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Euroopa Parlamendi resolutsioon hinnangu kohta Iirimaa eesistumisperioodile, sh 
mitmeaastase finantsraamistiku kokkuleppele
(2012/2799(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 295, 310, 311, 312 ja 323,

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

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

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

– võttes arvesse oma 29. märtsi 2007. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu omavahendite 
tuleviku kohta,

– võttes arvesse oma 8. juuni 2011. aasta resolutsiooni tulevikku investeerimise ning uue 
mitmeaastase finantsraamistiku kohta konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja kaasava 
Euroopa nimel1,

– võttes arvesse oma 13. juuni 2012. aasta resolutsiooni mitmeaastase finantsraamistiku ja 
omavahendite kohta2,

– võttes arvesse oma 23. oktoobri 2012. aasta resolutsiooni mitmeaastase finantsraamistiku 
2014−2020 heakskiitmise menetluse positiivse lõpptulemuse saavutamise huvides3,

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 8. veebruaril 2013. aastal vastu võetud järeldusi,

– võttes arvesse eesistujariigi Iirimaa poolt 27. juuni 2013. aasta tippkohtumisel esitatud 
nõukogu määruse eelnõu, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik 
aastateks 2014–2020,

– võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 312 lõike 2 kohaselt võtab 
nõukogu, kes tegutseb vastavalt seadusandlikule erimenetlusele, määruse, millega 

1 ELT C 380 E, 11.12.2012, lk 89.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0245.
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0360.
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määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik, vastu ühehäälse otsusega pärast 
Euroopa Parlamendilt nõusoleku saamist; arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 312 lõike 2 kohaselt võib Euroopa Ülemkogu ühehäälselt vastu võtta otsuse, 
millega lubatakse nõukogul mitmeaastast finantsraamistikku käsitleva määruse 
vastuvõtmisel teha otsus kvalifitseeritud häälteenamusega;

B. arvestades, et ELi toimimise lepingu artikli 310 lõike 1 kohaselt tuleb eelarves ära näidata 
kõik liidu tulu- ja kuluartiklid;

C. arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 295 kohaselt konsulteerivad 
Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon üksteisega ning korraldavad oma koostööd 
ühisel kokkuleppel, ning arvestades, et sel eesmärgil tuleks sõlmida 
institutsioonidevaheline kokkulepe, millega parandada iga-aastase eelarvemenetluse 
sujumist ja institutsioonidevahelist eelarvealast koostööd;

D. arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 311 kohaselt varustab liit end oma 
eesmärkide saavutamiseks ja poliitika elluviimiseks vajalike vahenditega ning liidu 
eelarvet rahastatakse täielikult omavahenditest; arvestades, et enne kui nõukogu võtab 
vastu uue otsuse omavahendite reformi kohta, peab ta parlamendiga konsulteerima, ning 
enne kui ta võtab vastu määruse omavahendite süsteemi rakendusmeetmete kohta, peab ta 
saama peale selle parlamendilt nõusoleku;

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

F. arvestades, et Lissaboni leping annab Euroopa Liidule sellistes valdkondades nagu 
välistegevus (Euroopa Liidu lepingu artikli 27 lõige 3), sport (ELi toimimise lepingu 
artikkel 165), kosmos (ELi toimimise lepingu artikkel 189), kliimamuutus (ELi toimimise 
lepingu artikkel 191), energeetika (ELi toimimise lepingu artikkel 194), turism (ELi 
toimimise lepingu artikkel 195) ja kodanikukaitse (ELi toimimise lepingu artikkel 196) 
märkimisväärsed uued õigused;

G. arvestades, et oma 8. juuni 2011. aasta resolutsioonis, mis võeti vastu suure 
häälteenamusega, sõnastas parlament järgmist mitmeaastast finantsraamistikku 
puudutavad üldised poliitilised õigusloome- ja eelarveprioriteedid;

H. arvestades, et oma 13. juuni 2012. aasta resolutsioonis, mis võeti vastu suure 
häälteenamusega, sõnastas parlament järgmist mitmeaastast finantsraamistikku 
puudutavad üldised prioriteedid nii kulude kui ka tulude poolel;

I. arvestades, et oma 23. oktoobri 2012. aasta resolutsioonis, mis võeti vastu suure 
häälteenamusega, uuendas parlament mitmeaastase finantsraamistiku 2014−2020 
heakskiitmise menetluse positiivse lõpptulemuse saavutamise huvides oma üldisi 
prioriteete nii kulude kui ka tulude poolel;

J. arvestades, et oma 13. märtsi 2013. aasta resolutsioonis, mis võeti vastu suure 
häälteenamusega, sõnastas parlament tingimused ja eeltingimused oma nõusoleku 
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andmiseks mitmeaastasele finantsraamistikule;

