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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

2021. aasta eelarve koostamise üldsuuniste kohta, III jagu – Komisjon
(2019/2213(BUD))

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse valitsustevahelise kliimamuutuste rühma (IPCC) 8. oktoobri 2018. aasta 
eriaruannet globaalse soojenemise kohta 1,5 °C1,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi „ELi toimimise leping“) 
artiklit 314,

– võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta 
määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid 
finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, 
(EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, 
(EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse 
kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)2,

– võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, 
millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–20203,

– võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning 
usaldusväärse finantsjuhtimise kohta4,

– võttes arvesse nõukogu 26. mai 2014. aasta otsust 2014/335/EL, Euratom Euroopa 
Liidu omavahendite süsteemi kohta5,

– võttes arvesse Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarvet6 ja sellele lisatud Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavaldusi,

– võttes arvesse oma 14. novembri 2018. aasta vaheraportit mitmeaastase 
finantsraamistiku 2021–2027 kohta – parlamendi seisukoht kokkuleppe saavutamiseks7 
ning oma 10. oktoobri 2019. aasta resolutsiooni mitmeaastase finantsraamistiku 2021–
2027 ja omavahendite kohta: on aeg täita kodanike ootused8,

– võttes arvesse oma 17. aprilli 2020. aasta resolutsiooni ELi kooskõlastatud meetmete 

1 https://www.ipcc.ch/sr15/ 
2 ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
3 ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
4 ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
5 ELT L 168, 7.6.2014, lk 105.
6 ELT L xx, ….
7 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0449.
8 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2019)0032.

https://www.ipcc.ch/sr15/


PE647.107v02-00 4/74 RR\1206639ET.docx

ET

kohta võitluses COVID-19 pandeemia ja selle tagajärgede vastu9, 

– võttes arvesse oma 13.mai 2020. aasta resolutsiooni mitmeaastase finantsraamistikuga 
seotud hädaolukorra kava kehtestamise kohta, et luua turvavõrk ELi programmidest 
toetuse saajate kaitsmiseks10,

– võttes arvesse oma 15. mai 2020. aasta resolutsiooni järgmise mitmeaastase 
finantsraamistiku, omavahendite ja majanduse taastamise kava kohta11, 

– võttes arvesse oma 16. jaanuari 2020. aasta resolutsiooni bioloogilise mitmekesisuse 
konventsiooni osaliste konverentsi 15. istungjärgu (COP 15) kohta12,

– võttes arvesse Euroopa sotsiaalõiguste sammast ja 19. jaanuari 2017. aasta resolutsiooni 
sellel teemal13,

– võttes arvesse oma 15. jaanuari 2020. aasta resolutsiooni Euroopa rohelise kokkuleppe 
kohta14,

– võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2020. aasta järeldusi 2021. aasta eelarve suuniste 
kohta (06092/2019),

– võttes arvesse ÜRO kestliku arengu tegevuskava aastani 2030,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 93,

– võttes arvesse väliskomisjoni arvamust,

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni muudatusettepanekutena esitatud 
seisukohta,

– võttes arvesse arengukomisjoni, eelarvekontrollikomisjoni, keskkonna-, rahvatervise ja 
toiduohutuse komisjoni, tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni, siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjoni, transpordi- ja turismikomisjoni, regionaalarengukomisjoni, 
põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni, kultuuri- ja hariduskomisjoni, 
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni, põhiseaduskomisjoni ning naiste 
õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni kirju,

– võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A9-0110/2020),

A. arvestades, et Euroopa Liit seisab silmitsi COVID-19 pandeemiast tingitud ootamatu ja 
enneolematu tervise-, majandus-, sotsiaal- ja keskkonnakriisiga;

B. arvestades, et neid erandlikke asjaolusid ei saa lahendada tavapäraseks tegevuseks 
mõeldud eelarvega;

9 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0054
10 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0065.
11 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0124.
12 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0015.
13 ELT C 242, 10.7.2018, lk 24.
14 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0005.
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C. arvestades, et ELi toimimise lepingu artikli 311 kohaselt peab liit varustama end oma 
poliitika elluviimiseks vajalike vahenditega ning liidu eelarvet tuleb rahastada täielikult 
omavahenditest;

D. arvestades, et ELi toimimise lepingu artikli 312 kohaselt võtab nõukogu mitmeaastase 
finantsraamistiku vastu ühehäälselt, olles saanud Euroopa Parlamendilt nõusoleku, mis 
võetakse vastu liikmete häälteenamusega;

E. arvestades, et kehtiv mitmeaastane finantsraamistik lõpeb 2020. aasta lõpus, ning 
arvestades, et 2021. aasta peaks olema esimene aasta, mil rakendatakse järgmist 
muudetud ja ümberkujundatud raamistikku;

F. arvestades, et parlament on olnud valmis pidama mitmeaastase finantsraamistiku üle 
läbirääkimisi alates 2018. aasta novembrist, kuid nõukogu ei ole siiani pidanud 
parlamendiga sisulisi kõnelusi, mis ei piirduks vaid minimaalsete kontaktidega 
üldasjade nõukogus; arvestades, et Euroopa Ülemkogus kokkuleppele jõudmise ajakava 
on korduvalt pikendatud; 

G. arvestades, et komisjon esitas 27. mail 2020 ajakohastatud ettepaneku järgmise 
mitmeaastase finantsraamistiku kohta;

H. arvestades, et IPCC teadlased nõudsid oma viimases aruandes radikaalsete meetmete 
võtmist ökoloogilise üleminekuga seotud eesmärkide täitmiseks, pidades silmas oma 
hoiatust, et CO2 kontsentratsioon suurenes 2018.–2019. aastal kolm korda kiiremini kui 
1960ndatel aastatel, rõhutades asjaolu, et kliimamuutuste ja nende keskkonnamõju 
pöördumatu kontrolli alt väljumise ärahoidmiseks on jäänud vaid mõned aastad;

I. arvestades, et COVID-19 puhangu oludes võivad soolise vägivalla ohvrid puutuda pikka 
aega kokku vägivallatsejatega ning olla ära lõigatud sotsiaalsest ja institutsioonilisest 
toetusest, nagu näitavad mitme ELi liikmesriigi andmed, ning arvestades, et naised on 
ebaproportsionaalselt esindatud kutsealadel, kus on nakatumise oht suur;

COVID-19 kriisiga toimetulek: eelarve, et kaitsta ja olla innovaatiline...

1. on kindlalt veendunud, et ELi eelarve on hädavajalik, et lahendada liidu ees seisvad 
probleemid, mille COVID-19 kriis on muutnud veelgi nähtavamaks ja teravamaks, ka 
peab see eelarve kajastama liikmesriikide ja institutsioonide püüdlusi; rõhutab seetõttu, 
et 2021. aasta eelarve peamine eesmärk peaks olema leevendada COVID-19 puhangu 
mõju ja toetada Euroopa rohelisele kokkuleppele ja digiüleminekule rajanevat 
taastumist; 

2. rõhutab, et liit ja kõik selle liikmesriigid peavad näitama üles täielikku solidaarsust 
nendega, kes seda kõige enam vajavad, ühinedes kogukonnana ja tagades, et ühtegi riiki 
ei jäeta selle pandeemia ja selle järelmõjude vastu üksi võitlema, tehes seda ka 2021. 
aasta eelarve abil, mille maht on vastavuses selle ajaloolise väljakutsega; 

3. rõhutab sellega seoses, et 2021. aasta eelarve peaks olema ajakohastatud, ümber 
suunitletud ja väga ambitsioonika 2021.–2027. aasta mitmeaastase finantsraamistiku 
esimene eelarve;
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4. kordab kooskõlas oma 13. mai 2020. aasta resolutsiooniga nõudmist, et komisjon 
esitaks 15. juuniks 2020 mitmeaastase finantsraamistikuga seotud hädaolukorra kava, 
mis põhineb 2020. aasta ülemmäärade automaatsel pikendamisel, et kaitsta ELi 
programmidest toetuse saajaid ja tagada rahastamise järjepidevus; rõhutab, et see 
mitmeaastase finantsraamistikuga seotud hädaolukorra kava peaks võimaldama 
olemasolevate ELi programmide pikendamist ja nende ümbersuunitlemist kriisi 
tagajärgedega tegelemisele, samuti kõige kiireloomulisemate uute vahendite ja algatuste 
loomist; rõhutab, et tuleb hoida ära kehtiva mitmeaastase finantsraamistiku ja 
programmide katkemine või korrapäratu pikendamine 2021. aastal ning tagada, et liidul 
võimaldatakse oma tegevust ellu viia ning koostada ambitsioonikas kriisile reageerimise 
ja kriisist taastumise strateegia;

5. toonitab, et ükski liikmesriik ei suuda üksi rahastada COVID-19 kriisiga toimetulekuks 
vajalikku ulatuslikku taastamiskava nii kaua kui vaja ning kui seda rahastada üksnes 
võlaga, oleks riiklike taastamiskavade maht ja kestus väga piiratud; rõhutab, et 
taastamiskava peab alates 2021. aastast sisaldama liidu eelarvest rahastatavat 
ulatuslikku investeerimiskomponenti, ning nõuab seetõttu, et 2021. aasta eelarve oleks 
taastamiskava oluline osa;

