payments in 
2015-2017 (6)=(4)-(5) 38.3

Budget year 2015, EUR billion

Appropriations available Budget 2015 (1) 39.5

- Of which end-2014 backlog (2) 24.7

- Of which forecasts 2015 corrected by 95% threshold (3) ~35

Expected backlog end-2015 (4)=(1)-(2)-(3) ~20

Budget year 2016, EUR billion

Expected backlog end-2015 (1) ~20

Maximum remaining payment claims expected to be received in 
2016 before closure 

(2) ~3.5

Maximum payment claims to be covered in the 2016 budget (3)=(1)+(2) ~23.5
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4.7. Payment at closure

The closure of structural funds has its own payment dynamics. Each Member State sends its 
closure documents by programme at the latest by 31 March 2017. The Commission informs 
the Member State of its opinion on the content of the closure declaration within five months of 
the date of its receipt, provided that all information has been submitted in the initial closure 
document25. As a rule, payments for the closure will occur only after 2016. The total amount 
reserved for the closure (5% of the overall allocation) is EUR 17.3 billion, but the level of 
payments will be influenced by the quality of implementation of the programme during the 
whole period. Possible closure decommitments in the Cohesion policy may reduce the needs 
for payments. 

As an indicative estimate, for the period 2000-2006, the percentage of de-commitment at 
closure was 2.6% of the total envelope for the European Social Fund (ESF) and 0.9% for the 
European Regional Development Fund (ERDF). However, for ESF there are still some EUR 
0.5 billion of RAL that is related to problematic cases with irregularities, and consequently the 
Commission estimates that the final percentage of decommitments at the closure will be 
around 3% for that Fund. The Commission does not exclude that decommitments at closure 
could be higher than in the past period so the above mentioned estimate should be considered 
as a prudent indication. 

Closure requests are not taken into account in the analysis of the reduction of the normal part 
of the backlog, as most of them are paid in 2017-2019 or subsequent years and will in any 
event not all lead to payments, since unduly paid amounts will first be cleared before the final 
payment will be made. 

25 Article 89 of Council Regulation (EC) No 1083/2006 of 11 July 2006 laying down general provisions on the 
European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and repealing 
Regulation (EC) No 1260/1999 (OJ L 210, 31.7.2006, p. 25).
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5. Other headings: outlook for the 2007-2013 programmes 

5.1. Overview

Following the detailed analysis of the specific case of the Cohesion policy (heading 1b) as set 
out in section 4 above, this section looks at the situation in the other headings, which can be 
summarised as follows: 

- Appropriations for the European Agricultural Guarantee Fund (heading 2) are non-
differentiated whereby payments and commitments are budgeted at the same level. 
Consequently, there is no backlog at year-end;

- The management of Rural Development, the European Fisheries Fund (heading 2) and the 
Asylum, Migration, Borders and Security funds (heading 3) is shared with Member States, 
in a manner similar to Cohesion policy. Whereas Rural Development so far had no backlog, 
this is not the case for the other funds;

- Most of the other programmes (headings 1a and 4) are managed by the Commission. In view 
of payment shortages, many of these programmes have been subject to the mitigating 
measures which the Commission has put in place during 2014 (and in some case already in 
2013), ranging from reduction of pre-financing (with due consideration of the type and 
financial soundness of implementing partners, recipients and beneficiaries), to postponement 
of final payments or budget support payments, abstaining from launching new 
commitments, and delaying contracting. Most of these mitigating measures, however, only 
postpone the time of disbursement, while commitments still have to be honoured.

The table below provides an overview of the evolution of the backlog for headings 1a and 4. 
Whereas there is a clear upward trend for the backlog for heading 4, which in 2014 reached its 
highest level in recent years, the evolution of heading 1a is less clear.

Backlog at year-end (in EUR million)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Heading 1a 1 679 507 291 628 604 567 551 541

Heading 4 172 178 284 226 387 367 389 630

5.2.
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Shared management programmes in heading 2 and 3

5.2.1. Heading 2

European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) 

There is no backlog for the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) as the fund is 
based on non-differentiated appropriations. 

European Agricultural Fund for Rural development (EAFRD) 

So far there has been no backlog for Rural Development: the Commission has always been 
able to pay all payment claims in time. Taking into account the size of the Rural Development 
programme and the 95% rule which also applies, the maximum level of interim payments 
which might still be paid before the closure is around EUR 8.7 billion for the 2007-2013 
period. The payment appropriations authorised in the 2015 budget for the 2007-2013 
programmes amount to EUR 5.9 billion. The remaining amount of EUR 2.8 billion is due to be 
paid in 2016, following the submission by the Member States of the final quarterly declaration, 
due in January 2016. 

The total amount reserved for the closure is around EUR 4.8 billion. The actual amount to be 
paid will depend on the decommitments. As an illustration, by applying the 1.5% rate of 
decommitments experienced during of the previous 2000-2006 closure period, some EUR 1.5 
billion would be decommitted. Closure payments are expected to take place between 2016 and 
2019.

European Fisheries Fund (EFF) 

The EFF management mode is similar to the Cohesion policy (heading 1b). However, since it 
has no N+3 rule, the EFF did not encounter the specific problem of the transformation of the 
N+3 rule to the N+2 rule between the commitment tranche 2010 and the commitment tranche 
2011. Moreover, it did not have the "Greek rule" either, although the start of the programmes 
was also slightly delayed by the obligations related to the management and control systems. 
Nevertheless, in recent years, the EFF backlog has been very important. At the beginning of 
2014, the level of the backlog was at the level of the voted payment appropriations for the 
programmes 2007-2013.
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As to the timing of payment claims during the year, throughout 2010-2014 two-thirds of the 
annual payment claims were received in the months November and December. The following 
chart shows the level of the backlog from 2011 to 2014 for the programmes 2007-2013 of the 
EFF together with the initial payment appropriations of the following year.

The main reason behind the reduction of the EFF backlog at the end of 2014 has been the 
redeployment of all available payment appropriations within the budget chapter (including all 
payment appropriations for the EMFF shared management – due to the delay in the adoption of 
the new legal basis) and the reinforcements received in the draft amending budget 3/2014 
(adopted as amending budget 2/2014) and in the end-of-year transfer. 

The higher level of payments authorised in the 2015 budget should allow reducing the backlog 
to its normal level of around EUR 0.1 billion. 

5.2.2. Heading 3

Asylum, Migration, Borders and Security policies

The common asylum and immigration policies in the 2007-2013 period were mainly 
implemented through the General Programme “Solidarity and Management of Migration 
Flows” (SOLID). This General Programme consisted of four instruments: External Borders 
Fund (EBF), European Return Fund (RF), European Refugee Fund (ERF) and European Fund 
for the Integration of third-country nationals (EIF).
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The following graph shows the growing level of outstanding payment claims at year-end for 
the programmes in the field of asylum, migration, borders and security. 

The RAL has increased from EUR 150 million at the beginning of 2007 to EUR 2.6 billion in 
2014, despite EUR 300 million decommitted during the period 2007-2014. Some EUR 1.9 
billion remains to be paid on the programmes 2007-2013. The payment appropriations 
authorised for the programmes in the 2015 budget are slightly above EUR 600 million, 
including the appropriations for the initial and annual pre-financing payments of the new 
programmes 2014-2020.

Taking into account the amount which will be paid at the closure (estimated at some 
EUR 1 billion) and the fact that second pre-financings could not be paid in 2013 and 2014 due 
to lack of payment appropriations, the payment needs to reduce the backlog for the 
programmes 2007-2013 to a normal level at the end of 2016 are estimated at around EUR 235 
million.
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5.3. Direct management programmes in heading 1a and 4

5.3.1. Heading 1a

This section gives an overview of the payments situation of the programmes under heading 1a 
at the end of 2014. 

Outstanding payment claims at year-end

The chart below shows the evolution of the outstanding payment claims at year-end for the 
main programmes under heading 1a. 

The high level of outstanding payment claims at the end of 2007 mainly results from the 
project cycle of the 6th Framework Programme for Research (FP-6), and the particularly high 
number of open commitments at that time. In addition, the research contracts stipulated that 
audit certificates were required before cost claims could finally be paid. 

The mitigating measures taken by the Commission in 2014 (see section 2.2 above) to address 
the shortage of payment appropriations prevented the increase of outstanding payment claims 
at the end of 2014. Measures included the reduction the level of pre-financing and delaying the 
signature of new contracts/grant agreements, thus shifting part of the payments to the 
following year. While containing the level of outstanding payment claims, a resulting side-
effect of those measures has been the slowing down of the implementation of the 2014-2020 
programmes. In some cases, more drastic measures had to be taken as to give priority to 
payments addressed to the more vulnerable beneficiaries. 
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Evolution of outstanding commitments (RAL)

The broadly stable level of outstanding payment claims at year-end for programmes under 
heading 1a is in sharp contrast with the clear upward trend in the level of outstanding 
commitments (RAL), as shown in the chart below:

To a large extent, the increasing RAL in heading 1a results from the widening gap between 
the commitment and payment appropriations for research, the largest spending programme 
in this heading. This is illustrated in the chart below, which shows the declining pattern of 
the ratio between payments and commitments.

As an example of how projects in heading 1a are being implemented, the project cycle for 
the Research programmes is described below.
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Project cycle Research

Research programmes are implemented through multiannual work programmes which 
include calls for proposals, public procurements, studies, experts groups, participation in 
international organisations, seminars and workshops, evaluation and monitoring. Around 
90% of the research programmes are related with calls for proposals, the remaining 10% 
with other activities. 

The annual work programme for year N is adopted by the Commission in the middle of year 
N-1. From the second half of year N-1 the calls for proposals are launched. In most cases the 
submission of proposals usually takes place within three months after the publication of the 
call for proposals. Global commitments are made after the adoption of the work programme 
in year N and at the latest before the contract negotiations (usually at the time of the call 
deadline). The evaluation of proposals (three months) and selection (one-two months) are 
followed by the contract negotiation (from one to six months) and signature (up to a few 
months). The Commission / executive agency has eight months between the call deadline 
and the grant signature (the so-called "time to grant"), of which five months to inform the 
applicants about the outcome of scientific evaluation and three months for preparation of the 
grant agreement. Once the individual commitment is made and contract is signed, the pre-
financing should be paid within 30 days from the signature of the agreement or from 10 days 
before the starting date of the action whichever is the latest. Following the structural 
measures taken by Research DGs in 2014, in many cases, the pre-financing of the year N 
commitment is now paid in year N+1 instead of year N. Interim payments are based on 
financial statements and linked to periodic reports, usually every 18 months. The final 
payment of 10% is paid on acceptance of the final report.

For all other actions foreseen in the work programme, the provisional commitments are 
made in year N and the advance payments are paid the same year. The rest is paid in year 
N+1.

Payment shortages Research: practical consequences

In order to manage the shortage of payment appropriations within the Research 
programmes, in 2014 a total amount of EUR 236.5 million was transferred from "Horizon 
2020" 2014-2020 lines to reinforce 2007-2013 completion budget lines for the same 
programmes, delaying the pre-financing of the Horizon 2020 calls launched in 2014 to 2015. 
This was not the case in previous years, and results in a delay in the implementation of new 
programmes. 

Research takes time and withholding signature of contracts and funding is not consistent 
with the objective of enhanced research efforts to support economic growth. The increase in 
the level of payment appropriations authorised for Horizon 2020 in the 2015 budget is 
expected to allow a partial catching up of this key programme. 
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Erasmus+

Erasmus+ provides a good example of an annual programme for which the level of 
payments closely follows the level of commitments, since the lifecycle of most actions is 
linked to the academic calendar. 

Because of the payments shortage, however, the increase in payment appropriations in 2014 
did not match the increase of commitment appropriations which is set to continue over the 
2014-2020 period. This shortfall in payments in 2014 can also be seen in the ratio between 
payments and commitments in the chart below.

As a result, in 2014 it was not possible to pay part of the second pre-financing to National 
Agencies, which are meant to finance mobility actions. While the situation should improve 
slightly, Erasmus+ is expected to still be confronted with similar constraints in 2015. 
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Transport and Energy

The chart below shows the growing divergence between the level of commitments and 
payments for the Transport and Energy policy areas.

The payment appropriations authorised in the 2015 budget will suffice to cover the first pre-
financing of the 2014-2020 projects and to partially tackle the 2007-2013 RAL, which is 
estimated at more than EUR 2 billion.
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European Economic Recovery Plan (EERP)

Compared to the high level of commitments in 2009 and 2010, the implementation of 
payments for this programme started slowly since EERP projects mostly consist of large-
scale infrastructure projects. 

In particular in 2014, payment appropriations were not sufficient to cover all the payment 
claims received during the year, even after the late adoption of draft amending budget 3/2014 
which provided additional payment appropriations. At the end of 2014, the RAL still stood at 
EUR 2 billion, half of the amount initially committed for the EERP. The level of payment 
appropriations authorised in 2015 amounts to EUR 407 million, which is expected to cover 
estimated needs for the year.
5.3.2.
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Heading 4

The chart below shows the level of outstanding commitments (RAL) for programmes under 
heading 4 since 2007.

Heading 4 comprises short-term crisis-response instruments, longer-term instruments which 
use multiannual programming, and ad-hoc instruments such as Macro-Financial loan and 
grant assistance. Three large instruments (the Instrument for Pre-accession Assistance II 
(IPA), the European Neighbourhood Instrument (ENI) and the Development Cooperation 
Instrument (DCI)), using multiannual programming, account for 73% of expenditure under 
this heading. The support to third countries which is funded under these programmes 
typically has a life-cycle of around 6-8 years. The crisis-response instruments (Humanitarian 
Aid, Instrument contributing to Stability and Peace, Common Foreign and Security Policy) 
and the Macro-Financial Assistance, on the other hand, have much shorter payment cycles 
of 12-18 months. 

Since 2013, most instruments in heading 4 experienced serious shortages in payment 
appropriations, affecting first the humanitarian and crisis-related instruments with fast-
disbursing implementation cycles, and thereafter instruments such as the Development 
Cooperation Instrument and the European Neighbourhood Instrument where the payments 
are mostly related to existing contracts and commitments. The situation worsened in 2014, 
due to the overall reduction in the available payments compared to 2013. For some of the 
programmes, the reinforcement through draft amending budget 3/2014 (and other actions 
such as transfers)26 came very late and was insufficient to cover the outstanding backlog.
Measures put in place (see section 2.2 above) could only partly mitigate the effects of the 
payment shortage by postponing the time of disbursement, while past commitments still 
have to be honoured. 

