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ETTEPANEKUD 

Eelarvekontrollikomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni 

ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

Mitmeaastase finantsraamistiku eesmärgid 

1. juhib tähelepanu sellele, et mitmeaastane finantsraamistik tuleks kavandada summade 

alusel, millega on võimalik tagada strateegiline kasv, suurendada ELi lisaväärtust, 

tugevdada ELi majandust ja suurendada ühiskonnas Euroopa-meelsust; rõhutab, et ELi 

eelarve peab olema arusaadav ja läbipaistev; 

Eelarve- ja strateegiliste tsüklite vastavusse viimine 

2. märgib, et mitmeaastase finantsraamistiku seitsmeaastane kestus ei ole sünkroonis 

Euroopa Parlamendi ja komisjoni viieaastase ametiajaga ega ka kooskõlas liidu 10aastase 

strateegilise planeerimise tsükli ja strateegiaga „Euroopa 2020“; on seisukohal, et selline 

kooskõla puudumine võib kahjustada liidu demokraatlikku legitiimsust ja poliitilise 

juhtimise tõhusust, arvestades tekkida võivaid olukordi, kus Euroopa Parlament ja 

komisjon on oma tegevuses seotud eelmise raamistiku ajal sõlmitud poliitikaeesmärke ja 

rahalisi vahendeid käsitlevate kokkulepetega; rõhutab, et nii võib tekkida mulje, et 

Euroopa Parlamendi valimised on pikaajalise eelarve- ja strateegilise planeerimise 

seisukohast teataval määral ebaolulised; 

3. kordab oma seisukohta, et mitmeaastase finantsraamistiku kestust tuleks vähendada 

seitsmelt aastalt viiele, nii et see oleks kooskõlas Euroopa Parlamendi ja komisjoni 

poliitilise mandaadi kestusega1, ohustamata käimasolevate programmide rakendamist või 

haldamist, ning samal ajal tuleb ette näha pikaajaline kavandamisstrateegia, mis kestab 

viis + viis aastat ja tuleb selle keskel kohustuslikus korras läbi vaadata; juhib tähelepanu 

asjaolule, et 2020. aastal avaneb võimalus viia pikaajaline strateegiatsükkel vastavusse 

eelarvetsükliga, ning soovitab tungivalt see võimalus ära kasutada; on seisukohal, et 

komisjon peaks uurima võimalust võtta kasutusele nn jooksev programm, mille puhul iga 

mitmeaastane finantsraamistik (mille pikkus jääks samaks kui praegu) kattuks osaliselt 

eelmise raamistikuga, eeldusel et selline kattuvus võiks aidata leevendada loomulikult 

tekkivaid kuhjumisi ja madalseise; 

ELi kulutuste põhjalik läbivaatamine 

4. juhib tähelepanu sellele, et Euroopa Kontrollikoda on oma aasta- ja eriaruannetes2 

juhtinud tähelepanu paljudele juhtumitele, kus ELi kulutusi oleks olnud võimalik 

kavandada strateegilisemalt ja saavutada paremaid tulemusi; peab sellega seoses 

kahetsusväärseks, et suurtele rahastamisprogrammidele ja -kavadele eraldatud vahendid ei 

olnud sageli vastavuses 10aastase strateegilise planeerimise tsüklis sätestatud poliitiliste 

                                                 
1  Vt Euroopa Parlamendi 6. juuli 2016. aasta resolutsioon mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) 

valimistejärgse muutmise ettevalmistamise ja Euroopa Parlamendi tähelepanekute kohta enne komisjoni 

ettepaneku valmimist, punkt 73 (Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0309), ning Euroopa Parlamendi 27. aprilli 

2017. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu 

andmist käsitlevate otsuste lahutamatu osa, III jagu – Komisjon ja rakendusametid, punkt 5 (Vastuvõetud 

tekstid, P8_TA(2017)0143). 
2  Vt näiteks Euroopa Kontrollikoja eriaruanded nr 4, 8, 19 ja 23/2016. 
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eesmärkidega, mistõttu võisid tulemused olla vastuolulised; 