6. on veendunud, et taastamiskava peab rajanema Euroopa rohelisel kokkuleppel ja meie 
ühiskondade digiüleminekul, et ehitada uuesti üles meie majandus, tagada 
vastupanuvõime ja kaasatus, austades samas planeedi võimaluste piire, kaitsta inimeste 
heaolu ja tervist edasiste riskide ja keskkonnamõjude eest, luua kvaliteetseid töökohti 
ning tagada sotsiaalne, majanduslik ja territoriaalne ühtekuuluvus ja lähenemine, 
eelkõige investeeringute kaudu VKEdesse ja kriisist kõige enam mõjutatud sektoritesse, 
nagu turism, ning kestliku avaliku taristu ja teenuste ning strateegiliste sektorite, näiteks 
kriisis eesliinil oleva tervishoiusektori arendamine; palub komisjonil esitada nende 
prioriteetidega kooskõlas oleva 2021. aasta eelarve projekti; 

7. on seisukohal, et ELi eelarve tulude poolt tuleb näha ELi poliitika elluviimise 
vahendina; rõhutab, et kriisi tõttu tekkinud lisakulude katmiseks ja kogurahvatulul 
põhinevate osamaksude ülekaalu vähendamiseks ELi eelarves peavad alates 2021. 
aastast olema kesksel kohal uued täiendavad omavahendid, mis laekuvad otse ELi 
eelarvesse üldtuluna; on seisukohal, et uute omavahendite puudumisel on negatiivsed 
poliitilised tagajärjed liidu 2021. aasta eelarvele ja see seab ohtu komisjoni uue 
poliitilise tegevuskava; on sellega seoses seisukohal, et komisjoni 2018. aasta mai 
ettepanekud omavahendite kohta on hea lähtepunkt, mida tuleb praeguste probleemide 
ja kriisi valguses laiendada; tuletab meelde, nagu on märgitud Euroopa Parlamendi 14. 
novembri 2018. aasta vahearuandes ja 10. oktoobri 2019. aasta resolutsioonis, et 
Euroopa Parlament ei anna 2021.–2027. aasta mitmeaastasele finantsraamistikule 
nõusolekut, kui ei jõuta kokkuleppele ELi omavahendite süsteemi reformimises, 
sealhulgas uute omavahendite kasutuselevõtus; 

8. on veendunud, et praegune kriis ei tohiks kahjustada eesmärki liikuda 2050. aastaks 
kliimaneutraalsuse saavutamise suunas, milleks on vaja vähendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid 2030. aastaks 55 % 1990. aasta tasemetega võrreldes; tuletab meelde, et 
ÜRO Keskkonnaprogrammi (UNEP) 2019. aasta aruandes heitkoguste erinevuste kohta 
nõutakse kasvuhoonegaaside vähendamist kogu maailmas 7,6 % aastas, et piirata 
temperatuuri tõusu alla 1,5 °C, mis tähendab, et ELi tasandil tuleb igal aastal vähendada 
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kasvuhoonegaase ligikaudu 6,8 %; rõhutab, et see kujutab endast tohutut väljakutset, 
eelkõige seoses hädavajaliku kestliku ja sotsiaalselt õiglase üleminekuga, mis peaks 
võtma arvesse ELi piirkondade ja liikmesriikide erinevaid lähtepositsioone ning millega 
peaks kaasnema väga ulatuslik töökohtade loomine; rõhutab, et selle enneolematu 
ettevõtmise õnnestumiseks kõigest kümne aasta jooksul on vaja võtta kiireid meetmeid, 
mida toetatakse alates 2021. aastast tugeva ELi eelarvega;

9. tunneb muret kriisi edasiste majanduslike, sotsiaalsete ja poliitiliste tagajärgede pärast, 
kui EL ei varusta end kiiresti uute ja tõhusate vahenditega, et kaitsta sotsiaalset 
ühtekuuluvust, säilitada töökohti ja vältida massilisi koondamisi; tunneb sellega seoses 
heameelt ettepaneku üle võtta kasutusele tööhõive toetamise erakorraline rahastu 
(TERA) ja komisjoni presidendi võetud kohustuse üle esitada seadusandlik ettepanek 
Euroopa töötushüvitiste edasikindlustuskava kohta, et võtta see võimalikult kiiresti 
kasutusele;

..., et töötada välja lahendusi süvenenud sotsiaalsetele, keskkonnaalastele, majanduslikele 
ja finantsprobleemidele

10. tunneb heameelt komisjoni ettepanekute üle Euroopa rohelise kokkuleppe ja kestliku 
Euroopa investeerimiskava kohta; 

11. märgib siiski, et kasvuhoonegaaside heite 40 % vähendamise eesmärgi saavutamiseks 
2030. aastaks ja sellest rangema eesmärgi eesseisvaks püstitamiseks on komisjoni 
hinnangul vaja igal aastal katta vähemalt 260 miljardi euro suurune 
rahastamispuudujääk, millele lisanduvad keskkonnakaitse, ressursihalduse ja 
sotsiaalsete kohanemismeetmetega seotud lisakulud; on veendunud, et ELi 
kasvuhoonegaaside heite ja üldise CO2-jalajälje vähendamisele kaasa aitamiseks 
peaksid piiril kohaldatav süsinikdioksiidi kohandusmehhanism, ELi heitkogustega 
kauplemise süsteem ja ELi kliimaõigus andma poliitilistesse ja rahalistesse 
pingutustesse igakülgse panuse; on seisukohal, et õiglane üleminek, mis on kriisile 
reageerimise lahutamatu osa, eeldab õiglast ja piisavat rahastamist;

12. kordab, et mitmeaastase finantsraamistikuga seonduv Euroopa Parlamendi mandaat 
määrati kindlaks parlamendi 14. novembri 2018. aasta vahearuandes ülemmäärade, 
programmide eraldiste, omavahendite ja paindlikkussätete, muutmise ja horisontaalsete 
põhimõtete, näiteks kestliku arengu eesmärkide süvalaiendamise ning kliima ja soolise 
võrdõiguslikkuse kohta; märgib, et mitmeaastase finantsraamistiku üle peetavate 
läbirääkimiste tulemusega määratakse suures osas kindlaks ELi programmide 
rahastamise tase järgmiseks perioodiks, ning kordab oma seisukohta, et perioodi 2021–
2027 kulukohustuste assigneeringuteks tuleks eraldada 1 324,1 miljardit eurot (2018. 
aasta hindades), mis moodustab ELi 27 liikmesriigi kogurahvatulust 1,3 %; on seda 
seisukohta arvesse võttes otsustanud kindlalt kaitsta 2021. aasta eelarvet tasemel 192,1 
miljardi eurot (jooksevhindades) kulukohustuste assigneeringutena; rõhutab, et sellele 
seisukohale lisaks on praegusele kriisile reageerimiseks vaja suuri lisaassigneeringuid;

13. tuletab meelde oma seisukohta, et 2021.–2027. aasta mitmeaastase finantsraamistiku 
kliimaalased ja bioloogilise mitmekesisuse süvalaiendamise eesmärgid peavad ületama 
vaheraportis esitatud sihtotstarbelisi kulumäärasid; seab seetõttu eesmärgiks saavutada 
2021. aastaks bioloogilise mitmekesisuse kulutuste tase 10 % ja kliimaküsimuste 
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süvalaiendamise kulutuste tase 30 %; kordab oma üleskutset komisjonile kehtestada 
selged rahastamiskõlblikkuse kriteeriumid uue range ja tervikliku metoodika jaoks 
raammääruse vormis, et määratleda ja jälgida asjakohaseid kliima ja bioloogilise 
mitmekesisusega seotud kulutusi kooskõlas põhimõttega „ära tekita kahju“ ning 
vajaduse korral koos vastavate parandusmeetmete ja tõendamismehhanismiga, et teha 
kindlaks ELi meetmete võimalik kahjulik mõju bioloogilisele mitmekesisusele ja 
kliimale vastavalt Pariisi kokkuleppest tulenevatele kohustustele ning oma üleskutsele 
kaotada järk-järgult fossiilkütuste otsesed ja kaudsed toetused;

14. toetab rahaliste vahendite kasutuselevõtmist ja paindlikkust teadus- ja arendustegevuse 
vahendite kasutuselevõtmiseks COVID-19-ga seotud meetmete jaoks, nt vaktsiinide, 
uute ravimeetodite, diagnostiliste testide ja meditsiinisüsteemide väljatöötamiseks, et 
ennetada koroonaviiruse levikut ja päästa elusid; 

15. toonitab kindlalt, et liidu kliimaeesmärgid eeldavad kestlikke ja pikaajalisi lahendusi; 
rõhutab teadus- ja arendustegevuse väga olulist rolli tulemuslike, realistlike ja 
rakendatavate lahenduste leidmisel kodanike, ettevõtjate ja ühiskonna jaoks; rõhutab, et 
programm „Euroopa horisont“ on peamine programm uute kliimalahenduste 
väljatöötamiseks; nõuab kõigi kaasa aitavate teadus- ja arendustegevuse programmide 
suuremat rahastamist, et kujundada liit keskkonnahoidliku tehnoloogia valdkonnas 
ülemaailmseks liidriks ja tugevdada liidu ülemaailmset konkurentsivõimet laiemalt, 
vähendada liidu sõltuvust välismaisest olulisest tehnoloogiast, saada info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia (IKT), tehisintellekti ja küberturvalisuse valdkonna 
liidriks, töötada välja uued ravimeetodid raskete haiguste, näiteks vähktõve raviks ning 
ehitada üles superandmetöötluse ja andmetöötluse suutlikkus;

