
 

Parlament: EL vajab majanduse elavdamiseks 2
triljoni euro suurust paketti
 

Parlamendiliikmed rõhutavad uues resolutsioonis, et ELi järgmine pikaajaline eelarve ja
majanduse elavdamise kava peavad keskenduma inimeste aitamisele.
 
Resolutsioon võeti vastu 505 poolthäälega. Vastu hääletas 119 saadikut, erapooletuid oli 69.
 
„Euroopa kodanikud peavad olema majanduse elavdamise plaanide keskmes,“  rõhutavad
parlamendiliikmed, lisades, et Euroopa Parlament seisab kindlalt kodanike huvide eest. Kõigil
majanduse elavdamiseks tehtavatel  sammudel  peab olema selge sotsiaalne mõõde.  Nad
peavad vähendama sotsiaalset ja majanduslikku ebavõrdsust ning aitama neid, keda kriis kõige
rängemalt tabas.
 
Parlament nõuab, et  uus taastumisfond oleks 2 triljoni  euro suurune, et  seda rahastataks
pikaajaliste tagasinõudevõlakirjade abil ning et raha eraldataks laenude, ja peamiselt toetusteks
ning  investeeringuteks  ette  nähtud  otsetoetuste  ja  omakapitali  kaudu.  Lisaks  nõuavad
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• Taastumisfond tuleb lisada ELi pikaajalisele eelarvele ja see peaks koosnema peamiselt
toetustest.

• Taastumiskava ei tohi kasutada ettekäändena, et vähendada toetust juba olemasolevatele
programmidele.

2 triljonit eurot majanduse ülesehitamiseks pärast Covid-19 pandeemiat
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/2-trillion-to-rebuild-the-economy-after-covid-19_N01-PUB-200515-MFFR_ev
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parlamendiliikmed,  et  Euroopa  Komisjon  ei  kasutaks  „kahtlasi  kordajaid  ambitsioonikate
numbrite  avaldamiseks“  ja  hoiduks  „finantsilisest  nõiakunstist“,  sest  kaalul  on  ELi
usaldusväärsus.
 
Majanduse elavdamise investeeringud peavad lisanduma ELi pikaajalisele eelarvele 
 
Euroopa  Parlamendi  liikmed  rõhutavad,  et  taastumiskava  peab  lisanduma  järgmisele
pikaajalisele  eelarvele  aastateks  2021-2027.  Kriisikava  ei  tohi  sündida  olemasolevate  ja
tulevaste ELi  programmide arvelt.  Lisaks toonitavad nad,  et  ELi  pikaajalist  eelarvet  tuleb
suurendada.  Kui  resolutsioonis  esitatud  nõudmisi  ei  täideta,  lubab  parlament  kasutada
vetoõigust.
 
Parlament  peab  olema  täielikult  kaasatud  taastumisfondi  kujundamise,  vastuvõtmise  ja
rakendamise (sh järelvalve) protsessi. Saadikud hoiatavad Euroopa Komisjoni, et majanduse
elavdamise strateegia, mis ei tugine parlamentaarsele järelevalvele, ei ole vastuvõetav.
 
Taastumise fookuses peavad olema rohelepe ja digiareng
 
Ulatuslik  majanduse  elavdamise  pakett,  mida  parlamendiliikmed  nõudsid  juba  17.  aprilli
resolutsioonis,  peab hõlmama piisavalt  pikka ajavahemikku,  et  tulla  toime praeguse kriisi
eeldatava sügava ja pikaajalise mõjuga. Taastumiskava peab aitama ELi majandust, toetama
VKEsid,  pakkuma  uusi  töövõimalusi  ja  ümberõpet,  mis  aitavad  leevendada  kriisi  mõju
töötajatele, tarbijatele ja leibkondadele. Parlament soovib, et investeeringud seataks tähtsuse
järjekorda vastavalt rohelileppele ja digiarengu tegevuskavale ning nõuab uue eraldiseisva
Euroopa terviseprogrammi loomist.
 