26 + EUR 406 million (net increase in payment appropriations) for Humanitarian Aid, + EUR 30 million for DCI 
and + EUR 250 million for ENI.
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Outstanding payment claims at year-end

Overall, the outstanding payment claims at year-end 2014 for heading 4 increased 
considerably. This is mostly due to a sharp increase of claims and the lack of related 
payment appropriations as in the case of the European Neighbourhood Instrument and the 
Development Cooperation Instrument, as shown in the chart below. 

On the other hand, the reinforcements in payment appropriations authorised in the 2013 and 
2014 budgets allowed redressing the level of outstanding payment claims for Humanitarian 
Aid27: 

27 The graph however does not reflect the impact of the reduced level of pre-financing.
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As set out above, the RAL of heading 4 and of the three large long-term instruments in 
particular, has been steadily rising over the past five years, in line with the commitment levels 
of the previous MFF. Programmes initially committed in 2010, for example, will have been 
formalised with the beneficiary third country during 2011, and contracts concluded up to 2014. 
It follows that many of these larger programmes, committed at a time when commitments were 
rising steeply, now need to be paid for. The level of payment appropriations authorised in the 
2015 budget is expected to reduce the gap, which should help to stabilise the situation but the 
situation will continue to be tense and both the gap and RAL is still expected to increase for 
many instruments such as the Development Cooperation Instrument. 

6. outlook for 2014-2020 programmes 

The 2016 budget will have to include sufficient payment appropriations not only to phase out the 
abnormal level of outstanding payment claims stemming from commitments related to 2007-2013 
programmes, but also for the 2014-2020 programmes in heading 1a and 4, whose implementation 
has been hampered by the payment shortages. The 2016 budget must also include the necessary 
payment appropriations for other funds, such as rural development (heading 2) to avoid the creation 
of a new backlog which did not exist in the past. 

The Commission will assess the 2016 payment needs for the 2014-2020 programmes in the 2016 
Draft Budget. 

7. Conclusions

In recent years, and particularly in 2014, the level of payment appropriations was insufficient to 
cover incoming payment claims. In turn, this led to a growing backlog of outstanding payment 
claims at year-end, in particular for the 2007-2013 programmes of the Cohesion policy. The 
Commission took a number of mitigating measures to minimise the negative effects of payment 
shortages, by meeting, as far as possible, obligations stemming from past commitments. However, 
as a side-effect, implementation of the 2014-2020 programmes was hampered.

Payment appropriations in the 2015 budget are expected to lead to a reduction in the backlog of 
outstanding payment claims for the 2007-2013 programmes. The Commission has identified the 
payment level necessary to phase out the abnormal level of outstanding payment claims for the 
2007-2013 programmes by the end of 2016. In its draft budget 2016, the Commission will propose 
payment appropriations, accordingly.

The Commission considers that, on this basis, the three institutions can engage to implement a plan 
to reduce the level of unpaid bills corresponding to the implementation of the 2007-2013 
programmes to a sustainable level by the end of 2016.
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Annex 1: information sent by the Commission on 15 December 2014

On 15 December 2014, the Commission presented the expected backlog for 2007-2013 
Cohesion programmes at the end of 2014 and 2015, as follows:

2010 2011 2012 2013 2014 (*) 2015 (*)

Backlog of unpaid 
bills at year-end 
(EUR billion)

6.1 10.8 16.2 23.4 Up to
25 (1)

19 (2)

(*) Commission estimates based on adjusted Member States’ forecasts

(1) Taking account of additional payment appropriations in Draft Amending Budget 3/2014 as finally approved.
(2) Taking account of additional payment appropriations in Draft Amending Budget 3/2014 as finally approved 
and payment appropriations authorised in the budget 2015.

The Commission also gave a breakdown of the expected backlog for 2007-2013 Cohesion 
programmes at end-2014. As set out in the table below, the total level of payment claims 
actually received by year-end 2014 was some EUR 1.5 billion below the forecasts prepared 
by the Member States, and some EUR 2.5 billion above the upper range forecasted by the 
Commission.

EXPECTED BACKLOG AT THE END OF 2014
EUR billion

(1) Payment claims received by end of 2013 and not paid by end-2013 
(backlog)

23.4

(2) Payment claims received by end November 2014 31.4
(3) = (1) + (2) Payment claims requested by end-November to be paid in 2014 54.8
(4) Authorised level of payment appropriations (with Amending Budget 

3/2014)
49.4

(5) = (3) – (4) Backlog by end of November 2014, requested to be paid by end-2014 5.4

Forecast Actual 
realisatio
n

Member States' forecasts of payment claims to be submitted 
in December 2014

23 21.5

Commission forecasts of payment claims to be submitted in 
December 2014

18 - 19 21.5

Forecast for backlog of unpaid bills at the end of 2014: up to EUR 25 billion.

Finally, the Commission presented by country the Member States' estimates of payment 
claims to be submitted for the Cohesion policy in 2014 (EUR 54,33 billion), the payment 
claims sent up to 31 October 2014 (EUR 31,36 billion) and as a consequence, the payment 
claims to be submitted in November and December (EUR 22,97 billion). 

The Commission added that "Taking into account the average error rates observed in the 
'gross' forecasts of Member States over recent years and the 95% ceiling in payments before 
closure required by Art. 79 of Reg. 1083/2006, the Commission estimates at EUR 18-19 
billion the claims to be received in December". This is consistent with the tables set out 
above.
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Annex 2: Heading 1b: latest forecasts from Member States
This annex sets out the latest forecasts from the Member States as regards the submission of 
payment claims for the 2007-2013 Cohesion programmes in 2015 and 2016, making a 
distinction between gross forecasts (listed by Member States) and capped forecasts (see 
explanation in section 4.4).

Member States' forecasts (in EUR billion)
Period 
2007-2013

2015*
Gross forecasts

2016
Gross forecast

AT Austria 0,09 0,00
BE Belgium 0,24 0,06
BG Bulgaria 1,35 0,00
CY Cyprus 0,06 0,00
CZ Czech Republic 4,01 3,75
DE Germany 2,43 0,95
DK Denmark 0,04 0,03
EE Estonia 0,09 0,00
ES Spain 4,65 1,74
FI Finland 0,21 0,02
FR France 1,92 0,34
GR Greece 0,75 0,00
HR Croatia 0,22 0,31
HU Hungary 3,86 1,24
IE Ireland 0,03 0,01
IT Italy 5,07 1,44
LT Lithuania 0,09 0,00
LU Luxemburg 0,01 0,00
LV Latvia 0,54 0,09
MT Malta 0,14 0,04
NL Netherlands 0,21 0,10
PL Poland 8,92 3,99
PT Portugal 0,52 0,06
RO Romania 6,64 2,81
SE Sweden 0,11 0,00
SI Slovenia 0,38 0,18
SK Slovakia 2,68 0,64
UK United Kingdom 1,52 0,25
CB Territorial Cooperation 1,16 0,25
TOTAL  47,93 18,32
TOTAL CAPPED FORECASTS*** 34,74 2,95**
* The figures of 2015 forecasts are calculated using - for the Operational Programmes for which Member 

States have not sent any forecast in January 2015 - the related forecasts sent in September 2014.
** The maximum payable amount in 2016 is EUR 3,5 billion of which EUR 3 billion is already confirmed by 

Member States at this stage.
*** Capping is the application of the 95% rule which foresees that interim payments may only be paid before 

the closure as long as the sum of payments is lower than 95% of the allocation of the programmes.
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ARENGUKOMISJONI ARVAMUS

eelarvekomisjonile

volituse kohta 2016. aasta eelarve projekti kolmepoolseteks läbirääkimisteks
(2015/2074(BUD))

Arvamuse koostaja: Arne Lietz

ETTEPANEKUD

Arengukomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 
järgmised ettepanekud:

1. juhib tähelepanu asjaolule, et ÜROs võetakse peagi vastu ülemaailmsete arengumeetmete 
raamistik aastani 2030, milles keskendutakse säästva arengu eesmärkidele, ning 
ülemaailmsete kliimameetmete raamistik sama aastani; märgib, et seetõttu on 2015. aasta 
inimkonna ja meie planeedi tuleviku seisukohast väga oluline; rõhutab, et EL peab aitama 
teha ettevalmistusi hea tulemuse saavutamiseks Addis Abeba arengu rahastamise 
konverentsil, mis toimub 13.–16. juulil 2015, ning säästva arengu eesmärkide edukaks 
vastuvõtmiseks ja rakendamiseks, muu hulgas läbi eelarveotsuste, mis kasutavad täielikult 
ära olemasolevaid võimalusi mobiliseerida vahendeid arenguabiks; toonitab kohustust 
järgida poliitikavaldkondade arengusidususe põhimõtet;

2. tuletab meelde ELi liikmesriikide ühist ja individuaalset kohustust suurendada 2015. 
aastaks ametliku arenguabi taset 0,7 %ni kogurahvatulust, sh vähim arenenud riikidele 
antava abi puhul vähemalt 0,2 %ni kogurahvatulust, ning 2004. aastal või hiljem ELiga 
liitunud riikide kohustust püüda suurendada ametlikku arenguabi 0,33 %ni 
kogurahvatulust; märgib, et ELi arenguabi võetakse nende eesmärkide puhul arvesse ning 
seetõttu aitab see vähendada enamiku liikmesriikide ametliku arenguabi suurt puudujääki; 
juhib tähelepanu asjaolule, et vähemalt 50 % ELi ametlikust arenguabist tuleb eraldada 
vähim arenenud riikidele;

3. tuletab meelde arenenud riikide kohustust eraldada eri allikatest uusi ja täiendavaid 
vahendeid arenguriikide kliimameetmete rahastamiseks, nii et need moodustaksid 2020. 
aastaks 100 miljardit USA dollarit aastas; rõhutab, et täiendavuse nõudest tuleb kinni 
pidada, ning toonitab, et ELi arenguabi suurem kasutamine tihedalt kliimaga seotud 
eesmärkide saavutamiseks tähendab, et arenguabi kogumaht peab suurenema vähemalt 
sama palju; toonitab, et ELi arenguabi tuleks kasutada tõhusamalt ja ELi ametlikku 
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arenguabi tuleks suunata valdkondadesse, kus seda kõige rohkem vajatakse, näiteks 
suutlikkuse suurendamisse, hea valitsustava edendamisse, tervishoidu, haridusse, 
põllumajandusse, veevarustuse tagamisse ja energeetikasse;

4. rõhutab, et täiendavuse põhimõtet kohaldatakse ka sihtotstarbeliste vahendite puhul, mis 
on eraldatud pagulaste päästeoperatsioonideks ning vastuvõturajatiste loomiseks, et tulla 
toime suurte sisserändajate vooluga Vahemere piirkonnas; 

5. juhib tähelepanu humanitaarkriisidele Süürias, Iraagis, Lõuna-Sudaanis, Keks-Aafrika 
Vabariigis, Jeemenis ja Ukrainas ning olukorrale riikides, mida on kõige enam mõjutanud 
looduskatastroofid (Haiti ja Nepal) ja Ebola viirus; toonitab, et kriiside keerukus on 
muutnud tõsisemaks ka probleemid, millega EL ülemaailmse toimijana tegelema peab; 
hoiatab ulatuslike eelarvekärbete poliitiliste tagajärgede eest ning toonitab, et praeguste 
ülemaailmsete humanitaarvajaduste erakordne ulatus peab kajastuma humanitaarabi ja 
kodanikukaitse peadirektoraadi rahastamises;

6. toonitab vajadust pöörata suuremat tähelepanu arengu küsimusele ja täpsustada uue 
ebaseadusliku rände vastu võitlemise tegevuskava rahastamisallikaid; nõuab piisavate 
rahaliste vahendite tagamist meetmetele, mille abil tegeleda ebaseadusliku rände 
algpõhjustega, ning toonitab, et kõigepealt tuleb keskenduda humanitaarabi andmisele ja 
arengupoliitika sidususe kontrollimisele;

7. tuletab meelde vajadust järgida kogu Euroopa Liidu välistegevuses poliitikavaldkondade 
arengusidususe põhimõtet, et tagada arenguprogrammide maksimaalne mõju;

8. nõuab tungivalt, et nõukogu lisaks kõikidele ettepanekutele finantskalkulatsiooni, et 
näidata täpselt, kuidas humanitaarabi eraldatakse;

9. rõhutab, kui tähtis on säilitada maksete assigneeringud humanitaarabi peatükis vähemalt 
kulukohustuste assigneeringutega samal tasemel, et vältida tagasipöördumist hiljutiste 
aastate olukorra juurde, kus maksete tegemiseks vajalike vahendite suur ja püsiv 
puudujääk takistas kiireloomulist sekkumist ning tõi kaasa maksmata arvete kuhjumise, 
mis avaldas negatiivset mõju ka rakenduspartneritele; juhib tähelepanu vajadusele 
säilitada ka hädaabireservi assigneeringute vastav tase;

10. toonitab, et õigusriigi taastamine ja inimarengu edendamine läbikukkunud riikides on 
palju pikem ja kulukam protsess, ning rõhutab seetõttu, et 2016. aasta eelarves tuleks 
pöörata erilist tähelepanu Saheli piirkonnale, Aafrika Sarvele ja Kesk-Ameerikale, aga ka 
vähim arenenud riikidele;

11. peab murettekitavaks hinnanguid humanitaarabi valdkonna tasumata maksete kohta, 
kusjuures kohustused aina kasvavad; toonitab, et vaja on sobivat eelarvet, mis võimaldaks 
ELil humanitaarabimeetmeid ellu viia; nõuab seetõttu tungivalt, et humanitaarabile ja 
katastroofiohu vähendamisele eraldataks rohkem vahendeid; on kindlalt vastu arengu- ja 
humanitaarabi jaoks eraldatud raha ümberjagamisele;

12. toonitab, kui oluline on, et nõukogu peaks kinni oma kohustusest eraldada ja suunata raha 
igale võetavale meetmele; rõhutab, et 2014. ja 2015. aasta eelarve kasutamata vahendid 
tuleks automaatselt üle kanda 2016. aasta eelarvesse;
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13. kutsub ELi ja liikmesriike üles edendama abi tõhususe tegevuskava, suurendades 
partnerriikide isevastutust, nende arengustrateegiate ühtlustamist, ühist vastutust ning eri 
abimehhanismide ja rahastajate vahelise suurema koordineerimise abil ka abi killustatuse 
vähendamist;

