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Euroopa Parlamendi resolutsioon järgmise mitmeaastase finantsraamistiku, 
omavahendite ja majanduse elavdamise kava kohta
(2020/2631(RSP))

Euroopa Parlament,

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

– võttes arvesse ELi 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 – Euroopa Parlamendi seisukoht kokkuleppe 
saavutamiseks,

– võttes arvesse oma 10. oktoobri 2019. aasta resolutsiooni „Mitmeaastane 
finantsraamistik 2021–2027 ja omavahendid: on aeg täita kodanike ootused“1,

– võttes arvesse eesistujariigi Soome läbirääkimispaketti, mis sisaldab nõukogu 
delegatsioonidele 5. detsembril 2019 esitatud arvnäitajaid,

– võttes arvesse märkusi, mille president Charles Michel tegi pärast Euroopa Ülemkogu 
21. veebruari 2020. aasta erakorralist kohtumist,

– võttes arvesse oma 17. aprilli 2020. aasta resolutsiooni ELi kooskõlastatud meetmete 
kohta võitluses COVID-19 pandeemia ja selle tagajärgede vastu2,

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu eesistuja ja komisjoni presidendi 21. aprillil 2020. 
aastal esitatud dokumenti „Taastamiskava – vastupanuvõimelisema, kestlikuma ja 
õiglasema Euroopa suunas“,

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu eesistuja järeldusi pärast Euroopa Ülemkogu liikmete 
videokonverentsi 23. aprillil 2020,

1 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2019)0032.
2 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0054.
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– võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A. arvestades, et komisjon esitas 2. mail 2018. aastal rea seadusandlikke ettepanekuid 
mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 ja ELi omavahendite kohta ning veidi 
hiljem ka seadusandlikud ettepanekud uute ELi programmide ja vahendite loomise 
kohta;

B. arvestades, et 20. veebruaril 2020 toimunud Euroopa Ülemkogu erakorralisel 
kohtumisel ei jõudnud riigipead ja valitsusjuhid Euroopa Ülemkogu eesistuja Charles 
Micheli esitatud mitmeaastase finantsraamistiku ettepaneku osas kokkuleppele;

C. arvestades, et mitmeaastane finantsraamistik on juba osutunud ebatõhusaks ja 
võimetuks reageerima kodanike ja liikmesriikide vajadustele ning sellistele nende ees 
seisvatele probleemidele nagu töötus, majanduslangus, vaesus, rändekriis ja 
julgeolekuohud;

D. arvestades, et COVID-19 pandeemia on juba niigi rasket olukorda veelgi halvemaks 
muutnud ning põhjustanud kõigis liikmesriikides tõsist kahju;

E. arvestades, et ELi institutsioonid ei ole võtnud arvesse oma poliitiliste ja majanduslike 
valikute laastavat mõju üksikisikutele ning ELi väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele (VKEd);

F. arvestades, et paljud Euroopa kodanikud on kaotanud usalduse ELi vastu, kuna see ei 
ole suutnud nende praegustele vajadustele konkreetselt reageerida;

G. arvestades, et liikmesriigid on jõudmas ülesehitusetappi, millega avaliku ja erasektori 
osalejad peavad kohanema;

1. rõhutab, et järgmise mitmeaastase finantsraamistiku (2021–2027) prioriteedid tuleb 
täielikult ümber suunata, võttes arvesse pandeemia sotsiaal-majanduslikku mõju 
lühikeses, keskpikas ja pikas perspektiivis;

2. juhib tähelepanu vajadusele vältida varasemaid vigu, milleks tuleks tagada, et ELi 
eelarve oleks tõhusam, läbipaistvam ja tulemuspõhisem, ning vähendada halduskulusid 
ja vältida vahendite raiskamist;

3. lükkab tagasi kõik ettepanekud suurendada järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 
üldist mahtu ja omavahendite ülemmäärasid, kuid toetab mõnede kulude eeljaotust 
esimestel aastatel, et tulla toime COVID-19 kriisi tagajärgedega;

4. märgib, et oluline on võimaldada eri fondide vahelist paindlikkust, vajaduse korral 
muuta kaasrahastamismäärasid ja vähendada ELi piiranguid kooskõlas komisjoni hiljuti 
võetud meetmete jaoks vastu võetud mudeliga;