Üldised märkused 

Tulemus

1. lükkab tagasi lõpliku poliitilise kokkuleppe mitmeaastase finantsraamistiku kohta 
aastateks 2014–2020, mille 27. juunil 2013. aastal toimunud kohtumisel esitas 
eesistujariik Iirimaa ja kiitis heaks Euroopa Parlamendi president vastavalt ELi toimimise 
lepingu artiklile 324; on sügavalt veendunud, et poliitiline kokkulepe ei võimalda liidul 
täita oma kohustusi ei poliitilisel ega ka eelarve tasandil;

2. on seisukohal, et mitmeaastase finantsraamistiku ja institutsioonidevahelise kokkuleppe 
tervikpakett jääb kaugele Euroopa Parlamendi algsetest läbirääkimispositsioonidest ja ei 
vasta ühelegi parlamendi poolt 13. märtsil 2013. aastal ülekaaluka häälteenamusega vastu 
võetud resolutsioonis esitatud põhilistest nõudmistest, nagu tulevikku suunatud poliitiliste 
meetmete märkimisväärne suurendamine, kohustuslik ja terviklik läbivaatamine, 
võimalikult suur üldine paindlikkus ja kokkulepe omavahendite küsimuses;

3. kutsub üles jätkama mitmeaastase finantsraamistiku alaseid läbirääkimisi; tuletab sellega 
seoses meelde, et kui mitmeaastast finantsraamistikku ei ole 2013. aasta lõpuks vastu 
võetud, pikendatakse ülemmäärasid ja muid 2013. aastale vastavaid meetmeid seni, kuni 
uus mitmeaastane finantsraamistik vastu võetakse; märgib, et sellisel juhul oleks Euroopa 
Parlament valmis jõudma nõukogu ja komisjoniga kiirele kokkuleppele, et kohandada 
mitmeaastase finantsraamistiku sisemist struktuuri selliselt, et see kajastaks uusi poliitilisi 
prioriteete, ning võtta vastu kõik õiguslikud alused;

Läbirääkimisprotsess

4. tuletab meelde, et läbirääkimistel, eeskätt kolmepoolsetel kohtumistel, osalesid kolm suurt 
fraktsiooni, välistades seega de facto ülejäänud neli Euroopa Parlamendi fraktsiooni;

5. rõhutab, et läbirääkimisrühm keeldus järjekindlalt pidamast läbirääkimisi mitmeaastase 
finantsraamistiku ülemmäärade teemal aastate ja rubriikide kaupa, samas kui parlamendi 
poolt 13. märtsil 2013 ülekaaluka häälteenamusega vastu võetud resolutsioonis 
sedastatakse, et Euroopa Ülemkogul kokku lepitud mitmeaastase finantsraamistiku 
ülemmäärad on tagasi lükatud, ning lükatakse kokkulepe tagasi;

6. väljendab kindlat otsust kasutada täielikult oma seadusandlikke eelisõigusi, mis on 
sätestatud Lissaboni lepingus; väidab veel kord, et seadusandliku tavamenetluse kohaselt 
otsustatavate elementide üle peetavaid läbirääkimisi ei saa asendada Euroopa Ülemkogu 
järeldustega mitmeaastase finantsraamistiku kohta, mida ei tohi käsitleda enama kui 
nõukogule esitatud poliitiliste soovitustena; hoiatab nõukogu mis tahes katsete eest piirata 
Euroopa Parlamendi seadusandlikku pädevust, eelkõige mis puudutab 
ühtekuuluvuspoliitika ja ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) reforme;

7. on seisukohal, et protsess, kuidas jõuti lõplikule poliitilisele kokkuleppele kolme ELi 
institutsiooni vahel, ja eriti mis puudutab Euroopa Parlamendi esindajat, on 
vastuvõetamatu ja kujutab endast usalduse kuritarvitamist, kuna toimus suletud uste taga 
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ja läbipaistmatul viisil;

Eeltingimused

8. kordab oma resoluutset vastuseisu täitmata maksenõuete praegusele akumuleerumisele ja 
pikendamisele ELi eelarves ning väljendab oma kindlat vastuseisu niisugusele 
finantsraamistikule, mis võib viia ELi eelarve struktuursesse puudujääki, mis on vastuolus 
aluslepingu sätetega (ELi toimimise lepingu artiklid 310 ja 323);

9. on seetõttu kindlalt otsustanud hoida ära maksete assigneeringute täiendavad 
ülekandmised 2013. aastast järgmisse mitmeaastasesse finantsraamistikku; tuletab meelde 
ELi 2013. aasta eelarvele lisatud deklaratsiooni, milles nõutakse, et komisjon esitaks 
2013. aasta alguses paranduseelarve projekti, mille ainus eesmärk on katta kõik 2012. 
aasta väljamaksmata nõuded; rõhutab, et ta ei vii neid läbirääkimisi lõpule enne, kui 
nõukogu ja parlament on nimetatud paranduseelarve lõplikult vastu võtnud;