14. nõuab jätkuvat keskendumist arengule ja ELi ametliku arenguabi olemuse mittemuutmist, 
muu hulgas läbipaistva ja usaldusväärse aruandlussüsteemi abil; 

15. nõuab seetõttu tungivalt, et Euroopa Komisjon, kes on teatanud, et soovib edaspidi 
segarahastamisvahendite kasutamist märkimisväärselt laiendada, viiks ellu Euroopa 
Kontrollikoja segarahastamisvahendite kasutamist käsitlevas eriaruandes antud soovitused 
ning hindaks laenude ja toetuste ühendamise mehhanismi, eriti seoses arengu ning 
finantsilise täiendavuse, läbipaistvuse ja vastutusega; 

16. kutsub komisjoni üles jätkama oma jõupingutusi selle nimel, et muuta teave ja andmed 
ELi antava arenguabi kohta kasutajasõbralikul ja piisavalt üksikasjalikul viisil 
kättesaadavaks.
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TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI ARVAMUS

eelarvekomisjonile

volituse kohta 2016. aasta eelarve projekti kolmepoolseteks läbirääkimisteks
(2015/2074(BUD))

Arvamuse koostaja: Deirdre Clune

ETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. toonitab, et 2016. aasta eelarve on ülioluline liidu poolt kaasava ja jätkusuutliku 
majanduskasvu ja töökohtade loomisesse antava panuse jaoks, eelkõige seoses noorte 
töötuse ja vaesuse vastu võitlemise tulemuslike meetmetega, millega toetatakse strateegia 
„Euroopa 2020” prioriteetide ja eesmärkide saavutamist; rõhutab sellega seoses strateegia 
,,Euroopa 2020” vahekokkuvõte olulisust, et tagada strateegia eesmärkide täitmine 
tööhõive ning vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastase võitluse valdkonnas;

2. on kindlalt veendunud, et ELi rahalisi vahendeid, eriti ESFi vahendeid ei peaks kasutama 
riiklike meetmete subsideerimiseks, vaid selleks, et pakkuda lisatoetust viisil, mis täiendab 
ja tõhustab liikmesriikide riiklikke programme;

3 nõuab tungivalt, et finantstoetust antaks kõikidele programmidele, mille eesmärk on 
toetada mitmes mõttes ebasoodsamas olukorras olevatele inimestele (nagu pikaajalised 
töötud, puudega inimesed, vähemuste esindajad ning mitteaktiivsed ja lootuse kaotanud 
isikud) mõeldud töökohtade loomist ja nende sotsiaalset kaasamist;

4. tuletab meelde, et kaasav ja jätkusuutlik majanduskasv on täiendavate töökohtade loomise 
ja suurema heaolu alus ning seetõttu on vaja suunata struktuurifondide vahendeid 
tõhusamalt ja tootlikumalt jätkusuutliku majanduskasvu ja tööhõive ergutamisse; rõhutab 
teadusuuringute ja innovatsiooni olulisust majanduskasvu ja töökohtade loomise 
edendamiseks; nõuab sotsiaalteaduste valdkonna teadusuuringute piisava rahastamise 
tagamist;

5. rõhutab, kui oluline on piisav rahastamine, eelarve usaldusväärne haldamine ja võimaluse 
korral suurem eelrahastamine selliste mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 
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programmide puhul, mille eesmärk on võidelda töötuse, vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse 
vastu (nt Euroopa Sotsiaalfond, noorte tööhõive algatus, Globaliseerumisega Kohanemise 
Euroopa Fond, Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi eri suunad ja 
Euroopa abifond enim puudustkannatavate isikute jaoks);

6. toonitab asjaolu, et 2016. aasta eelarve peaks võimaldama asjakohast toetust sotsiaalse 
kaasatuse edendamiseks ning meetmetele, mille eesmärk on vaesuse kaotamine ja vaesuse 
ja sotsiaalse tõrjutuse all kannatavate inimeste võimestamine;

7. rõhutab, et vaja on ettepanekuid asjakohaste meetmete rakendamiseks, et tulla toime 
eelmise programmitöö perioodi tasumata maksenõuete enneolematu kuhjumisega;

8. rõhutab, et ELi eelarvest tuleks toetada kutseõpet ja kutsekvalifikatsiooniga seotud 
meetmeid, praktikavõimalusi ja otsest kvaliteetsete töökohtade loomist, mis vastaks 
tööturu vajadustele;

9. rõhutab asjaolu, et 2016. aasta eelarvest tuleks toetada kõiki meetmeid, millega 
soodustatakse mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetega seotud ettevõtlust, sh 
sotsiaalset ettevõtlust, uuenduslikke sotsiaalettevõtteid ja tegutsemist füüsilisest isikust 
ettevõtjana, ning ergutatakse naiste osalemist;

10. rõhutab, et 2016. aasta eelarvest tuleks toetada töötajate kõrgetasemelist kaitset ja 
ennetuskultuuri kogu ELis ning aidata lahendada uusi esilekerkivaid tööohutuse ja -
tervishoiu probleeme;

11. juhib tähelepanu sellele, et mikro-, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted annavad 
ELis tööd enamikule inimestele ning et üks peamisi probleeme selliste ettevõtete 
asutamisel ja käigushoidmisel on kapitali saamine; teeb seetõttu ettepaneku suurendada 
märkimisväärselt mikrofinantseerimise osakaalu ning täiustada kaasnevat juhendamist 
ning see järjepidevalt tagada; teeb ettepaneku kasutada paremini ära ESFi rahaliste 
vahendite potentsiaali koos vastava läbipaistvuse ja aruandekohustusega ning kaaluda 
võimalust suurendada Euroopa Investeerimispanga toetust VKEdele;

12. rõhutab, et sotsiaalse kaasatuse toetamine, eriti puudega inimeste ja tõrjutud kogukondade 
puhul, on ELi üks peamisi poliitikavaldkondi, mis vajab ulatuslikku toetust eelarvest; 
rõhutab, et lisaks ESFile peaks sotsiaalne mõõde olema nähtavam ka muudes 
ühtekuuluvuspoliitika vahendites;

13. rõhutab, et ELi eelarvest tuleb toetada ühtse turu väljakujundamise alaseid jõupingutusi, 
konkurentsivõime suurendamist, sotsiaalse sidususe edendamist, sotsiaalselt 
vastutustundlike ettevõtete poliitika arendamist ning sotsiaalsete õigusnormide 
ettevõtetepoolse kohaldamise kontrolli, et tagada inimväärsete, jätkusuutlike ja asjakohast 
kaitset pakkuvate töökohtade loomine;

14. nõuab jätkuvate eelarvealaste jõupingutuste tegemist asjakohase koolituse ja ümberõppe 
võimaldamiseks sektorites, kus valitseb tööjõupuudus, ning peamistes suure töökohtade 
loomise potentsiaaliga sektorites, nagu keskkonnasäästlik majandus, ringmajandus, 
tervishoid ja IKT;

15. rõhutab, et ettevõtluskultuuri edendamine ja ettevõtjate toetamine peaks olema ELi 
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eelarvepoliitikas kesksel kohal;

16. nõuab, et komisjon esitaks parlamendile katseprojektide elluviimise etappide kohta 
korrapäraselt üksikasjalikku teavet.
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KESKKONNA-, RAHVATERVISE JA TOIDUOHUTUSE KOMISJONI ARVAMUS

eelarvekomisjonile

volituse kohta 2016. aasta eelarve projekti kolmepoolseteks läbirääkimisteks
(2015/2074(BUD))

Arvamuse koostaja: Giovanni La Via

ETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tuletab meelde, et kliima ja ressursitõhususe süvalaiendamine on horisontaalse tähtsusega 
kõikides ELi poliitikavaldkondades, et saavutada strateegiaga „Euroopa 2020” seatud 
eesmärgid;

2. märgib, et kriisist väljumine on Euroopa Liidu jaoks ülisuure tähtsusega; rõhutab sellega 
seoses, et liikmesriigid peaksid pidama keskkonna- ja kliimasõbralikku poliitikat ka 
võimaluseks edendada majanduskasvu, ning eelkõige seda, et keskkonna-alaste 
õigusaktide ja „Horisont 2020” raames rahastatavate projektide nõuetekohane 
rakendamine aitab kaasa keskkonnasõbralike töökohtade loomisele ja majanduskasvule 
VKEdes;

3. paneb südamele, et väiksemaid keskkonna, rahvatervise ja toiduohutuse alaseid 
programme ei tohiks jätta avalikkuse ja poliitikute tähelepanu keskmes olevate 
programmidega võrreldes tähelepanuta;

4. toonitab, et üleminek vähese CO2-heitega ringmajandusele on eluliselt vajalik; toonitab, et 
selle ülemineku võimaldamiseks tuleks teha kättesaadavaks piisavad rahalised vahendid 
ning Euroopa rahastatavad projektid ei tohiks avaldada sellele üleminekule negatiivset 
mõju;

5. rõhutab, et ELi eelarve peaks piisavalt kajastama üldiselt kohaldatavaid säästva arengu 
eesmärke, milles lepitakse kokku 2015. aastal;

6. toonitab lisaks tervise tähtsust, mis on väärtus iseeneses ning kõikjal ELis majanduskasvu 
edendamise eeltingimus;
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7. juhib tähelepanu asjaolule, et mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 kolmas aasta on 
väga tähtis selle parlamendikomisjoni vastutusalasse kuuluvate uute mitmeaastaste 
programmide (ELi kolmas mitmeaastane tegevusprogramm tervishoiu valdkonnas 
aastateks 2014–2020, keskkonna ja kliimameetmete programm LIFE (2014–2020) ning 
liidu kodanikukaitse mehhanism (2014–2020)) eduka rakendamise seisukohast, sest 
saabub nende tähtaeg; rõhutab sel taustal asjaolu, et riikliku tasandi püsivate majanduslike 
ja eelarvepiirangute valguses on vaja ELi eelarves sätestada ja tagada assigneeringud, 
mida on vaja kõnealuste uute programmide kogu potentsiaali ja Euroopa lisaväärtuse 
saavutamiseks;

8. rõhutab seepärast, et 2016. aastal peaksid nende programmide vahendid jääma vähemalt 
samale tasemele nagu eelmises ELi eelarves;

9. juhib tähelepanu väga paljusid metsaökosüsteeme ähvardavatele ohtudele; on seisukohal, 
et ELi programmide ja tugimeetmete kaudu tuleks metsade ökoloogilise ja taimetervise 
seisukorra hindamisse ja taastamismeetmetesse, sh metsade uuendamisse, suunata 
asjakohaseid rahalisi vahendeid;

10. nõuab, et liit võtaks Natura 2000 võrgustikus rohkem vastutust loodusvarade kaitsmisel, 
eelkõige selle rahastamisel; juhib tähelepanu raskustele, mis esinevad eri liikmesriikidel 
Natura 2000 võrgustikku kuuluvate alade majandamisel, kuna puuduvad spetsiaalsed 
sellesse võrgustikku kuuluvate alade majandamiseks ettenähtud finantsvahendid, mis 
aitaksid kaasa bioloogilise mitmekesisuse lisamisele valdkondlikesse 
poliitikameetmetesse;

11. rõhutab lisaks, et ehkki rubriik 3 on assigneeringute poolest mitmeaastase 
finantsraamistiku kõige väiksem rubriik, hõlmab see Euroopa kodanike jaoks väga olulisi 
teemasid, nagu rahvatervise ja tarbijakaitse programmid ning kodanikukaitsevahend;

12. palub parlamendi delegatsioonil rõhutada keskkonnale, kliimamuutustele, rahvatervisele 
ja toiduohutusele pühendatud eelarveridade täieliku täitmise tähtsust, hoolimata nende 
suurusest eelarves;

13. toonitab, et muudatused nende eelarveridade vähendamiseks tuleb tagasi lükata ning et 
kulukohustuste ja maksete assigneeringute vahel tuleb leida sobiv tasakaal, et kasutada 
täielikult ära nende poliitikavaldkondade potentsiaali;

14. rõhutab, et seoses ELi ühinemisega ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega 
rahvusvahelise kauplemise konventsiooniga (CITES), tuleb liidu iga-aastase osamaksu 
tegemiseks CITESi sihtfondi eraldada vastav rahasumma; palub komisjonil ja 
liikmesriikidel säilitada ELi juhtroll looduslike liikidega seotud kuritegevusega 
võitlemises ning luua ja rahastada selleks programme, mille eesmärk on võidelda 
salaküttimise, salakaubanduse ja ebaseadusliku looduslike liikidega kauplemisega;

15. nõuab piisavat rahastamist Wildlife Crisis Window'le algatuse Biodiversity for Life 
(B4Life) raames, et suurendada salaküttimise ja looduslike liikide salakaubanduse 
vastaseid ELi jõupingutusi;

16. tuletab meelde, et detsentraliseeritud asutustel, mille ülesanded jäävad ENVI-komisjoni 
pädevusalasse (Euroopa Toiduohutusamet, Euroopa Ravimiamet, Euroopa 
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Keskkonnaamet, Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus ning Euroopa 
Kemikaaliamet), on väga tähtis roll, ning rõhutab, et nende ülesanded (mis tulenevad 
õigusaktidest, komisjoni nõudmistest ja muudest ELi algatustest) suurenevad üha ning 
neile tuleb anda vajalikud rahalised ja inimressursid, et nad saaksid viia ellu oma mandaati 
ning neid ülesandeid täita; märgib sellest lähtuvalt murega, et enamikus nendest asutustest 
on viimastel aastal vähendatud märkimisväärselt töötajate arvu ja eelduste kohaselt 
komisjon isegi jätkab nende personali vähendamist;

17. märgib, et need asutused vajavad asjakohaseid ressursse ja piisavat paindlikkust, et tulla 
toime ootamatute suure töökoormuse perioodidega;

18. toetab sel aastal jälle kindlalt individuaalset lähenemisviisi detsentraliseeritud asutuste 
individuaalsete vajaduste hindamisel;

