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Mitmeaastane finantsraamistik (2007–2013) *** 

Euroopa Parlamendi 6. juuli 2011. aasta seadusandlik resolutsioon nõukogu määruse 

eelnõu kohta, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 

2007–2013 (16973/3/2010 – C7-0024/2011 – 2010/0048(APP)) 

(Seadusandlik erimenetlus – nõusolek) 

 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse nõukogu määruse eelnõu (16973/3/2010); 

– võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa 

Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse 

finantsjuhtimise kohta1;  

– võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artiklile 312 (C7–0024/2011);  

– võttes arvesse suuliselt vastatavaid küsimusi, mis esitati 20. mail 2010 eelarvekomisjoni 

nimel nõukogule (O-0074/2010 – B7–0310/2010) ja komisjonile (O-0075/2010 – B7-

0311/2010), ning 15. juuni 2010. aasta arutelu täiskogu istungil; 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 22. septembri 2010. aasta resolutsiooni ettepaneku 

kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane 

finantsraamistik aastateks 2007–20132; 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 75 ja artikli 81 lõiget 1; 

– võttes arvesse eelarvekomisjoni soovitust (A7-0253/2011), 

A. arvestades, et praegu kehtivat õigusakti, millega määratakse kindlaks mitmeaastane 

finantsraamistik, tuleb pärast Lissaboni lepingu jõustumist muuta; 

B. arvestades, et kõik kolm institutsiooni on käsitlenud seda nõuet järgmiselt: 

– komisjon on koostanud nn Lissaboni paketi, mis sisaldab ettepanekut võtta vastu 

nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik 

aastateks 2007–2013, institutsioonidevahelise kokkuleppe eelnõu koostöö kohta 

eelarveküsimustes ja ettepanekut muuta finantsmäärust; 

– nõukogu on koostanud nõukogu määruse eelnõu, millega määratakse kindlaks 

mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2007–2013; 

– parlament on esitanud suuliselt vastatavad küsimused, võtnud vastu resolutsiooni 
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ja püüdnud arutada Lissaboni paketti teiste institutsioonidega kolmepoolsetel 

kõnelustel 2011. aasta eelarvemenetluse käigus; 

C. arvestades, et parlament on seisukohal, et senine institutsioonidevaheline kokkulepe 

eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta kehtib uue määruse (millega 

määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik) jõustumiseni, välja arvatud artiklid, 

mis aegusid pärast Lissaboni lepingu jõustumist; 

D. arvestades, et eesistujariikide Belgia ja Ungari püüdlustele vaatamata ei ole nõukogu 

näidanud üles valmisolekut alustada läbirääkimisi Lissaboni paketi üle Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artikli 312 lõike 5 kohaselt; 

E. arvestades, et nõukogu soovitatud mitmeaastase finantsraamistiku paindlikkusmäära 

vähendamine piiraks parlamendi volitusi ja õigusi praegusega võrreldes; 

F. arvestades, et Lissaboni lepingu eesmärk ei ole vähendada parlamendi õigusi ja 

parlament ei ole valmis sellise kärpimisega leppima, 

1. ei anna nõusolekut nõukogu määruse eelnõule, millega määratakse kindlaks 

mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2007–2013; 

2. teeb presidendile ülesandeks kuulutada seadusandlik menetlus lõppenuks ning edastada 

Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide 

parlamentidele. 

 


