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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. tunneb heameelt kaasseadusandjate 
poliitiliste kokkulepete, sealhulgas ühiste ja 
ühepoolsete deklaratsioonide üle õigusriigi 
toimimist käsitleva määruse kohta 
(5. november) ning mitmeaastase 
finantsraamistiku, institutsioonidevahelise 
kokkuleppe ja Euroopa Liidu taasterahastu 
kohta (10. november); rõhutab, et need 
ajaloolised poliitilised kokkulepped 
sisaldavad muu hulgas järgmisi sätteid:

• enneolematu 1,8 triljoni 
euro suurune pakett, mis koosneb 
mitmeaastasest finantsraamistikust 
2021–2027 (1074 miljardit eurot, 
mida suurendatakse järk-järgult 
1085 miljardi euroni) ja 
taasterahastust 
(750 miljardit eurot);

• 16 miljardi euro suurune 
assigneering, millega täiendatakse 
mitmeaastast finantsraamistikku 
(2021–2027) ning mis jaotatakse 
Euroopa Parlamendi poolt kindlaks 
määratud ELi juhtprogrammidele 
(programmid „EL tervise heaks“, 
„Euroopa horisont“ ja „Erasmus+“, 
integreeritud piirihalduse fond, 
Frontex, programm „InvestEU“, 
õiguste ja väärtuste programm, 
programm „Loov Euroopa“, 
humanitaarabi ning 
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naabruspoliitika, arengu- ja 
rahvusvahelise koostöö 
rahastamisvahend) ja mille eesmärk 
on ka tugevdada eelarvelisi 
lahendusi ettenägematutele 
sündmustele;

• õiguslikult siduv 
tegevuskava uute omavahendite 
kasutuselevõtmiseks järgmise 
mitmeaastase finantsraamistiku 
kehtivuse jooksul, kusjuures need 
peaksid olema piisavalt suured, et 
katta vähemalt ELi taasterahastu 
tagasimaksekulud (põhisumma ja 
intressid);

• õiguslikult siduv kliimaga 
seotud kulutuste miinimumosakaal, 
milleks on 30 % mitmeaastasest 
finantsraamistikust ja Euroopa 
Liidu taasterahastust, ning 
õiguslikult siduv bioloogilise 
mitmekesisusega seotud kulutuste 
miinimumosakaal, milleks on 
2024. aastal 7,5 % ja alates 
2026. aastast 10 % mitmeaastasest 
finantsraamistikust;

• soolisele võrdõiguslikkusele 
ja selle süvalaiendamisele tehtavate 
kulutuste jälgimise elemendid;

• Euroopa Parlamendi kui 
eelarvepädeva institutsiooni suurem 
roll Euroopa Liidu taasterahastu ja 
sihtotstarbelise välistulu 
[haldamisel] ning Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 122 alusel 
tulevaste erakorraliste rahastute 
loomisel;

• toimiv õigusriigialane 
tingimuslikkus;
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