19. väljendab sellega seoses heameelt institutsioonidevahelise detsentraliseeritud asutuste 
ressursside töörühma töö üle eelarve ja inimressursside küsimustes, mis on kahtlemata 
andnud selle protsessi jaoks väärtuslikku teavet.
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TÖÖSTUSE, TEADUSUURINGUTE JA ENERGEETIKAKOMISJONI ARVAMUS

eelarvekomisjonile

volituse kohta 2016. aasta eelarve projekti kolmepoolseteks läbirääkimisteks
(2015/2074(BUD))

Arvamuse koostaja: Anneleen Van Bossuyt

ETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. usub, et 2016. aasta eelarve peaks keskenduma arukat, innovaatilist, jätkusuutlikku ja 
kaasavat majanduskasvu ja tööhõivet edendavatele algatustele kogu liidus ning 
eelarveliste otsuste tegemisel peaks eelistama nendele eesmärkidele otseselt kaasa aitavaid 
programme; tunneb muret eelnevate eelarvemenetluste käigus tehtud märkimisväärsete 
kärbete pärast;

2. rõhutab, et programm „Horisont 2020” ning muud teadusuuringuid ja innovatsiooni 
toetavad ELi programmid annavad selget Euroopa lisaväärtust, eriti peamisi 
ühiskondlikke väljakutseid käsitleva Euroopa teadusalase koostöö rahastamise kaudu ja 
kriitilise massi loomisega teadusliku läbimurde saavutamiseks; ootab, et eeskirju on 
lihtsustatud, et muuta menetlused toetusesaajate jaoks vähem keeruliseks;

3. ergutab liikmesriike eraldama suurema protsendi SKPst teadustegevuseks, et saavutada 
strateegias „Euroopa 2020” kehtestatud eesmärk investeerida 3 % riiklikust SKPst 
teadustegevusse ja innovatsiooni, ja toonitab, et kärpida ei tohiks strateegia „Euroopa 
2020” programme, mis on jätkusuutliku majanduskasvu ja töökohtade loomisel 
tulemuslikud; ja et nende eelarvet tuleks austada mitmeaastases finantsraamistikus 
kokkulepitud kujul;

4. juhib tähelepanu asjaolule, et raamprogrammi „Horisont 2020” rahalisi vahendeid tuleb 
jagada liikmesriikide vahel võrdsemalt, ning sellele, et mitu ühtekuuluvuspoliitika sihtriiki 
on raamprogrammi netorahastajad; juhib tähelepanu asjaolule, et juhtalgatus 
„Innovaatiline liit” peab hõlmama kõiki riike ja piirkondi ning ei tohi olla 
innovatsioonilõhet innovaatilisemate riikide ja piirkondade ning ülejäänud riikide ja 
piirkondade vahel;
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5. rõhutab eelarve tõhusa kasutamise vajadust; nõuab kõigi eelarveridade üksikasjalikku 
hindamist ning rahaliste vahendite eraldamise paremat järelkontrolli;

6. märgib, et Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond (EFSI) mõjutab 2016. aasta 
eelarvet oluliselt; usub, et programmi „Horisont 2020” ja Euroopa Ühendamise Rahastu 
rahastamist tuleb säilitada täiel määral ning et EFSI rahastamine ei tohi seda mingil juhul 
mõjutada, ja et liikmesriikidele tuleb anda kõikvõimalikku abi, mida nad vajavad nende 
ressursside täielikuks ärakasutamiseks;

7. toonitab, et tuleb anda suuremat abi mikro-, väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele 
(VKEd) ja idufirmadele, et suurendada nende tootlikkust stabiilses ärikeskkonnas Euroopa 
majanduses;

8. rõhutab, et mitmeaastases finantsraamistikus (2014–2020) kokku lepitud kohustusi tuleb 
täita täies ulatuses; väljendab muret maksmata arvete arvu vastuvõetamatu suurenemise 
pärast; märgib, et 2014. aasta viivisintress on 2012. aastaga võrreldes kasvanud rohkem 
kui seitse korda; nõuab viivitamatut meetmete võtmist, et vähendada täitmata 
maksenõuete arvu; tuletab nõukogule ja komisjonile meelde, et ELi 2016. aasta eelarve 
üle otsuste tegemisel tuleks pidada silmas kulukohustuste ja maksete vältimatut seost;

9. rõhutab, et investeerimise, teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni rahastamises 
tuleks keskenduda valdkondadele, milles on võimalik saavutada kõige suurem lisaväärtus, 
näiteks energiatõhususe arendamine, IKT, alusuuringute rahastamine ning vähese CO2-
heitega ja taastuvenergia tehnoloogiad;

10. rõhutab vajadust anda suurem osatähtsus eelarve osadele, mis on sihtotstarbeliselt 
mõeldud Euroopa energiakindluse suurendamisele taastuvenergia kasutuselevõtu 
toetamise ja elektrivõrkude ühenduste võrgu väljatöötamise teel, et tagada liikmesriikide 
vahel stabiilne energiavoog, kindlustada liikmesriikide võrkude ühilduvus Euroopa 
elektrivõrkudega ning toetada ELi energiaturu integreerimist;

11. kutsub komisjoni üles andma vajalikke rahalisi vahendeid kiire ja ülikiire lairibavõrgu 
infrastruktuuri investeerimiseks, toetades eelkõige arukaid linnu, mis luuakse kohalike 
asutuste ja ettevõtjate vahelise partnerluse teel;

12. julgustab komisjoni esitama ringmajanduse kohta ambitsioonikat, kuid realistlikku 
ettepanekut, mis peaks kajastuma 2016. aasta eelarves eelkõige teadusuuringute ja 
innovatsiooni ergutamiseks;

13. toonitab, et üleminek vähese CO2-heitega ringmajandusele on väga vajalik; toonitab, et 
selle ülemineku võimaldamiseks tuleks teha kättesaadavaks piisavad rahalised vahendid 
ning liidu rahastatavad projektid ei tohiks avaldada sellele negatiivset mõju;

14. julgustab komisjoni uurima võimalusi toetada liidu kultuuri- ja loomevaldkonna uut 
tööstuspoliitika strateegiat, nt valdkondlike katseprojektide kaudu;

15. nõuab, et Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööametile (ACER) eraldataks 
piisavad vahendid, et ta saaks täita lisaülesandeid ning talle ELi seadusandlike 
institutsioonide poolt antud volitusi ning täiel määral ellu viia ning jõustada energia 
hulgimüügituru terviklikkuse ja läbipaistvuse määruse sätteid; hoiatab, et kui seda ei tehta, 
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toob see kaasa tõsiseid negatiivseid tagajärgi seoses usaldusega ELi institutsioonide 
ülesannete täitmise suutlikkuse suhtes, seoses tarbijate usaldusega liidu energiaturu suhtes 
ja energia tarbijahindadele; usub, et see peaks samuti kehtima elektroonilise side Euroopa 
reguleerivate asutuste ühendatud ameti (BEREC) pädevuste suhtes;

16. kutsub komisjoni üles tagama seda, et digitaalse ühtse turu lõpuleviimine tooks kaasa 
digitaalse juurdepääsu ja ühenduvuse kõigile ELi kodanikele ning et eraldataks vahendeid 
komisjoni strateegiaks, mille abil võideldakse geograafilisest kaugusest tingitud 
probleemide ja takistuste vastu, mis ei võimalda juurdepääsu ebasoodsas olukorras 
olevatele rühmadele.
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ETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tuletab meelde, et ühtne turg kujutab endast keskset poliitikat ja valdkonda, mis on 
majanduskasvu edendamiseks esmatähtis; on veendunud, et liidus majanduskriisiga 
toimetulemiseks tehtavad jõupingutused peaksid rajanema tugevamal, integreeritumal ja 
kompaktsemal ühtsel turul, see eeldab aga asjakohaseid eraldisi eelarvest;

2. on veendunud, et piisavalt rahastatud tarbijapoliitika omab keskset tähtsust jõupingutustes, 
mille eesmärk on suurendada tarbijate kindlustunnet läbipaistvama ühtse turu suhtes; 
nõuab seetõttu keskendumist nii tarbijate ohutuse suurendamisele kui ka tarbijate õiguste 
kohandamisele ühiskonnas, tehnoloogias ja majanduses toimuvate muutustega;

3. rõhutab, et tasakaalustatud rahastamispakett võib aidata tulemuslikult toetada tolliliidu 
toimimist ja pettustega võitlemist, tagades seeläbi nii tarbijate kaitse kui ka ausa 
konkurentsi, et saavutada finantssektori taastumine omavahendite osas; rõhutab seetõttu, 
et vaja on täielikult rahastada kõiki intellektuaalomandi õiguste tegevuskavaga seotud 
meetmeid ja tollikontrolliga seotud haldusreforme;

4. tuletab meelde, kui oluline on rahastada ühtse turu foorumit; palub komisjonil luua 
teisestes õigusaktides õiguslik alus, et tagada ühtse turu foorumi jätkumine ka pärast 2016. 
aastat;

5. on seisukohal, et liikmesriigid peaksid SOLVITile tagama asjakohase rahastamise, et 
kõigil ELi kodanikel ja ettevõtetel oleks võimalik saada nõustamist sellistes küsimustes 
nagu äriühingu asutamine, kaubandus, teenused, peretoetused ning viisad ja elamisõigus; 
on veendunud, et Euroopa tarbijakeskuste võrgustikule tuleks samuti tagada asjakohane 
rahastamine, et ta saaks jätkuvalt täita oma ülesannet, mis seisneb kodanike teavitamises 
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nende tarbijaõigustest Euroopas;

6. rõhutab, et COSME programm ja Euroopa ettevõtlusvõrgustik vajavad 2016. aastal 
tugevat toetust, kusjuures eritähelepanu tuleb pöörata takistustele, mida ELi 
majanduslikud ja finantspiirangud ning uute turgude juurdepääsetavust ja avalikke 
hankeid käsitlevad piirangud põhjustavad väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele 
(VKEd); on veendunud, et liit peab VKEsid veel rohkem toetama, parandades nende 
juurdepääsu teabele ühtse turuga seotud võimaluste kohta väljaspool nende 
päritoluliikmesriiki ning isegi väljaspool ELi;

7. on seisukohal, et VKEde jaoks on vaja uusi rahastamisallikaid, eelkõige selliseid, mis 
võimaldavad neil osaleda eri kolmandate riikide turgudel toimuvatel messidel, kus 
tutvustada oma riigist pärit tooteid ja teenuseid; rõhutab vajadust luua sihtotstarbeline 
fond teadusuuringute rahastamiseks ja VKEdele kõrgtehnoloogiliste seadmete ostmiseks;

8. rõhutab, kui tähtsad on standardid konkurentsivõimeliste ettevõtete ja VKEde jaoks, kes 
etendavad ELi tehnoloogilise progressi mootorina üliolulist rolli; toonitab seetõttu, et 
Euroopa Standardikomitee (CEN), Euroopa Elektrotehnika Standardikomitee 
(CENELEC) ja Euroopa Telekommunikatsioonistandardite Instituudi standardite alast 
tegevust on vaja toetada piisava rahastamisega;

9. nõuab sõidukisisese eCall-süsteemi määruse vastuvõtmist silmas pidades, et Euroopa 
GNSSi Agentuurile tagataks nimetatud määruse täielikuks rakendamiseks asjakohane 
rahastamine;

10. rõhutab vaidluste veebipõhise lahendamise platvormi mitmekeelse liidese rahastamise 
vajadust; on veendunud, et kogu liidus hästi toimivad vaidluste veebipõhise lahendamise 
süsteemid julgustavad ühelt poolt tarbijaid otsima lahendusi probleemidele, mis neil ühtsel 
turul kaupu ja teenuseid ostes tekivad, ja teiselt poolt innustavad tegema veebioste, 
eelkõige teiste liikmesriikide kauplejatelt; on seisukohal, et veebi- ja piiriüleste ostude 
suurenemine ELis tähendab uusi ärivõimalusi ja tugevamat majanduskasvu.
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ETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitika on reaalmajanduses ELi põhiline investeerimispoliitika 
valdkond, ja tuletab meelde selle ELi toimimise lepingust tulenevat eesmärki tasandada 
Euroopa piirkondade vahelisi erinevusi, tugevdades majanduslikku, sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust; rõhutab selle poliitika pikaajalist perspektiivi, mis tähendab, 
et tulemuste eelduseks on prioriteetide valik, asjakohase tulemusraamistiku kohaldamine 
ning usaldusväärne juhtimis- ja tõhus kontrollisüsteem; tuletab meelde, et mitmetes 
liikmesriikides on see oluline ja põhiline rahastamisallikas selliste investeeringute jaoks, 
mis loovad sünergiat ning võimendavad majanduskasvu, töökohtade loomist ning 
jätkusuutlikku arengut; on teadlik asjaolust, et finantskriisi tagajärjel kogevad mõned 
liikmesriigid jätkuvalt raskusi teatud projektide kaasrahastamisel ning nõuab seetõttu, et 
kasutataks täiel määral ära kõiki võimalusi, mida õigusraamistik pakub ajutistes 
eelarveraskustes olevatele liikmesriikidele;

2. rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitika, millele on pühendatud peaaegu kolmandik kogu ELi 
eelarvest, annab Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kaudu vajaliku raamistiku 
strateegia „Euroopa 2020” aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu eesmärkide 
saavutamisele kaasaaitamiseks; juhib tähelepanu asjaolule, et Euroopa Strateegiliste 
Investeeringute Fondi roll on meelitada ligi erakapitali, pakkudes täiendavaid 
finantseerimisallikaid ja võimaldades suuremat koostoimet eri vahendite vahel; tuletab 
seoses sellega meelde, et mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamine ei tohi vähendada 
eelnevalt kindlaks määratud riiklikke assigneeringuid;

3. juhib tähelepanu asjaolule, et viivitused perioodi 2014–2020 rakenduskavade 
vastuvõtmisel tingisid paranduseelarve projekti nr 2/2015 esitamise, ning väljendab muret 
ühtekuuluvuspoliitika rakendamise aeglase käivitumise pärast käesoleval 
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programmiperioodil; rõhutab seoses sellega, et märkimisväärne osa kasutamata jäänud 
2014. aasta kulukohustustest paigutatakse ümber 2015. aastasse, millega avaldatakse 
mitmele liikmesriigile survet lepingute sõlmimiseks ja eraldatud vahendite 
ärakasutamiseks; palub komisjonil valmistada ette ja viia koos liikmesriikidega ellu 
tegevusplaan, et kiirendada Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide rakendamist, ning 
esitada võimaluse korral ettepanekud vahendite vabastamise vältimiseks 2017. aastal 
tulenevalt rakendamisel esinevatest viivitustest; kutsub seoses sellega liikmesriike üles 
võtma võimalikult kiiresti kõik vajalikud finantsjuhtimise alased meetmed, et saaks 
aegsasti hakata saatma maksetaotlusi, vältides nii nende kuhjumist järgnevatesse 
aastatesse;