5. palub komisjoni 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku ettepaneku esitamisel 

lisada sellele nende strateegiliste prioriteetide üksikasjaliku kirjelduse, millel 

mitmeaastase finantsraamistiku ettepanek põhineb; rõhutab, et neid prioriteete tuleks 

arvesse võtta, kui töötatakse välja Euroopa 2030. aasta strateegiat, mida Euroopa 

Parlament peab enne seda, kui nõukogu 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku 

paketi lõplikult heaks kiidab, põhjalikult analüüsima; 

6. palub komisjonil enne uue mitmeaastase finantsraamistiku ettepaneku koostamist viia läbi 

täielik ja põhjalik kulude läbivaatamine, et hinnata, mil määral: 

– kajastab ELi eelarvevahendite jaotus ELi strateegilisi prioriteete ja võimalusi luua 

lisaväärtust, eelkõige poliitikavaldkondades, mis neelavad palju ressursse, täites samal 

ajal vaid ümberjaotavat funktsiooni, nagu ühtekuuluvuspoliitika ja ühine 

põllumajanduspoliitika (ÜPP), ja viimase aja prioriteetsetes poliitikavaldkondades, kus 

seoses olukorra muutumisega ei ole piisavalt eelarvelisi vahendeid, nagu 

sisserändepoliitika ja välistegevus; 

– aitavad ELi programmid ja kavad kaasa strateegiliste prioriteetide saavutamisele, 

annavad kuludele vastavat tulu ning aitavad ära hoida õigusnormide rikkumisi, nagu 

on soovitatud Euroopa Kontrollikoja 3. novembri 2016. aasta infodokumendis 

mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) vahekokkuvõtte kohta1; 

– toimivad ELi eri programmid ja süsteemid sidusalt koos, eelkõige valdkondades, 

milles ebamäärased eesmärgid või rakendamine võivad anda vastuolulisi tulemusi või 

tekitada kulutusi, mis ei ole tõhusad; 

– on teatavad programmid osutunud täiesti ebatõhusaks või on selgunud, et neil puudub 

lisaväärtus, et nendest programmidest loobuda ja toetada nende asemel programme, 

millel on tõendatult reaalne lisaväärtus; 

7. palub, et nii, nagu Euroopa Kontrollikoda oma eriaruandes 19/201612 soovitas, teeks 

komisjon enne uue mitmeaastase finantsraamistiku ettepaneku koostamist 2014.–

2020. aasta kohta tagastamatute toetuste ja peamiselt rahastamisvahendite kaudu antava 

tagastatava rahalise toetuse rakendamiskulude võrdleva analüüsi, et määrata kindlaks 

nende tegelik maht; 

8. kutsub komisjoni üles võtma mitmeaastase finantsraamistiku ettepaneku koostamisel ja 

Euroopa 2030. aasta ammendava strateegia väljatöötamisel hoolikalt arvesse nimetatud 

kulutuste läbivaatamise tulemusi; nõuab seoses sellega, et komisjon tagaks, et haldus- ja 

kontrollimehhanismid oleksid usaldusväärsed kõigil tasanditel ja kõigis ELi 

eelarveraamistiku etappides ning et oleks võimalik tõhusalt avastada ja vältida pettusi ning 

eeskirjade eiramisi; kutsub komisjoni üles liikuma riskipõhisele hindamisele, mille puhul 

oleks võimalik järelevalveressursse koondada rohkem neile piirkondadele ja 

                                                 
1 Vt punkt 55. 
2  Euroopa Kontrollikoja eriaruanne 19/2016 „ELi eelarve täitmine rahastamisvahendite kaudu: programmitöö 

perioodil 2007–2013 saadud õppetunnid“.  
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poliitikavaldkondadele, kus rikkumiste oht on olnud suurem; 