16. märgib suure murega, et paljusid tipptasemel teadusuuringute ettepanekuid ei saa ellu 
viia mitte halva kvaliteedi, vaid asjaomaste programmide märkimisväärse 
alarahastamise tõttu; rõhutab, et teadusuuringud ja innovatsioon on väga 
konkurentsitihedad turud, kus teadlased tõmmatakse Euroopa puuduvate 
rahastamisvõimaluste tõttu maailma teistesse piirkondadesse; rõhutab, et 
Ühendkuningriik muutub paljude liidu teadus- ja arendustegevuse programmide 
peamisest kasusaajast tugevaks konkurendiks; kutsub nõukogu üles võtma arvesse 
asjaolu, et iga programmi „Euroopa horisont“ 10 miljardi euro suurune puudujääk toob 
kaasa SKP vähenemise 110 miljardi euro võrra järgmise 25 aasta jooksul; on jõudnud 
järeldusele, et väikesed eelarve-eesmärgid teadus- ja arendustegevuse jaoks oleksid 
vastuolus kõigi lubadusega toetada konkurentsivõimet või võidelda kliimamuutuste 
vastu, eelkõige seoses pingutustega, mida tuleb veel teha, et saavutada strateegia 
„Euroopa 2020“ eesmärk 3 % SKPst;

17. rõhutab, et investeeringud transporditaristusse võivad täita eesmärki toetada nii ELi 
majandust praeguses olukorras kui ka kliimamuutustega võitlemiseks tehtavaid 
pingutusi, samuti üleminekut säästvale liikuvusele, tuginedes eelkõige üleeuroopalise 
transpordivõrgu (TEN-T), Shift2Raili ja Euroopa ühendamise rahastu poliitika 
lõpuleviimisele; 

18. kordab, et konkurentsivõimeline kosmosetööstus on Euroopa ettevõtlusmaastikul 
hädavajalik, pakkudes kvaliteetseid töökohti, märkimisväärset teadus- ja 
arendustegevust ning tagades Euroopa satelliiditaristu autonoomia; rõhutab kosmoses 
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kogutud andmete kasulikkust maa- ja keskkonnaseire olulise vahendina;

19. rõhutab, et väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd) moodustavad 99 % 
kõigist liikmesriikide ettevõtetest ning aitavad märkimisväärselt kaasa töökohtade 
loomisele, majanduslikule stabiilsusele ja üha enam ka kestlikkuse tagamisele ning 
COVID-19 puhangust tingitud majanduslangus mõjutab kõige tõenäolisemalt just neid 
ettevõtteid; rõhutab, et VKEdel on rahastamisvõimaluste leidmisel raskusi, ning tuletab 
sellega seoses meelde ettevõtete konkurentsivõime ning väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate ELi programmi (COSME) rolli; tuletab meelde parlamendi seisukohta, et 
COSME-le järgneva programmi eelarveridade rahastamist tuleb järgmise mitmeaastase 
finantsraamistiku ajal ühtse turu programmi raames kahekordistada, mis peaks 
võimaldama saavutada selle, et kvaliteetsete ettepanekute edukuse määr oleks vähemalt 
80 %; rõhutab, et VKEdele tuleks suunata rahalist toetust ka programmi „InvestEU“ 
VKEde komponendi kaudu, et valmistada tooted ja teenused ette turule viimiseks ja 
võimaldada nende kiiret viimist ülemaailmsetele turgudele; kordab vajadust laiendada 
veelgi võimalusi idufirmade loomiseks ja laiendamiseks ning pöörata erilist tähelepanu 
VKEde digiüleminekule, mida toetatakse ka ühtse turu portaali kui e-valitsuse 
ettevõtluse vahendaja kaudu kooskõlas ambitsioonika tarbijakaitsepoliitikaga, samuti 
nende ökoloogilist üleminekut; tunneb sellega seoses heameelt ka Euroopa 
Investeerimispanga (EIP) grupi eri algatuste üle, nimelt 40 miljardi euro 
kasutuselevõtmise üle mõjutatud VKEde jaoks, 5 miljardi euro eraldamise üle 
tervishoiusektori ettevõtetele ja 25 miljardi euro suuruse tagatisfondi üle, mida 
rahastavad panga aktsionärid;

20. rõhutab, et jätkuv kriis mõjutab paljusid piirkondi ja sektoreid märkimisväärselt; on 
sellega seoses veendunud, et ühtekuuluvuspoliitikal on keskne roll ja see on olulisem 
kui kunagi varem, selleks et ergutada majanduse taastumist kõigil ELi territooriumidel 
ning tugevdada liidu majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust; see 
eeldab lisarahastamist ja suuremat paindlikkust, et reageerida eesseisvatele keerulistele 
keskkonna-, sotsiaal-, majandus- ja demograafilistele probleemidele; rõhutab, et kui 
2021.–2027. aasta mitmeaastase finantsraamistiku ja asjakohase õigusliku aluse 
vastuvõtmine hilineb, on kahe programmitöö perioodi vaheline üleminekuperiood 
hädavajalik;

21. pidades silmas praeguse olukorra vahetut ja pikaajalist ulatuslikku negatiivset 
sotsiaalset mõju, rõhutab Euroopa sotsiaalõiguste samba täieliku rakendamise tähtsust 
ELi 2021. aasta eelarves ning tugevdatud ELi sotsiaalmeetmete, eelkõige Euroopa 
Sotsiaalfondi+ otsustavat rolli majanduse taastamisel ning eelkõige võitluses noorte ja 
eakate töötuse, laste vaesuse, vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse ohu ning diskrimineerimise 
vastu, et tagada tugevdatud sotsiaalne dialoog, käsitleda pikaajalisi struktuurseid 
demograafilisi muutusi ning tagada kõigile, eelkõige vananevale elanikkonnale, 
juurdepääs sellistele olulistele kesksetele teenustele nagu tervishoid, liikuvus, piisav toit 
ja inimväärne eluaseme;

22. nõuab, et 2021. aasta eelarves pöörataks erilist tähelepanu ülemeremaade ja -
territooriumide (ÜMTde) vajadustele ja nendega hoitavatele suhetele, kuna nad võivad 
olla kliimamuutuste kahjuliku mõju suhtes eriti haavatavad; rõhutab lisaks, et tuleb 
parandada ÜMTde juurdepääsu rahastamisele, kuna nende haldusressursid ja oskusteave 
on eristaatuse ja suuruse tõttu piiratud;
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23. rõhutab, et sisejulgeolek on lahutamatu osa ELi kodanike ootustest „hoidva liidu“ 
suhtes; rõhutab, et julgeolekuohud, nagu terrorirünnakud, piiriülene organiseeritud 
kuritegevus ja uut liiki kuritegevus, nagu küberkuritegevus, kujutavad endast jätkuvat 
ohtu Euroopa Liidu sidususele ning eeldavad Euroopa tugevat ja koordineeritud 
reageerimist; on veendunud, et see eeldab tihedamat piiriülest koostööd pädevate 
asutuste vahel; rõhutab, et tulemusliku ja kiire koostöö tagamiseks politsei, kohtu- ja 
muude pädevate asutuste vahel tuleb kindlasti tugevdada ja ajakohastada IT-süsteeme, 
keskendudes süsteemide paremale koostalitlusvõimele ning andmete hõlpsamale 
kättesaadavusele ja loetavusele; võtab teadmiseks, et komisjon peaks käivitama 2021. 
aastal uue julgeolekuliidu strateegia, mis hõlmab mitmeid algatusi nende ohtudega 
seotud peamistes valdkondades; 

24. kutsub komisjoni üles eraldama vajaliku eelarvesumma, millega tagada ELi 
elanikkonnakaitse mehhanismi suurem suutlikkus, et EL oleks paremini ette valmistatud 
ja võimeline tegutsema igasuguste loodusõnnetuste, pandeemiate ja hädaolukordade 
korral, nagu keemilised, bioloogilised, kiirgus- ja tuumaavariid; kordab, et ELi 
elanikkonnakaitse mehhanism on tähtis kodanike paremaks kaitsmiseks katastroofide 
eest;

25. rõhutab, et programm „Erasmus+“ on noorte liikuvuse, koolituse ja oskuste 
edendamisel olnud tulemuslik; rõhutab, et programmi tuleb piisavalt rahastada, muu 
hulgas selleks, et selles saaks osaleda mis tahes taustaga inimesed ja vanuserühmad; 

26. tuletab meelde, et Euroopa väärtuste ja kultuuride edendamine aitab otseselt toetada 
demokraatiat, diskrimineerimiskeeldu ja soolist võrdõiguslikkust ning võidelda väärinfo 
ja võltsuudiste vastu; rõhutab sellega seoses, et tuleb tagada õigusprogrammi ning 
õiguste ja väärtuste programmi piisav rahastamine ning suurendada selle programmi 
kaudu soolise vägivalla ohvrite toetamiseks ette nähtud vahendeid; rõhutab, et kultuuri- 
ja loomesektor ning turism on ELi praeguse kriisi peamised ohvrid ja jäävad selleks ka 
edaspidi; nõuab, et nendes sektorites võetaks erakorralisi meetmeid ja tugevdataks 
programmi „Loov Euroopa“;

