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 ET 

ETTEPANEKUD 

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni 

ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. peab vajalikuks hoida lahus mitmeaastase finantsraamistiku üle peetavad läbirääkimised 

ning ELi poliitikavaldkondade, sealhulgas ühtekuuluvuspoliitika ühtse õigusliku aluse üle 

peetavad läbirääkimised, pidades silmas aluslepingute sätteid ja Euroopa Parlamendi rolli 

mõlemas protsessis;  

2. on arvamusel, et mitmeaastase finantsraamistikuga tehtav töö ei tohiks mingil juhul 

segada seda tööd, mida tehakse määrustega, mille eesmärk on kindlaks määrata iga fondi 

toetuse kohaldamisala ja rakendamise eeskirjad, ning seetõttu tuleks austada Euroopa 

Parlamendi rolli läbirääkimistes ühtekuuluvuspoliitika õigusliku aluse üle; peab väga 

kahetsusväärseks asjaolu, et mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) üle peetavates 

läbirääkimistes seda põhimõtet ei järgitud, mistõttu töö mitmeaastase finantsraamistikuga 

mõjutab märkimisväärselt õigusloomealaseid läbirääkimisi ühekuuluvuspoliitika 

määruste sisu ja ajakava üle; 

3. rõhutab, et arutelu ühtekuuluvuspoliitika vahendite üle peaks põhinema vajaduste 

analüüsil ning võtma arvesse hinnangut eelmise programmitöö perioodi poliitika 

rakendamisele; tuletab meelde, et ühtekuuluvuspoliitika on majanduskasvu soodustav ja 

kriisi ohjav investeerimispoliitika ning seetõttu on tal võtmeroll ELi vahendina 

jätkusuutliku majanduskasvu suurendamiseks, töökohtade loomiseks, avaliku sektori 

investeeringute ergutamiseks, sotsiaalse ebavõrdsuse ja vaesuse vähendamiseks, vähese 

CO2-heitega majandusele ülemineku stimuleerimiseks ja kliimamuutusega võitlemiseks, 

et saavutada strateegia „Euroopa 2020” eesmärgid; 

4. juhib tähelepanu sellele, et vahendite jagamisel mitmeaastase finantsraamistiku üksikute 

aastate vahel (ülemmäärade kindlaksmääramine) tuleks arvesse võtta 

ühtekuuluvuspoliitika dünaamikat eriti programmitöö ja rakendamise protsessis ning 

programmide lõpliku sulgemise ajal, et tagada iga aasta jaoks sobivaim maksete tase; 

5. väljendab sügavat muret asjaolu pärast, et aasta lõpus maksmata arvete summa kasvab 

pidevalt, ning on seisukohal, et ELi eelarves valitsev puudujääk mõjutab kõige rohkem 

ühtekuuluvuspoliitikat; teeb järelduse, et ajavahemikust 2007–2013 jäänud probleeme ei 

lahenda ka 2014.–2020. aasta mitmeaastane finantsraamistik; nõuab seepärast ELi eelarve 

edasist reformimist ja sealhulgas omavahenditega seotud uuendusi. 
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