4. tuletab meelde, et ühtekuuluvuspoliitika kulukohustuste assigneeringute jagunemine 
aastate lõikes näeb 2016. aastaks ette enam kui 46 miljardit eurot (ühissätete määruse VI 
lisa), ning toonitab, kui oluline on tagada kõikide rahastamisallikate vaheline 
koordineerimine, et luua lisandväärtust ning ergutada pikaajalist konkurentsivõimet;

5. peab äärmiselt murettekitavaks maksete pidevat perioodi lõppu kuhjumist, eelkõige 
ühtekuuluvuspoliitikas (24,7 miljardit eurot 2014. aasta lõpus1), mis ei ole usaldusväärse 
finantsjuhtimise seisukohalt kuigi jätkusuutlik ja seab ohtu Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide rakendamise; rõhutab, et kui eelarvemenetluse käigus ei leita 
institutsioonidevahelises tulemuslikus koostöös sellele võimalikult kiiresti reaalset ja 
jätkusuutlikku lahendust, võib maksmata arvete aasta lõppu kuhjumine muutuda igaveseks 
ja lumepallina kasvavaks probleemiks; toonitab asjaolu, et maksetega viivitamine avaldab 
tõsist ja kahjulikku mõju rakendamisele ja heale majandusjuhtimisele, vähendades 
toetuste kasutamise suutlikkust ning ohustades kogu ühtekuuluvuspoliitika ja ELi eelarve 
tõhusust ja tulemuslikkust, tekitades praktilisi probleeme ja takistades toetusesaajate 
rahastamist;

6. võtab teadmiseks komisjoni dokumendi „Elements for a payment plan to bring the EU 
budget back onto a sustainable track” (ELi eelarve taas jätkusuutlikule teele suunamise 
maksekava elemendid), mida tutvustati Euroopa Parlamendis 16. aprillil 2015. aastal; 
märgib eelkõige, et komisjoni esitatud väljavaate kohaselt on perioodi 2007–2013 puhul 
võimalik alamrubriigis 1b vähendada tasumata maksetaotluste summat 2015. aasta lõpuks 
20 miljardi euroni ja jõuda 2016. aasta lõpuks jätkusuutlikule tasemele, 2 miljardi euroni;

7. palub, et komisjon annaks Euroopa Parlamendile lisaks kvantitatiivsetele näitajatele, 
näiteks täitmata kulukohustused (RAL – Restant à liquider) ja kulukohustustega sidumata 
assigneeringud (RAC – Restant à contracter), aru ka kulutatud eelarveassigneeringute 
tõhususest ja tulemuslikkusest;

8. toonitab, et 2016. aasta eelarve peab andma vajalikud vahendid juba võetud kohustuste 
täitmiseks ja liidu 2016. aasta prioriteetide rakendamiseks, ning rõhutab asjaolu, et 
prognoositav tasumata maksetaotluste vähendamine ja minimaalsete viivitustega 
piirdumine vahemaksete osas on teostatavad üksnes juhul, kui 2016. aasta eelarves 
tagatakse maksete assigneeringute piisav tase; nõuab, et Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 
komisjoni vahel mai lõpus kokkulepitud maksekava (vastavalt 2014. ja 2015. aasta 

1 Vastavalt komisjoni dokumendile „Elements for a payment plan to bring the EU budget back onto a sustainable 
track” (ELi eelarve taas jätkusuutlikule teele suunamise maksekava elemendid), mida tutvustati Euroopa 
Parlamendis 16. aprillil 2015. aastal.
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eelarvete osas saavutatud kokkuleppe raames tehtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
2014. aasta detsembri ühisavaldusele) hakataks rakendama ilma täiendavate viivitusteta; 
ootab, et komisjon esitaks niipea kui võimalik täiendavad üksikasjad konkreetselt 
võetavate meetmete kohta; kordab, et on tähtis see probleem nõuetekohaselt ja 
tulemuslikult lahendada, sest täitmata kulukohustuste kuhjumine kahjustab poliitika 
usaldusväärsust, tulemuslikkust ja jätkusuutlikkust, tulenevalt sellise kuhjumise 
kahjulikust mõjust liikmesriikide eelarvetele;

9. rõhutab asjaolu, et ELi majanduse taastumise ja kasvu kolme põhisammast 
(investeeringute suurendamine, struktuurireformide kiirendamine ja majanduskasvu 
soodustava eelarve konsolideerimise elluviimine), mille Euroopa Komisjon määras 
kindlaks 2015. aasta majanduskasvu analüüsis, tuleks tugevdada; kutsub komisjoni üles 
ergutama ja kiirendama Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamist 
struktuurireformide ja investeeringute tegemise eesmärgil;

10. rõhutab, et ELi eelarve omavahendite süsteemi reformimise alase kokkuleppe osas tuleks 
eelseisvatel aastatel saavutada silmnähtavaid edusamme; juhib tähelepanu ohule, et 2019. 
aasta lõpuks võib eelmise programmitöö perioodi maksete muster uuesti esile kerkida, 
ning kutsub komisjoni üles töötama maksekava raamistikus välja varajase hoiatamise 
mehhanismid, et võimaluse piires vältida mistahes täitmata kulukohustuste kuhjumist.
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ETTEPANEKUD

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. toonitab, et põllumajandus ja maaelu areng täidavad paljusid ELi eesmärke, aitavad kaasa 
maailma suureneva rahvastiku toiduga kindlustatusele ning on ELi 2016. aasta üldeelarve 
tähtis osa; nõuab, arvestades et põllumajanduse osa üldeelarvest on aja jooksul vähenenud, 
põllumajanduse eelarvet jõulist kaitset, et see jääks reaalväärtuses vähemalt praegusele 
tasemele;

2. võtab teadmiseks Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) maaelu 
arenguks ette nähtud vahendite kärpimise kulukohustuste ja maksetena 2015. aasta 
eelarves; toonitab, et EAFRD projektid – sh LEADERi programmid – on maaelu arengu 
oluline tõukejõud, sest need annavad laiemat kasu ELile üldiselt, luues eelkõige 
majanduskasvu, lisaväärtust ja töökohti, eriti mis puudutab põllumajanduslike väike- ja 
pereettevõtete rolli maapiirkondades töökohtade loomisel; palub 2016. eelarve 
kulukohustuste ja maksete assigneeringute lõplikku taset hoolega kaaluda; rõhutab, et 
erilist tähelepanu tuleks pöörata põlvkonnavahetuse ergutamisele põllumajanduses ning 
noorte põllumajandustootjate ja innovatsiooni toetamisele; tunnustab sellega seoses 
võimalusi, mida programm „Erasmus noortele ettevõtjatele” võiks noortele 
põllumajandusettevõtjatele seoses teadmussiirde, teabevahetuse ja kutsealaste kogemuste 
edendamisega pakkuda;

3. märgib, et mõned liikmesriigid on oma rakenduskavade ratifitseerimisega hilinenud ja 
mõni ei ole neid ratifitseerinud isegi veel 2015. aasta esimese kvartali lõpuks; nõuab 
tungivalt, et liikmesriigid rakendaksid oma rakenduskavad viivitamata, et need oleksid 
2016. aastal toimivad; on seisukohal, et komisjoni ja liikmesriikide ühise eelarve täitmise 
raames tuleks märkimisväärselt kiirendada ka 2016. aasta eelarveassigneeringute 
kasutamist; nõuab, et EAFRD-le eraldataks sellekohaselt piisavad kulukohustuste ja 
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maksete assigneeringud;

4. nõuab lisaassigneeringute eraldamist piimasektorile, et leevendada selles sektoris jätkuva 
hinnakõikumise, kvoodisüsteemi kaotamise ja Venemaa embargo mõju; nõuab puu- ja 
köögiviljasektori tootjaorganisatsioonide moodustamiseks ja tugevdamiseks suuremat 
rahastamist ning rõhutab, et mõned spetsiifilised põllumajanduse allsektorid, nt mesindus, 
vajavad rohkem rahalisi vahendeid; toonitab piima ja puuvilja koolides jaotamise kavade 
tähtsust ning teeb vastavalt põllumajanduskomisjoni hääletustulemusele ettepaneku 
suurendada piimaprogrammi assigneeringuid 20 miljoni euro võrra aastas; rõhutab 
vajadust toetada mahepõllumajandust ja geograafiliste tähiste kavasid, sh garanteeritud 
traditsioonilise toote kavasid;

5. juhib tähelepanu sellele, et piima ja puuvilja koolides jaotamise kavad ei ole 
kasutajasõbralikud, mis on osaliselt tingitud nendega seotud halduskoormusest, ning et 
nende aktsepteerimine ja rakendamine on ideaalvariandist kaugel, mistõttu on kiiresti vaja 
nendega seonduvaid bürokraatlikke menetlusi lihtsustada;

6. nõuab oliivikasvatusele ja oliiviõlisektorile lisavahendeid, et hüvitada kahju, mida 
põllumajandusettevõtjad Xylella fastidiosa bakteri tõttu on kandnud, luua Euroopas 
ennetusmeetmed, tõkestada selle hävitava haiguse levikut, korraldada see sektor ümber ja 
süvendada selle haigusetekitaja ja tema edasikandjate alaseid teadusuuringuid;

7. nõuab, et piimamaksust 2014. aastal saadud tulusid kasutataks üksnes selle sektori 
kaitsmiseks, eelkõige kvootide kaotamisest kõige enam mõjutatud piirkondades; nõuab, et 
sellel eesmärgil loodaks stabiilsusfond, et kaitsta äärepoolseimate, ebasoodsaimate 
tingimustega ja mägipiirkondade põllumajandustootjaid, ning et see fond võetaks 
kasutusele siis, kui tootjahinnad langevad alla tootmiskulusid;

8. palub komisjonil võtta arvesse piimakvootide kaotamise mõju kohta tehtud uuringu 
tulemusi ja sellest tulenevalt toetada piisavalt üleminekut segapõllumajandusettevõtetele 
(liha ja piim);

9. märgib, et riikides, kus vein praegu alles populaarsust kogub, ei suuda Euroopa tootjad 
endale piisavat turuosa kindlustada; märgib, et Euroopa ei suuda ka leida turgu oma 
liigsetele veinikogustele, mis sunnib ELi kulutama aastas umbes 500 miljonit eurot veini 
ülejääkide kõrvaldamisele, ladustamisele ja destilleerimisele; märgib, et seda raha saaks 
paremini kasutada turu tasakaalu muutmiseks, kvaliteedi tõstmiseks ja Euroopa veinide 
reklaamimiseks väljaspool ELi;

10. nõuab lisarahastamist selleks, et Euroopa põllumajandustootjad saaksid müüa oma tooteid 
kohapeal, et saada suuremat kasumit;

11. märgib, et Euroopas on olukord praegu selline, et põllumajanduslikus innovatsioonis ja 
selle valdkonna poliitika kujundamises esineb suuri puudujääke; märgib, et vahendite 
nappus on üks probleem, mis tuleb lahendada, kui innovatsiooni soovitakse uuesti 
hoogustada; nõuab seepärast tungivalt, et suurema innovatsiooni innustamiseks 
põllumajandussektoris eraldataks sihtotstarbeliselt vahendid, et see sektor muutuks 
konkurentsivõimelisemaks ja selle keskkonnamõju väheneks;

12. nõuab piisavate vahendite eraldamist ühise põllumajanduspoliitika reformi kõikide osade 
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(sh keskkonnasäästlikumaks muutmise, bioloogilise mitmekesisuse ja maaelu arengu 
programmide) elluviimiseks; palub, et komisjon kiidaks samaväärsed tõendid 
keskkonnasäästlikumaks muutmise meetmete kohta, kui liikmesriigid need esitavad, 
kiiresti heaks; rõhutab, et põllumajanduse eelarve tulemusliku kasutamise tagamiseks ja 
rahaliste vahendite kasutamises esinevate kõrgete veamäärade vähendamiseks on vaja 
lihtsustada ÜPPd ning vähendada põllumajandustootjate ja riigiasutuste halduskoormust; 
peab seetõttu tervitatavaks komisjoni võetud kohustust lisada lihtsustamine ja 
subsidiaarsus oma järgmiste aastate esmatähtsate eesmärkide hulka;

13. nõuab, et vahendid, mis eraldatakse 2016. aasta eelarves finantsdistsipliini mehhanismi 
kaudu põllumajandussektori kriisireservi ja mis jäävad kasutamata, tehtaks järgmisel 
eelarveaastal otsetoetustena täielikult kättesaadavaks; nõuab, et kogu rubriigi 2 kasutada 
olev varu reserveeritaks põllumajandussektorile, eelkõige seoses jätkuva Venemaa 
embargo, piimasektori turuprobleemide ning oluliste terviseriskidega taime- ja 
loomakasvatussektoris;

14. märgib, et Euroopa põllumajandus on viimastel aastatel järjest rohkem kriiside all 
kannatanud (Venemaa embargo, piimakriis jne); nõuab seetõttu tungivalt, et ÜPP 
ettenägematute kulude reservi ning stabiilsete ja piisavate rahaliste vahendite tagamise 
suhtes tulevasteks kriisideks võetaks kasutusele uus käsitus, ilma et see kahjustaks iga-
aastasi otsetoetusi;

15. märgib, et piimamaksu kehtestamise tõttu jäi piimasektor viimasel kvoodiaastal ilma 
märkimisväärsetest summadest, ja soovitab seetõttu selle tulu jätta põllumajanduse 
eelarvesse, et piimasektori konkurentsivõimet tugevdada;

16. nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid jälgiksid põllumajandustoodete 
märkimisväärset hinnakõikumist ja parandaksid eri sektorite turgude reaalajas analüüsi, nt 
piimaturu vaatlusrühma tugevdamise kaudu piimasektoris; rõhutab, et hindade kõikumine 
on ka edaspidi mõne sektori jaoks suur probleem, mis esineb rohkem globaliseerunud 
turul sagedamini ja millel on negatiivne mõju põllumajandustootjate sissetulekutele, ning 
palub komisjonil ja liikmesriikidel reageerida vajaduse korral kiiresti ja tulemuslikult, 
võimaldades nii põllumajandustootjatel hindade kõikumisega toime tulla;