27. loodab et 2021. aastaks luuakse tugev ELi demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste 
mehhanism;

28. on seisukohal, et Euroopa solidaarsuskorpus on peamine vahend, mille abil suurendada 
kogu liidus kodanikuaktiivsust ja tugevdada liidu kodakondsust; nõuab, et Euroopa 
solidaarsuskorpuse 2021. aasta eelarve oleks kooskõlas arvukate ootustega, mida korpus 
on noorte hulgas üle kogu Euroopa tekitanud, eelkõige vabatahtliku tegevuse osas; 
nõuab piisavate rahaliste vahendite eraldamist, et katta suur nõudlus vabatahtliku 
tegevuse võimaluste järele;

29. nõuab, et esmatähtsana toetataks piisavate rahasummadega kodanikuühiskonna 
organisatsioonide ja muude selliste sidusrühmade tegevust, kes edendavad õigusi ning 
tugevdavad ja edendavad liidu väärtusi ja õigusriiki, sealhulgas tulevase kodanike, 
võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi kaudu, tehes seda ajal, mil 
kodanikuühiskonna tegutsemisruum on mitmes liikmesriigis ahenemas;

30. rõhutab murettekitavat ja kasvavat vastuseisu soolisele võrdõiguslikkusele ja naiste 
õigustele ning ELi vahendite, sealhulgas naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise 
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koostöö rahastamisvahendi tähtsust selle olukorra vastu võitlemisel; peab 
kahetsusväärseks, et komisjon ei lisanud oma ettepanekusse spetsiaalset soolise 
võrdõiguslikkuse programmi, ning nõuab suuri ja kindlaid eelarveassigneeringuid, et 
toetada naissoost inimõiguste kaitsjaid ning seksuaal- ja reproduktiivtervise ning 
seonduvate õiguste kaitsmist ja edendamist; rõhutab seetõttu, et tuleb suurendada 
eelarveeraldisi, millega toetatakse seksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvate 
õiguste üldist austamist ja neile juurdepääsu;

31. juhib tähelepanu sellele, et Euroopa integratsioon tugineb eelkõige ühisele 
põllumajanduspoliitikale (ÜPP) ja ühisele kalanduspoliitikale (ÜKP), mille eesmärk on 
tagada eurooplastele ohutud ja kvaliteetsed toiduained ning toiduainetega varustamise 
sõltumatus, toiduturgude nõuetekohane toimimine, maapiirkondade kestlik areng, 
põlvkonnavahetus ja loodusvarade säästev majandamine ning bioloogilise 
mitmekesisuse säilitamine; tuletab meelde, et nendel meetmetel on keskne roll 
põllumajandustootjate ja kalurite stabiilse ja vastuvõetava sissetuleku tagamisel, eriti 
praeguses keerulises olukorras; tuletab meelde, et parlament soovib 2021.–2027. aasta 
finantsraamistiku läbirääkimistel ÜPP ja ÜKP eelarvet säilitada; nõuab, et neid 
meetmeid tugevdataks ja erilist tähelepanu pöörataks väikesemahulisele 
põllumajandusele ja kalandusele; märgib, et ÜPP-l on koos muude liidu 
poliitikavaldkondadega oluline roll rohelise kokkuleppe eesmärkide täitmisel; 

32. kutsub komisjoni üles võtma 2021. aasta eelarveprojekti käsitlevas ettepanekus ja 
sellele järgnevas muutmisaktis arvesse tulemusi, milleni jõutakse poliitilise kokkuleppe 
käigus, mis tuleb saavutada 2021. aasta üleminekumeetmete suhtes (mis on ette nähtud 
komisjoni 31. oktoobri 2019. aasta ettepanekus (COM(2019)0581)); kutsub liikmesriike 
peale selle üles tagama, et liidule esitatavate andmete ja näitajate kvaliteedi pidevaks 
parandamiseks eraldataks kiiresti piisavad vahendid, et täielikult järgida tulemustele 
keskenduva ELi eelarve algatust; rõhutab, et ühise põllumajanduspoliitika korrektseks 
hindamiseks on vaja kvaliteetseid andmeid ja näitajaid;

33. võtab teadmiseks selle, mis on ELi ja Türgi vahelisel välispiiril rändeolukorraga seoses 
hiljuti toimunud, mille tulemusel võeti hiljuti vastu paranduseelarve nr 1/2020, et 
suurenenud rändesurvele reageerida; rõhutab, et 2021. aasta eelarves tuleb tagada 
piisavad vahendid, sest olukord võib kesta või isegi halveneda; tuletab meelde, et selles 
valdkonnas peavad kõik liikmesriigid solidaarsed olema ja koostööd tegema ning vaja 
on ühist varjupaigapoliitikat; rõhutab, et COVID-19 puhangu tõttu tuleb rändajate kui 
eriti kaitsetute isikute jaoks võtta ka erimeetmeid, sealhulgas ennetav evakueerimine ja 
ümberpaigutamine; tuletab meelde, et viimasel perioodil on Varjupaiga- ja Rändefondi 
tulnud korrapäraselt tugevdada, et aidata liikmesriikidel pagulaskriisiga toime tulla, 
ning võtta selleks kasutusele erivahendid, sest rubriigi 3 ülemmäär on olnud liiga madal, 
või paranduseelarvete kaudu; loodab, et liikmesriigid mõistavad iseenda huve ja 
kompenseerivad Dublini IV määruse vastuvõtmisel tekkinud viivituse mõju sellega, et 
toetavad vajalike assigneeringute eraldamist ja rakendavad selles valdkonnas 
solidaarsuspõhimõtet; tuletab meelde, et piisavalt suurt rahasummat on vaja selleks, et 
parandada rändajate ja pagulaste elutingimusi ELi pagulaslaagrites, õiguskaitset, 
piirivalve- ja rannikuvalvetöötajate koolitamist, ning rändajate ja pagulaste 
integreerimiseks tuleb võtta tõhusaid meetmeid; 

34. juhib tähelepanu sellele, et hästi hallatud seaduslikku rännet on vaja, et 
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tööturumuutustele asjakohaselt reageerida; 

35. märgib, et maailma riikidest on kõige rohkem pagulasi endiselt Türgis ja praegu on 
käimas arutelu selle üle, kuidas peaks EL jätkama Türgi toetamist pärast seda, kui 
kulukohustused, mille EL on Türgi pagulasrahastu kohaselt võtnud, on lõppenud;

36. rõhutab, et kuni ELi varjupaigaeeskirju ei ole sisuliselt reformitud, tuleks kohe hakata 
rakendama solidaarsusmeetmeid, eelkõige ümberpaigutamisprogrammi; nõuab peale 
selle, et ELi eelarves nähtaks ka edaspidi ette rahasumma, millega toetada Türgis 
asuvaid pagulasi;

37. nõuab, et ELi välispoliitika 2021. aasta eelarve oleks mahukas, et liit tuleks lahendamist 
vajavate probleemidega toime; tuletab meelde, et rahu ja solidaarsus on põhiväärtused, 
mida tuleks ELi eelarvest järjepidevalt toetada; rõhutab, et Lääne-Balkani riikidele ning 
ida- ja lõunanaabruse riikidele mõeldud rahasummasid tuleb suurendada, et toetada 
poliitilisi ja majandusreforme, kuid suurendada tuleb ka muudele sellistele 
piirkondadele mõeldud summasid, kes vajavad arengu jaoks rahalist toetust; 

38. on veendunud, et ühinemiseelse abi rahastamisvahendi (IPA III) kaudu antavat toetust 
tuleks eelkõige kasutada demokraatlike institutsioonide, õigusriigi, hea valitsemistava ja 
avaliku halduse toimimiseks; tuletab meelde, et komisjon on soovitanud alustada 
ühinemisläbirääkimisi Albaania ja Põhja-Makedooniaga, ning nõuab piisavaid rahalisi 
eraldisi, et toetada poliitilisi reforme ja õigusaktide vastavusse viimist liidu õigustikuga;

39. rõhutab, et IPA III kaudu rahaeraldiste saamise tingimuseks peaks olema selliste 
Euroopa väärtuste austamine nagu õigusriik, kohtusüsteemi sõltumatus, demokraatlikud 
protsessid, põhiväärtuste austamine ja heanaaberlikud suhted; palub komisjonil jälgida, 
kas tingimuste täitmist nõutakse; palub komisjonil kasutada praegu ühinemiseelse abi 
rahastamisvahendi (IPA III) raames eraldatavaid vahendeid selleks, et ELi otsese 
eelarve täitmise kaudu toetada Türgi kodanikuühiskonda, inimõiguste kaitsjaid ja 
ajakirjanikke, suurendada inimestevaheliste kontaktide võimalusi, tihendada 
akadeemilist dialoogi ning parandada Türgi üliõpilaste võimalusi pääseda Euroopa 
ülikoolidesse ja ajakirjanike juurdepääsu meediaplatvormidele, et kaitsta ja edendada 
demokraatlikke väärtusi ja põhimõtteid, inimõigusi ja õigusriiki;

