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Euroopa Parlamendi resolutsioon komisjoni 2014. aasta tööprogrammi kohta
(2013/2679(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni teatist komisjoni 2013. aasta tööprogrammi kohta (COM 
(2013)0629),

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni suhete raamkokkulepet1, eriti 
selle IV lisa,

– võttes arvesse kodukorra artikli 35 lõiget 3,

A. arvestades, et finants-, majandus- ja võlakriis on toonud esile vajaduse tugevama 
demokraatliku kontrolli ja vastutuse järele;

B. arvestades, et eelarvega seotud valikud liidu tasandil peavad vastama ELi poliitilistele 
prioriteetidele, mitte ainult summade suuruse, vaid ka paindlikkuse ja tasakaalu osas;

1. osa – Olulised prioriteedid

1. nõuab demokraatlikumat majanduse juhtimise protsessi, millesse oleks aktiivsemalt 
kaasatud parlament, sest see aitaks kodanikel olukorda ning ELi tasandil kriisi vastu 
võitlemiseks ja sellega toimetulekuks võetavaid meetmeid paremini mõista; on 
veendunud, et Euroopa kodanike, majandustegevuses osalejate ja majanduspartnerite 
usalduse taastamine on majanduskasvu edendamise eeltingimus;

2. on veendunud, et tööhõive on kõige olulisem prioriteet ning tuleb kasutada kõiki Euroopa 
tasandil eksisteerivaid võimalusi olemasolevate töökohtade säilitamiseks ja noortele 
teenindus- ja tööstussektoris uute töökohtade loomiseks; on seetõttu veendunud, et ELi 
konkurentsivõime tugevdamiseks mõeldud investeeringutel on järgmistel aastatel oluline 
roll; 

3. on arvamusel, et kui mitmeaastase finantsraamistiku üle peetavad läbirääkimised viiakse 
2013. aastal edukalt lõpule, peaks komisjon tagama uue finantsraamistiku sujuva 
toimimise; nõuab tungivalt, et komisjon kasutaks eelkõige nii kulukohustuste kui ka 
maksete assigneeringute osas täiel määral ära uusi mitmeaastase finantsraamistiku 
paindlikkuse eeskirju, nii ELi 2014. aasta eelarve rakendamisel kui ka ettepanekute 
tegemisel ELi 2015. aasta eelarve kohta; rõhutab, et tuleb tähelepanelikult jälgida maksete 
murettekitavat olukorda ELi eelarves ning esitada 2014. aastal paranduseelarved juhul, kui 
selleks peaks vajadus tekkima; 

4. rõhutab, kui oluline on ELi omavahendite süsteemi reformimise küsimus; kutsub 
komisjoni üles aktiivselt selle nimel tegutsema, esitama seadusandlikke ettepanekuid ja 
juhinduma kokkuleppest, mille parlament ja nõukogu saavutavad mitmeaastase 

1 ELT L 304, 20.11.2010, lk 47.
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finantsraamistiku üle peetavatel läbirääkimistel; 

5. rõhutab vajadust teostada ranget ja usaldusväärset järelevalvet maksumaksjate raha 
kulutamise üle, kontrollides hoolikalt rahaliste vahendite eraldamist, ning jälgida, et ELi 
rahastamine ja haldus oleksid kulutasuvad, et tagada seeläbi ELi meetmete optimaalne 
kulude ja tulude suhe ning tulude kogumine kooskõlas kohaldatavate eeskirjadega ja 
demokraatlikult valitud institutsioonide kindlaksmääratud viisil;

6. kordab vajadust hinnata, kuidas on rakendatud Euroopa kodanikualgatust, mis on hea 
vahend ELi kodanikulähedasemaks muutmiseks; 

2. osa – Konkreetsed ettepanekud

Tugevam majandus- ja rahaliit

Pangandusliidu loomine 

7. peab ELi majanduse stabiilsuse ja jätkusuutliku majanduskasvu teele tagasipöördumise 
seisukohast oluliseks luua pangandusliit, kehtestades ühtse järelevalve- ja 
kriisilahendusmehhanismi pankadele ning ELi riiklike hoiuste tagamise skeemide 
raamistiku; kutsub komisjoni üles esitama sellega seoses viivitamata kõik vajalikud 
ettepanekud ning töötama välja kapitalinõuete direktiivi IV paketi nõuetekohaseks 
rakendamiseks vajalikud regulatiivsed tehnilised standardid; 