Konkreetsed märkused

Kogusumma

10. lükkab resoluutselt tagasi poliitilises kokkuleppes kokku lepitud mitmeaastase 
finantsraamistiku ülemmäärade kogusumma nii kulukohustuste kui maksete osas, kuna 
see suurendaks veelgi kokkuhoiupoliitikat ELi tasandil lisaks liikmesriikide tasandil juba 
rakendatavale kokkuhoiule, samas kui kriisile reageerimiseks oleks kiiresti vaja 
jätkusuutlikku keskkonnasõbralikku arengukava;

11. on sügavalt veendunud, et mitmeaastast finantsraamistikku käsitlevas poliitilises 
kokkuleppes ette nähtud kulukohustuste assigneeringute kogusumma (960 miljardit eurot) 
– mis on üks-ühele maha kopeeritud Euroopa ülemkogu järeldustest – on liiga madal 
selleks, et võimaldada liidul täita oma aluslepingutega sätestatud kohustusi, rahastada 
nõuetekohaselt oma Lissaboni lepinguga saadud uusi ülesandeid ja pädevusi ning täita 
strateegia „Euroopa 2020” eesmärke;

12. rõhutab seetõttu, et see kulukohustuste tase kujutab endast vaid 1,00% ELi 
kogurahvatulust, mis on vähem kui praeguse finantsperspektiivi 1,12% ELi 
kogurahvatulust; tuletab meelde, et omavahendite ülemmäär võimaldab koostada sellise 
liidu eelarve, mille kulukohustused moodustavad kuni 1,29% ELi kogurahvatulust;

13. tuletab meelde, et kulukohustuste assigneeringute kogusumma mitmeaastaseks 
finantsraamistikuks (2014–2020) kujutab endast 85 miljardi euro suurust kärbet võrreldes 
komisjoni algse ettepanekuga, mis juba tähendas kulukohustuste külmutamist seitsmeks 
aastaks 2013. aasta tasemel;

14. rõhutab, et vastavalt mitmeaastast finantsraamistikku käsitlevale poliitilisele kokkuleppele 
vähendatakse liidu mitmeaastase finantsraamistiku eelarvet 8% võrreldes 2013. aasta 
tasemega, samas kui liidu pädevused, eesmärgid ja ülesanded on viimaste aastate jooksul 
stabiilselt kasvanud;
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15. on täiesti veendunud, et mitmeaastast finantsraamistikku käsitlevas poliitilises 
kokkuleppes ette nähtud maksete assigneeringute kogusumma (908,4 miljardit eurot) – 
mis on üks-ühele maha kopeeritud Euroopa ülemkogu järeldustest – on liiga madal 
selleks, et võimaldada liidul täita oma ELi toimimise lepingu artiklis 323 sätestatud 
kohustusi; juhib tähelepanu asjaolule, et täitmata kulukohustuste tase on 2020. aasta 
lõpuks veelgi suurem kui praeguse mitmeaastase finantsraamistiku lõppedes;

16. rõhutab, et maksete assigneeringute kogusumma mitmeaastaseks finantsraamistikuks 
(2014–2020) kujutab endast 91 miljardi euro suurust kärbet võrreldes komisjoni algse 
ettepanekuga, mis juba tähendas kulukohustuste külmutamist seitsmeks aastaks 2013. 
aasta tasemel;

17. rõhutab seetõttu, et see maksete tase kujutab endast vaid 0,95% ELi kogurahvatulust, mis 
on vähem kui praeguse finantsperspektiivi 1,06% ELi kogurahvatulust; tuletab meelde, et 
omavahendite ülemmäär võimaldab koostada sellise liidu eelarve, mille maksed 
moodustavad kuni 1,23% ELi kogurahvatulust;

18. rõhutab, et 2012. aasta lõpu täitmata kulukohustuste tase, mis moodustab hinnanguliselt 
217 miljardit eurot, jätkab vastavalt mitmeaastast finantsraamistikku käsitlevale 
poliitilisele kokkuleppele kasvamist; hoiatab Euroopa Parlamenti, et mitmeaastast 
finantsraamistikku käsitleva poliitilise kokkuleppe heakskiitmisega toetab ta täitmata 
kulukohustuste taseme kasvava trendi jätkumist ning võtab endale vastutuse tulevaste 
makseprobleemide eest;

Omavahendid

19. on seisukohal, et mitmeaastast finantsraamistikku käsitlev poliitiline kokkulepe, mis 
puudutab omavahendeid, on vastuvõetamatu; juhib tähelepanu asjaolule, et kokkulepe 
omavahendite kohta põhineb mittesiduval kirjalikul deklaratsioonil, milles ei mainita 
ühtegi poliitilist tegevuskava, eesmärki ega ülesannet;

