
 

Covid-19 taastumisfondi peab lisama ELi
eelarvesse
 

Parlamendiliikmed nõudsid 15. mail 2 triljoni euro suurust fondi, sisseehitatuna
järgmisesse ELi eelarvesse, mis paneks eurooplased kriisist väljumise strateegia
keskmesse.
 
Koroonaviiruse puhang testib Euroopa Liitu viisidel, mis oleksid vaid mõne kuu eest olnud
mõeldamatud. Lisaks kaotatud inimeludele on viirusel ka tõsine mõju ELi majandusele.
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Vahetult enne hääletust tegemaks ümber 2020. aasta järgne ELi eelarve, hoiatas Parlamendi
eelarvekomisjoni eesistuja Johan Van Overtveldt, et majanduskriisist taastumine saab olema
„aeglane ja järkjärguline“ ning selleks aastaks ennustatav 7,5 protsendiline majanduslangus on
„tagasihoidlik prognoos“.
 
 
 
ELi vastus koroonaviirusele
 
 Parlamendi Facebooki lehe korraldatud intervjuus möönis Belgiast pärit ECR fraktsiooni liige, et
endiselt on palju ebakindlust: „Isegi sõjaajal ei jää majanduslik tegevus seisma nii järsult. Siin on
nii palju ebaselgeid asju: Kas tuleb tagasilangus? Kas tuleb karantiinide teine laine? Kuidas
hakkavad käituma tarbijad ja investorid?“
 
 
 
Euroopa Liit on algusest peale mobiliseerinud kõik olemasolevad vahendid, et toetada
liikmesriikide tervishoiusektoreid ning vähendada viiruse sotsiaal-majanduslikku mõju.
Parlament on nõudnud ka ulatuslikku majanduse elavdamise paketti, et toetada Euroopa
majandust kriisijärgsel ajal.
 
 
 
Overtveldt rõhutas, et see pakett peaks olema osa uuest ELi pikaajalisest eelarvest:
„Taastumisfond peaks olema märkimisväärne, aga ka osa järgmisest, 2021.-2027. aasta MFFist
[mitmeaastane finantsraamistik], ning mitte sellest eraldi seisma.“
 
 
 
Vajadus hädaolukorraliste plaanide jaoks
 
 Käimasolev pikaajaline eelarve lõppeb detsembris. Overtveldti sõnul on oluline omada
hädaolukorralist plaani juhuks, kui ei jõuta õigeaegselt kokkuleppele järgmise pikaajalise
eelarve osas: „Kui me jõuame juunisse, ei ole enam piisavalt aega, et kinnitada heaks MFF ning
asuda seda õigeaegselt ellu viima. Katkestused seniste ELi programmide elluviimises oleksid
väga halvad kodanikele ning ELi reputatsioonile ning poliitilisele järjepidevusele.“
 
 
 
Eelarvekomisjoni eesistuja nõudis, et teised ELi institutsioonid arvestaksid Euroopa Parlamendi
positsiooni: „Parlamendi nõusolek tuleb saada ning selle saamine on kindlasti märksa vähem
kindlam kui eelmise MFFi puhul, seega [Euroopa] Komisjon ja [Euroopa Liidu] Nõukogu peaksid
arvestama eesmärke, mida Parlament saavutada üritab. Kodanike huvides tagab Parlament, et
MFF ning taastumisfond oleksid parimad vastused sellele tõsisele kriisile, mida me hetkel
näeme ning mille mõjusid tunneme veel mitmeid aastaid.”
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https://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20200512IPR78912/parlament-el-vajab-majanduse-elavdamiseks-2-triljoni-euro-suurust-paketti
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/125106/JOHAN_VAN+OVERTVELDT/home
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/ip_20_799
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/euroopa-liidu-vastus-koroonaviirusele/20200408STO76808/covid-19-3-miljardi-euro-suurune-erakorraline-toetus-tervishoiususteemidele
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/euroopa-liidu-vastus-koroonaviirusele/20200408STO76808/covid-19-3-miljardi-euro-suurune-erakorraline-toetus-tervishoiususteemidele
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/euroopa-liidu-vastus-koroonaviirusele/20200416STO77205/covid-19-kriisi-majanduslik-moju-100-miljardi-eurone-toetus-tookohtade-kaitseks
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/euroopa-liidu-vastus-koroonaviirusele/20200415IPR77109/parlamendiliikmed-nouavad-ulatuslikku-majanduse-elavdamise-paketti
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/649418/EPRS_ATA(2020)649418_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/649418/EPRS_ATA(2020)649418_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/eli-pikaajaline-eelarve/20200227STO73523/infograafika-parlamendi-argument-ambitsioonika-pikaajalise-eelarve-jaoks
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/eli-pikaajaline-eelarve/20200227STO73523/infograafika-parlamendi-argument-ambitsioonika-pikaajalise-eelarve-jaoks
https://www.europarl.europa.eu/committees/et/budg/home/highlights