Maksudest kõrvalehoidumise vastu võitlemine

8. kutsub komisjoni üles esitama asjakohase ettepaneku ELis maksuparadiiside ühtse 
määratluse kasutuselevõtmiseks ning koostama koostööd mittetegevate kolmandate riikide 
ja jurisdiktsioonide musta nimekirja; nõuab tungivalt, et liikmesriigid täidaksid kohustuse 
rakendada komisjoni soovitusi, mille kohaselt tuleb võtta meetmeid, et ergutada 
kolmandaid riike maksuküsimustes ja agressiivse maksuplaneerimise valdkonnas 
kohaldama hea maksuhaldustava miinimumstandardeid, ning võtaksid vajalikke meetmeid 
maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidumise vastu võitlemiseks;

Konkurentsivõime tugevdamine ühtse turu ja tööstuspoliitika abil

9. kutsub komisjoni üles esitama vastavasisulise seadusandliku algatusraporti põhjal 
seadusandliku ettepaneku ühtse turu paremaks juhtimiseks, pidades silmas olulist panust, 
mille ühtne turg võib anda Euroopa Liidu majanduskasvu tagamisse;

10. kordab palvet esitada äriühingu asukoha piiriülest muutmist käsitleva neljateistkümnenda 
äriühinguõiguse direktiivi ettepanek;

Paremad ühendused konkurentsivõime tagamiseks
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11. peab väga oluliseks vahendiks ühtse Euroopa taeva projekti, mis töötati välja juba rohkem 
kui kümme aastat tagasi; väljendab kartust, et kui Euroopa Liit ei võta lähematel aastatel 
meetmeid, on Euroopa keskse õhuruumi võimalused nii ammendunud, et kasv ei ole enam 
võimalik; nõuab seetõttu õhuruumi reformimist, seda mõtet on liikmesriikides juba 
hakatud ellu viima olemasolevate lennujuhtimissüsteemide reformimisega ja 
funktsionaalse õhuruumiosa kasutuselevõtuga; väljendab kahetsust selle üle, et mõningad 
funktsionaalsed õhuruumiosad ei alustanud 2012. aasta oktoobris tegevust ja mõned ei ole 
ikka veel tööd alustanud; väljendab siiski heameelt selle üle, et ühtse Euroopa taeva 
projekti tehnoloogiline komponent Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteem 
areneb nõuetekohaselt; rõhutab, et uuest süsteemist saavad kasu kõik osapooled, eelkõige 
Euroopa lennuettevõtjad; nõuab tungivalt, et komisjon tagaks kõikide funktsionaalsete 
õhuruumiosade käivitamise; 

Majanduskasv töökohtade kindlustamiseks: kaasamine ja oskusteave

12. kutsub komisjoni üles tagama 2014. aastal tööhõivesuuniste läbivaatamisega, et tööhõive- 
ja sotsiaalpoliitika etendaks aktiivset osa kriisi vastu võitlemisel; nõuab sellega seoses 
tungivalt, et komisjon aitaks liikmesriikidel välja töötada strateegiad, et arendada uusi 
oskusi ja aidata töötutel võimalikult kiiresti tööturule siseneda; tuletab sellest hoolimata 
meelde, et noorte tööhõive algatuse abil tuleks teha suuremaid pingutusi, et abistada liidu 
kõige keerulisema olukorraga piirkondades haavatavaid rühmi ning töötuid või 
mitteaktiivseid mittetöötavaid ja mitteõppivaid noori, tõhustades ja kiirendades Euroopa 
Sotsiaalfondist rahastatavate meetmete rakendamist; 

13. kordab 2012. aasta mais esitatud palvet töötada välja ettepanek, et võtta vastu uus 
õigusakt, millega asendada kehtiv direktiiv 2006/54/EÜ meeste ja naiste võrdsete 
võimaluste ja võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta tööhõive ja elukutse 
küsimustes, või muuta seda seoses meeste ja naiste võrdse tasustamise põhimõtte 
kohaldamisega; rõhutab, et naiste diskrimineerimise küsimusega tuleb nõuetekohaselt 
tegeleda; väljendab kahetsust, et ELis valitseb endiselt umbes 17% suurune palgalõhe 
ning tänaseni ei ole liikmesriigid võtnud täiendavaid meetmeid, et selle probleemiga 
tõhusalt tegeleda; 

14. kordab, et haridus ja koolitus on ELi peamised eesmärgid Euroopa kodanike vajaduste 
täitmisel, eelkõige praegusel majanduskriisi ajal; 

15. rõhutab, kui oluline on tähtsustada haridus-, kultuuri-, audiovisuaalteenuste, 
noorsoopoliitika, spordi- ja kodakondsuse valdkonda ning tagada nende piisav ja tõhus 
rahastamine;

Euroopa ressursside kasutamine konkurentsivõime tugevdamiseks

Teadusuuringud ja innovatsioon

16. tuletab meelde, et teadusuuringud ja innovatsioon on vahendid, mis tagavad ELi 
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innovaatilisuse ja konkurentsivõime teadusuuringute ja innovatsiooniprogrammide 
loomise, menetluste lihtsustamise, rahastamise kõigil tasanditel (EL, liikmesriigi ja 
piirkonna tasand) koondamise ja kooskõlastamise ning Euroopa programmide vahel 
sünergia loomisega; kutsub komisjoni üles nimetatud põhimõtteid rakendama;

