
PA\1187321ET.docx PE639.988v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

Euroopa Parlament
2019-2024

Regionaalarengukomisjon

2019/2028(BUD)

8.8.2019

ARVAMUSE PROJEKT
Esitaja: regionaalarengukomisjon

Saaja: eelarvekomisjon

Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve projekti kohta
(2019/2028(BUD))

Arvamuse koostaja: Younous Omarjee



PE639.988v01-00 2/4 PA\1187321ET.docx

ET

PA_NonLeg



PA\1187321ET.docx 3/4 PE639.988v01-00

ET

ETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tuletab meelde, et ühtekuuluvus on üks Euroopa Liidu lepingu artiklis 3 sätestatud ELi 
eesmärk, mis on määratletud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 174, ning see 
kuulub ELi ja liikmesriikide jagatud pädevusse; rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitika on 
üks olulisemaid ELi poliitikavaldkondi ja ka liidu peamine avaliku sektori 
investeerimispoliitika, mille eelarve aastateks 2014–2020 on 351,8 miljardit eurot: s.o 
üks kolmandik mitmeaastasest finantsraamistikust;

2. rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitika tugineb solidaarsuspoliitikale, mille aluslepingust 
tulenev eesmärk on edendada ja toetada liikmesriikide ja piirkondade üldist 
harmoonilist arengut, selleks et vähendada majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset 
ebavõrdsust ELi piirkondade vahel ja nende sees ning tagada, et ükski piirkond ei 
jääks maha; on seisukohal, et ühtekuuluvuspoliitika loob majanduskasvu ja töökohti 
kogu liidus ning aitab täita liidu peamisi eesmärke ja prioriteete, sealhulgas kliima- ja 
energiaeesmärke, arukat, jätkusuutlikku ja kaasavat majanduskasvu;

3. tuletab meelde, et ühtekuuluvuspoliitika on üks kõige olulisemaid vahendeid, mis on 
suunatud komisjoni 2020. aasta eelarveprojektis esitatud prioriteetidele; 

4. väljendab heameelt selle üle, et 2007.–2013. aasta programmide jaoks ei ole rohkem 
maksevajadusi ning et maksete parem täitmine ja suurenenud projektide valikumäär on 
lõpuks jõudnud eelmise programmitöö perioodi tasemele, olles 2019. aasta 
jaanuaris 75 %; 

5. märgib, et 2020. aasta eelarveprojektis on kulukohustuste assigneeringuid alamrubriigi 
1b puhul suurendatud 2,5 % võrra võrreldes 2019. aasta eelarvega, samas kui maksete 
assigneeringud tervikuna suurenesid 6,4 %;

6. kutsub komisjoni ja nõukogu üles arvesse võtma selle programmitöö perioodi 
õppetunde ja vältima edasisi maksekriise;

7. märgib seoses vahendite ümberpaigutamisega Euroopa ühendamise rahastule, et 2020. 
saab olema teine aasta, mil saab taotleda täiendavaid eelmakseid 2014., 2015. või 
2016. aastal alustatud meetmete eest, ning viimane aasta, kui saab kasutamata 
vahendeid ümber jaotada;

8. märgib, et struktuurireformi tugiprogrammi rahastamist finantseeritakse 
kulukohustuste koguvarust; hoiatab, et kasv ei tohiks toimuda ühtekuuluvuspoliitika 
arvelt;

9. nõuab noorte tööhõive algatuse ümberprogrammeerimist, järgides 2019. aasta 
eelarvemenetluse käigus saavutatud kokkulepet suurendada kulukohustuste 
assigneeringuid; 

10. palub komisjonil tagada liidu vahendite läbipaistev, õiglane ja vastutustundlik 
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kasutamine.