40. rõhutab, et parlamendi esimese lugemise seisukoht naabruspoliitika, arengu- ja 
rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendi kohta võeti vastu 4. märtsil 2019 ja 
parlamendi volitused seoses selle vahendiga kinnitati 8. oktoobril 2019; tuletab meelde, 
et Euroopa Parlament on selle poolt, et eraldada naabruspoliitika, arengu- ja 
rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendi üldisest rahastamispaketist 45 % 
kliimaeesmärkidele, keskkonnajuhtimisele ja -kaitsele, bioloogilisele mitmekesisusele 
ja kõrbestumise vastu võitlemisele ning rände ja sundrände algpõhjustega tegelemisele, 
ning juhib ühtlasi eritähelepanu demokraatia, õigusriigi ja inimõiguste, sealhulgas 
naiste, laste, pagulaste, põgenike, LGBTI-inimeste, puuetega inimeste, põlisrahvaste 
ning etniliste ja usuvähemuste õiguste edendamisele;

41. tuletab meelde, et praeguse rändeprobleemi pikaajaline lahendus peitub rändevoogude 
päritoluriikide poliitilises, majanduslikus ja sotsiaalses arengus; nõuab, et asjaomastele 
välispoliitikaprogrammidele eraldataks piisavad rahalised vahendid, et toetada õiglasi ja 
vastastikku kasulikke partnerlusi ELi ning päritolu- ja transiidiriikide, sealhulgas 
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Aafrika mandri riikide vahel; kuna ÜRO Palestiina Põgenike Abi- ja Tööorganisatsioon 
Lähis-Idas (UNRWA) on rahaliselt raskes olukorras, kutsub ühtlasi ELi üles andma 
sellele organisatsioonile 2021. aastal rohkem rahalist toetust, et säilitada elutähtsate 
teenuste katkematu osutamine miljonitele Palestiina pagulastele; 

42. on mures COVID-19 pandeemia kiire leviku pärast kogu maailmas ja selle mõju pärast 
pandeemiast haaratud riikidele; on veendunud, et sellest üleilmsest kriisist ülesaamiseks 
on kõige tähtsam teha rahvusvahelist koostööd; on veendunud, et EL peaks võtma 
pandeemia ohjeldamise ja selle mõju leevendamise üleilmsetes pingutustes juhtrolli; on 
seisukohal, et liit peab üles näitama solidaarsust kriisist mõjutatud kolmandate riikidega 
ja võtma selleks muu hulgas kasutusele lisavahendeid, millega aidata neil riikidel 
taastada oma majandust, leevendada kriisi sotsiaal-majanduslikku mõju ja tugevdada 
kogu maailmas riiklike tervishoiusüsteemide suutlikkust;

43. tuletab meelde, et inimõigused on ELi välispoliitika lahutamatu osa; kordab, et rohkem 
raha tuleb eraldada inimõiguste toetamiseks kogu maailmas ning eriti inimõiguste 
kaitsjate, eelkõige suurimas ohus olevate inimõiguste kaitsjate kaitsmiseks; rõhutab 
sellega seoses vajadust jätkata inimõiguste kaitsjate mehhanismi (Protectdefenders.eu) 
rakendamist ja suurendada sellele eraldatavaid rahalisi vahendeid; on veendunud, et EL 
peaks rangelt hoiduma eelarvetoetuse kaudu abi andmisest riikidele, kes nähtavalt ei 
täida inimõiguste ja demokraatia valdkonna rahvusvahelisi standardeid või ei suuda 
tõestada, et on otsustanud korruptsiooni vastu võidelda; rõhutab 
valimisvaatlusmissioonide tähtsust, eriti kui valimisi vaatlevad kodanikuühiskonna 
rühmad, ja nõuab nende piisavat rahastamist;

44. nõuab strateegilise kommunikatsiooni meetmete lisarahastamist, et võidelda väärinfo 
levitamise kampaaniate vastu, mida kasutatakse demokraatliku korra õõnestamiseks 
liidus ja liidu lähinaabruses asuvates riikides üha rohkem; rõhutab Euroopa 
välisteenistuse idanaabruse strateegilise kommunikatsiooni töörühma juhtprojekti 
„EUvsDisinfo“ tähtsust võitluses väärinfo, propaganda ja välismõju vastu;

45. rõhutab, et piisavalt suure rahasummaga tuleks toetada toimiva Euroopa kaitsekoostöö 
liidu kujundamist, strateegilise autonoomia edendamist ja ELi rolli kindlustamist 
üleilmsel tasandil; rõhutab eeskätt seda, et Euroopa Parlament peab Euroopa 
Kaitsefondile ja sõjaväelise liikuvuse jaoks eraldatavate summade puhul oma 
seisukohale kindlaks jääma; rõhutab, et tagada tuleks Euroopa Kaitseagentuuri (EDA), 
alalise struktureeritud koostöö (PESCO), Euroopa Arengufondi ja muude algatustega 
seotud kaitsepoliitika ja -meetmete pidev toetamine ja parem koordineerimine; nõuab 
tungivalt, et komisjon tagaks EDA ja PESCO haldus- ja tegevuskulude rahastamise 
liidu eelarvest, taastades seeläbi Euroopa Parlamendi eelarvealase funktsiooni, nagu on 
sätestatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 41;

46. kordab, et välisrahastamisvahendite uus struktuur peaks parandama sidusust, vastutust, 
tõhusust ja demokraatlikku järelevalvet; rõhutab, et Euroopa Parlamendil peab uute 
vahendite strateegilisel juhtimisel olema suurem roll; loodab, et ta kaasatakse uute 
vahendite (eel-)planeerimisse juba varases etapis;

47. nõuab tungivalt, et komisjon hindaks kõiki võimalikke stsenaariume ja valmistuks 
neiks, et tagada liidu eelarve usaldusväärne finantsjuhtimine, ning määraks selleks 
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kindlaks selged kohustused, kavandaks mehhanismid ning kaitseks ELi eelarvet; kutsub 
komisjoni üles tagama, et kui Ühendkuningriik osaleb edaspidi ELi programmides, 
hoitakse sissemaksed ja saadav kasu õiglases tasakaalus;

48. soovib, et Ühendkuningriik jääks lähedaseks partneriks võimalikult paljudes ELi 
programmides, eelkõige programmides „Erasmus+“ ja „Euroopa horisont“; 

49. tuletab meelde, et ELi poliitiliste eesmärkide elluviimisel on keskne osa ELi ametitel, 
ning kinnitab veel kord, et ametitele tuleb ülesannete tõhusaks täitmiseks tagada piisav 
ja prognoositav eelarve ja personal, ning lükkab tagasi kõik summad, mille võrra 
tahetakse ametite eelarve absoluutarvulist summat põhjendamatult ja meelevaldselt 
kärpida; rõhutab, et Euroopa Keskkonnaametil on olnud keskne roll teadlikkuse 
suurendamisel kliimamuutustest, Euroopa Tööjõuametil tööjõu liikuvuse edendamisel 
ning Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiametil ja Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametil 
Euroopas kaitset otsivate varjupaigataotlejate toetamisel; 

50. rõhutab, et samal ajal tuleb tingimata võidelda inimkaubanduse ja inimeste 
ebaseadusliku üle piiri toimetamise vastu ning toetada justiits- ja siseküsimustega 
tegelevaid ELi ameteid, kes abistavad liikmesriike välispiiridel, näiteks Euroopa Piiri- 
ja Rannikuvalve Amet (Frontex); võtab teadmiseks Frontexi rolli praeguses rändekriisis, 
mis valitseb ELi välispiiril Türgiga; nõuab, et 2021. aasta eelarves tagataks piirihalduse 
piisav rahastamine;

51. märgib, et julgeoleku, õiguskaitse ja kriminaalõigusalase koostöö valdkonnas 
tegutsevatele ametitele on antud üha rohkem ülesandeid; nõuab nende ametite, eelkõige 
Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Ameti (Eurojust), Euroopa Politseiameti 
(Europol), Euroopa Politseikolledži (CEPOL), Euroopa Liidu Küberturvalisuse Ameti 
(ENISA) ning Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse (EMCDDA) 
rahaliste vahendite ja töötajate arvu suurendamist ning rahapesu ja terrorismi 
rahastamisega võitlevatele ametitele piisava rahasumma ja personali eraldamist;

52. on mures selle pärast, et 2020. aasta eelarvemenetluse käigus ei eraldatud Euroopa 
Prokuratuurile piisavalt rahalisi vahendeid ja töötajaid, ning kutsub 2021. aastat silmas 
pidades komisjoni üles suurendama selle organi personali ja ressursse ning kaitsma selle 
eelarveautonoomiat; rõhutab, et Euroopa Prokuratuuri asutamise tõttu ei tohi Euroopa 
Pettustevastase Ameti (OLAF) toimimissuutlikkus halveneda;