Energeetika ja kliima 

17. rõhutab, et ELi kliima- ja energeetika valdkonna õigusaktide kohaselt tuleks võtta 
meetmeid meretranspordi heite kaasamiseks ELi kasvuhoonegaaside vähendamise 
kohustusse ning et 2030. aastani ettenähtud uut kliima- ja energeetikaraamistikku 
käsitlevas ettepanekus tuleks kaaluda, kuidas saavutada eesmärk vähendada 
kasvuhoonegaaside heidet 2050. aastaks 80–95% võrreldes 1990. aasta tasemega, 
soodustada pikaajalist konkurentsivõimet, varustuskindlust ja jätkusuutlikkust ning 
kindlustada 2030. aastani kavandatud investeeringute pikaajaline perspektiiv; rõhutab, et 
raamistiku kohta tuleb aegsasti ettepanekuid esitada, et võimaldada ELil valmistada 
paremini ette selge seisukoht, millele toetuda ülemaailmset kliimamuutuste kokkulepet 
käsitlevatel rahvusvahelistel kõnelustel; 

18. nõuab, et komisjon esitaks varakult, 2014. aasta esimeses kvartalis, enne Euroopa 
Parlamendi valimisi konkreetsed ettepanekud, et tagada ELi tulevase energia- ja 
kliimapoliitika võimalikult suur demokraatlik legitiimsus, kuna 2030. aastani mõeldud 
ELi poliitiline raamistik ja selle võimalikud eesmärgid mõjutavad muu hulgas oluliselt 
tarbijatele pakutavat energiahinda, ettevõtete konkurentsivõimet ja töökohtade loomist, 
samuti infrastruktuuri investeerimist ja sellele üldsuse heakskiidu saamist;

19. palub, et komisjon vaataks põhjalikult läbi ELi jäätmepoliitika ja sellealased õigusaktid, 
sealhulgas jäätmeõigustiku eesmärgid ja prügiladirektiivi eesmärgid prügilatesse 
ladestamise vältimise osas;

Ühtekuuluvuspoliitika

20. rõhutab, et Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika tagab investeeringud majanduskasvu ja 
töökohtade loomise toetamiseks ning konkurentsivõime parandamiseks Euroopas 
kooskõlas ELi majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse eesmärkidega;

21. rõhutab, et 2014.–2020. aasta mitmeaastase finantsraamistiku ulatuslik 
ühtekuuluvuspoliitikat käsitlev õigusaktide pakett on vajalik mitmeaastase eelarve 
nõuetekohaseks täitmiseks; tuletab meelde, et nimetatud määruseid tuleb täiendada 
rakendusaktide ja delegeeritud õigusaktide vastuvõtmisega ning selliste mehhanismidega 
nagu arukas spetsialiseerumine, et tagada kavandamise sidusus ja järjepidevus, millele 
lisanduvad partnerluslepingute sõlmimine ja rakenduskavade elluviimine;

22. täheldab, et tuleb võtta meetmeid tõhusama halduse edendamiseks, eelkõige usaldusväärse 
finantsjuhtimise tagamise ja bürokraatia vähendamisega struktuurifondide toetusesaajate 
jaoks;

Kalandus ja põllumajandus

23. kutsub komisjoni üles esitama ettepanekuid uute mitmeliigiliste kalavarude kavade kohta 
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(tursavarud ja pelaagilised kalavarud Läänemeres ning uusmeremaa merluusi ja norra 
salehomaari varud Kantaabria meres ja Pürenee poolsaare läänerannikuvetes), nagu 
komisjon on 2013. aastaks teada andnud oma 2012. aasta tööprogrammis;

24. kutsub komisjoni üles leidma Euroopa laevastikule kalandusalaste partnerluslepingute üle 
peetavate läbirääkimiste tulemusel uusi püügipiirkondi kolmandate riikide vetes;

25. kutsub komisjoni üles ka edaspidi veelgi aktiivsemalt võitlema ebaseadusliku, teatamata ja 
reguleerimata kalapüügi vastu; 

26. kutsub komisjoni üles tagama ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) reformi kiire ja 
nõuetekohase rakendamise, mille tulemuseks on tugev, jätkusuutlik ja õiglane ÜPP, mis 
on kasulik Euroopa põllumajandustootjatele ja tarbijatele, toetab maaelu arengut ja kaitseb 
keskkonda; 