20. tuletab seepärast meelde oma läbirääkimiste seisukohta, mida on väljendatud 13. juunil 
2012. aastal vastu võetud resolutsioonis ja korratud 23. oktoobril 2012. aastal vastu võetud 
vahearuandes, et ilma omavahendite süsteemi reformimiseta ei ole parlament valmis 
nõustuma järgmise mitmeaastase finantsraamistiku määrusega;

21. kutsub üles rahastama ELi eelarvet täielikult omavahendite süsteemist, nagu see on 
sätestatud ELi toimimise lepingu artiklis 311, kaotades tagasimaksed ja 
korrektsioonimehhanismid ning lõpetades järk-järgult kogurahvatulul põhinevad 
osamaksed; nõuab kogurahvatulul põhinevate osamaksete vähendamist, suurendades 
tuludest saadavaid tõelisi omavahendeid, hõlbustades sel moel iga-aastasi 
eelarvemenetlusi ELi tasandil ja eelarvete konsolideerimist liikmesriikide tasandil;

22. märgib veel kord, et tunneb heameelt komisjoni seadusandlike ettepanekute üle, mis 
käsitlevad omavahendeid, eelkõige finantstehingute maks, mis on aluseks tõelisele 
omavahendite süsteemi reformile; kutsub komisjoni üles esitama täiendavaid ettepanekuid 
omavahendite kohta niipea kui võimalik, võttes arvesse Euroopa Parlamendi valimiste 
tulemusi;
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Valimistejärgne läbivaatamine

23. on seisukohal, et poliitilises kokkuleppes ette nähtud läbivaatamine ei ole siduva 
iseloomuga, kuna komisjon ei ole sunnitud esitama ettepanekut mitmeaastase 
finantsraamistiku määruse muutmiseks pärast Euroopa Parlamendi valimisi; rõhutab 
seetõttu, et juhul kui komisjon otsustab esitada ettepaneku mitmeaastase finantsraamistiku 
läbivaatamiseks, muudab ühehäälsuse klausel praktiliselt võimatuks võimaluse reageerida 
uuele poliitilisele, majanduslikule, sotsiaalsele ja keskkonnaalasele olukorrale;

24. on kindlalt veendunud, et täieliku demokraatliku legitiimsuse tagamiseks peaks Euroopa 
Parlamendi ja komisjoni järgmistel koosseisudel, mis astuvad ametisse pärast 2014. aastal 
toimuvaid Euroopa Parlamendi valimisi, olema võimalik vaadata läbi mitmeaastane 
finantsraamistik aastateks 2014–2020; toonitab seetõttu, et toetab mitmeaastase 
finantsraamistiku kohustuslikku ja terviklikku läbivaatamist või võimaluse korral 
aegumisklausli kasutamist; on seisukohal, et läbivaatamine peaks olema õiguslikult siduv, 
sisalduma mitmeaastast finantsraamistikku käsitlevas määruses ja sellekohane otsus tuleks 
võtta vastu nõukogus kvalifitseeritud häälteenamusega, kasutades täielikult ära Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikli 312 lõikes 2 sätestatud sillaklauslit;

Paindlikkus

25. on veendunud, et mitmeaastase finantsraamistiku osas saavutatud poliitiline kokkulepe ei 
võimalda maksimaalset üldist paindlikkust, mida Euroopa Parlament nõudis 13. märtsil 
2013. aastal vastu võetud resolutsioonis ja 23. oktoobril 2012. aastal vastu võetud 
resolutsioonis, milles on sätestatud, et „toimiva ja tõhusa mitmeaastase finantsraamistiku 
huvides tuleb 7-aastase perioodi jooksul tagada maksimaalne paindlikkus”;

26. juhib tähelepanu sellele, et mitmeaastase finantsraamistiku poliitilises kokkuleppes ette 
nähtud maksetealane paindlikkus ei ole maksimaalne üldine paindlikkus, sest sellega 
seatakse N-1 aasta kasutamata maksete automaatsele ülekandmisele alates 2018. aastast 
piirang; on seisukohal, et selline piirang tekitab ohu, et kasutamata makseid ei saa 
järgneva aasta eelarvesse üle kanda, mis seab omakorda ohtu mitmeaastase 
finantsraamistiku maksete ülemmäärade täieliku ärakasutamise;

27. on seisukohal, et kasutamata maksete automaatse ülekandmise piiramine piirab nii 
maksimaalse üldise paindlikkuse põhimõtet kui ka loob teatavatele liikmesriikidele 
stiimuli kanda ELi eelarvesse vajalikumast vähem makseid, et maksete ülemäärasid mitte 
täiel määral ära kasutada;