53. kuna Euroopas tekkis hiljuti COVID-19 puhang ning EL peab tegutsema kiiresti, 
kooskõlastatult ja sidusalt, kutsub komisjoni tungivalt üles tagama piisavad ja vajalikud 
rahalised vahendid ELi ametitele, kes peavad pandeemia vastu võitlema ning komisjoni 
ja liikmesriike selles võitluses toetama, eelkõige Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa 
Keskus (ECDC) ja Euroopa Ravimiamet (EMA); nõuab, et komisjon ja nõukogu 
hoiduksid Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) ja Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) 
vahendite kärpimisest;

54. rõhutab, et Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööametit (ACER) tuleb 
oluliselt tugevdada, sest sellele on hiljutiste õigusaktidega (sealhulgas puhta energia 
paketiga) antud lisaülesandeid; tuletab peale selle meelde, et lisavahendeid on vaja ka 
BERECi Tugiametil (BERECi büroo), et täita BERECi määruses ja Euroopa 
elektroonilise side seadustikus ette nähtud ülesandeid;
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55. tuletab meelde, et ühtegi liidu meedet, mis võetakse kas COVID-19 kriisiga 
toimetulekuks või Euroopa rohelise kokkuleppe täitmiseks, ei saa korrektselt ellu viia 
ilma liidu avaliku teenistuse toetuse ja piisava rahasummata;

56. on seisukohal, et praegustes poliitilistes ja majanduslikes oludes tuleks Euroopa 
tulevikku käsitlevat konverentsi piisavalt toetada ja seda ka eelarves, ning lisaks teistele 
selles projektis osalevatele institutsioonidele peaks ka komisjonil olema vahendid, mida 
on vaja projekti õnnestumiseks;

57. palub komisjonil anda eeskuju, kuidas tagada kvaliteetsed ja sotsiaalselt 
vastutustundlikud hanked, mille tulemusel sõlmitakse lepingud äriühingutega, kes 
järgivad keskkonnanõudeid ja põhilisi tööõigusnorme;

58. nõuab eelmise eelarveperioodi sooteadlikku hindamist ja ELi 2021. aasta eelarves 
sooteadliku eelarvestamise rakendamist; loodab seetõttu, et komisjon lisab 
eelarveprojektile lisa, milles on kokku võetud soospetsiifiline teave eesmärkide, 
sisendite, väljundite ja tulemuste kohta ning esitatud soolise võrdõiguslikkuse 
rahastamise kohustused ja nendega seotud jälgimismeetmed;

Piisavad ja realistlikud maksed

59. on eelkõige COVID-19 pandeemia kontekstis otsustanud uut maksekriisi vältida; 
kordab, et maksete üldise ülemmäära puhul tuleb ühtlasi arvesse võtta, et 2020. aasta 
lõpu seisuga jääb täitmata enneolematult suures summas kulukohustusi, millega seotud 
maksed tuleb teha järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ajal; märgib ühtlasi, et 
2021. aastal keskendutakse maksete assigneeringute puhul peamiselt 2014.–2020. aasta 
programmide lõpuleviimisele; rõhutab siiski, et see ei tohiks takistada uute 
programmide käivitamist;

60. on seetõttu kooskõlas 2020. aasta meetmetega seisukohal, et COVID-19 pandeemia 
vastumeetmete raames tuleb liikmesriikidele tagada kõrge likviidsuse tase; 

61. rõhutab, et kui liikmesriigid teeksid maksutuluvaldkonnas koostööd, tooks see nende 
eelarvesse tagasi palju rohkem kui ELi aastaeelarve kulude kärpimine;

62. palub komisjonil tagada, et ELi rahalisi vahendeid ei antaks kellelegi, kelle suhtes 
kohaldatakse ELi piiravaid meetmeid (sealhulgas töövõtjad või alltöövõtjad, õpikodades 
ja/või koolituskursustel osalejad ning kolmandatele isikutele mõeldud rahalise toetuse 
saajad);

63. on veendunud, et igal juriidilisel isikul, kes on ELi eelarvest rahalisi vahendeid saavate 
juriidiliste isikute tegelikult kasu saav omanik, peab vastavalt mitmeaastast 
finantsraamistikku (2021–2017) käsitleva määruse eeskirjadele olema keelatud saada nii 
kehtivast kui ka tulevasest Euroopa eelarvest rahalisi vahendeid, sealhulgas otseseid 
põllumajandustoetusi ja mis tahes väljamakseid, kuluhüvitisi, tagatisi või muid 
soodustusi, mida selles määruses käsitletakse, kui tal on selge huvide konflikt, nagu on 
määratletud finantsmääruse (EL, Euratom) 2018/1046 artiklis 61;

64. kordab, et on juba pikka aega olnud seisukohal, et ELi uusi poliitilisi prioriteete ja uusi 
suuri ülesandeid tuleks rahastada uutest assigneeringutest, mitte olemasolevatele 
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programmidele ettenähtud assigneeringuid kärpides; on seisukohal, et seda põhimõtet 
tuleks kohaldada ka paranduseelarvete suhtes;

65. märgib, et kui järgmine mitmeaastane finantsraamistik kokku lepitakse, on 2021. aasta 
eelarve esimene, mis on koostatud uue liigendusega; palub komisjonil eelarvepädevaid 
institutsioone selle koostamisse kaasata; on veendunud, et uus liigendus, mis on 
poliitiliste prioriteetidega paremini kooskõlas, peab olema piisavalt üksikasjalik, et 
eelarvepädevad institutsioonid saaksid tõhusalt täita otsuste tegemise rolli ning 
parlament saaks eelkõige täita demokraatliku järelevalve ja kontrolli rolli;

66. märgib, et Euroopa Parlament kui kodanike poolt otse valitud eelarvepädev institutsioon 
kavatseb täita oma poliitilist rolli ja esitada ettepanekuid selliste katseprojektide ja 
ettevalmistavate meetmete kohta, mis väljendavad parlamendi poliitilist 
tulevikukujutlust; võtab sellega seoses kohustuse esitada katseprojektide ja 
ettevalmistavate meetmete pakett, mis on välja töötatud tihedas koostöös kõikide 
parlamendikomisjonidega, et leida õige tasakaal poliitilise tahte ja komisjoni poolt 
analüüsitud tehnilise teostatavuse vahel;

°

° °

67. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja 
kontrollikojale.
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VÄLISKOMISJONI ARVAMUS

eelarvekomisjonile

2021. aasta eelarvemenetluse suuniste kohta – III jagu
(2019/2213(BUD))

Arvamuse koostaja: Nikos Androulakis

ETTEPANEKUD

Väliskomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 
järgmised ettepanekud:

1. nõuab 2021. aastaks mahukat eelarvet, mis võimaldaks ELil tulla toime välispoliitika 
probleemidega, täita oma eesmärgid ja püüelda strateegilise autonoomia saavutamise 
poole;

2. on mures COVID-19 pandeemia kiire leviku pärast kogu maailmas ja selle mõju pärast 
mõjutatud riikidele; on veendunud, et rahvusvaheline koostöö on selle ülemaailmse 
kriisi ületamisel otsustava tähtsusega; on veendunud, et EL peaks võtma pandeemia 
ohjeldamise ja selle mõju leevendamise ülemaailmsetes pingutustes juhtrolli; kutsub 
ELi üles näitama solidaarsust kriisist mõjutatud kolmandate riikidega, eelkõige oma 
lähinaabruses asuvate riikidega, võttes muu hulgas ELi välisrahastamisvahendite kaudu 
kasutusele täiendavaid vahendeid, et aidata kriisist mõjutatud riikidel taastada oma 
majandus, leevendada kriisi sotsiaalmajanduslikku mõju ja tugevdada kogu maailmas 
riiklike tervishoiusüsteemide suutlikkust;

3. rõhutab Lääne-Balkani riikide laienemispoliitika ja ELi naabruspoliitika strateegilist 
tähtsust; rõhutab vajadust suurendada Lääne-Balkani riikide ning ida- ja lõunanaabruse 
riikide rahastamist, et toetada poliitilisi ja majandusreforme, kusjuures toetus peaks 
olema eelkõige suunatud kõige pühendunumatele partnerriikidele, järgides põhimõtet 
„rohkema eest rohkem ja vähema eest vähem“; tuletab meelde vajadust rakendada 
rahalise toetuse saamiseks rangeid tingimusi; rõhutab vajadust toetada eelkõige 
nimetatud piirkondade Euroopa-meelseid ja demokraatiat toetavaid jõude, edendades 
seeläbi ELi väärtuste tugevdamist ja õigusriigi austamist;

4. on veendunud, et ühinemiseelse abi rahastamisvahendi (IPA III) toetus peaks olema 
suunatud demokraatlike institutsioonide, õigusriigi, hea valitsemistava ja avaliku 
halduse toimimisele; tuletab meelde, et komisjon on soovitanud alustada 
ühinemisläbirääkimisi Albaania ja Põhja-Makedooniaga, ning nõuab piisavaid rahalisi 
eraldisi, et toetada poliitilisi reforme ja õigusaktide vastavusse viimist acquis’ga;

