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ETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. on seisukohal, et Euroopa Liit vajab kestlikumat majanduskasvu mudelit, et reageerida 
liikmesriikide ees seisvatele majanduslikele, sotsiaalsetele, keskkonnaalastele, 
digitaalsetele ja demograafilistele probleemidele, rakendades pikaajalist ja tõhusat 
strateegiat; väljendab heameelt Euroopa rohelise kokkuleppe ja sellega tihedalt seotud 
kestliku Euroopa investeerimiskava üle, kuna see on Euroopa uus keskkonnahoidliku 
majanduskasvu strateegia, mille keskmes on kestlikkus, ühtekuuluvus, kodanike heaolu, 
sotsiaalne õiglus ja makromajanduslik stabiilsus; rõhutab, et seda uut strateegiat peavad 
toetama investeeringud ja sotsiaalselt õiglane üleminek, et tagada lähenemine, 
töökohtade loomine, ebavõrdsuse vähendamine ja kestev heaolu tulevikus, võttes samal 
ajal arvesse loodusvarade piiratust; võtab teadmiseks, et komisjoni iga-aastane 
majanduskasvu strateegia on nimetatud ümber iga-aastaseks kestliku majanduskasvu 
strateegiaks, ja ootab seda eesmärki toetavat poliitika muutmist;

2. rõhutab, et nimetatud probleemid võivad mõjutada inimesi nii positiivselt kui ka 
negatiivselt ning neil võib olla negatiivne jaotuslik mõju; peab seetõttu väga oluliseks, 
et töötuse, palgavaesuse ja töökohtade ebakindluse ning ka soolise ebavõrdsuse ja 
soolise palgalõhe vastu võitlemiseks oleks tagatud solidaarsuse ja Euroopa 
sotsiaalõiguste samba põhimõtete rakendamine; rõhutab, et väga oluline on tagada, et 
uus kaasav Euroopa majanduskasvu mudel ei jätaks kõrvale neid, kes ei suuda sellest 
tulenevaid võimalusi täielikult ära kasutada; on seisukohal, et seda on võimalik 
saavutada muu hulgas märkimisväärsete investeeringutega taristusse, oskustesse ja 
haridusse, tervishoidu, teadusuuringutesse ja innovatsiooni;

3. rõhutab Euroopa poolaasta tähtsust makromajandus- ja eelarvepoliitika koordineerimise 
ja sidususe tagamise vahendina, et luua sünergiat ja aidata kaasa makromajanduslikule 
stabiilsusele ja kestlikule arengule; väljendab heameelt selle üle, et riigiaruannetes 
pööratakse suuremat tähelepanu kliimale ja keskkonnaalasele kestlikkusele ning 
kestliku arengu eesmärkide rakendamisele ja Pariisi kokkuleppe kohaselt võetud 
kohustustele; on seisukohal, et Euroopa poolaasta algse eesmärgi ja funktsiooni 
säilitamine on ülioluline, kuna see loodi selleks, et kehtestada raamistik 
majanduspoliitika koordineerimiseks kogu ELis, ning kestliku majanduskasvu kestlik 
edendamine tähendab vastutustundliku eelarvepoliitika, struktuurireformide ja 
investeeringute edendamist;

4. väljendab heameelt komisjoni uue koosseisu lubaduse üle vaadata läbi stabiilsuse ja 
kasvu pakti kehtivad eeskirjad, võttes arvesse Euroopa Eelarvenõukogu soovitusi;

5. on seisukohal, et tuleks kaaluda täiendavat paindlikkust, mis aitaks võtta arvesse 
jõupingutusi, mida liikmesriigid teevad selleks, et toetada õiglast ja kaasavat üleminekut 
konkurentsivõimelisele ja keskkonnasäästlikule majandusele ning tegeleda 
kliimamuutustest tingitud ohtudega, sealhulgas neist tuleneva piirkondlike erinevuste 
suurenemisega, edendades muu hulgas kestlikke investeeringuid, et saavutada suurem 
lähenemine; rõhutab, kui oluline on võtta vastu Euroopa töötushüvitiste 
edasikindlustusskeem, et saada jagu sotsiaalsest ja majanduslikust tasakaalustamatusest;
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6. väljendab heameelt ühtse turu tulemusaruannete üle, mis kummutavad müüdid ELi 
eelarve „netorahastajate ja netosaajate“ käsitluse kohta, kuna selles esitatud arvandmed 
näitavad kasu, mida kõik liikmesriigid saavad ühtsele turule juurdepääsust ja mis tekib, 
kui iga liikmesriigi majandus näitab üles vastastikust solidaarsust; rõhutab, et 
netorahastajate ja netosaajate käsitluses jäetakse eelkõige tunnustamata kasu, mida toob 
kaupade, kapitali, teenuste ja inimeste vaba liikumine ELi riikide vahel; loodab, et ELi 
omavahendite reformimine ja suurendamine aitab samuti kaasa eespool nimetatud 
müütide kummutamisele;