ELi omavahendite reform on vältimatu
 
Parlamendiliikmed kordavad soovitust võtta kasutusele uued omavahendid ehk ELi tuluallikad,
et vältida liikmesriikide ELi eelarvesse tehtavate otsemaksete edasist suurenemist. Ühtlasi
aitaksid uued omavahendid katta tulevase pikaajalise eelarve ning taastumisfondi vajadusi.
Kuna ELi tulude ülemmäär sõltub kogurahvatulust, mis kriisi tõttu märkimisväärselt väheneb,
nõuavad parlamendiliikmed "omavahendite ülemmäära viivitamatut ja püsivat suurendamist“.
 
Taust
 
Euroopa  Komisjon  peaks  lähiajal  esitama  uuendatud  ettepaneku  mitmeaastase
finantsraamistiku ja majanduse elavdamise fondi kohta, mis võtavad arvesse tervishoiukriisi ja
selle tagajärgi.
 
ELi  praegune  pikaajaline  eelarve  lõpeb  31.  detsembril  2020.  Seetõttu  vajab  liit  uut
seitsmeaastast  eelarveraamistikku.  2018.  aasta  mais  esitas  Euroopa  Komisjon  järgmise
mitmeaastase finantsraamistiku (2021-2027) kava. Euroopa Parlament võttis oma seisukoha
vastu 2018. aasta novembris ja kinnitas seda 2019. aasta oktoobris.  Nõukogu ei  ole oma
seisukohas veel kokkuleppele jõudnud.

Pressiteade

ET Pressiteenistus, Kommunikatsiooni peadirektoraat
Euroopa Parlament - Pressiesindaja: Jaume Duch Guillot
Vali nr (32-2) 28 33000

2 I 3

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_ET.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_ET.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0449_EN.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_18_3570%22%20%5Ct%20%22_blank
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_18_3570%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0449_EN.html%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0032_EN.html%22%20%5Ct%20%22_blank


Kontaktid 
 
 

Lisateave
Vastuvõetud tekst (14.05.2020)
Euroopa Parlamendi presidendi David Sassoli pikaajalise eelarve teemaline pressikonverents
Täiskogu arutelu pressiteade (13.05.2020)
Pressiteade “ELi pikaajaline eelarve: parlament nõuab abisaajatele tugivõrgustikku”
(13.05.2020)
Küsimused ja vastused: ELi pikaajaline eelarve (mitmeaastane finantsraamistik)
Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse ülevaated

Armin WISDORFF
Press Officer

(+32) 2 28 40924 (BXL)
(+33) 3 881 73780 (STR)
(+32) 498 98 13 45
armin.wisdorff@europarl.europa.eu
budg-press@europarl.europa.eu
@EP_Budgets

Pressiteade

ET Pressiteenistus, Kommunikatsiooni peadirektoraat
Euroopa Parlament - Pressiesindaja: Jaume Duch Guillot
Vali nr (32-2) 28 33000

3 I 3

http://www.europarl.europa.eu/plenary/et/texts-adopted.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/david-sassoli-president-of-european-parliament-on-multiannual-financial-framework-mff_20200515-1745-SPECIAL-PRESSER_vd
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200512IPR78914/meps-want-ambitious-future-oriented-budget-with-the-recovery-fund-as-part-of-it
http://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20200512IPR78918/eli-pikaajaline-eelarve-parlament-nouab-abisaajatele-tugivorgustikku
http://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20200512IPR78918/eli-pikaajaline-eelarve-parlament-nouab-abisaajatele-tugivorgustikku
http://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20200115IPR70326/teave-euroopa-liidu-pikaajalise-eelarve-kohta
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/search.html?page=0&previousSubmitter=WORD&facetAction=&selectedAuthor=&selectedKeyword=&selectedPolicyArea=&word=MFF&selectedDocumentType=&documentTypes=&policyAreas=BUDGET&fakeSelectedPolicyArea=&fakeSelectedAuthor=&fakeSelectedKeywords=&previousResultSetDateStart=25-06-2009&dateStart=&previousResultSetDateEnd=11-05-2020&dateEnd=&sort=DATE_DOCU
https://twitter.com/EP_Budgets