 
 

Solidaarsus ja vastutus
 
Kommenteerides võrdlusi Covid-19 taastumisplaani ja sõjajärgse Marshalli plaani vahel, ütles
Overtveldt: „Mida on hetkel teinud Euroopa, ning päris kindlasti pärast taastumisfondi, mis on
ütleme ühe triljoni euro suurune, elluviimist, oleme me teinud rohkem kui tehti läbi Marshalli
plaani.“
 
 
 
Euroopa Komisjonilt oodatakse peatselt taastumisfondi ettepaneku esitamist. Juba praegu on
aga tekkinud tõsised erimeelsused selle osas, kas riikidele peaks andma laene või tagatisi.
Leidmaks kõikidele osapooltele sobiv lahendus, peab Overtveldti sõnul saavutama
kompromissi: „Kindlasti peab olema solidaarsus Covid-19 [pandeemiast] enim mõjutatud
riikidega, kuid peab olema ka vastutus. Lihtsalt raha tuulde loopimine ei ole lahendus. Suurim
väljakutse on õige tasakaalu leidmine.“
 
Majanduse muutmine rohelisemaks
 
Vajadus märkimisväärse stiimulpaketi järele, et taaskäivitada ELi majandus, tuleb ajal, mil
nõudlused roheliste investeeringute järele on samuti kasvutrendis. Parlament nõuab, et
kliimameetmed oleks pandeemiast taastumise strateegia keskmes. Overtveldti arvates on
Euroopa Komisjoni roheline lepe küll “hea algus“, kuid hoiatas, et ettepanekud on „poolikud ja
tõsiselt alarahastatud“.
 
 
 
Ta viitas samuti ELi majanduse „rohestamise“ võimalusele läbi põllumajandus- ja
ühtekuuluvusrahastuse, mis moodustavad ligi kaks kolmandikku ELi eelarvest. Overtveldt
rõhutas, kui oluline on ka ELi majanduse kohanemisvõimelisuse parandamine, et tulla toime
kriisidega nagu Covid-19: „Mida see kõik päeva lõpuks tähendab on see, kas me suudame

Majanduse ülesehitamine 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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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/2-trillion-to-rebuild-the-economy-after-covid-19_N01-PUB-200515-MFFR_ev
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/SPEECH_20_877
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/euroopa-liidu-vastus-koroonaviirusele/20200429STO78172/covid-19-eli-kriisist-valjumise-plaanil-peaks-olema-kliima-moode
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/kliimapoliitika/20200109STO69927/euroopa-plaan-rahastada-kliimategevust-1-triljoniga


•
•
•

parandada ELi kodanike elujärge ja heaolu. See on ainus oluline küsimus.“
 
 
 
Vaata täispikkuses intervjuud eelarvekomisjoni eesistuja Johan Van Overtveldtiga.
 
 
 
15. mai resolutsioonis nõudis Parlament 2 triljoni euro suurust taastumispaketti, et tegeleda
koroonaviiruse mõjudega. Parlamendiliikmed rõhutasid, et see fond peab tulema lisaks ELi
pikaajalisele eelarvele ning mitte olema ohuks käimasolevatele ja tuleviku ELi programmidele.
Tagamaks demokraatlik kontroll ja vastutus, rõhutavad parlamendiliikmed Parlamendi rolli
kaitsmise olulisust protsessis. Lisaks rõhutati, et pakett peaks keskenduma inimeste aitamisele.
 