Paindlikkus vastavalt eesmärkidele ja esilekerkivatele prioriteetidele 

9. märgib, et liidu poliitikavaldkondadel võivad olla erinevad lühikese, keskpika ja pika 

perspektiivi eesmärgid, mille elluviimist ei ole tingimata võimalik kindlaks määrata ühe 

mitmeaastase finantsraamistikuga; on veendunud, et tähelepanu tuleb pöörata uue 

tasakaalu saavutamisele poliitilise tegevuskava kehtestamise, poliitika elluviimise ja 

finantsraamistiku vajaduste vahel; 

10. palub komisjonil uurida, kas oleks võimalik luua tõeline eelarvepaindlikkus poliitiliste 

eesmärkide kaupa, võttes eelkõige kasutusele viieaastase kavandamisperspektiiviga 

jooksva eelarvestamiskava, läbivaatamisklausli(d) eesmärkide ja poliitikameetmete kaupa 

ning jooksva hindamisprogrammi; kutsub üles suurendama sisemist paindlikkust 

rubriikide ja aastate lõikes, mis võimaldaks mitmeaastase finantsraamistiku uute 

ülemmäärade maksimaalset kasutamist; 

11. juhib tähelepanu sellele, et mitmeaastase finantsraamistiku ajal võib ELil tekkida palju 

uusi lahendamist vajavaid küsimusi; kutsub komisjoni üles võimaldama eelarve 

planeerimisel paindlikkust, et ta suudaks ootamatult muutuvatele asjaoludele tõhusamalt 

reageerida; on sellega seoses seisukohal, et Euroopat tabanud kriiside leevendamiseks on 

vaja koos muude meetmetega võtta veel asjakohaseid erakorralisi meetmeid, eelkõige 

sellistes valdkondades nagu põllumajandus ja ränne, samuti meetmeid tagamaks, et täiel 

määral austataks Euroopa Parlamendi rolli mitmeaastase finantsraamistiku vastuvõtmisel 

ja rakendamisel ning et nõukogu ei tegutseks ilma parlamendi nõusolekuta; 

12. tuletab meelde Euroopa Parlamendi väljendatud muret, et rahanduslik keerukus, mis 

tuleneb rohkem kui tuhande finantskorraldusvahendi, usaldusfondide ning liidu bilansis 

mittekajastatud liidu poliitikavaldkondi toetavate arvukate finantsmehhanismide 

vahelisest vastastikusest mõjust, kujutab peamist põhjust, miks nn eelarvete galaktika 

demokraatlik vastutus võib võimatuks osutuda; nõuab peale eelarvesüsteemi lihtsustamise, 

et eri rahastamisvahendeid peab saama sektorite vahel paindlikumalt kasutada, et kaotada 

piiravatest õigusaktidest tingitud takistused, mis ei võimalda toetusesaajatel kasutada 

ühesuguste eesmärkidega projektide jaoks korraga mitut programmi; 

13. kordab oma üleskutset lisada Euroopa Arengufond ELi eelarvesse, et omada paremat 

kontrolli ülemäärase rände algpõhjuste üle ja nendega võidelda viisil, mis oleks kooskõlas 

liidu poliitikameetmete ja strateegiatega, kasutades vahendeid ja meetodeid, mis tulenevad 

liidu eelarvepädevusest; on seisukohal, et Euroopa Liidu ühiseid probleeme 

arengupoliitikas saaks lahendada paremini, hallates neid ühiselt ELi eelarve kaudu; 

Õigustatud vajadused ja Euroopa lisaväärtus 

14. kiidab heaks Euroopa Kontrollikoja infodokumendis mitmeaastase finantsraamistiku 

(2014–2020) vahekokkuvõtte kohta esitatud ettepaneku, mille kohaselt on kasulikum 

määrata programmide ja kavade kestus poliitikavajaduste ja kodanike vajaduste alusel, 

mitte finantsplaneerimise perioodi pikkuse põhjal1; 