27. väljendab heameelt uut loomatervishoiustrateegiat käsitleva komisjoni ettepaneku üle ja 
komisjoni lubaduse üle tagada õigusaktide horisontaalsete põhimõtete sidusus 
loomatervishoiu, loomade heaolu ja toiduohutuse valdkonnas; nõuab 
loomatervishoiustrateegia põhjalikku ühtlustamist strateegiaga „Euroopa 2020”, et tagada 
siseturu sujuv toimimine loomadega ja loomsete saadustega kauplemisel, parandades 
samas Euroopa põllumajanduse jätkusuutlikkust ja konkurentsivõimet; 

Ohutu ja turvalise Euroopa ülesehitamine

28. soovib, et teatavate perekonnaseisuaktide mõjujõu vastastikust tunnustamist käsitlevad 
ettepanekud ja tsiviilkohtumenetluste miinimumstandardid annaksid tunnistust olulisest 
sammust õigusel rajaneva ala suunas, millega kodanikele tagatakse lihtsamad, selgemad ja 
hõlpsamini juurdepääsetavad menetlused ning tsiviilõiguse meetmete vastastikuse 
tunnustamise suurem usaldusväärsus;

29. on arvamusel, et Euroopa kodanike julgeoleku tagamise huvides on pidev 
terrorismivastane võitlus Euroopa Liidu esmatähtis eesmärk; nõuab tungivalt andmete 
säilitamist käsitlevate ELi õigusaktide läbivaatamist ja terrorismi rahastamise 
jälgimissüsteemi kasutuselevõtu kaalumist; 

Mõjuvõimu maksmapanek: Euroopa ülemaailmne roll

Välisasjad

30. tuletab meelde, et ELi ida- ja lõunanaabrus on endiselt oluline prioriteet, võttes arvesse 
eelseisvat idapartnerlust ja jätkuvat ebakindlust nii idas kui ka lõunas; rõhutab, et ELi uut 
strateegiat ja põhimõtet „rohkem rohkema eest” tuleb täpsemalt määratleda ja rakendada; 

31. toetab Lääne-Balkani riikides asetleidvaid poliitilisi protsesse ja suundumusi, mis toovad 
nimetatud riigid Euroopa Liidule lähemale;
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32. nõuab liidu Atlandi-üleste suhete laiendamist ja süvendamist, kuna need on liidu 
välispoliitikas jätkuvalt olulisel kohal;

Rahvusvaheline kaubandus

33. kutsub komisjoni koondama personali ja poliitilised pingutused käimasolevate 
kaubandusläbirääkimiste pidamisele kolmandate riikidega ja eelkõige selliste strateegiliste 
partneritega, nagu USA, Jaapan ja Mercosur, et saavutada märkimisväärne edasiminek 
tasakaalustatud lõpliku kokkuleppe saavutamiseks; palub, et komisjon kaasaks sellesse 
protsessi täiel määral parlamendi kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu asjakohaste 
sätetega;

34. kutsub komisjoni üles algatama parlamendi osalusel süvitsi mineva mõttetegevuse 
tulevase rahvusvahelise kaubanduse strateegia, sealhulgas WTO toimimise võimaliku 
reformi üle; rõhutab, et selles hinnangus tuleb täiel määral arvesse võtta mõju, mida 
praegune rahvusvahelise kaubanduse strateegia on avaldanud ELi majandusele; 

Arenguküsimused 

35. juhib tähelepanu asjaolule, et laste alatoitumuse ja toiduga kindlustatuse küsimusega 
tegelemine ning soopõhise lastetapu, püsiva mastaapselt toimuva selekteeriva naistetapu 
vastu võitlemine ning tervisekindlustuse ja pensionisüsteemi kasutuselevõtmine 
arenguriikides on endiselt olulised prioriteedid;

36. rõhutab, et ka katastroofiohu vähendamine on oluline parandamist vajav strateegia;

37. nõuab arenguabi tõhusamaks muutmist, parandades kooskõlastamist ja täiendavust ning 
hinnates korrapäraselt sellise abi väljundeid, tulemusi ja mõju;

Institutsioonidevahelised suhted

38. on veendunud, et tuleb parandada ja ajakohastada ELi institutsioonide koostööd, et see 
muutuks tõhusamaks ja võimaldaks ELi tasandil täidesaatva võimu üle tugevama 
demokraatliku kontrolli teostamist; märgib, et parlamendi ja komisjoni vahel sõlmitud 
paremat õigusloomet käsitlev kokkulepe on oma aja ära elanud ning see tuleks läbi 
vaadata; nõuab põhjalikumat kooskõlastamist nõukoguga, nagu on sätestatud Lissaboni 
lepingus;

39. rõhutab, et ühendusemeetodit, mis võimaldab avalike arutelude pidamist parlamendi 
demokraatlikul osalusel, tuleb alati eelistada; 

°

° °

40. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile 
ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.


