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Austatud esimees

Eelarvekomisjonile tehti kõnealuse menetluse raames ülesandeks esitada arvamus Teie 
komisjonile. 

Mitmeaastase finantsraamistiku ja omavahendite küsimustes pädev eelarvekomisjoni 
läbirääkimisrühm pidas komisjoni ettepanekute ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
seisukohtade alusel 27. augustist kuni 10. novembrini 2020 nõukogu ja komisjoni 
esindajatega läbirääkimisi eelarvevaldkonnas uue institutsioonidevahelise kokkuleppe 
sõlmimise üle osana paketist, mis hõlmab mitmeaastast finantsraamistikku aastateks 2021–
2027, omavahendeid ja ELi taasterahastut „NextGenerationEU“. Käesolevaga esitame Teile 
institutsioonidevahelise kokkuleppe heakskiitmiseks Euroopa Parlamendis.

Arvestades küsimuse kiireloomulisust, otsustasid eelarvekomisjoni koordinaatorid 
esmaspäeval, 16. novembril kirjaliku menetluse teel saata arvamuse kirja vormis.
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Eelarvekomisjon käsitles küsimust 19. novembril 2020 toimunud hääletusel. Nimetatud 
hääletusel1 otsustas komisjon paluda vastutaval põhiseaduskomisjonil kiita kõnealuse 
institutsioonidevahelise kokkuleppe sõlmimine heaks ja lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud.

Lugupidamisega

Johan Van Overtveldt

KOOPIA:
Mitmeaastase finantsraamistiku ja omavahendite läbirääkimisrühma liikmed:
Jan OLBRYCHT, mitmeaastase finantsraamistiku kaasraportöör
Margarida MARQUES, mitmeaastase finantsraamistiku kaasraportöör
José Manuel FERNANDES, omavahendite kaasraportöör
Valérie HAYER, omavahendite kaasraportöör
Rasmus ANDRESEN, liige 

1 Lõpphääletuse ajal olid kohal: Janusz Lewandowski (aseesimees), Olivier Chastel (aseesimees), Niclas Herbst 
(aseesimees), Margarida Marques (aseesimees / arvamuse kaaskoostaja), Jan Olbrycht (arvamuse kaaskoostaja), 
Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, 
José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Gheorghe Vlad, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, 
Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Monika Hohlmeier, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, 
Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, 
Andrey Novakov, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, 
Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig. 
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ETTEPANEKUD

A. arvestades, et Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni esindajad jõudsid 
10. novembril 2020 mitmeaastase finantsraamistiku (2021–2027) ning omavahendite ja 
taasterahastu osas üldisele poliitilisele kokkuleppele; arvestades, et nimetatud 
kokkulepe hõlmab uut institutsioonidevahelist kokkulepet eelarvedistsipliini, 
eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise, samuti uute omavahendite, 
sealhulgas uute omavahendite kasutuselevõtmise tegevuskava kohta (edaspidi 
„institutsioonidevaheline kokkulepe“);

B. arvestades, et institutsioonidevaheline kokkulepe sisaldab esimest korda 
omavahenditega seotud sätteid, nimelt uut lisa, milles esitatakse tegevuskava uute 
omavahendite kasutuselevõtmiseks mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 jooksul, 
et katta piisaval määral taasterahastu („NextGenerationEU“) intressi- ja 
tagasimaksekulud ning et tagasimaksevajadust ületav tulu rahastaks jätkuvalt liidu 
eelarvet üldtuluna kooskõlas kõikehaaravuse põhimõttega;

C. arvestades, et institutsioonidevaheline kokkulepe sisaldab uut osa, mis käsitleb koostööd 
seoses taasterahastuga „NextGenerationEU“ ja mille eesmärk on tagada eelarvepädevate 
institutsioonide asjakohane kaasamine taasterahastu sihtotstarbelise välistulu 
haldamisse; arvestades, et selles osas viidatakse uuele ühisdeklaratsioonile selliste ELi 
toimimise lepingu artiklil 122 põhinevate uute ettepanekute eelarvekontrolli kohta, 
millel võib olla märgatav mõju liidu eelarvele;

D. arvestades, et institutsioonidevaheline kokkulepe sisaldab olulisi täiustusi seoses selliste 
meetodite väljatöötamise ja rakendamisega, mida saab kasutada kliimameetmetega 
seotud kulude puhul 30 % osakaalu jälgimiseks, uue mitmeaastase finantsraamistiku 
eesmärgi väljatöötamiseks, mille kohaselt kulutatakse bioloogilisele mitmekesisusele 
alates 2024. aastast 7,5 % ning 2026. ja 2027. aastal 10 %, ning soolise 
võrdõiguslikkusega, sealhulgas soolõime edendamisega seotud kulutuste mõõtmiseks;

E. arvestades, et institutsioonidevaheline kokkulepe sisaldab uut osa toetusesaajaid 
käsitlevate andmete kvaliteedi ja võrreldavuse kohta, mille eesmärk on võtta kasutusele 
standardmeetmed, et koguda, võrrelda ja koondada teavet ja andmeid liidu rahaliste 
vahendite lõplike saajate kohta; 

F. arvestades, et institutsioonidevahelist kokkulepet kohaldatakse horisontaalselt ja see ei 
takista kaasseadusandjaid leppimast eraldi õigusnormina kokku lisameetmetes, et 
parandada andmete kvaliteeti ja võrreldavust, eelkõige seoses otsese eelarve täitmise 
programmidega, või suurendada eelarvepädevate institutsioonide osalemist 
sihtotstarbelise välistulu haldamises;

G. arvestades, et institutsioonidevaheline kokkulepe sisaldab esimest korda sätteid, mis on 
seotud mitmeaastase finantsraamistiku üle peetavate läbirääkimiste käigus toimuva 
koostöö ja dialoogiga ning mille eesmärk on rakendada aluslepingu nõudeid võtta kõik 
vajalikud meetmed, et hõlbustada mitmeaastase finantsraamistiku vastuvõtmist ning 
edendada eelarveküsimustes konsulteerimist ja seisukohtade kooskõlastamist;

H. arvestades, et uue institutsioonidevahelise kokkuleppega kinnitatakse ka olemasolevad 
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sätted erivahendite kasutuselevõtmise kohta ning programmitöö ja prognooside 
läbipaistvuse suurendamiseks tehtud sihipärased lisakohandused;

1. kiidab kokkuleppe sõlmimise heaks.