                                                 
1  Vt punktid 39 ja 40. 
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15. juhib tähelepanu asjaolule, et liikmesriigid ja komisjon peaksid enne kulutuste kinnitamist 

põhjendama, miks liidu raha on vaja eraldada, ja kindlaks määrama soovitud eesmärgid ja 

tulemused, ning rõhutab, kui oluline on kodanike tegelike vajaduste austamine ühtset ja 

territoriaalset käsitlust kasutades; palub komisjonil ELi lisaväärtuse kriteeriumid selgelt 

kindlaks määrata, et vältida ELi kulude üle otsustamisel ebamäärasust; juhib lisaks 

tähelepanu sellele, et enne mis tahes eelarvealase otsuse tegemist tuleks kinni pidada 

tulemuslikkuse, tõhususe ja usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtetest; 

16. on seisukohal, et piirkondades, kus aruanded on koostatud kooskõlas Euroopa avaliku 

sektori raamatupidamisstandarditega, on ELi läbipaistvusnõudeid täidetud eeskujulikult; 

märgib peale selle, et kõige parem oleks aruandluskohustusi, mis piirkondadele ja 

tugiasutustele on komisjoni vastu seatud, lihtsustada kahekordse kirjendamise abil; nõuab, 

et lisastiimulina peaks EL avaliku sektori raamatupidamisstandardite rakendamist ja 

pidevat kohandamist kaasrahastama; 

17. innustab komisjoni ELi ühtekuuluvusvaldkonna kulude struktuuri ja elemente veelgi 

tugevdama ja ühtlustama, et tulemuslikult võidelda linna- ja maapiirkondade ning eri 

liikmesriikide vaheliste erinevuste ja lõhede vastu, teha lõpp süvenevale erinevuste 

suurenemisele, kaotada leviv killustatus ja tagada, et EL areneb stabiilselt demokraatliku, 

tugeva ja ühtehoidva riikide ühendusena; rõhutab oma seisukohta, et uute poliitiliste 

prioriteetide rahastamiseks tuleb ette näha ka uued rahalised vahendid, mitte rahastada 

neid olemasolevate ELi poliitikameetmete arvelt; on arvamusel, et liidu majandusliku, 

sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse poliitikaga saab ikka veel toetada vähem 

arenenud piirkondi ja paremat piiriülest koostööd, kuid innustab komisjoni pakkuma mitte 

ainult ümberjaotavat rahalist toetust, vaid keskenduma kodanike tegelikke vajadusi silmas 

pidades veelgi enam majanduskasvu edendamisele ja ajakohastamisele, innovatsioonile, 

liikuvusele, kliimamuutuste meetmetele, maa ohutuks muutmisele, et kaitsta seda 

inimtegevusest tingitud ja loodusõnnetuste eest, energia- ja keskkonnahoidlikule 

majandusele ülemineku meetmetele ning ELi poliitikameetmete territoriaalsele mõjule, 

kohaldades ühesuguseid kriteeriume kogu ELis; juhib tähelepanu ka sellele, et 

asukohapõhine käsitlus tekitab Euroopa lisaväärtust ja on kasulik ka ELi kodanikele, 

samuti on see vajalik, et muuta Euroopa arukaks, jätkusuutlikuks ja kaasavaks, sest tänu 

sellele on võimalik paindlikult tegutseda, kui eri territoriaalsete vajaduste täitmiseks 

töötatakse välja integreeritud lahendusi, ilma et kaoks ELi meetmete temaatiline 

raskuskese; 

18. kordab oma nõudmist, et ühtekuuluvuspoliitika kõikide tasandite juhtimise süsteem ja 

kontrollimise süsteem muudetaks lihtsamaks ning kontrollisüsteemis peaksid 

auditeerimisasutused toetuma rohkem üksteise aruannetele ja tegema rohkem koostööd, 

sest nii on võimalik halduskoormust vähendada; on seisukohal, et liidu majandusliku, 

sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse poliitikas tuleks pöörata suuremat tähelepanu 

vastavate piirkondade spetsiifilistele vajadustele, et vähendada nende tegelikke puudusi ja 

edendada tugevaid külgi; 