17. tuletab meelde probleeme, mis tekkisid eelmistel eelarveaastatel, mil assigneeringuid 
kärbiti; on veendunud, et püüdlused põllumajanduse assigneeringuid vähendada on 
ebatõhusad ja isegi ohtlikud, sest see ohustaks ÜPP eesmärke, muutes selle sektori veelgi 
haavatavamaks, ja nõrgestaks Euroopa põllumajanduse konkurentsivõime säilitamise 
pingutusi;

18. rõhutab, et suhkrukvoodid kaotavad 2016. aasta lõpul kehtivuse, ja soovitab seepärast 
komisjonil leida õiged vahendid, mis aitaksid vältida turu tasakaalustamatust;

19. rõhutab eesmärki suurendada Euroopa põllumajanduse konkurentsivõimet ja 
jätkusuutlikkust ning nõuab vahendite eraldamist nende eesmärkide saavutamiseks;

20. nõuab, et põllumajandusliku toidutööstuse jaoks sihtotstarbeliselt eraldatud summad, 
eelkõige „Horisont 2020” eelarvest, jääksid sellisena täiesti kättesaadavaks, et 
stimuleerida põllumajandussektoris innovatsiooni;
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21. rõhutab, kui tähtsad on nii põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni kui ka 
põllumajandussektori jaoks katseprojektid, nt Euroopa hinnavaatluskeskus, et parandada 
hindade võrreldavust ja toiduhindade kujundamise läbipaistvust, ning nõuab toetamise 
jätkamist; teeb ühtlasi ettepaneku selliste katseprojektide algatamiseks, mis võiksid aidata 
parandada Euroopa põllumajandustoodete turustamist ja nähtavust, nt uued 
reklaamikampaaniad, et tõsta koolilaste seas teadlikkust ELi kvaliteedikavadest; palub 
komisjonil hoida parlamenti ja nõukogu korrapäraselt selle vahendi kasutamise ja 
asjakohaste tulemustega kursis, tagades samas, et asjakohased üksikasjad tehakse 
teatavaks ka laiemale üldsusele; rõhutab selliste katseprojektide tähtsust, milles uuritakse 
õigusaktide rohkusest põllumajandusettevõtetele tekkivaid takistusi;

22. juhib tähelepanu jätkuvale tasakaalustamatusele toiduainete tarneahelas, kus esmaste 
tootjate positsioon on märkimisväärselt nõrgem kui teistel osalistel; nõuab tungivalt, et 
komisjon intensiivistaks tootjaorganisatsioonide loomist, eelkõige piimasektoris, sest see 
on üks vahend ebaausate kaubandustavadega võitlemiseks, ning jälgiks tihedalt 
toidukaupade liigse maksustamise tavasid ja võtaks meetmeid hindade ja 
kasumimarginaalide nähtavuse suurendamiseks, pöörates eritähelepanu suure jaesektori 
rollile ja põllumajandustootjate nõrgale positsioonile toidutarneahelas; rõhutab, kui suure 
väärtusega oleks selles valdkonnas tehtav katseprojekt, ja palub vajaduse korral esitada 
seadusandliku ettepaneku;

23. nõuab, et ELi 28 liikmesriigis ühtlustataks otsetoetused täielikult nii kiiresti kui võimalik.



RR\1066896ET.doc 87/107 PE560.602v02-00

ET

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev 28.5.2015

Lõpphääletuse tulemus +:
–:
0:

26
11
5

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José 
Bové, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, 
Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert 
Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, 
Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz 
García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth 
Köstinger, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Giulia Moi, Ulrike 
Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Laurenţiu Rebega, Jens Rohde, 
Bronis Ropė, Jordi Sebastià, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam 
Siekierski, Janusz Wojciechowski, Marco Zullo

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 
asendusliikmed

Pilar Ayuso, Jørn Dohrmann, Norbert Lins, Momchil Nekov, Stanislav 
Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Molly Scott Cato, Hannu Takkula, 
Valdemar Tomaševski



PE560.602v02-00 88/107 RR\1066896ET.doc

ET

18.6.2015

KALANDUSKOMISJONI ARVAMUS

eelarvekomisjonile

volituse kohta 2016. aasta eelarve projekti kolmepoolseteks läbirääkimisteks
(2015/2074(BUD))

Arvamuse koostaja: Alain Cadec

ETTEPANEKUD

Kalanduskomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 
järgmised ettepanekud:

1. märgib, et mitmeaastane finantsraamistik (2014–2020) võimaldab piiratud 
eelarvepoliitilist manööverdamisruumi rubriigi 2 puhul ning eelkõige ühise 
kalanduspoliitika ja integreeritud merenduspoliitika rahastamisel;

2. juhib tähelepanu asjaolule, et ühise kalanduspoliitika ambitsioonikad eesmärgid on 
saavutatavad ainult piisava eelarve olemasolu korral; rõhutab, et eelarve on koondunud III 
jaosse ja jaotisesse 11 „Merendus ja kalandus”; juhib tähelepanu asjaolule, et Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfond (EMKF) (peatükk 11 06) ning kohustuslikud osamaksed 
piirkondlike kalavarude majandamise organisatsioonide ja muude rahvusvaheliste 
organisatsioonide liikmetena ja jätkusuutliku kalanduse kokkulepetes osalejana (peatükk 
11 03) moodustavad suurema osa eelarvest;

3. juhib tähelepanu asjaolule, et Euroopa Kalanduskontrolli Ametil (EFCA) on väga tähtis 
roll ühise kalanduspoliitika koordineerimisel ja rakendamisel ning et EFCA saab täita seda 
rolli vaid juhul, kui talle antakse piisavad tehnilised, majanduslikud ja rahalised vahendid, 
ning et see peaks kajastuma tema eelarves;

4. rõhutab kalanduse ja meremajanduse sotsiaalse ja majandusliku mõõtme tähtsust kohalike 
kogukondade ning teatavate merepiirkondade ja rannikualade jaoks; väljendab muret 
nendes sektorites töökohtade kadumise ja restruktureerimisvõimaluste puudumise pärast; 
nõuab noorte tööhõive algatuse kasutamist eesmärgiga edendada selles tööstusharus 
tööhõivet;

5. rõhutab, et kalavarusid tuleb asjakohaselt majandada, et kaitsta ja taastada kalavarusid ja 
mereökosüsteeme ning vältida bioloogilise mitmekesisuse vähenemist, millel oleksid 
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soovimatud tagajärjed tulevastele põlvkondadele ja sellele majandussektorile endale; on 
veendunud, et Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondil võib selles olla keskse 
tähtsusega roll;

6. rõhutab kalanduspoliitika küsimustes mõistuspäraste otsuste tegemist võimaldavate 
andmete kogumise rahastamise põhjapanevat tähtsust;

7. rõhutab asjaolu, et reformitud ühise kalanduspoliitikaga nähakse ette ambitsioonikas 
õigusraamistik vastutustundliku kalapüügi alaste väljakutsetega toimetulekuks, mida 
tuleks toetada nii selle reguleerimisalasest kui ka eelarvelisest aspektist vaadatuna;

8. on mures liikmesriikide suutlikkuse pärast kasutada EMKFi täielikult ära ning täita 
strateegia „Euroopa 2020” ja sinise majanduskasvu eesmärke; märgib, et mõni riik on 
jäänud hiljaks oma rakenduskavade heakskiitmisega ning et mõni neist kavadest ei olnud 
ka 2015. aasta esimese kvartali lõpuks heaks kiidetud;

9. kutsub komisjoni üles eraldama vahendeid sinise majanduse arendamiseks;

10. palub, et liikmesriigid käivitaksid oma kavad kiiresti, et need oleksid 2016. aastaks 
täielikult toimivad; on arvamusel, et 2016. aasta eelarve raames peaks koostöös 
liikmesriikidega hallatavate assigneeringute kasutamine muutuma seega märkimisväärselt 
kiiremaks; nõuab seetõttu EMKFi ning kulukohustuste ja maksete assigneeringute 
asjakohast ja piisavat taset;

11. tuletab meelde raskusi, mis tekkisid eelmistel eelarveaastatel, mil assigneeringuid 
vähendati; on arvamusel, et mis tahes katse vähendada jaotise 11 ja eelkõige EMKFi 
assigneeringuid oleks mõttetu ja ohtlik, sest see kahjustaks ühise kalanduspoliitika 
eesmärkide saavutamist, ohustaks niisuguse haavatava sektori jätkusuutlikkust ning 
nõrgestaks märkimisväärselt mereelupaikade kaitsmise ja taastamise alaseid pingutusi;

12. juhib tähelepanu asjaolule, et uut ühist kalanduspoliitikat hakati rakendama alles mõni 
aasta tagasi ning et kõige sellega kaasneb nii liikmesriikide kui ka kalurite jaoks 
kalavarude majandamise alane paradigma muutus, näiteks lossimiskohustuse puhul; juhib 
tähelepanu asjaolule, et niisuguste värskete muutustega kohanemine nõuab ELi-poolseid 
lisapingutusi kommunikatsiooni, koolituse ja majanduslike investeeringute valdkonnas, et 
tagada nende levitamine ja nõuetekohane assimileerimine;

13. juhib tähelepanu mõjule, mida säästva kalapüügi lepingud avaldavad eelarvele, ning 
vajadusele võtta arvesse Euroopa Parlamendi asjaomaseid õigusi, et säilitada üldine 
tasakaal kõnealuste lepingute eesmärkide ja nende eelarvemõju vahel;

14. kavatseb ka edaspidi jälgida integreeritud merenduspoliitika rahastamist ning sünergia 
arendamist kalapüügi ja muu merendustegevuse vahel.
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KULTUURI- JA HARIDUSKOMISJONI ARVAMUS
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volituse kohta 2016. aasta eelarve projekti kolmepoolseteks läbirääkimisteks
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Arvamuse koostaja: Bogdan Andrzej Zdrojewski

ETTEPANEKUD

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. väljendades muret mõju pärast, mida Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond (EFSI) 
avaldab teadusuuringute ja innovatsiooniga seotud projektidele, arvestades, et 500 miljonit 
eurot võetakse järgmise viie aasta jooksul programmist „Horisont 2020”;

B. arvestades, et investeeringud kesk- ja kõrgharidusse, ametlikku ja mitteametlikku 
kutseõppesse ning teadustegevusse peaksid olema EFSI eesmärkide keskmes, kuna need 
on parema sotsiaalse kaasamise ja jätkusuutliku majanduskasvu seisukohast 
võtmetähtsusega ning toetavad pikemas perspektiivis konkurentsivõimet;

C. arvestades, et EFSI puhul tuleb seada prioriteediks kultuuri- ja loomesektor laiemalt, sest 
see on osa õitsvast majandussektorist, mis suudab luua töökohti ning võimalusi Euroopa 
majandusliku ja sotsiaalse arengu edendamiseks, eeldusel et investeeringud vastavad selle 
vajadustele;

D. arvestades, et 2016. aastal algab mitmeaastase finantsraamistiku kolmas aasta ja 
finantsraamistiku suhtes tuleb läbi viia vahehindamine, et teha lõpp vastuvõetamatule 
olukorrale, kus vahendite puuduse ja liidu maksete tegematajätmisega seatakse ohtu 
programmid, mis on juba heaks kiidetud ja seetõttu elluviimisel; on eriti mures, et sarnane 
olukord võib tekkida ka seoses uute programmidega, mis – võttes arvesse, kui paljusid 
kodanikke sellised programmid, eriti Erasmus+, otseselt puudutavad – omakorda tooks 
kaasa ELi usaldusväärsuse ohtliku vähenemise ning õõnestaks kodanike usaldust ELi 
institutsioonide vastu;

1. tuletab meelde haridus- ja kultuurivaldkonna programmide tähtsust ning seda, et nende 
jaoks on vaja piisavalt kulukohustuste ja maksete assigneeringuid, tagamaks, et 
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asjaomaste programmidega jõutakse kavandatud arvu toetusesaajateni ja saavutatakse 
soovitud mõju, hoides tähelepanu keskmes jätkuvalt läbipaistvust ning pidades silmas 
subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtteid; rõhutab oma muret seoses integreeritud 
programmi „Loov Euroopa” rakendamisega pärast programmi kultuuri ja meedia osa 
halduslikku lahutamist ning sellele järgnenud tasakaalustatuseprobleeme seoses poliitika 
ja rahastamisega;

2. tuletab samuti meelde, et programmid „Erasmus+” ja „Loov Euroopa” peaksid olema 
avatud väiksematele projektidele, mis on Euroopa loovuse, liikuvuse ja innovatsiooni 
seisukohast võtmetähtsusega; rõhutab, et nüüdsest alates tuleks eriti pöörata tähelepanu 
väiksematele Erasmus+ projektidele, mis kuuluvad võtme 2 meetmete hulka koolides, sest 
selles valdkonnas välja valitud väiksemate projektide arv on pidevalt vähenenud, mis on 
otseses vastuolus hariduse edendamist ja liikuvust koolides käsitlevate liidu eesmärkidega; 
on lisaks sellele seisukohal, et tuleks pöörata piisavat tähelepanu väiksematele 
projektidele programmis „Loov Euroopa”, sest need on võtmetähtsusega väga eripärase 
euroopaliku olemuse saavutamiseks, võimaldades kunstnikel ja kultuuritöötajatel kohtuda 
ning arendada ideede, tavade ja innovatsiooni laboreid;

3. rõhutab, et ELi kommunikatsioonipoliitikat on vaja viivitamata parandada, et astuda 
kodanikega tõhusamasse dialoogi, mis võimaldaks neil täielikult kasutada oma õigust olla 
informeeritud ja Euroopa poliitikakujundamisse kaasatud, ning jõuda suurema hulga 
meetmeteni; toonitab sellega seoses kohalikest ja riiklikest meediakanalitest koosnevate 
üleeuroopaliste võrgustike (nt EuranetPlus) positiivset rolli; palub komisjonil taastada 
nende võrgustike jätkusuutlik rahastamine;