 
 
13. mail nõudsid parlamendiliikmed Euroopa Komisjonilt hädaolukorra plaani ettevalmistamist,
et hoida ära ELi rahastuse katkemine sellest sõltuvate põllumeeste, ettevõtete ja
organisatsioonide jaoks, juhul kui pikaajaline eelarve võetakse vastu viivitusega.
 
Loe lisaks:
 

ELi pikaajaline eelarve lahtiseletatult 
10 asja, mida Euroopa Liit teeb koroonaviiruse vastu võitlemiseks 
Koroonaviirus: Euroopa Liidu tegevuste ajatelg
 

Lisateave
Parlament: EL vajab majanduse elavdamiseks 2 triljoni euro suurust paketti
Van Overtveldt: Ärge pidage Parlamendi nõuseolekut pikaajalise eelarve osas saavutatuks
(inglise keeles)
President Sassoli ELi institutsioonidele: majanduse elavdamise plaanid peavad olema julged
ELi pikaajaline eelarve: parlamendiliikmed nõuavad tugivõrgustikku toetuse saajatele (inglise
keeles)
Taastumise plaan peab olema roheline ja ambitsioonikas (inglise keeles)
COVID-19: ELi vahendeid saab võitluses pandeemia vastu kasutada senisest kiiremini ja
paindlikumalt
Teave Euroopa Liidu pikaajalise eelarve kohta
Euroopa Komisjon: ELi vastus koroonaviirusele
Parlamendiliikmed tahavad ambitsioonikamat, tulevikule suunatud eelarvet ning taastumisfondi
osana sellest (inglise keeles)
ELi pikaajaline eelarve: parlament nõuab abisaajatele tugivõrgustikku
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https://www.facebook.com/europeanparliament/videos/309650203360675/?__xts__%5b0%5d=68.ARCZmYXz2icuFSiEwNeKUZej5snbaMIqY60bLaJiDYY_m5kxRj03xqRN6QFvkeqD1MjCPaPU8Dl3Rqigde1ZUWOhUPFMeZb4im_ctYlSHMy1lTlMZL1E_0Xp5u8aMn144yo0f_sLeSP9nHeNeDsUYwt9imh5yM3CYFSKphABtz_Kc5KvaY3PwoXlMA4KMa_3j2DYpHxtiomkF2rhXeUt9mfbRZkRj2jeBe6FraWSVeMb5fvUL4Nj3ylkROM6YVZKD8kp7M_STakL3DEOXv-qDAjs1WS0vTVVBaDSCBrvYxA4fx2IuTsvkY9OBXml7xnlSmawX5iZBkoLy3hxgjXQTcc6hTM&__tn__=-R
https://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20200512IPR78912/parlament-el-vajab-majanduse-elavdamiseks-2-triljoni-euro-suurust-paketti
https://www.europarl.europa.eu/news/et/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/20200512IPR78912/parlament-el-vajab-majanduse-elavdamiseks-2-triljoni-euro-suurust-paketti
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200511IPR78808/do-not-take-the-ep-s-consent-on-mff-for-granted-says-budget-committee-chair
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200511IPR78808/do-not-take-the-ep-s-consent-on-mff-for-granted-says-budget-committee-chair
http://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20200506IPR78505/sassoli-eli-institutsioonidele-majanduse-elavdamise-plaanid-peavad-olema-julged
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200430IPR78226/long-term-eu-budget-meps-demand-safety-net-for-beneficiaries
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200430IPR78226/long-term-eu-budget-meps-demand-safety-net-for-beneficiaries
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200419IPR77407/eu-covid-19-recovery-plan-must-be-green-and-ambitious-say-meps
http://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20200415IPR77111/eli-vahendeid-saab-voitluses-pandeemia-vastu-kasutada-senisest-paindlikumalt
http://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20200415IPR77111/eli-vahendeid-saab-voitluses-pandeemia-vastu-kasutada-senisest-paindlikumalt
http://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20200115IPR70326/teave-euroopa-liidu-pikaajalise-eelarve-kohta
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_et
http://www.europarl.europa.eu/news/et/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/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