5. soovib, et esmatähtsaks loetaks majanduskasvu ja tööhõive toetamise programmid, mis 
abistavad eelkõige VKEsid, käsitöölisi, kauplejaid, füüsilisest isikust ettevõtjaid ja 
põllumajandustootjaid, kes annavad ülekaalukalt suurima osa liikmesriikide tööhõivest 
ja osutavad enamikku meie piirkondades eluks hädavajalikke teenuseid;
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6. nõuab, et kliimaküsimuste nn peavoolustamiseks ning reformide toetusprogrammidele 
ja välistegevusele ette nähtud eelarvevahendid tuleb ümber suunata COVID-19-ga 
seotud meetmete rahastamiseks;

7. on resoluutselt vastu igasugusele tingimuslikkusele, mis muudaks ELi rahastamise 
poliitilise väljapressimise vahendiks, mis oleks järjekordne rünnak liikmesriikide ning 
nende vabaduse ja sõltumatuse vastu; toonitab aga seejuures järjepideva eelarvepoliitika 
vajalikkust;

8. on vastu uute ELi omavahendite kasutuselevõtmisele, mis toob lõppkokkuvõttes kaasa 
ettevõtete kõrgema maksustamise ja suurema surve kodanikele;

9. soovitab ELil võimalike omavahendite loendi laiendamise asemel ratsionaliseerida oma 
ülemäärased halduskulud ning hinnata, kas teatavaid vahendeid ei saaks tõhusamalt 
hallata riiklikul tasandil, et tagada subsidiaarsuse põhimõtte täielik järgimine;

10. tuletab meelde, et oma fiskaalpoliitika eest vastutavad liikmesriigid ise, ja rõhutab, et 
maksustamisõigus on üks liikmesriikide suveräänsuse põhiküsimusi;

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

12. on vastu ELi propagandakampaaniale, milles väidetakse, nagu vähendaks 
mitmeaastasesse finantsraamistikku tehtavate kogurahvatulu sissemaksete vähendamine 
koos uute ELi maksudega kodanike makseid ELi eelarvesse, kuna see on 
puhtturunduslik jutt;

13. ootab majanduse taastamise kava ettepanekut ning ajastust ja eelarvepiiranguid 
arvestades peab küsitavaks selle kavandatavat seost uue mitmeaastase finantsraamistiku 
ettepanekuga; kutsub Euroopa Ülemkogu ja komisjoni üles tagama Euroopa Parlamendi 
täieliku kaasamise otsustusprotsessi ning taastamiskava vastuvõtmisse ja rakendamisse;

14. hoiatab, et komisjon ei tohi reklaamida ambitsioonikaid arvnäitajaid 
finantskorraldusvõtete ja kahtlase väärtusega korduskoefitsentide abil; toonitab, et 
mobiliseeritavate investeeringutega seotud põhinäitajad ei kajasta taastamiskava eelarve 
tegelikku suurust ja neid ei saa selle iseloomustamiseks kasutada;

15. lükkab tagasi kõik katsed kasutada kriisi ära euroala üha tihedama integratsiooni 
edendamiseks võlgade eest ühise vastutuse võtmise või tingimuslikkuse mehhanismide 
kaudu;

16. palub, et ELi institutsioonid ei sekkuks riiklikul tasandil vastu võetud meetmetesse, 
mida peetakse vajalikuks pandeemia tagajärgedest ülesaamiseks;

17. nõuab ELi heitkogustega kauplemise süsteemi asendamist süsinikdioksiidi piirimaksu 
mehhanismiga, mis on kooskõlas Maailma Kaubandusorganisatsiooni standarditega ja 
põhineb imporditud kaupade CO2-jalajäljel, võttes arvesse nii otsest, elektritootmisest 
tulenevat kui ka tooraine kasutamisest tulenevat heidet; kutsub komisjoni ja liikmesriike 
üles toetama seda kaubandusmeedet asjakohaste stiimulitega tootmise ületoomiseks 
kolmandatest riikidest liikmesriikidesse;
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18. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile, Euroopa 
Ülemkogule, nõukogule ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.


