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 ET 

ETTEPANEKUD 

Põhiseaduskomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni 

ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

A. arvestades, et 2019. aasta on Euroopa Parlamendi valimiste ning Ühendkuningriigi liidust 

lahkumise aasta; 

1. on rahul ettepanekuga suurendada programmi „Kodanike Euroopa“ kulukohustuste 

assigneeringuid 4,1 % ja maksete assigneeringuid 2,1 % ning õiguste, võrdõiguslikkuse ja 

kodakondsuse programmi kulukohustuste assigneeringuid 3,7 % ja maksete 

assigneeringuid 24,4 % võrreldes 2018. aasta eelarvega, sest need programmid aitavad 

edendada kodanike üldist osalemist liidu poliitikas ja liidu kodakondsusest tulenevate 

õiguste kasutamist;  

2. on seisukohal, et põhiseaduslikust seisukohast vaadatuna tuleb liidu institutsioone 

tugevdada ning et haldamist vajavad riikideülesed probleemid, muu hulgas 

kliimamuutused ja sisseränne, eeldavad 2019. aasta eelarvet, mis on reaalselt 2018. aasta 

omast suurem; 

3. nõuab programmi „Kodanike Euroopa“ rahastamise suurendamist 10 % võrra, pidades 

silmas selle programmi rakendamise vahehindamise tulemusi1, milles on märgitud, et 

märkimisväärset arvu projekte, mis oleksid võinud aidata programmi mõju suurendada, ei 

olnud võimalik rahastada; 

4. on seisukohal, et täiendavad eelarveassigneeringud tuleks ette näha Euroopa Liidu alaste 

teadmiste taseme tõstmiseks, tehes seda eelkõige (kuid mitte ainult) kodanikuõpetuse 

ühise õppekava väljatöötamise rahastamiseks vastavate vahendite eraldamisega; 

5. tunneb heameelt selle üle, et Euroopa kodanikualgatuse kulukohustuste assigneeringuid 

on suurendatud 46 %, kuid peab kahetsusväärseks, et kõnealuse programmi maksete 

assigneeringuid on 2018. aasta tasemega võrreldes 3 % vähendatud; 

6. tunneb heameelt Euroopa tasandi erakondade rahastamise suurendamise üle (35 % 

kulukohustuste ja maksete assigneeringute puhul), mis on kooskõlas muudatustega, mis 

tehti hiljuti vastu võetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL, 

Euratom) 2018/6732, mis käsitleb Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi 

poliitiliste sihtasutuste põhikirja ning rahastamist; 

7. võtab teadmiseks, et kommunikatsioonimeetmete rahastamine suurenes kulukohustuste 

assigneeringute puhul 5,3 % ja maksete assigneeringute puhul 2,3 %, kuid peab 

kahetsusväärseks, et kasv ei ole suurem, eriti kuna 2019. aastal toimuvad Euroopa 

Parlamendi valimised;  

8. on seisukohal, et Euroopa avalik ruum pakub veel kasutamata võimalusi kodanike 

                                                 
1 COM(2018)0170. 
2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. mai 2018. aasta määrus (EL, Euratom) 2018/673, millega muudetakse 

määrust (EL, Euratom) nr 1141/2014, mis käsitleb Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste 

sihtasutuste põhikirja ning rahastamist (ELT L 114 I, 4.5.2018, lk 1). 
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ET 

teavitamiseks Euroopa Parlamendi valimistel kaalul olevatest küsimustest ja nende 

kaasamiseks Euroopa tuleviku teemalistesse aruteludesse; usub seetõttu, et Euroopa 

avaliku ruumi võrku tuleks laiendada, et see hõlmaks kõiki liikmesriike; peab 

kahetsusväärseks, et seda eesmärki ei suudetud saavutada 2019. aasta Euroopa Parlamendi 

valimisteks, sest praegu on olemas ainult 18 Euroopa avalikku ruumi, ehkki vastavalt 

finantsplaneeringule oleks neid pidanud olema 2019. aastaks 21; 

9.  on seisukohal, et 2019. aasta eelarves tuleks ette näha täiendavad vahendid 

programmidele, mille raames tegeletakse sisserändajate ja pagulaste toetamise ja 

integreerimisega, eelkõige liidu piiririikides, et muu hulgas tagada nende täielik 

integreerumine niisugusesse õigusel põhinevasse ühendusse nagu seda on Euroopa Liit; 

10. peab kahetsusväärseks asjaolu, et komisjon kasutab pidevalt olemasolevate eelarveridade 

rahalisi vahendeid selleks, et rahastada äsja loodud fonde, mis ei kuulu liidu eelarve alla 

ega ole seetõttu allutatud parlamentaarsele kontrollile. 
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