28. juhib tähelepanu sellele, et mitmeaastase finantsraamistiku poliitilises kokkuleppes ette 
nähtud kulukohustuste alane paindlikkus ei ole maksimaalne ja üldine paindlikkus, sest 
sellega kehtestatakse ajaline piirang ja ei lubata alates 2017. aastast kasutamata 
kulukohustusi automaatselt järgneva aasta eelarvesse üle kanda;

29. on seisukohal, et kasutamata kulukohustuste automaatse ülekandmise piiramine piirab nii 
maksimaalse üldise paindlikkuse põhimõtet kui ka välistab selle, et mitmeaastase 
finantsraamistiku kulukohustuste ülemmäärasid kasutataks üldse kunagi täiel määral ära;

30. juhib tähelepanu sellele, et ettenägemata kulude varu, mis oli ette nähtud viimase 
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abinõuna, mis eeldab kvalifitseeritud häälteenamust ja mille puhul on lubatud 
mitmeaastase finantsraamistiku ülemmäärasid ületada kuni 0,03% ulatuses ELi 
kogurahvatulust, on mitmeaastase finantsraamistiku poliitilise kokkuleppe tagajärjel 
keerulisem kasutada, sest sellega kehtestatakse põhimõte, mille kohaselt tuleb varu 
täielikult tasaarvestada käesoleva ja tulevaste eelarveaastate jooksul; on seetõttu 
veendunud, et kui Euroopa Parlament kiidab ettenägemata kulude varu 
kasutamisvõimaluste ja kohaldusala piiramise heaks, vähendab ta mitmeaastase 
finantsraamistiku üldist paindlikkust;

31. rõhutab, et erivahendid, mis ulatuvad üle mitmeaasta finantsraamistiku ülemmäärade, on 
vahendid, mis hõlbustavad iga-aastast eelarvemenetlust, kuid mille puhul ei ole tegemist 
siduvate kohustustega, sest need on ette nähtud ettenägemata sündmuste puhuks; on 
seetõttu veendunud, et selle eripära tõttu ei tohiks erivahendite summat komisjoni esialgse 
ettepanekuga võrreldes mitte vähendada, vaid nende paindlikkust tuleks suurendada, et 
kanda kasutamata assigneeringud ülejäänud mitmeaastase finantsraamistiku jaotistesse;

Programmide kulude koondamine varasemale perioodile

32. rõhutab, et kulude koondamine varasemale perioodile ei tähenda mitte suuremaid, vaid 
varasemaid kulutusi; rõhutab seetõttu, et lisaks sellele, et kulude koondamisel varasemale 
perioodile on oluline poliitiline mõju, ei tohi seda pidada eelarve üldiseks suurendamiseks, 
vaid võimaluseks kanda kulusid eeldatust varem;

33. on seisukohal, et kulukohustuste alane paindlikkus annab liidule võimaluse lisada raha 
eelarveridadele, millel olevad vahendid on poliitilistel põhjustel varasemale perioodile 
koondatud; juhib aga tähelepanu sellele, et kuna mitmeaastase finantsraamistiku 
kulukohustuste ülemmäärade raamesse jääv varu on piiratud, tekib oht, et pärast 2015. 
aastat ei saa enam assigneeringuid üle kanda, v.a juhul kui eelarvepädevad institutsioonid 
otsustavad ELi eelarvet veelgi rohkem vähendada, et kasutamata kulukohustusi oleks 
võimalik üle kanda;

34. rõhutab, et kuna nõukogu keeldub mitmeaastase finantsraamistiku ülemmäärade profiili 
aastate ja rubriikide kaupa muutmast, on komisjon sunnitud koondama teatavad rahalised 
vahendid hilisemale perioodile, et oleks võimalik rahastada muude rahaliste vahendite 
koondamist varasemale perioodile; nõuab seetõttu, et komisjon annaks avalikult teada, 
milliste eelarveridade vahendite kasutamine jääb hilisemaks seetõttu, et on vaja 
kompenseerida teatavate teiste eelarveridade vahendite koondamist varasemale perioodile;

35. tunneb heameelt selle üle, et noorte tööhõive algatuse vahendid koondatakse varasemale 
perioodile, st 2014. ja 2014. aasta eelarvesse; juhib aga tähelepanu ohule kasutada noorte 
tööhõive algatuse eelarve (6 miljardit eurot, millest 3 miljardit eurot on pärit Euroopa 
Sotsiaalfondist) 2015. aastaks täielikult ära; nõuab tungivalt, et Euroopa Komisjon teeks 
ettepaneku noorte tööhõive algatuse uue määruse kohta, millega suurendada algatuse 
kogueelarvet ja muuta algatust tõhusaks ja alaliseks;

