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ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

ettepaneku kohta uuendada institutsioonidevahelist kokkulepet eelarvedistsipliini ja 
eelarvemenetluse tõhustamise kohta
(2004/2099(ACI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse EÜ asutamislepingut, eriti selle artiklit 272;

– võttes arvesse 6. mail 1999. aastal Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel 
sõlmitud institutsioonidevahelist kokkulepet eelarvemenetluse parandamise ja 
eelarvedistsipliini kohta1, eriti selle punkti 26;

– võttes arvesse oma 8. juuni 2005. aasta resolutsiooni laienenud liidu poliitiliste 
väljakutsete ja eelarvevahendite (2007–2013) kohta2;

– võttes arvesse oma 1. detsembri 2005. aasta resolutsiooni, mis käsitleb 
institutsioonidevahelist kokkulepet eelarvemenetluse parandamise ja eelarvedistsipliini 
kohta3;

– võttes arvesse oma 18. jaanuari 2006. aasta resolutsiooni Euroopa Ülemkogu 
finantsperspektiivi ja institutsioonidevahelise kokkuleppe (2007–2013) uuendamist 
käsitleva seisukoha kohta4;

– võttes arvesse komisjoni töödokumenti "Ettepanek uuendada eelarvedistsipliini ja 
eelarvemenetluse tõhustamist käsitlevat institutsioonidevahelist kokkulepet" 
(KOM(2004)0498);

– võttes arvesse komisjoni töödokumenti "Panus institutsioonidevahelistesse 
läbirääkimistesse, mis käsitlevad ettepanekut, millega uuendatakse 
institutsioonidevahelist kokkulepet eelarvemenetluse parandamise ja eelarvedistsipliini 
kohta"(KOM(2006)0075);

– võttes arvesse komisjoni töödokumenti "Läbivaadatud ettepanek: Eelarvemenetluse 
parandamist ja eelarvedistsipliini käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe 
uuendamine"(KOM(2006)0036);

– võttes arvesse komisjoni 26. veebruari 2004. aasta teatist nõukogule ja Euroopa 
Parlamendile pealkirjaga "Ehitades meie ühist tulevikku: laienenud liidu 
poliitikaväljakutsed ja eelarvevahendid 2007–2013" (KOM(2004)0101), komisjoni 14. 
juuli 2004. aasta teatist nõukogule ja Euroopa Parlamendile pealkirjaga 
"Finantsperspektiiv 2007–2013" (KOM(2004)0487) ning komisjoni 12. aprilli 2005. 
aasta töödokumenti pealkirjaga "Tehnilised kohandused komisjoni ettepanekule 
mitmeaastase finantsraamistiku 2007–2013 kohta" (SEC(2005)0494);

  
1 ELT C 172, 18.06.1999, lk 1. Kokkulepet muudeti viimati Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusega 
2005/708/EÜ (ELT L 269, 14.10.2005, lk 24).
2 Vastuvõetud tekstid, 8.6.2005, P6_TA(2005)0224.
3 Vastuvõetud tekstid, 1.12.2005, P6_TA-PROV(2005)0453.
4 Vastuvõetud tekstid, 18.1.2006, P6_TA-PROV(2006)0010.
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– võttes arvesse 18. oktoobril 2005. aastal vastuvõetud ühisdeklaratsiooni, mis käsitleb 
suuniseid õigusloomealaste ettepanekute kohta seoses mitmeaastase finantsraamistikuga 
aastateks 2007–2013;

– võttes arvesse 15.–16. detsembril 2005 kokkutulnud Euroopa Ülemkogu järeldusi 
(CADREFIN 268);

– võttes arvesse 23. jaanuari 2006. aasta, 21. veebruari 2006. aasta, 21. märtsi 2006. aasta 
ja 4. aprilli 2006. aasta kolmepoolseid kohtumisi;

– võttes arvesse kodukorra artikli 120 lõiget 1 ning VI lisa IV jaotise punkti 2;

– võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit ja xxx arvamusi (A6-0000/2006),

A. arvestades, et vastavalt 6. mai 1999. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe lõikele 26 
algatas komisjon uue finantsperspektiivi ja uue institutsioonidevahelise kokkuleppe 
koostamise protsessi, esitades ettepanekud 10. veebruaril ja 14. juulil 2004;

B. arvestades, et pärast seda, kui parlament võttis 8. juunil 2005 vastu läbirääkimiste 
seisukoha ja liikmesriigid 2005. aasta detsembris kokkuleppele jõudsid, esitas komisjon 
läbivaadatud ettepaneku uue institutsioonidevahelise kokkuleppe kohta ning tehnilised 
dokumendid Euroopa Ülemkogu järelduste mõju kohta, võimaldades õiglasel alusel 
läbirääkimisi alustada;

C. arvestades, et parlament oli kindlalt otsustanud saavutada tasakaalustatud mitmeaastase 
finantsraamistiku, mis sisaldaks piisavaid vahendeid järgnevate aastate poliitiliste 
nõudmiste jaoks ning asjakohaseid vahendeid ja reforme rakendamise parandamiseks;

D. arvestades, et parlament oli ainus institutsioon, mis kujundas välja üldise strateegia ning 
sooritas täieliku ja põhjaliku vajaduste analüüsi poliitiliste prioriteetide 
kindlakstegemiseks, erinevalt nõukogu lähenemisest, mis põhineb ülemmääradel ja 
protsentidel,

1. tuletab meelde, et parlament on alates finantsperspektiivi valmimisest rohkem kui kaheksa 
kuu jooksul pidanud arutelusid selleks otstarbeks moodustatud ajutises komisjonis ja 
võtnud vastu kolmel sambal põhineva üldise läbirääkimiste seisukoha, mille eesmärgiks 
on: 