19. juhib tähelepanu sellele, et ELi raha jagamisel tuleks ühtekuuluvusvahendite saajate 

arengut rohkem arvesse võtta; palub komisjonil esitada ühtekuuluvusprojektide 

kaasrahastamise määrade läbivaadatud süsteemi, milles on võetud arvesse varem toimunut 

ja vähendatud ELi toetuse osa valdkondadele, kus edusamme on juba näha; 
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20. juhib tähelepanu sellele, et on vaja uut tasakaalu ühelt poolt ühise põllumajanduspoliitika 

ja ühtekuuluvuspoliitika ning teiselt poolt muude ELi sisepoliitikavaldkondade ja liidu 

tugevdatud välistegevuse suutlikkuse vahel, sealhulgas julgeoleku ja kaitse valdkonnas; 

kutsub komisjoni üles rõhutama julgeoleku- ja kaitsealast koostööd, kui ta töötab välja 

ettepanekut 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku kohta ning kui reformitakse 

ja rakendatakse ELi rahastamisvahendeid, nagu Euroopa Strateegiliste Investeeringute 

Fond (EFSI); toetab ideed Euroopa edasisest integratsioonist ja konkreetseid algatusi 

julgeoleku ja kaitse valdkonnas; 

21. tuletab meelde oma märkusi1 ÜPP kulutuste jätkusuutmatu struktuuri kohta: märgib 

murega, et kõikidest liidu põllumajandusettevõtetest oli 44,7 % sissetulek vähem kui 4000 

eurot aastas; märgib veelgi suurema murega, et keskmiselt 80 % ÜPP otsetoetuse saajatest 

saavad umbes 20 % maksetest, ja soovitab komisjonil kehtestada ÜPP maksete 

ülemmäära, et see anomaalia likvideerida; juhib tähelepanu asjaolule, et suuremad 

põllumajandusettevõtted ei vaja ebastabiilsuse või kriiside ajal tingimata samal tasemel 

toetust põllumajandusettevõtete sissetulekute stabiliseerimiseks nagu väiksemad 

põllumajandusettevõtted, kuna nad võidavad sageli võimalikust mastaabisäästust, mis teeb 

nad tõenäoliselt vastupidavamaks; on seisukohal, et ÜPP rahastamiskavad peaksid rohkem 

keskenduma teatavate piirangutega põllumajandustootjatele: väikesed 

põllumajandusettevõtted, klimaatiliselt ja geograafiliselt keerulised piirkonnad ning 

hõredalt asustatud piirkonnad; 

22. palub komisjonil lihtsustatud ja kaasajastatud ÜPPd käsitleva arutelu käigus näha ette 

teistsugune poliitikakujundus või otsetoetuste jagamise mudel, et saavutada avaliku 

sektori rahaliste vahendite parem kohandamine põllumajanduskeskkonna ja 

kliimameetmetega seotud eesmärkidele; rõhutab siiski vajadust pakkuda tasakaalustavat 

rahalist hüvitist, et katta kõrgete tervishoiu- ja keskkonnastandardite säilitamise kulud 

toiduainete tootmisel ja kõrged tootmiskulud, mis on seotud keerukate kliimatingimustega 

teatavates piirkondades, kuna Euroopa põllumajandustootjatel on ülemaailmses 

konkurentsis sageli raskusi; 