36. juhib tähelepanu sellele, et 6 miljardit eurot, mis on mitmeaastase finantsraamistiku kahel 
esimesel aastal ette nähtud, ei ole kaugeltki piisav selleks, et võidelda kogu liidus järsult 
suureneva noorte tööpuudusega;
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37. tunneb heameelt võimaluse üle koondada programmi „Horisont 2020” eelarve varesemale 
perioodile; peab aga varasemale perioodile koondatavat summat (70,2 miljardit eurost 200 
miljonit eurot 2014. ja 2015. aastal) ebaoluliseks, sest liidu teadus- ja arendustegevuse 
eelarve väheneb 2014. ja 2015. aastal 2013. aasta eelarvega võrreldes niikuinii, kuigi 
riigipead ja valitsusjuhid leppisid 8. veebruaril 2013. aastal kokku, et programmi 
„Horisont 2020” eelarve saab 2013. aasta eelarvest reaalselt suurem olema; juhib ühtlasi 
tähelepanu sellele, et vahendite koondamine varasemale perioodile ei aita ära hoida ka 
programmi kärpeid, mida teevad riigipead ja valitsusjuhid ning mis on ette nähtud 
Euroopa Komisjoni soovitustuslikus mitmeaastase finantsraamistiku jaotuses (-12%);

38. tunneb heameelt selle üle, et Erasmus + eelarve koondatakse varasemale perioodile; on 
aga seisukohal, et eelarve koondamine varasemale perioodile on programmi 
kogueelarvega võrreldes kosmeetiline parandus (13 miljardit eurost 150 miljonit eurot 
2014. ja 2015. aastal); juhib aga tähelepanu sellele, et eelarve koondamine varasemale 
perioodile ei aita ära hoida ka programmi kärpeid, mida teevad riigipead ja valitsusjuhid 
ning mis on ette nähtud Euroopa Komisjoni soovitustuslikus mitmeaastase 
finantsraamistiku jaotuses (-14%);

39. tunneb heameelt selle üle, et ettevõtete konkurentsivõime ning väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate programmi eelarve koondatakse varasemale perioodile; on aga 
seisukohal, et eelarve koondamine varasemale perioodile on programmi kogueelarvega 
võrreldes sümboolne muudatus (2 miljardit eurost 50 miljonit eurot 2014. ja 2015. aastal); 
juhib aga tähelepanu sellele, et eelarve koondamine varasemale perioodile ei aita ära hoida 
ka programmi kärpeid, mida teevad riigipead ja valitsusjuhid ning mis on ette nähtud 
Euroopa Komisjoni soovitustuslikus mitmeaastase finantsraamistiku jaotuses (-15%);

Enim puudustkannatavatele isikutele mõeldud fond

40. tunneb heameelt selle üle, et enim puudustkannatavatele isikutele mõeldud fondi 
suurendatakse 1 miljardi euro võrra, tänu millele jääb selle assigneeringute maht 2013. 
aasta tasemele; rõhutab aga, et suurendamine toimub vabatahtlikkuse alusel, mis tähendab, 
et suurendamine on hüpoteetiline ja selle tõttu vähendatakse muude Euroopa 
Sotsiaalfondist rahastatavate projektide eelarvet; rõhutab ühtlasi, et enim 
puudustkannatavatele isikutele mõeldud abi intensiivsus väheneb, sest alates 2014. aastast 
on see fond kättesaadav kõigile liikmesriikidele;

Kestus

41. kordab oma seisukohta, et viieaastane periood viiks mitmeaastase finantsraamistiku 
kestuse paremini kooskõlla institutsioonide ametiajaga, mis suurendaks demokraatlikku 
aruandluskohustust ja vastutust; on seetõttu seisukohal, et ametist lahkuv Euroopa 
Parlamendi koosseis ei tohiks järgmist Euroopa Parlamendi ega komisjoni koosseisu 
siduda seitsmeaastase finantsraamistikuga, v.a juhul kui kvalifitseeritud häälteenamusega 
võetakse vastu siduv valimisjärgne läbivaatamisklausel;

42. on veendunud, et kui mitmeaastases finantsraamistikus kokku ei lepita, on ELi kodanikel 
võimalik järgmiste Euroopa Parlamendi valimiste ajal võtta poliitiline arutelu üle ja viia 
järgmine finantsperspektiiv aastakümne või poliitilise tsükli lõpuga paremini kooskõlla;
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Mitmeaastase finantsraamistiku ülemmäärad

Strateegia „Euroopa 2020”

43. on veendunud, et mitmeaastase finantsraamistiku ülemmäärade lisaväärtus seisneb selles, 
et nende abil on võimalik rahastada poliitilisi projekte institutsioonidele ja sidusrühmadele 
ennustatavust ja kindlust tagades; on seisukohal, et kõik ELi institutsioonid võtsid 
strateegia „Euroopa 2020” vastu kui ELi strateegia ülejäänud aastakümneks ja seetõttu on 
kõik ELi institutsioonid ja liikmesriigid kohustatud ühiselt kokku lepitud poliitilist kava 
nõuetekohaselt rahastama; peab seetõttu kahetsusväärseks, et strateegia „Euroopa 2020” ei 
ole piisavalt kauguleulatuv, vaid selle eesmärkide puhul on tegemist kõigest 
miinimumiga; on sellegipoolest seisukohal, et mitmeaastase finantsraamistiku 
ülemmäärade vähendamine 85 miljardi euro võrra võrreldes komisjoni ettepanekuga, 
milles olid summad 2013. aasta tasemel külmutatud, on strateegiaga „Euroopa 2020” 
täielikus vastuolus;