4. kordab kultuurikoostöö ja -diplomaatia tähtsust suhetes ELi naabritega; nõuab seetõttu 
noorte inimeste, kunstnike, loovisikute ja muude kultuurivaldkonna töötajate liikuvuse 
toetamiseks sidusat strateegiat ühiste kultuuri- ja haridusprojektide kontekstis, mille kaudu 
EL peaks edendama oma kultuuri ja väärtusi; rõhutab partnerriikidega tehtavate projektide 
olulisust, kasutades selleks IV rubriigi eelarveridade vahendeid;

5. rõhutab liikmesriikide kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse tähtsust ning palub 
komisjonil tagada selle mitmekesisuse kaitse, süvendamine ja edendamine;

6. suhtub üha skeptilisemalt komisjoni läbipaistmatutesse lepingulistesse suhetesse 
Euronewsi rahastamise osas, eriti arvestades hiljuti uuendatud partnerluslepinguid ja uute 
investorite osalemist Euronewsis;

7. palub komisjonil kaaluda EFSI raamistikus kultuuri- ja loometööstuse selliste projektide 
kaasrahastamist koos EFSIga, mida juba rahastatakse ühtekuuluvusfondidest ja mille abil 
püütakse kaitsta ja väärtustada Euroopa kultuuripärandit, tagades täiendavuse;

8. palub komisjonil viivitamata läbi vaadata väikesemahulistele infrastruktuuriprojektidele 
seatud Euroopa Regionaalarengu Fondi praegune 5 miljoni euro suurune piirang 
(UNESCO kaitsealuste paikade puhul 10 miljonit eurot), mis ähvardab vähendada 
võimalusi investeerida kultuurivaldkonda, mis on ELi sotsiaalse ja majandusliku arengu 
seisukohast ülimalt tähtis;

9. rõhutab, et noorte tööpuudus on praegu kõrge, ja nõuab, et selle probleemiga tegelemiseks 
nähtaks eelarves ette märkimisväärses mahus kulukohustusi, tugevdades hariduse, 
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teadusuuringute ja innovatsiooni seoseid, mis etendavad väga olulist rolli noorte 
töölerakendamisel, ning pakkudes koolitust kohalike ja riiklike haldusasutuste töötajatele 
ja ametnikele, keskendudes eriti vähemsoodsamas olukorras piirkondadele.
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NAISTE ÕIGUSTE JA SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE KOMISJONI ARVAMUS

eelarvekomisjonile

volituse kohta 2016. aasta eelarve projekti kolmepoolseteks läbirääkimisteks
(2015/2074(BUD))

Arvamuse koostaja: Barbara Matera

ETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et 2013. aasta novembri ühisdeklaratsioonis leppisid Euroopa Parlament, 
nõukogu ja komisjon kokku selles, et mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) suhtes 
kohaldatavate eelarvemenetluste puhul võetakse vajaduse korral arvesse sootundlikke 
elemente;

B. arvestades, et soostereotüübid ja endiselt püsiv oluline sooline palgalõhe võivad naistel 
takistada või segada oma karjääri alustamist või edendamist, mille tagajärjeks on 
ebavõrdsus ning mis avaldab negatiivset mõju majandusele ja põhjustab märkimisväärseid 
tagajärgi töökohtade loomisele; arvestades, et juurdepääs avalikule teenistusele, mis on 
jätkuvalt oluline tööhõivesektor naiste jaoks, on naiste majanduslikuks sõltumatuse ja 
majanduslike õiguste suurendamiseks väga olulise tähtsusega; rõhutab, et komisjon peab 
tegema rohkem naiste ja tütarlaste hariduse ja koolituse edendamiseks, eelkõige 
loodusteaduste, tehnoloogia, inseneriteaduste ja matemaatika ning side ja infotehnoloogia 
valdkondades, kus esineb märkimisväärne oskustöötajate nappus, kuid millel on tohutu 
potentsiaal seoses tuleviku majanduskasvuga; arvestades, et aastal 2025 on arvestuslikult 
7,7 miljonit loodusteaduste, tehnoloogia, inseneriteaduste ja matemaatikaga seotud 
töökohta ning et aastal 2020 on side- ja infotehnoloogia valdkonnas arvestuslikult 825 000 
täitmata töökohta;

C. arvestades, et naistevastane vägivald takistab tõelise soolise võrdõiguslikkuse saavutamist; 
arvestades, et kättesaadavad ja võrreldavad andmed naistevastase vägivalla kohta ELis 
puuduvad, kuid Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE) teeb kättesaadavaks 
olemasolevad statistilised andmed ja teabe;

D. arvestades, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1381/2013 (millega 
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luuakse õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse programm aastateks 2014–2020) 
põhjenduse 10 kohaselt on oluline programmi Daphne rakendamisel säilitada selle nimi 
seoses erieesmärgiga, mis on suunatud konkreetselt laste, noorte ja naiste vastu suunatud 
vägivallaga võitlemisele, et hoida Daphne programmide mainet võimalikult kõrgena;

1. kordab oma nõuet kasutada kogu eelarvemenetluse ja mitmeaastase finantsraamistiku 
vältel järjepidevalt soolist võrdõiguslikkust arvestavat eelarvestamist ja kasutada 
eelarvekulusid kui mõjusat vahendit soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks ning teeb 
seetõttu ettepaneku moodustada väline töörühm, et suurendada eelarvemenetluse 
läbipaistvust soolist võrdõiguslikkust arvestava eelarvestamise osas;

2. rõhutab, et vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 8 on meeste ja naiste 
vahelise võrdõiguslikkuse edendamine üks Euroopa Liidu aluspõhimõtteid; rõhutab, et 
soolise võrdõiguslikkuse küsimus tuleks kaasata kõikidesse poliitikavaldkondadesse ja 
seda tuleks käsitleda igas eelarvemenetluse etapis;

3. nõuab soolise võrdõiguslikkuse tõhusamaks edendamiseks soolist võrdõiguslikkust 
arvestava eelarvestamise kohaldamist nii ELi kui ka siseriiklikes strateegiates; rõhutab 
vajadust eraldada rohkem vahendeid võitluseks naiste ja tütarlaste diskrimineerimise ja 
nendevastase vägivalla kõigi vormide vastu;

4. palub, et komisjon eraldaks rahalised vahendid naiste ettevõtlust ja 
mikrofinantseerimisele juurdepääsu toetavatele ja edendavatele programmidele, eeskätt 
ettevõtete konkurentsivõime ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate programmi 
(COSME) raames ning Euroopa Sotsiaalfondi ja noorte tööhõive algatuse ja kõigi 
struktuurifondide ja Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi kaudu;

5. kutsub liikmesriike üles kasutama Euroopa Sotsiaalfondis ja Euroopa Regionaalarengu 
Fondis soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks olemasolevaid vahendeid konkreetsemalt 
tööhõive valdkonnas ning teha seda mitte ainult soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamiseks, vaid näha ühtlasi ette meetmed, mis on mõeldud otseselt ebasoodsas 
olukorras naiste jaoks, võttes nõuetekohaselt arvesse majanduskriisi mõju ja investeerides 
kvaliteetsetesse avalikesse teenustesse ning tagades eelkõige lastehoiule, eakate ja teiste 
ülalpeetavate hoolduseks piisavate ja kvaliteetsete teenuste osutamise kättesaadava 
hinnaga, ning nõuab eelarves tegelikku läbipaistvust vahendite osas, mida eraldatakse 
meeste ja naiste võrdõiguslikkuse poliitikale (Euroopa Sotsiaalfond, programmid 
Progress ja Daphne);

6. rõhutab vajadust rahastada programmi Erasmus+ raames koolituskampaaniaid, millega 
võideldakse soostereotüüpide vastu ning tõstetakse teadlikkust võrdsete õiguste ja 
võimaluste küsimustes;

7. kutsub komisjoni üles moodustama EIGEs soolise vägivalla järelevalvekeskust ning 
selleks võtma seal tööle veel ühe töötaja; leiab, et kõiges muus peaks EIGE eelarve jääma 
endiseks;

8. kordab oma varasemaid üleskutseid säilitada õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse 
programmi raames programm Daphne eraldi eelarverubriigina;

9. kordab oma nõudmist, et tuleb edasi arendada soopõhiseid näitajaid ja andmeid, mis 
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võimaldaks hinnata ELi üldeelarvet soolisest perspektiivist ning jälgida jõupingutusi 
soolist võrdõiguslikkust arvestava eelarvestamise rakendamisel.
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Dubravka Šuica, Marc Tarabella



RR\1066896ET.doc 99/107 PE560.602v02-00

ET

LISA: VÄLISKOMISJONI KIRI

Väliskomisjon Väliskomisjon
 - Esimees - - Liige - 

Ref.: D(2015)26425

Jean Arthuis
Esimees
Eelarvekomisjon

Austatud esimees

Kuna käesoleval aastal ei võimalda eelarveprojekti hilisest esitamisest tulenev ajakava 
parlamendikomisjonil esitada ametlikku arvamust, kirjutame Teile väliskomisjoni nimel, et 
anda oma panus kirja vormis. Loodame väga, et eelarvekomisjonil on võimalik oma raportis 
kolmepoolsete läbirääkimiste volituste kohta meie seisukohti arvesse võtta. Tunnustame, et 
eelarvemenetluse pragmaatilise ajakava üle peetakse institutsioonidevahelisi läbirääkimisi, kuid 
nõuame sellegipoolest tungivalt, et Te jätkuvalt nõuaks komisjonilt eelarveprojekti esitamist 
varem, et tagada, et tulevastel aastatel saab parlamendikomisjon esitada jälle tavapärase 
arvamuse 

Meie peamiseks mureks on endiselt see, et eelarve peaks võimaldama ELil täita oma rolli 
ülemaailmse toimijana. ELi eelarve peaks täpselt kajastama ELi ülemaailmseid prioriteete ning 
jaotama rahalisi vahendeid neile vastavalt. Selles kontekstis väljendame heameelt rubriigi 4 
kulukohustuste assigneeringute 5,6% suurendamise üle 2015. aastaga võrreldes, millega lõpuks 
ometi hakatakse kompenseerima mitmeaastase finantsraamistiku esimestel aastatel tehtud suuri 
kärpeid. Võttes arvesse ebakindlat poliitilist õhkkonda meie naabruses ja kaugemal, oleme 
sellegipoolest seisukohal, et teatavate prioriteetsete valdkondade assigneeringuid tuleb veelgi 
suurendada.

Soovime ka rõhutada, et rubriigi 4 maksete assigneeringute märkimisväärne suurendamine 
28,5% võrra on samuti äärmiselt teretulnud areng, mis aitab leevendada maksete 
assigneeringute nappust, mis ohustas terve rea finantsinstrumentide nõuetekohast toimimist. On 
hädavajalik, et see suurendamine lõplikus eelarves säilitataks. Eelkõige stabiilsuse ja rahu 
edendamise rahastamisvahendi toimimine on tõsiselt kannatanud. Võttes lisaks arvesse 
jätkuvaid konflikte ja tekkivaid ohtusid Vahemere piirkonnas, oleme kindlal seisukohal, et 82,4 
miljoni euro suurusi kavandatud maksete assigneeringuid tuleks veelgi suurendada, et tegemata 
maksete probleemiga asjakohaselt tegeleda ja võtta arvesse ka kriisiolukordades tekkida võivaid 
vajadusi.
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Ülemaailmse toimija rolli vastutustundlik täitmine tähendab piisava toetuse osutamise tagamist 
– lähtudes rangelt põhimõttest „rohkema eest rohkem” – meie naabruses asuvatele riikidele, 
mille ees seisavad ülisuured väljakutsed kõigis peamistes poliitikavaldkondades. Tervitame 
selles kontekstis käesoleva eelarveprojekti poliitilist rõhuasetust naabruses toimuvatele 
arengutele nii idapool kui ka Vahemere piirkonnas. Sellegipoolest toonitame vajadust 
suurendada veelgi Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendi kulukohustuste assigneeringuid, 
võttes arvesse pakilist vajadust ELi meetmete järele asjaomastes riikides. Otsus eraldada Süüria 
piirkonna toetuseks 2016. aasta rahastamiskavas ette nähtust rohkem vahendeid on oluline 
samm, mis näitab meie ees seisvate probleemide ulatust, kuid rõhutame ka Liibüat mõjutavate 
probleemide kriitilist olemust ja vajadust näha ette konkreetsed meetmed selles kontekstis. 
Samuti sooviks me näha sarnaseid meetmeid idanaabruses, eriti Ukrainas. Väljendame samuti 
heameelt suurema toetuse üle demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendile ning 
väljendame kindlat usku, et inimõiguste aktiivsele kaitsele eraldatud eelarve kasv jätkub. Tuleb 
kriitiliselt märkida, et nii nagu viimase kümne aasta jooksul, ei vasta eelarveprojektis näidatud 
summad paljude programmide tegelikele rahastamisvajadustele, ja me nõuame tungivalt, et Te 
looksite aluse selle kajastamiseks lõplikus eelarves. Selles kontekstis sooviks me rõhutada, et 
hädasti on vaja järjepidevat ja suuremat toetust Lähis-Ida rahuprotsessile, Palestiina 
omavalitsusele ning ÜRO Palestiina Põgenike Abi- ja Tööorganisatsioonile Lähis-Idas.

Samuti sooviks me väljendada heameelt oluliste jõupingutuste üle, mille eesmärk on lahendada 
varem täheldatud humanitaarabi osutamise katkemise probleem, suurendades maksete 
assigneeringuid. Sellest hoolimata soovime endiselt rõhutada, et jätkuvad humanitaarkriisid 
kogu maailmas nõuavad selle instrumendi vahendite edasist suurendamist.

Euroopa välisteenistuse eelarve osas märgime, et ELi eriesindajate eelarverea ühise välis- ja 
julgeolekupoliitika eelarvest Euroopa välisteenistuse eelarvesse ümberpaigutamise küsimus on 
endiselt lahendamata. Kuigi selle ümberpaigutamise olulisust märgiti Euroopa välisteenistuse 
tegevuse läbivaatamise käigus, on kõik püüdlused selle elluviimiseks juba pikemat aega 
soikunud. Oleme endiselt seisukohal, et nõuetekohaselt integreeritud ELi välispoliitika nõuab 
ELi diplomaatilise tegevuse sellist konsolideerimist.

Oleksime väga tänulikud, kui neid soovitusi võetaks arvesse raporti ettevalmistamisel.