Kuidas saada lahti täitmata kulukohustustest: tõelise hindamise ja tõhusa 

eelarvesuutlikkuse puudumise tagajärjed 

23. peab äärmiselt kahetsusväärseks täitmata kulukohustuste jätkuvalt kõrget määra, mille 

põhjuseks on ühelt poolt viivitused liikmesriikide maksenõuete esitamisel ja teiselt poolt 

see, et komisjon on teinud programmide ettepanekud üsna hilja; juhib tähelepanu 

asjaolule, et selline olukord muudab eelarve täitmise tulemusliku hindamise ja 

läbivaatamise võimatuks nii vahehindamise käigus kui ka programmitöö perioodi lõpus; 

peab kahetsusväärseks, et see kahjustab eelarvepädeva institutsiooni prognoosimisvõimet; 

peab kahetsusväärseks eelkõige seda, et täitmata kulukohustused suurenesid 2016. aasta 

lõpuks oluliselt, jõudes 238 miljardi euroni, ning et 21 miljardi euro suurune kasv 

(võrreldes 2015. aasta tasemega) oli kaks korda suurem kui algselt eeldati; 

24. rõhutab, et olukord on suuresti tingitud sellest, et liikmesriigid on aastate 2014–2020 eest 

esitanud väga vähe maksenõudeid, ja rõhutab, et see võib kahjustada Euroopa struktuuri- 

                                                 
1  Vt Euroopa Parlamendi 27. aprilli 2017. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu 2015. 

aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitlevate otsuste lahutamatu osa, III jagu – Komisjon ja 

rakendusametid, punkt 207 (Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0143). 
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ja investeerimisfondide tulemuslikkust; palub komisjonil analüüsida liikmesriikide 

maksenõuete esitamisega seotud viivituste algpõhjuseid ja eelkõige läbi vaadata 

struktuurifondide üldine struktuur, et oleks võimalik kiirendada protsessi, mis hõlmab ELi 

programmitööd, komisjoni järelevalvet ja rakendamist liikmesriikide ametiasutuste poolt; 

25. kutsub komisjoni üles seadma kahtluse alla n + 2 ja n + 3 reeglite lisaväärtust 

struktuurifondide maksete puhul ning esitama ettepanekut, mille kohaselt programmitöö 

perioodi lõpuks on liikmesriigid kohustatud seisvad struktuurilised vahendid ELi 

eelarvesse tagasi maksma; 

Tulemuspõhine eelarve: kärbete kindlaksmääramise raamistik 

26. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles ELi eelarvet vastavalt tulemuspõhise eelarvestamise 

põhimõtetele märkimisväärselt ajakohastama ja ümber kujundama – nii et hinnatakse ja 

võetakse alati arvesse ka sellise eelarvestamise sotsiaalset mõju –, et oleks võimalik 

järgida uusi prioriteete, milles lepiti kokku EL-27 tasandil, ning toetada euroala eelarve 

stabiliseerimise funktsiooni, kasutades selleks omavahendeid; 

27. on seisukohal, et kui mis tahes uus eelarvealane suutlikkus on kavandatud spetsiaalselt 

euroala liikmesriikide jaoks, tuleks see välja töötada liidu raamistikus ja kohaldada selle 

suhtes nõuetekohast demokraatlikku kontrolli ja aruandekohustust olemasolevate 

institutsioonide raames, ning et sellest suutlikkusest saadud rahaline abi peaks sõltuma 

kokkulepitud struktuurireformide rakendamisest; 

28. rõhutab, et ELi eelarve eesmärk peaks olema saavutada poliitilisi eesmärke, mis on 

määratletud ELi poliitilises strateegias ja kajastuvad mitmeaastase finantsraamistiku 

rubriikides, ning et eelarveridasid tuleks esitada selles raamistikus ning rühmitada 

vastavalt neid eesmärke taotlevate programmidokumentide, mitte loetletud tegevuste 

kaupa; julgustab komisjoni töötama eri eelarveridade ja rahaliste vahendite kasutamiseks 

välja paremini integreeritud käsitust, et suuta reageerida tegeliku elu probleemidele 

piirkondlikul, riiklikul ja Euroopa tasandil; rõhutab samuti, et tõhustatud koostöö kulud 

peaksid olema kaasatud ELi eelarvesse; 