44. tuletab meelde strateegia „Euroopa 2020” sotsiaalset eesmärki, mille kohaselt peaks 2020. 
aastaks töökohta omama 20−64-aastastest inimestest 75%; väljendab muret selle pärast, et 
mitmeaastase finantsraamistiku ülemmäärade raames kättesaadavatest rahalistest 
vahenditest ei piisa, et seljatada kriis ja vähendada 2020. aastaks tööpuuduse määra 
piisavalt;

45. tuletab meelde, et strateegia „Euroopa 2020” eesmärk on investeerida vähemalt 3% ELi 
sisemajanduse koguproduktist teadus- ja arendustegevusse; on igati veendunud, et teadus- 
ja arendustegevuse ja VKEdega seotud programmides tehtud suured kärped on vastuolus 
kokku lepitud eesmärkidega;

46. on seisukohal, et EL eelarve peaks olema peamine vahend, millest rahastada strateegia 
„Euroopa 2020” kliima- ja energiaeesmärke (nn 20-20-20 eesmärk); peab 
kahetsusväärseks, et strateegia kliima- ja energiaeesmärgid ei ole piisavalt 
kaugeleulatuvad ja siduvad; on seetõttu seisukohal, et mitmeaastase finantsraamistiku 
finantsvõimendusefekti tuleks kasutada lisameetmete jaoks, mis on seotud kliimaküsimuse 
peavoolustamisega;

47. nõustub, et kliimameetmed on peavoolustatud asjakohastes vahendites; eri 
poliitikavaldkondades peavoolustamise kaudu peaks järgmisest mitmeaastasest 
finantsraamistikust vähemalt 20% olema ette nähtud kliimaga seotud kulutusteks; peab 
aga kahetsusväärseks, et kliimameetmete peavoolustamine ei ole tõhusam;

48. on kindlalt veendunud, et strateegias „Euroopa 2020” seatud haridusalased eesmärgid on 
olulised, et tagada kõigile ELi kodanikele õiglased ja võrdsed võimalused; on kindlalt 
vastu kultuuri ja haridusega seotud programmides tehtud kärbetele mitmeaastases 
finantsraamistikus; on seisukohal, et see muudab ELi nõrgemaks; 

49. on kindlalt veendunud, et ELis tuleks solidaarne olla eelkõige kõige vaesemate 
inimestega; on seisukohal, et strateegia „Euroopa 2020” vaesusega seotud eesmärkide 
täitmiseks tuleks vaesuse- ja sotsiaalse tõrjutuse vastaseks võitluseks ette nähtud 
eelarvevahendeid tugevdada kõikides valdkondlikes meetmetes;
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Alamrubriik 1a

50. juhib tähelepanu sellele, et alamrubriiki 1a, mille keskmes on teadustegevus ja 
innovatsioon, VKEd, noored, haridus ja suured infrastruktuurid, kärbiti mitmeaastase 
finantsraamistiku poliitilises kokkuleppes kõige rohkem (-24% võrreldes komisjoni 
ettepanekuga);

51. on seisukohal, et see alamrubriik on ettenägeliku ja tänapäevase eelarve jaoks olulisim 
prioriteet; on igati veendunud, et kui mitmeaastase finantsraamistiku alamrubriigi 1a 
ülemmäärasid oluliselt ei suurendata, siis võib strateegia „Euroopa 2020” suure 
tõenäosusega samamoodi läbi kukkuda nagu Lissaboni strateegia;

52. juhib tähelepanu sellele, et suuremahulised projektid, mille puhul on tekkinud suured 
ülekulud, eelkõige ITER ja Copernicus, on lisatud alamrubriiki 1a, mis suurendab muude 
alamrubriigi 1a programmide riske ülekulude korral; kordab, et toetab komisjoni 
ettepanekut rahastada suuremahulisi projekte ülekulude vältimiseks väljaspool 
mitmeaastase finantsraamistiku ülemmäärasid;

Alamrubriik 1b

53. juhib tähelepanu sellele, et alamrubriiki 1b, millest rahastatakse ühtekuuluvuspoliitikat ja 
noorte tööhõive algatust, on võrreldes komisjoni ettepanekuga vähendatud 4%, kuigi 
komisjoni ettepanekus oli selle rubriigi assigneeringuid struktuurifondide reformi tõttu 
juba isegi märkimisväärselt vähendatud;