5. rõhutab, et IPA III rahaliste eraldiste tingimuseks peaks olema selliste Euroopa 
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väärtuste austamine nagu õigusriik, kohtusüsteemi sõltumatus, demokraatlikud 
protsessid, põhiväärtuste austamine ja heanaaberlikud suhted; palub komisjonil jälgida 
selle tingimuslikkuse rakendamist; palub komisjonil kasutada praegu ühinemiseelse abi 
rahastamisvahendi (IPA III) raames eraldatavaid vahendeid selleks, et ELi otsese 
eelarve täitmise kaudu toetada Türgi kodanikuühiskonda, inimõiguste kaitsjaid ja 
ajakirjanikke, suurendada inimestevaheliste kontaktide võimalusi ja akadeemilist 
dialoogi ning parandada Türgi üliõpilaste võimalusi pääseda Euroopa ülikoolidesse ja 
ajakirjanike juurdepääsu meediaplatvormidele, et kaitsta ja edendada demokraatlikke 
väärtusi ja põhimõtteid, inimõigusi ja õigusriiki;

6. tuletab meelde murettekitavaid muutusi lõunanaabruse riikides, sealhulgas pidevaid 
konflikte Süürias ja Liibüas, ekstremismi kasvu ning pagulaste ja rändajate laineid; 
palub komisjonil eraldada lõunanaabruse riikidele uue välistegevuse 
rahastamisvahendite struktuuri raames piisavalt rahalisi vahendeid;

7. pidades silmas piirkonna suurenevat ebakindlust ja ebastabiilsust, kutsub komisjoni üles 
suurendama 2021. aastal rahalist toetust ÜRO Palestiina Põgenike Abi- ja 
Tööorganisatsioonile Lähis-Idas (UNRWA), et säilitada miljonitele Palestiina 
pagulastele põhiteenuste katkematus ja võimaldada sellel organisatsioonil oma kriitilise 
tähtsusega ülesandeid täita; mõistab hukka ELi rahastatava humanitaarabi jätkuva 
hävitamise ja konfiskeerimise Jordani Läänekaldal; on mures, et – nagu rõhutas 
Euroopa Kontrollikoda – Euroopa välisteenistus ja komisjon ei ole ilmutanud 
otsustuskindlust, et saada Iisraeli võimudelt hüvitist, nagu nõudis Euroopa Parlament 
oma 2018. aasta septembri resolutsioonis;

8. kordab oma nõudmist vaadata põhjalikult ja ulatuslikult läbi ELi suhted Egiptusega, 
eelkõige tema abiprogramm; on seisukohal, nagu on rõhutatud Euroopa Parlamendi 
2019. aasta oktoobri resolutsioonis, et inimõiguste olukord Egiptuses nõuab komisjoni 
eelarvetoetuse meetmete põhjalikku läbivaatamist, ning nõuab, et ELi abi piirduks 
peamiselt kodanikuühiskonna toetamisega;

9. tuletab meelde, et mitu Euroopa poliitilist liidrit on rõhutanud, kui tähtis on oluliselt 
parandada suhteid Aafrika mandriga, ning rõhutab seetõttu vajadust viia sõnad tegudega 
kokku ja tagada piisav rahastamine, et tegeleda paljude ühiste lühiajaliste, keskmise 
pikkusega ja pikaajaliste probleemide ja võimalustega, millega Euroopa ja Aafrika 
saavad tegeleda ainult koos;

10. nõuab, et komisjon esitaks tervikliku ELi Arktika strateegia, milles võetaks arvesse 
kõiki geopoliitilisi ja geostrateegilisi aspekte ning piirkonna kiireid kliimamuutusi; 
palub komisjonil lisada Arktika 2020. aasta tööprogrammi;

11. peab tervitatavaks Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni ettepanekut 
luua nn geopoliitika komisjon; kordab, et samas on vaja siiski tagada ka muude ELi 
prioriteetide ja väärtuste järgimine, nagu inimõiguste kaitse, sooline võrdõiguslikkus, 
keskkonna- ja vähemuste õiguste kaitse; rõhutab seetõttu, et uue nn geopoliitilise ELi 
rajamisel on vaja kaitsta kõike eelnimetatut;

12. tuletab meelde, et inimõigused on ELi välistegevust käsitleva poliitika lahutamatu osa; 
kordab, et vaja on suurendada rahastamist inimõiguste toetamiseks kogu maailmas ning 
eriti inimõiguste kaitsjate kaitsmiseks, eelkõige nendele, kes on kõige rohkem ohus; 
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rõhutab sellega seoses vajadust jätkata inimõiguste kaitsjate mehhanismiga 
(Protectdefenders.eu) ja suurendada sellele eraldatavaid rahalisi vahendeid; on 
veendunud, et EL peaks rangelt hoiduma eelarvetoetuse kaudu abi andmisest riikidele, 
kes nähtavalt ei täida inimõiguste ja demokraatia valdkonna rahvusvahelisi standardeid 
või ei suuda näidata oma pühendumust korruptsioonivastasele võitlusele; rõhutab 
valimisvaatlusmissioonide tähtsust, eriti kui seda teevad kodanikuühiskonna rühmad, ja 
nõuab nende piisavat rahastamist;

13. nõuab strateegiliste kommunikatsioonimeetmete lisarahastamist, et võidelda väärinfo 
levitamise kampaaniate vastu, mida liidu ja selle lähinaabruses asuvate riikide 
demokraatliku korra õõnestamiseks kasutatakse üha rohkem; rõhutab Euroopa 
välisteenistuse idanaabruse strateegilise kommunikatsiooni töörühma juhtprojekti (EU 
vs. Disinfo) tähtsust võitluses väärinfo, propaganda ja välismõju vastu meie 
geopoliitilisel maastikul.

14. rõhutab, et kliimamuutused muudavad geopoliitilist maastikku ja suurendavad 
humanitaarvajadust paljudes maailma osades; nõuab tungivalt, et järgmine eelarve 
aitaks liidul täita Pariisi kokkuleppest tulenevaid kohustusi, oleks täielikult kooskõlas 
eesmärgiga hoida globaalne soojenemine alla 1,5 °C ja aitaks kaasa elurikkuse 
vähenemise peatamisele ja elurikkuse taastamisele; rõhutab sellega seoses ka seda, kui 
oluline on kliima ja keskkonna (elurikkuse) tegelik arvessevõtmine eelarves; rõhutab, et 
tuleb teha kõik võimalik, et tagada kliimaküsimuste üldise eesmärgi saavutamine 
perioodi 2021–2027 vältel;

15. rõhutab soolise võrdõiguslikkuse tähtsust ja seda, et ELi eelarve mõju analüüsimiseks 
soolisele võrdõiguslikkusele on vaja õigeid näitajaid ja konkreetset metoodikat ning 
korrapärast järelevalvet; kutsub Euroopa välisteenistust üles parandama oma töötajate 
soolist ja geograafilist tasakaalu; rõhutab, et sooküsimuste nõustajate olemasolu 
tagamiseks ELi delegatsioonides ning ÜJKP missioonides ja operatsioonides on vaja 
konkreetseid meetmeid;

16. rõhutab, et ühise välis- ja julgeolekupoliitika eelarves tuleks keskenduda nii 
geograafiliselt kui ka temaatiliselt prioriteetsetele valdkondadele ning valdkondadele, 
kus ELi meetmed võivad anda suurimat lisaväärtust;

17. rõhutab, kui oluline on, et toimiva Euroopa kaitsekoostöö liidu kujundamist, 
strateegilise autonoomia edendamist ja ELi rolli kindlustamist ülemaailmsel tasandil 
toetataks rahaliselt piisavalt; rõhutab eeskätt seda, kui oluline on, et Euroopa Parlament 
jääks oma seisukoha juurde, mis puudutab Euroopa Kaitsefondile ja sõjaväelise 
liikuvuse jaoks eraldatavaid summasid; rõhutab, et tagada tuleks Euroopa 
Kaitseagentuuri, alalise struktureeritud koostöö, Euroopa Arengufondi ja muude 
algatustega seotud kaitsepoliitika ja -meetmete jätkuv toetamine ja parem 
koordineerimine; nõuab tungivalt, et komisjon tagaks Euroopa Kaitseagentuuri ja alalise 
struktureeritud koostöö haldus- ja tegevuskulude rahastamise liidu eelarvest, taastades 
seeläbi Euroopa Parlamendi eelarvelise funktsiooni, nagu on sätestatud Euroopa Liidu 
lepingu artiklis 41;

18. rõhutab, kui oluline on, et Euroopa Parlament jääks oma seisukoha juurde, mis 
puudutab summat, mis nähakse ette Euroopa kosmoseprogrammile, mis tugevdab 
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Euroopa rolli ülemaailmse osalejana ning on Euroopa julgeoleku ja kaitse oluline 
tagatis;

19. märgib, et 2021. aastal jõustub välisrahastamisvahendite uus põlvkond, sealhulgas 
ühtlustatud ülemaailmne vahend, ning et see asendab enamiku olemasolevatest 
välisrahastamisvahenditest;

20. kordab, et välisrahastamisvahendite uus struktuur peaks suurendama sidusust, vastutust, 
tõhusust ja demokraatlikku järelevalvet; rõhutab, et Euroopa Parlamendil on vaja uute 
vahendite strateegilisel juhtimisel suuremat rolli; loodab, et ta kaasatakse uute vahendite 
(eel-)planeerimisse juba varases etapis;