Lugupidamisega

Elmar Brok Cristian Dan Preda
(allkiri) (allkiri)
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LISA: RAHVUSVAHELISE KAUBANDUSE KOMISJONI KIRI

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

MJ/cp
EXPO-COM-INTA D(2015)28724 

José Manuel Fernandes
2016. aasta eelarve raportöör
Eelarvekomisjon

Teema: 2016. aasta eelarveprojekti kolmepoolsete läbirääkimiste volitus 

Rahvusvahelise kaubanduse komisjoni (INTA) raportöörina (2016. aasta eelarve) sooviksin 
Teid teavitada INTA prioriteetidest 2016. aasta eelarves, milles INTA koordinaatorid 15. 
juunil 2015 kokku leppisid.

Esiteks on INTA arvamusel, et Euroopa Liidu eelarves tuleks piisavate vahenditega toetada 
kaubandust, mille komisjon on määratlenud oma töökavas üheks juhtivaks prioriteediks. 
Kaubandus ei ole mitte ainult võimas vahend majanduskasvu ja töökohtade loomiseks 
Euroopas, see on ka oluline välispoliitika vahend, millega saab toetada ELi laiemaid 
rahvusvahelisi eesmärke, edendades seeläbi selliseid Euroopa väärtusi nagu rahu, vabadus ja 
demokraatia kogu maailmas. Kaubandus võib olla ka vahend, mis aitab parandada töö-, 
keskkonna- ja inimõigustealaseid norme. Nende eesmärkide täitmiseks tuleb eraldada 
piisavad rahalised vahendid. 

Muutuvast geopoliitilisest maastikust tingitud kaubandusprobleemidega toimetulekuks võiks 
ühine kaubanduspoliitika olla tulevikus veelgi tugevam. Liidu eelarvest eraldatavad piisavad 
rahalised vahendid on asendamatud tugeva kaubandus- ja investeerimispoliitika strateegia 
võimaldamiseks ja selle tagamiseks, et kaubandus saaks olla jätkuvalt mõjus tööhõive, 
majanduskasvu ja säästva arengu edendamise vahend. 

Ka on ELi kaubandusläbirääkimiste tegevuskava endiselt väga ambitsioonikas: Atlandi-ülene 
kaubandus- ja investeerimispartnerlus (TTIP), Jaapan, investeerimisleping Hiinaga, Kagu-
Aasia Maade Assotsiatsiooni (ASEAN) riigid, Aafrika, Kariibi ja Vaikse ookeani riigid 
(AKV), Mehhiko ja Tšiiliga sõlmitud assotsieerimislepingute kaasajastamine, 
teenustekaubanduse leping, Maailma Kaubandusorganisatsioon (WTO) jne. Käimasolevad ja 
eelseisvad läbirääkimised nõuavad Euroopa Komisjoni talitustelt, peamiselt kaubanduse 
peadirektoraadilt, jätkuvalt palju vahendeid. Seetõttu tuleb kaubandustegevuse eelarvet 
piisavalt suurendada, et EL saaks pidada oma ambitsioonika kaubanduse tegevuskava üle 
edukalt läbirääkimisi. 

Väga oluline on meie kaubanduslepinguid usaldusväärselt hallata. Sellega seoses jagab INTA 
kontrollikoja eriaruandes nr 2/2014 „Kas kaubanduse sooduskorda hallatakse asjakohaselt?” 
väljendatud seisukohta, et komisjon peab rohkem pingutama enda sõlmitud 
kaubanduslepingute rakendamise ja mõju jälgimiseks. EL kahtlemata võidaks piisavate 
ressursside eraldamisest vahe- ja järelhinnangute tegemiseks selle kohta, kuidas kolmandad 
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riigid täidavad endale ELi suhtes võetud kohustusi. Need hinnangud peaksid saama oluliseks 
osaks kaubandustegevusega seotud eelarveridadest, kuna on äärmiselt tähtis, et komisjon 
saaks näidata, et kaasseadusandjate tehtud poliitilised valikud on tõepoolest andnud soovitud 
tulemusi.

INTA liikmed tunnevad muret selle üle, et liidu kodanikud samastavad üleilmastumise 
Euroopa toodangumahu vähenemise ning töökohtade kadumisega. Selleks et liidu kodanikud 
jälle kaasa haarata, peab komisjon tegema suuremaid investeeringuid mõjusama 
kommunikatsioonistrateegia väljatöötamiseks liidu kaubanduspoliitika ning rahvusvahelise 
kaubanduse eeliste ning puuduste kohta. 

Tahaksime sellega seoses toonitada, et kõiki kättesaadavaid ELi rahalisi vahendeid tuleks täiel 
määral kasutada inimeste huvide teenimiseks ning uute kvaliteetsete töökohtade jätkuvaks 
loomiseks liidus.

INTA toonitab, et 2016. aasta eelarve peab kajastama WTO 9. ministrite konverentsi edu. 
Eelkõige tuleb eraldada piisavalt rahalisi vahendeid programmide jaoks, mis on vajalikud 
kaubanduse lihtsustamise lepingu rakendamiseks arenguriikide ja vähim arenenud riikide 
poolt. See eeldab WTO partneritele tehnilise abi andmist ja suutlikkuse suurendamist, 
peamiselt läbi kaubandusabi.

Euroopa naabruspoliitikaga (ENP) seotud praegusi suuri probleeme arvestades toonitab INTA 
jätkuvalt, et ENP-le tuleks eraldada piisavad eelarvevahendid, et meie lähinaabritele, eriti 
idapartnerluse riikidele ja araabia kevade järgses olukorras olevatele riikidele, oleks võimalik 
anda piisavat kaubandusega seotud tehnilist tuge ja abi. INTA toonitab, et makromajandusliku 
finantsabi programmi tähtsus peab liidu eelarves kajastuma, kuna see on osutunud äärmiselt 
kasulikuks vahendiks toetuse andmisel raskes finantsolukorras olevatele partneritele. 
Tuletaksime siinjuures meelde, et Euroopa Parlament võttis 15. aprillil 2015 ametlikult vastu 
otsuse Ukraina kolmanda makromajandusliku finantsabi programmi kohta kuni 1,8 miljardi 
euro suuruses summas. Ukrainale eraldatud abipakett on näidanud, et teatav paindlikkus on 
kolmandatele riikidele majandus- ja finantsabi eraldamisel keskse tähtsusega, kuna eri 
iseloomuga kriisid võivad ELi partnerriikides väga kiiresti edasi areneda. 

Lõpetuseks tuleks öelda, et väga oluline on anda liidu eelarvest rahalist toetust algatuseks, 
millega hõlbustatakse Euroopa VKEde rahvusvahelist tegevust. Selles osas tuleb siiski palju 
ära teha, kuna vaid umbes 13% Euroopa VKEdest tegutseb praegu väljaspool ELi. ELi 
kulutuste maksimaalse tõhususe ja mõjususe tagamiseks Euroopa VKEde 
rahvusvahelistumise ja konkurentsivõime edendamisel sooviksid INTA liikmed, et komisjon 
hindaks ja parandaks olemasolevaid vahendeid ning tagaks piisava kontrolli ning järelevalve 
eri tegevuste üle selles valdkonnas. 

Lugupidamisega

Reimer BÖGE 
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LISA: KODANIKUVABADUSTE, JUSTIITS- JA SISEASJADE KOMISJONI KIRI

IPOL-COM-LIBE D (2015) 27747

Jean ARTHUIS
eelarvekomisjoni esimees 
WIC M02024
Strasbourg

Teema: LIBE-komisjoni prioriteedid 2016. aasta eelarves

Lugupeetud hr Arthuis

Võttes arvesse juulis toimuvaid kolmepoolseid läbirääkimisi ja teie läbirääkimiste mandaati, 
sooviksin teavitada teid LIBE-komisjoni prioriteetidest 2016. aasta eelarves.

LIBE-komisjoni jaoks on äärmiselt oluline tagada järgmise aasta eelarves piisav rahaline 
vastus humanitaarprobleemidele, mis on tingitud üha suuremast sisserändajate arvust ja 
traagilistest hukkumistest, eelkõige seoses olukorraga Vahemerel.

2016. aasta eelarve projekt sisaldab õnneks samme õiges suunas. Paindlikkusinstrumendi 
kasutuselevõtmist ning ajutise ümberpaigutamismehhanismi loomist tuleb tervitada. LIBE-
komisjon väljendab samuti heameelt selle üle, et 2016. aasta eelarve projektis on suurendatud 
märkimisväärselt Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi (AMIF) vahendeid, millega 
seoses LIBE-komisjon palub Euroopa Komisjonil tagada, et kõigi selle valdkonna 
ettepanekute jaoks on olemas piisavad vahendid. Parlament on järjekindlalt rõhutanud 
vajadust teha kõik selleks, et vältida merel hukkunute arvu suurenemist ning tagada vajalikud 
vahendid selleks, et täita tulemuslikult otsimis- ja päästekohustusi.

Suurem osa LIBE-komisjoni fraktsioonidest kiidab samuti heaks Frontexi eelarve 
kavandatava suurendamise ning toetab komisjoni ettepanekut vabastada Euroopa 
Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO), Frontex, Eurojust ja Europol 
ümberpaigutamisreservist. Kuid LIBE-komisjon taunib EASO eelarve vähendamist eelmisel 
eelarveperioodil kasutamata jäänud vahendite tõttu ning nõuab, et EASO-le eraldataks tema 
ülesannete täitmiseks piisavad vahendid, et amet saaks kasvanud töökoormusega toime tulla. 
LIBE-komisjon palub taas kord komisjonil ümberpaigutamisreservi küsimust uuesti kaaluda, 
võttes paremini arvesse iga ameti töökoormust ja ülesandeid. LIBE-komisjon rõhutab 
vajadust tagada piisavad vahendid, et lahendada rände ja sisejulgeoleku valdkonna uued 
probleemid.

LIBE-komisjon on veendunud, et komisjon peaks paremini selgitama ja täpsustama Euroopa 
julgeoleku tegevuskava osana esitletud meetmete eelarvemõju, eelkõige seoses Europoli ning 
tema terrorismivastase võitluse, organiseeritud kuritegevuse ja küberkuritegevuse valdkonna 
ülesannetega, et kaasseadusandjatel oleks parem ettekujutus nendeks eesmärkideks 
eraldatavate vahendite sobivast tasemest.
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Lisaks sellele nõuab LIBE-komisjon õigusriigi põhimõtte järgimise ning kohtusüsteemide 
nõuetekohase toimimise kontrolli ja edendamise instrumentide paremat rahastamist. LIBE-
komisjon on sellega seoses pettunud, et Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti eelarvet ei ole 
suurendatud, arvestades tema tähtsat rolli põhiõiguste austamise kontrollimisel.

Lõpuks palub LIBE-komisjon Euroopa Komisjonil hinnata Euroopa Narkootikumide ja 
Narkomaania Seirekeskuse (EMCDDA) vajadusi, võttes arvesse uutest psühhoaktiivsetest 
ainetest tingitud töökoormuse suurenemist.

Lugupidamisega 

Claude MORAES
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LISA: PÕHISEADUSKOMISJONI KIRI

Põhiseaduskomisjon
Esimees

Ref.: D(2015)29275

Jean Arthuis
Eelarvekomisjoni esimees
Altiero Spinelli hoone
ASP 09G205
B-1047 Brüssel

Teema: Põhiseaduskomisjoni prioriteedid seoses volitusega 2016. aasta eelarve 
kolmepoolseteks läbirääkimisteks

Austatud esimees

Põhiseaduskomisjon, mille esimees ma olen, on teadlik asjaolust, et tänavust eelarvemenetlust 
alustati tavapärasest veidi hiljem ning komisjon esitas 2016. aasta eelarveprojekti 27. mail 
2016. Kuna selle viivituse tõttu on 2016. aasta eelarve kolmepoolsete läbirääkimiste volitust 
käsitleva eelarvekomisjoni raporti vastuvõtmise ajakava väga pingeline, otsustasid 
põhiseaduskomisjoni koordinaatorid oma 26. veebruari 2015. aasta koosolekul aidata selle 
raporti projekti koostamisele kaasa kirjaga, milles on toodud välja põhiseaduskomisjoni 
prioriteedid järgmise aasta eelarves.

Seetõttu sooviks põhiseaduskomisjon juhtida Teie tähelepanu järgmistele prioriteetsetele 
valdkondadele, mis väärivad käsitlemist tänavustel eelarveläbirääkimistel.

– Tänavu aasta alguses toimunud kuulamisel Euroopa kodanikualgatuse senise elluviimise üle 
sai komisjon teada takistustest, millega Euroopa kodanikud kokku puutuvad, kui nad 
kasutavad oma õigust sellise algatusega välja tulla. Kuna seda uut vahendit kasutatakse järjest 
sagedamini ja me tahaksime, et seda kodanike huvides parandataks, sooviks 
põhiseaduskomisjon piisavate rahaliste vahendite eraldamist sellele programmile ning selle 
aluseks olevaks kommunikatsioonistrateegiale, et täita programmi eesmärgid, samuti tuleks 
suurendada programmi nähtavust eelarves eraldi alamrea loomisega. 

– Põhiseaduskomisjon tunneb heameelt ka selle üle, et komisjon on soovitanud suurendada 
programmile „Kodanike Euroopa” ja kommunikatsiooniks ette nähtud rahalisi vahendeid, 
kuna need on väga olulised osalusdemokraatia protsesside hoogustamiseks ELis ja kodanike 
usalduse ning mõistmise suurendamiseks Euroopa poliitikavaldkondade ning poliitika suhtes.
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– Euroopa Parlamendi eelarve osas tasub tagada piisav rahastamine 
kommunikatsiooniprogrammidele, millega edendatakse suhtlemist kodanikega ning nende 
teavitamist paramendi tegevusest, samuti tuleb tugevdada teabevahetusmeetmeid riikide 
parlamentidega.

Olen veendunud, et eelarvekomisjon võtab meie ettepanekuid 2016. aasta eelarve 
kolmepoolsete läbirääkimiste volituse koostamisel arvesse.

Lugupidamisega

Danuta Hübner

CC: José Manuel Fernandes, eelarvekomisjoni 2016. aasta eelarve raportöör – III jagu, 
komisjon
Gérard Deprez, eelarvekomisjoni 2016. aasta eelarve raportöör – Muud jaod
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