54. rõhutab, et 50% noorte tööhõive algatusest rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist ja 50% 
eraldi eelarverealt; märgib veel kord, et tunneb noorte tööhõive algatuse assigneeringute 
varasemale perioodile koondamise üle heameelt, kuid kordab, et on mures rahastamise 
pärast ja selle pärast, et võib-olla lõppeb algatuse rahastamine 2015. aasta lõpus 
ärakasutatud eelarvega;

55. väljendab veel kord muret selle pärast, et teatavate alamrubriigi 1b programmide 
assigneeringud koondatakse hilisemasse perioodi; nõuab, et komisjon selgitaks, milliste 
programmide assigneeringud koondatakse varasemasse perioodi koondamise 
kompenseerimiseks hilisemasse perioodi;

Rubriik 2

56. juhib tähelepanu sellele, et rubriiki 2, millest rahastatakse peamiselt ühist 
põllumajanduspoliitikat, ühist kalanduspoliitikat ja programmi LIFE +, on võrreldes 
komisjoni ettepanekuga vähendatud 4%, kuigi komisjoni ettepanekus oli selle rubriigi 
assigneeringuid ühise põllumajanduspoliitika reformi tõttu juba isegi märkimisväärselt 
vähendatud;

57. väljendab veel kord muret selle pärast, et kuna nõukogu keeldub läbirääkimast peatüki 
üle, mis on juba kaetud Euroopa Ülemkogu 8. veebruari 2013. aasta järeldustega, püüab 
nõukogu piirata Euroopa Parlamendi seadusandlikku pädevust, eelkõige mis puudutab 
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sammastevahelist paindlikkust ja otsetoetuste piiramist;

Rubriik 3

58. rõhutab, et rubriiki 3, mille keskmes on turvalisus, siseasjad ja kodakondsus, on komisjoni 
ettepanekuga võrreldes vähendatud 17%, mistõttu on teatavaid programme, nagu „Loov 
Euroopa” ning Varjupaiga- ja Rändefond, peaaegu võimatu nõuetekohaselt rahastada; 
kordab, et on kindlalt veendunud, et kodakondsusega seotud programme, mille Euroopa 
lisaväärtus on tõendatud, tuleb nõuetekohaselt rahastada;

Rubriik 4

59. juhib tähelepanu sellele, et rubriiki 4, millest rahastatakse liidu välistegevust, on 
komisjoni ettepanekuga võrreldes vähendatud lausa 16%, mille tagajärjel on peaaegu 
võimatu saavutada eesmärki, et liidust saaks üleilmne partner;

60. juhib tähelepanu sellele, et rubriigi 4 (ja ka Euroopa Arengufondi) assigneeringute 
märkimisväärne vähendamine seab ohtu aastatuhande arengueesmärgi eraldada 2015. 
aastaks 0,7% ELi sisemajanduse koguproduktist arenguabile; kordab, et on veendunud, et 
Euroopa arengupoliitikal on Euroopa jaoks suur lisaväärtus, sest tänu sellele saab liidust 
arenguabi alal kõige tähtsam rahvusvaheline partner; on seetõttu seisukohal, et rubriigi 4 
järsk kärpimine on täielikus vastuolus ELi rahvusvaheliste kohustustega;

Rubriik 5

61. juhib tähelepanu sellele, et rubriiki 5, millest rahastatakse ELi haldust, on võrreldes 
komisjoni ettepanekuga vähendatud 2%; on seisukohal, et kogu ELis valitsevate 
majandusraskuste tõttu peavad institutsioonid käituma vastutustundlikult ja näitama üles 
teatavat mõistvust ELi kodanike suhtes; on seetõttu seisukohal, et rubriigis 5 on võimalik 
teha lisakärpeid ilma ELi avaliku teenistuse kvaliteeti ohtu seadmata, vähendades 
ökoloogilist jalajälge ja tagades ELi institutsioonide töötajatele sotsiaalse ja jätkusuutliku 
õigluse;

Euroopa Arengufond

62. juhib tähelepanu sellele, et Euroopa Arengufondi, millest rahastatakse maailma 
vaeseimates piirkondades rakendatavaid arenguprogramme, on võrreldes komisjoni 
ettepanekuga vähendatud 11%; väljendab veel kord muret selle pärast, et sellise kärpe 
heaks kiitmise tõttu ei pruugi olla võimalik täita aastatuhande arengueesmärk eraldada 
2015. aastaks 0,5% ELi sisemajanduse koguproduktist arenguabile;

63. nõuab, et komisjon kannaks Euroopa Arengufondi eelarvesse mitmeaastase 
finantsraamistiku ülemmäärade raames ja teeks ülemmäärades vastavad kohandused 
võimalikult kiiresti ja kõige hiljem 2021. aastal;

°

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