7. rõhutab, kui oluline on õigeaegne, nõuetekohaselt ja piisavalt rahastatud ELi eelarve ja 
mitmeaastane finantsraamistik, et tegeleda ühiste probleemide ja kodanike ootustega, 
tagades samal ajal poliitika sidususe, ning aidata märkimisväärselt kaasa liikmesriikide 
kestlikule majanduskasvule; tuletab meelde Euroopa Parlamendi seisukohta, milles 
nõutakse tugevat ja usaldusväärset ELi eelarvet ilma kärbeteta aluslepingutes sätestatud 
ELi pikaajalises poliitikas ning kokkulepet ELi omavahendite reformimise kohta, mis 
on parlamendi heakskiidu eeltingimus; nõuab, et komisjon võtaks vastu õiglasema ning 
läbipaistvama, rangema ja terviklikuma metoodika kliima ja bioloogilise mitmekesisuse 
süvalaiendamiseks; on seisukohal, et see peaks hõlmama reformitud tulemusnäitajaid 
kliima ja bioloogilise mitmekesisusega seotud kulutuste kindlaks määramiseks ja 
jälgimiseks, kahjulikele meetmetele rahalise toetuse andmise vältimist, suuniseid selle 
tagamiseks, et kõik ELi kulutused oleksid kooskõlas Pariisi kokkuleppes antud 
lubadusega hoida globaalne soojenemine alla 1,5 °C, ning kliimaküsimuste 
peavoolustamisest kliimamuutuste leevendamisele ja nendega kohanemisele keskmises 
ja pikas perspektiivis avalduva mõju jälgimist, millesse on kaasatud ka Euroopa 
Parlament; tuletab meelde, et tulevane ELi eelarve peaks aitama kaasa kliimaküsimuste 
ja bioloogilise mitmekesisuse peavoolustamisele, mille puhul tuleb eesmärgiks seatud 
kulumäärasid tõsta, ning see tähendab kliima- ja sotsiaalse mõõtme arvesse võtmist 
kõigi tähtsaimate programmidega seotud otsuste tegemisel ja kogu poliitikatsükli vältel;

8. on seisukohal, et liikmesriikidel ja piirkondadel on üleminekul erinevad 
lähtepositsioonid ja nõuded ning seetõttu on mõned neist oma majandusliku, 
geograafilise ja sotsiaalse mõõtme tõttu erineval määral ohustatud; rõhutab, et juba 
tehtud jõupingutusi ei tohi eirata; on seisukohal, et õiglase ülemineku mehhanism peab 
tagama piisava, kaasava, õiglase ja võrdse ülemineku kõigile piirkondadele, keda 
majanduse ümberkujundamine kliimaneutraalsuse suunas mõjutab;

9. tuletab meelde, kui oluline on viia lõpule sellise majandus- ja rahaliidu loomine, millel 
on keskne fiskaalvõimekus, mis suudab tulla toime makromajanduslike šokkidega 
selliste vahendite abil nagu Euroopa töötushüvitiste edasikindlustusskeem ja Euroopa 
investeeringute stabiliseerimise vahend; võtab teadmiseks ettepanekud luua euroala 
lähenemise ja konkurentsivõime eelarveline toetusvahend ning reformide 
tugiprogramm; on seisukohal, et eespool nimetatud toetusvahendi juhtimisstruktuuri 
suhtes tuleb kohaldada demokraatlikku kontrolli, ja kardab, et kui vahend on liiga väike, 
ei pruugi see olla makromajanduslike eesmärkide täitmiseks asjakohane;

10. rõhutab, et ELi ja selle liikmesriikide eelarvevahendite jaoks on oluline võidelda 
maksudest kõrvalehoidumise, maksustamise vältimise ja agressiivse maksuplaneerimise 
vastu Euroopa tasandil tehtavate ühiste jõupingutuste abil; tuletab meelde, et sellesse 
võitlusse investeerimine toob liikmesriikide eelarvetele finantseerimisvõimsuse tagasi 
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palju lihtsamalt ja süstemaatilisemalt kui ELi eelarvest saadav kokkuhoid; on 
seisukohal, et digitehnoloogia mõjutab seda, kuidas majanduses lisaväärtust luuakse, 
ning et Euroopa maksusüsteemi tuleks reformida, et muutusega kaasa minna; rõhutab, et 
igasugune maksureform, mille eesmärk on muuta riigi eelarve keskkonnahoidlikumaks, 
peaks tooma maksumaksjatele kaasa sotsiaalselt tasakaalustatud maksukoormuse;

11. märgib, et Euroopa poolaasta aruandekohustust saaks veelgi parandada, seda ka 
prioriteetide seadmise etapis; nõuab tungivalt, et komisjon püüaks suurendada Euroopa 
Parlamendi rolli Euroopa poolaasta juhtimises; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
suurendama Euroopa poolaasta raames riikide parlamentide, sotsiaalpartnerite ja muude 
asjaomaste sidusrühmade rolli.
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