- ühildada poliitilisi prioriteete ja rahalisi vajadusi;

- kaasajastada eelarve struktuuri;

- parandada ELi eelarve täitmise kvaliteeti;

2. tuletab meelde, et parlament lükkas tagasi Euroopa Ülemkogu 2005. aasta detsembri 
järeldused nende praegusel kujul, leides, et need ei anna ELile kvantitatiivseid ja 
kvalitatiivseid vahendeid tulevaste ülesannetega toimetulekuks, ning kutsus nõukogu üles 
saavutama tõelist mandaati parlamendiga läbirääkimiste pidamiseks;

3. juhib tähelepanu sellele, et parlament on mitmel korral väljendanud valmisolekut alustada 
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nõukoguga konstruktiivseid läbirääkimisi kummagi poole seisukohtade üle, et jõuda 
kokkuleppele, mis põhineks vastuvõetavatel kvantitatiivsetel ja kvalitatiivsetel 
muudatustel realistlikus ajalises raamistuses;

4. arvab, et kokkulepe, mille kolm institutsiooni 4. aprillil 2006. aastal sõlmisid, oli ainus 
võimalik kompromiss, mille parlament võis läbirääkimistel mitmeaastase eelarve üle 
saavutada, et tagada ELi õiguse järjepidevus, kindlustada ELi rahaliste vahendite 
usaldusväärne finantshaldus ning säilitada järgneval perioodil parlamendi õigusloome- ja 
eelarvealased volitused;

5. tervitab sõlmitud kokkulepet, eriti edu, mis saavutati parlamendi läbirääkimisteseisukoha 
kolme samba raames:

ühildada poliitilisi prioriteete ja rahalisi vajadusi:

- suurendades nelja miljardi euro võrra vahendeid, mis on ette nähtud Euroopa 
Ülemkogu 2005. aasta detsembri kohtumisel kooskõlastatud poliitiliste 
meetmete jaoks, kusjuures see summa tuleks eraldada otse rubriikidesse 1a, 1b, 
2, 3b ja 4 kuuluvatele programmidele;

- suurendades EIP reservi 2,5 miljardi euro võrra, mis tehakse liikmesriikidele 
kättesaadavaks EIP ja ELi eelarve uue kaasfinantseerimiskava alusel, et 
suurendada ELi eelarve võimendavat mõju teadus- ja arendustegevusele, 
üleeuroopalistele võrkudele ning väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele;

- rahastades programmiväliseid vajadusi, nagu hädaabireserv (1,5 miljardit 
eurot) ja Euroopa Liidu Solidaarsusfond (kuni 7 miljardit eurot) väljaspool 
finantsraamistikku täiendavate vahendite abil, mida vajaduse korral 
liikmesriikidelt palutakse;

- rahastades Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (kuni 3,5 miljonit 
eurot), taaskasutades tühistatud assigneeringuid väljaspool finantsraamistikku;

parandada eelarve struktuuri paindlikkuse suurendamise teel: 

- paindlikkuse võimaldamiseks mõeldud üldise 1,4 miljardi euro suuruse summa 
abil nimetatud ajavahemiku jooksul, kusjuures vajaduse korral palutakse seda 
täiendavate vahenditena liikmesriikidelt, võimalusega aastane summa (200 
miljonit eurot) kasutamata jäämise korral üle kanda ning kasutada vahendit 
samade vajaduste tarbeks rohkem kui ühe aasta jooksul;

- vastvalitud parlamendile võimaluse tagamisega institutsioonidevahelise 
kokkuleppe ja finantsperspektiivi hindamiseks 2009. aasta lõpuni, võttes 
aluseks komisjoni esitatava aruande, millele võidakse lisada ettepanekud;

parandada ELi rahastamise kvaliteeti ja säilitada parlamendi õigusi: 

- vastavalt muudetud finantsmääruse põhimõtetele, liikmesriikide vastutuse 
kaudu halduskoostöös parema sisekontrolli saavutamiseks ELi rahastamise üle, 
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vastavalt vajadusele kehtestada kaasfinantseerimismehhanism EIPga, et 
suurendada ELi poliitika võimendavat mõju, parlamendi osalemise kaudu 
rahastamiskavas ja uute asutuste rahastamisel, ilma et see mõjutaks 
rakenduskavasid;

- parlamendi kaasamisega ulatuslikku läbivaatamisse, parlamendi suurema 
osalemise teel ÜVJP otsustamisprotsessis ja demokraatliku järelevalve 
suurendamise teel välistegevuses;

6. on siiski teadlik, et rida puudujääke on jäänud läbirääkimiste käigus seni lahendamata; on 
seisukohal, et nende puudujääkidega tuleks tegelda iga-aastaste eelarvemenetluste käigus, 
samuti 2008.–2009. aasta läbivaatamise raames;

7. arvab, et parlamendi seisukoht eespool mainitud 8. juuni 2005. aasta resolutsioonis peaks 
jääma eesmärgiks, mis tuleb saavutada, et tagada vajalik rahastamise tase ja edasised 
reformid, et Euroopa Liidu püüdlusi täita;

8. eeldab, et järgmises institutsioonidevahelises kokkuleppes sätestatavad reformid 
avaldavad kiiresti mõju eelarve kvalitatiivsele täitmisele, kaasa arvatud halduskoormuse 
vähendamine ja märgatav mõju Euroopa Liidu kodanike jaoks, hõlbustades nende 
juurdepääsu ELi rahastamisele;

9. annab asjakohasele komisjonile uue institutsioonidevahelise kokkuleppe kohta 
eelarvelisest seisukohast positiivse soovituse;

10. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus teavitamise eesmärgil nõukogule ja
komisjonile.


