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B9-0112/2019

Euroopa Parlamendi resolutsioon 2021.–2027. aasta finantsraamistiku ja omavahendite 
kohta: aeg täita kodanike ootused
(2019/2833(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artiklit 312,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu protokolli nr 2 subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise kohta,

– võttes arvesse komisjoni 2. mai 2018. aasta teatist „Tänapäevane eelarve liidu jaoks, 
mis hoiab, kaitseb ja avardab võimalusi. Uus mitmeaastane finantsraamistik aastateks 
2021–2027“ (COM(2018)0321),

– võttes arvesse komisjoni 2. mai 2018. aasta ettepanekut võtta vastu nõukogu määrus, 
millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2021–2027 
(COM(2018)0322), ja komisjoni 2. mai 2018. aasta ettepanekut võtta vastu nõukogu 
otsus Euroopa Liidu omavahendite süsteemi kohta (COM(2018)0325),

– võttes arvesse oma 14. novembri 2018. aasta vaheraportit mitmeaastase 
finantsraamistiku 2021–2027 kohta – parlamendi seisukoht kokkuleppe saavutamiseks1,

– võttes arvesse nõukogu ja komisjoni 10. oktoobri 2019. aasta avaldusi 2021.–
2027. aasta finantsraamistiku kohta: aeg täita kodanike ootused,

– võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A. arvestades, et mitmeaastane finantsraamistik ja ELi eelarvepoliitika osutusid kodanike 
ja liikmesriikide vajaduste rahuldamisel ning nende ette kerkivate järjest suuremate 
probleemide lahendamisel (nt töötus, majanduslangus, vaesus, rändekriis ja 
julgeolekuohud) üsna pea ebatõhusaks;

B. arvestades, et komisjon esitas 2. mail 2018. aastal 2021.–2027. aasta finantsraamistiku 
ja ELi omavahendite kohta mitu seadusandlikku ettepanekut ning veidi hiljem ka 
seadusandlikud ettepanekud uute ELi programmide ja vahendite loomise kohta;

C. arvestades, et ELi institutsioonid ei ole arvesse võtnud oma poliitiliste ja majanduslike 
valikute laastavat mõju ELi kodanikele ja VKEdele;

D. arvestades, et paljud ELi kodanikud leiavad, et EL ei tööta nende heaks, vaid toob kasu 
ainult Euroopa eliidile ja nende järgijatele;

1. rõhutab, et mitmeaastane finantsraamistik 2021–2027 peab vastama ELi kodanike 
tegelikele vajadustele; juhib tähelepanu vajadusele vältida varasemaid vigu, milleks 

1 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0449.
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tuleks tagada, et ELi eelarve oleks tõhusam, läbipaistvam ja tulemuspõhisem, ning 
vähendada reaalselt halduskulusid ja vältida raha raiskamist;

2. on teadlik mitme liikmesriigi majandusraskustest ja võtab endale kohustuse alustada 
nõukoguga läbirääkimisi, et koostada tõhusam, läbipaistvam ja tulemuspõhine 
mitmeaastane finantsraamistik;

3. väljendab pettumust selle üle, et komisjon on teinud ettepaneku suurendada järgmise 
mitmeaastase finantsraamistiku kogusummat, võtmata arvesse Ühendkuningriigi 
lahkumist EList ja kõiki sellega kaasnevaid finantstagajärgi, mis tähendab, et riikide 
maksumaksjad peavad maksma rohkem; rõhutab vajadust asjakohaselt hinnata, milliseid 
vahendeid saab paremini hallata riigi tasandil, et tagada subsidiaarsuse põhimõtte täielik 
järgimine;

4. nõuab, et mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 vahendeid vähendataks võrreldes 
nende praeguse tasemega ning et need vahendid ei ületaks 1 % EL-27 kogurahvatulust;

5. peab kahetsusväärseks, et ELi halduskulusid on enneolematult palju suurendatud ja et 
seejuures ei ole üldse arvesse võetud mitme liikmesriigi majanduslikke raskusi;

6. on vastu ettepanekule võtta kasutusele uued ELi omavahendid, mis toob 
lõppkokkuvõttes kaasa ettevõtete suurema maksustamise ja suurema maksusurve 
kodanikele;

7. soovitab ELil võimalike omavahendite loetelu laiendamise asemel ratsionaliseerida oma 
ülemääraseid halduskulusid ning hinnata, kas teatavaid vahendeid saaks tõhusamalt 
hallata riigi tasandil, et tagada subsidiaarsuse põhimõtte täielik järgimine;

8. tuletab meelde, et oma fiskaalpoliitika eest vastutavad liikmesriigid ise, ja rõhutab, et 
maksude kehtestamise õigus on liikmesriikide suveräänsuse põhielemente;

9. rõhutab, et ühelgi ELi institutsioonil ei ole õigust riikide maksumaksjatelt makse 
koguda;

10. on kindlalt vastu mis tahes tingimuste kasutamisele, mille eesmärk on muuta ELi 
rahastamine poliitilise väljapressimise vahendiks, nagu on ette nähtud uues rubriigis 2 
„Ühtekuuluvus ja väärtused“; peab seda järjekordseks rünnakuks ELi liikmesriikide 
ning nende vabaduse ja sõltumatuse vastu;

11. on vastu mis tahes katsetele kasutada ELi eelarvet kaitse või sõjalistel eesmärkidel, 
nagu on kavandatud uues rubriigis 5;

12. rõhutab, et ELi propagandakampaaniad, näiteks need, mis väidavad, et kogurahvatulul 
põhineva panuse vähendamine mitmeaastasesse finantsraamistikku koos uute ELi 
maksudega vähendab kodanike panust ELi eelarvesse, on turundustegevus ning need ei 
ole ei eetilised ega õiglased;

13. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Euroopa Ülemkogu 
eesistujale, komisjonile ja nõukogule.