29. tuletab meelde, et oma 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud 

resolutsioonis kutsus Euroopa Parlament komisjoni üles tegema ettepanekut Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfondide ülesehituse ja rakendamismehhanismi vajaliku 

ajakohastamise kohta ning võtma arvesse ka lihtsustamisega tegeleva kõrgetasemelise 

töörühma soovitusi, et suurendada ühtekuuluvuspoliitika panust liidu piirkondade ja 

liikmesriikide vahelise ebavõrdsuse vähendamisse, ning nägema järgmiseks 

programmitöö perioodiks ette paremini hallatavamad ja mõõdetavamad tulemusnäitajad, 

sh selliste programmide sotsiaalne mõju; nõuab, et kõik tulevased kulutused tuleks teha 

programmidesse ja vahenditesse, millel on tõendatud ELi lisaväärtus, ja et kõigi järgmise 

põlvkonna programmide ja kavade puhul peaksid kesksel kohal olema tulemused koos 

parema geograafilise tasakaaluga, mis peaks tagama rahastamise õiglase jaotuse üle 

Euroopa; 

30. rõhutab, et ELi rahaliste vahenditega peaks olema võimalik katta uute prioriteetide 

rahastamisvajadused, nt terrorismivastane võitlus, rände haldamine selle algpõhjustega 

tõhusamalt tegeledes, integratsiooni parandamine, muu hulgas piirikontrolli abil, ja 

Brexitist põhjustatud võimaliku rahalise puudujäägi mõjude vähendamine; 
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31. kutsub komisjoni üles parandama oma strateegiat, et teavitada kodanikke ELi rahaliste 

vahendite lisaväärtusest; 

Kuidas täita Brexitist põhjustatud puudujääki: eelarve ühtlustamine ja uute vahendite 

kasutuselevõtmine  

32. on seisukohal, et kuigi Ühendkuningriigi otsus Euroopa Liidust lahkuda on ebameeldiv 

sündmus, mis avaldab negatiivset mõju nii Ühendkuningriigi kui ka ülejäänud 

liikmesriikide kodanike edaspidisele elule, annab see ka võimaluse reformida ja üle 

vaadata ELi 27 liikmesriigi poliitilised ambitsioonid ning selleks vajalikud 

eelarvevahendid ja meetodid; on seisukohal, et 27-liikmeline EL peaks eelarve 

reformimisel olema ambitsioonikas ning püüdma säilitada ELi iga-aastase eelarve sama 

suurena, kui oli 28-liikmelise ELi eelarve; 

33. on veendunud, et neid poliitikavaldkondi, mis Brexiti põhjustatud eelarvelünga tõttu 

tõenäoliselt kõige enam kannatavad, tuleks kaitsta oluliste tagasilöökide eest, et hoida ära 

praeguste majanduslike, sotsiaalsete või haldusraamistike destabiliseerimine; juhib 

eelkõige tähelepanu sellele, et liidu vahendid tuleb tagada majanduskasvu, töökohtade, 

sotsiaalse ühtekuuluvuse, teadusuuringute, arendustegevuse ja innovatsiooni valdkonnas, 

et suurendada liidu ülemaailmset juhtrolli; kutsub sellega seoses komisjoni üles 

mitmeaastase finantsraamistiku ettepaneku ja selle mõjuhinnangu koostamisel hoolikalt 

uurima Brexiti eri stsenaariumide võimalikke tagajärgi; 

34. juhib siiski tähelepanu sellele, et eelarvelünga täitmisel ei peaks peamine eesmärk olema 

suurendada riikliku rahastamise osakaalu, vaid luua jätkusuutlikum finantsbaas kõigis 

poliitikavaldkondades ning kaasata maksimaalselt erasektori vahendeid; nõuab sellega 

seoses paradigma muutust ELi rahastamispõhimõtetes – toetuspõhiselt subsideerimiselt 

rohkem rahastamisvahendipõhise süsteemi suunas, milles on siiski hoolikalt arvestatud eri 

toetusesaajate võimekust ja rahavajadust; rõhutab siiski, et selline muutus peaks toimuma 

nii, et see ei kahjusta eelarve läbipaistvat haldamist ja eelarvekontrollimeetmeid; 

