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3. tuletab meelde, et liidul ei ole 
piisavalt struktuurseid vahendeid, et 
võidelda demokraatia, põhiõiguste ja 
õigusriigi põhimõtte rikkumiste ning 
tagasilöökide vastu liikmesriikides; peab 
kahetsusväärseks, et nõukogu ei ole 
suutnud teha sisulisi edusamme liidu 
väärtuste järgimise tagamiseks 
käimasolevates ELi lepingu artikli 7 
kohastes menetlustes; märgib, et kui 
nõukogu ei suuda tõhusalt kohaldada ELi 
lepingu artiklit 7, annab see tegelikult 
võimaluse jätkuvalt eemalduda ELi 
lepingu artiklis 2 sätestatud väärtustest; 
märgib murega, et liidu töövahendid 
selles valdkonnas on ebaühtlased ning 
nõuab, et neid tõhustataks ja 
nõuetekohaselt rakendataks; 

3. rõhutab, et liidul on piisavalt 
vahendeid, et võidelda demokraatia, 
põhiõiguste ja õigusriigi põhimõtte 
rikkumiste vastu, ning on veendunud, et 
aluslepingute asjaomased artiklid, mis 
puudutavad liikmesriikide suhtes 
rakendatavaid õiguskaitsevahendeid ja 
sanktsioone, on juba ammendavad; 
tuletab meelde, et ainsad kasutada olevad 
menetlused nende liikmesriikidega 
tegelemiseks, kes ei täida liidu õigusest 
tulenevaid kohustusi, on sätestatud 
aluslepingutes;
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15. peab kahetsusväärseks, et Euroopa 
Ülemkogu nõrgestas oma 21. juuli 
2020. aasta järeldustes komisjoni esitatud 
eelarveliste tingimuste mehhanismi; 
kordab oma nõudmist, et ELi lepingu 
artiklis 2 nimetatud väärtuste süsteemsed 
rikkumised loetaks liidu rahastamisega 
kokkusobimatuks; rõhutab vajadust 
kasutada liidu eelarve kaitsmiseks 
kvalifitseeritud häälteenamust nõudvat 
pöördhääletust, ilma milleta oleks uue 
eelarveliste tingimuste mehhanismi 
tõhusus ohus; nõuab, et eelarveliste 
tingimuste kohaldamisega kaasneksid 
meetmed, mille eesmärk on leevendada 
võimalikku mõju konkreetsetele liidu 
rahalistest vahenditest abisaajatele, 
sealhulgas kodanikuühiskonna 
organisatsioonidele; rõhutab, et 
eelarveliste tingimuste mehhanismi ei saa 
asendada üksnes kavandatud iga-aastase 
järelevalvetsükliga; nõuab, et Euroopa 
Ülemkogu tegutseks vastavalt oma 9. mai 
2019. aasta Sibiu deklaratsioonis antud 
lubadusele kaitsta demokraatiat ja 
õigusriigi põhimõtet;

15. peab kahetsusväärseks, et Euroopa 
Ülemkogu kiitis oma 21. juuli 2020. aasta 
järeldustes heaks komisjoni esitatud 
eelarveliste tingimuste mehhanismi; 
tuletab meelde, et Euroopa Ülemkogu 
nõustus kasutama liidu eelarve kaitsmiseks 
kvalifitseeritud häälteenamust; nõuab, et 
eelarveliste tingimuste kohaldamisega 
kaasneksid meetmed, mille eesmärk on 
leevendada võimalikku mõju 
konkreetsetele liidu rahalistest vahenditest 
abisaajatele;
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