35. tuletab meelde, et sellistes poliitikavaldkondades nagu ühtekuuluvuspoliitika ei sobi 

rahastamisvahendid igasuguseks sekkumiseks; rõhutab, et laenud, omakapital või 

tagatised võivad omada täiendavat rolli, kuid neid tuleb kasutada ettevaatusega, võttes 

aluseks asjakohase eelhindamise, ning toetusi tuleks täiendada ainult siis, kui sellised 

rahastamisvahendid annavad tõendatult lisaväärtust ja neil võib olla võimendav mõju 

täiendava rahalise toetuse ligimeelitamisel; 

36. rõhutab eelkõige vajadust loobuda praeguse mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) 

jaoks kasutusele võetud tarbetust piirmäärast (1 % ELi kogurahvatulust), kuna kulutused 

on selle piirmäära tõttu sageli piiratud ning eelarvet on muutuvates tingimustes tunduvalt 

raskem tasakaalustada; julgustab liikmesriike oma eelarvearuteludes kaaluma 

paindlikkuse kasutuselevõtmist; 

37. kutsub komisjoni üles esitama konkreetseid uute vahendite ettepanekuid, et vähendada 

üksnes kogurahvatulul põhinevate riiklike sissemaksete osakaalu ELi eelarves; märgib, et 

uus süsteem võiks teha lõpu Euroopa-vastasele raamatupidamislikule nägemusele nn 

õiglase tulu kohta, millega asetatakse ebaloomulikult suur rõhk liikmesriikide vahelisele 

netobilansile ning mis on paraku aastaid nõukogu eelarvearuteludel kesksel kohal olnud; 
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38. on seisukohal, et komisjon peaks 27-liikmelise ELi eelarve tugevdamise ühe võimalusena 

võimalikult ruttu uurima võimalust koguda CO2-lõivu süsinikdioksiidi hinnasüsteemi abil 

(kasutades kas maksustamist või turupõhiseid vahendeid), mida tutvustas kõrgetasemeline 

omavahendite töörühm oma aruandes Euroopa Liidu rahastamise tuleviku kohta1; on 

veendunud, et selline vahend võiks samuti anda täiendavat Euroopa lisaväärtust, kuna see 

lõiv võiks toimida stiimulina, et muuta tarbijate ja tootjate käitumist vähem CO2-heidet 

tekitava tuleviku kasuks; on siiski seisukohal, et mis tahes maksupõhine ELi tasandi 

lahendus peaks olema konkreetse liikmesriigi maksukoormuse suhtes võimalikult 

neutraalne ning hoopis tuginema riskiosalejate suuremale panusele; märgib, et sellises 

CO2-lõivus tuleks võtta arvesse praeguseid heitkogustega kauplemise süsteeme, et vältida 

kattuvaid ja vastuolulisi vahendeid ja eesmärke; 

39. julgustab komisjoni ja liikmesriike kaaluma ka muid 27-liikmelise ELi maksupõhiseid 

vahendeid, mis võiksid anda rohkem Euroopa lisaväärtust teatavates riskidega seotud 

poliitikavaldkondades, tugevdades samal ajal ELi eelarvet;  

40. kutsub komisjoni üles kasutama ära võimalust reformida ELi eelarvet ja loobuda kõigist 

tagasimakse mehhanismidest, sest selle tulemuseks oleks erapooletum, õiglasem ja 

julgustavam struktuur kõigi liikmesriikide jaoks. 

  

                                                 
1  Euroopa Komisjoni kõrgetasemelise omavahendite töörühma lõpparuanne ja soovitused teemal „Euroopa Liidu 

rahastamine tulevikus“, 4. jaanuar 2017, lk 41-43. 
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