21. nõuab välistegevuse rahastamisvahenditega rahastamise suuremat läbipaistvust ja 
kontrolli abisaavates riikides, et tagada raha võimalikult tõhus ja tulemuslik kasutamine; 
nõuab korrapärast teabevahetust parlamendi ja komisjoni vahelise struktureeritud 
dialoogi kaudu, mis võimaldaks parlamendil eelarve kasutamist üksikasjalikult hinnata; 
nõuab suuremat koostööd ja konsulteerimist kohalike toetusesaajatega kõikides eelarve 
kavandamise ja rakendamise etappides; rõhutab vajadust edendada välistegevuse 
rahastamisvahendite nähtavust, suurendades teadlikkust nende positiivsest mõjust ja 
kasust, et tugevdada rahastamise mõju ja edendada ELi avalikku diplomaatiat;

22. nõuab, et komisjon koostaks õigeaegselt hädaolukorrakavad, et tagada rahastamise 
järjepidevus juhul, kui uusi programme ei ole õigeaegselt uue mitmeaastase 
finantsraamistiku alguseks vastu võetud;

23. nõuab tungivalt, et komisjon esitaks uute välisrahastamisvahendite kohta liigendatud 
eelarve ning lisaks eelkõige vähemalt ühe eelarverea iga kolmanda riigi kohta, kes saab 
märkimisväärses summas ELi abi; rõhutab, et vahendite ühtlustamise tõttu peab eelarve 
struktuur olema piisavalt üksikasjalik ja läbipaistev, et Euroopa Parlamendil oleks 
võimalik tulemuslikult oma eelarvelisi ülesandeid ja järelevalvaja rolli täita.
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon esitab vastutavale eelarvekomisjonile järgmised 
muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1
Resolutsiooni ettepanek
Volitus 13 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse Euroopa 
sotsiaalõiguste sammast,

Muudatusettepanek 2
Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus G a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Ga. arvestades, et komisjoni peamised 
eesmärgid on muu hulgas aidata võidelda 
laste vaesuse vastu, toetada noori, 
pakkudes neile haridust ja võimalusi, 
mida nad edu saavutamiseks vajavad, 
ning kaasata tööturule rohkem naisi;

Muudatusettepanek 3
Resolutsiooni ettepanek
Punkt 3 a (uus) ja 3 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3a. tuletab meelde, et ELi tulevane 
eelarve peaks kaasa aitama eesmärgiks 
seatud kulumäärasid ületavale kliima ja 
bioloogilise mitmekesisuse 
süvalaiendamisele, mis tuleks saavutada 
kliima- ja keskkonnaeesmärkide 
integreerimisega otsuste tegemisse kõigis 
poliitikavaldkondades ja programmides 
kogu poliitikatsükli jooksul, püüdes samal 
ajal saavutada õiglase ülemineku 
eesmärki, mille kohaselt ei jäeta kedagi 
kõrvale;
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3b. tunneb lisaks heameelt selle üle, et 
üle, et Euroopa roheline kokkulepe võib 
soodustada töökohtade loomist, ning on 
kindlalt otsustanud tagada inimväärsed 
töötingimused kõigile; on seetõttu 
veendunud, et Euroopa rohelise 
kokkuleppega peavad kaasnema meetmed, 
mis on suunatud eelkõige töötajate 
kaitsele;

Muudatusettepanek 4
Resolutsiooni ettepanek
Punkt 3 c (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3c. rõhutab, et üleminekufondid ei 
peaks katma mitte ainult söe- ja muude 
fossiilkütustega tegelevate töötajate 
ümberpaigutamist, vaid võtma arvesse ka 
kõiki sektoreid, mis võivad sellega seotud 
olla, sealhulgas terasesektorit;

Muudatusettepanek 5
Resolutsiooni ettepanek
Punkt 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. tunneb muret võimaliku uue 
finantskriisi pärast, millele on tähelepanu 
juhtinud rahvusvahelised 
finantseerimisasutused, pidades silmas 
kasvavat ülemaailmset avaliku ja erasektori 
võlga (322 % globaalsest SKPst); on mures 
sellise kriisi võimalike sotsiaalsete ja 
poliitiliste tagajärgede pärast, mis on 
Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) 
prognoosi kohaselt kümme korda 
karmimad kui pärast 2008. aastat, kui ELil 
ei ole uusi vahendeid sotsiaalse 
ühtekuuluvuse kaitsmiseks;

4. tunneb muret võimaliku uue 
finantskriisi pärast, millele on tähelepanu 
juhtinud rahvusvahelised 
finantseerimisasutused, pidades silmas 
kasvavat ülemaailmset avaliku ja erasektori 
võlga (322 % globaalsest SKPst); on mures 
sellise kriisi võimalike sotsiaalsete ja 
poliitiliste tagajärgede pärast, mis on 
Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) 
prognoosi kohaselt kümme korda 
karmimad kui pärast 2008. aastat, kui ELil 
ei ole uusi vahendeid sotsiaalse 
ühtekuuluvuse kaitsmiseks, töökohtade 
säilitamiseks ja massiliste koondamiste 
ärahoidmiseks;
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Muudatusettepanek 6

Resolutsiooni ettepanek
Jao pealkiri, punktid 4 a, 4 b, 4 c, 4 d, 4 e, 4 f, 4 g, 4 h (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

... ja kaitsta ELi kodanikke järgmise 
finantskriisi eest

...ning tagada ja saavutada täielik 
sotsiaalne, majanduslik ja territoriaalne 
ühtekuuluvus
4a. tuletab meelde, et kestlik ja kaasav 
majanduskasv, hästi suunatud 
investeeringud ja eelarvepoliitika on 
kvaliteetsete töökohtade loomise ja kõigi 
heaolu suurendamise alus;
4b. rõhutab seetõttu, et rohelise 
kokkuleppega peab kaasnema sotsiaalne 
progress, mille puhul suureneb kõigi 
heaolu ning väheneb sotsiaalne 
ebavõrdsus, majanduslik 
tasakaalustamatus liikmesriikide vahel 
ning sooline ja põlvkondadevaheline 
ebavõrdsus; on veendunud, et õiglane 
üleminek ei tohiks jätta mitte kedagi ega 
ühtegi kohta kõrvale ning selle raames 
tuleks käsitleda sotsiaalset ja 
majanduslikku ebavõrdsust; kordab, et 
üleminek kliimaneutraalsele majandusele 
ja kestlikule ühiskonnale peab toimuma 
koos Euroopa sotsiaalõiguste samba 
rakendamisega;
4c. toetab seetõttu mahukat 
2021. aasta eelarvet, et edendada Euroopa 
sotsiaalõiguste samba rakendamist kõrge 
konkurentsivõimega sotsiaalse 
turumajanduse kestliku kasvu alusel, et 
saavutada täielik tööhõive ja sotsiaalne 
progress, edendada kõigi inimeste 
võrdsust ja põlvkondadevahelist 
solidaarsust ning kaitsta lapse õigusi, 
nagu on sätestatud Euroopa Liidu 
lepingus; rõhutab eelkõige, kui tähtis on 
piisav rahastamine selleks, et toetada 
meetmeid, millega edendatakse meeste ja 
naiste võrdõiguslikkust ja võrdset 
juurdepääsu tööturule; tuletab samuti 
meelde, kui oluline on piisav rahastamine 
ka muude vahendite puhul, mis 



PE647.107v02-00 28/74 RR\1206639ET.docx

ET

edendavad diskrimineerimisvastaste 
õigusaktide ja poliitika toetamist ning 
nende rakendamist;
4d. rõhutab, et eespool nimetatu 
rakendamiseks on vaja nõuetekohaselt 
rahastatud sotsiaalpoliitikat, ning rõhutab 
seetõttu vajadust tugevdada olemasolevaid 
vahendeid, mis aitavad kaasa nende 
eesmärkide saavutamisele, eelkõige 
Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) 
(sealhulgas noorte tööhõive algatus), 
Euroopa abifond enim puudust 
kannatavate isikute jaoks, Euroopa 
tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni 
programm ning Globaliseerumisega 
Kohanemise Euroopa Fond (EGF);
4e. tuletab meelde vajadust kasutada 
struktuurifondide vahendeid ja 
investeeringuid senisest tulemuslikumalt 
kaasava majanduskasvu soodustamiseks, 
ebavõrdsuse vähendamiseks ja ülespoole 
suunatud sotsiaalse lähenemise 
edendamiseks;
4f. hoiatab, et igasugune eelarve 
kärpimine neis valdkondades võib 
raskendada nende poliitikavahendite 
tõhusat toimimist ja eesmärkide 
saavutamist; nõuab seetõttu nende 
säilitamist järgmises mitmeaastases 
finantsraamistikus ja nende rakendamist 
jätkuvalt peamiselt toetuste kaudu;
4g. kordab, et need fondid peaksid 
looma koostoimet, mis aitab vähendada 
sotsiaalseid erinevusi ja ebavõrdsust ning 
tagada, et selles protsessis ei jäeta kedagi 
tähelepanuta;
4h. rõhutab lisaks vajadust tagada 
sujuv üleminek praeguselt 
rahastamisperioodilt uuele 
mitmeaastasele finantsraamistikule, 
eelkõige kui praegune ESF, noorte 
tööhõive algatus, Euroopa abifond enim 
puudust kannatavate isikute jaoks ning 
Euroopa tööhõive ja sotsiaalse 
innovatsiooni programm integreeritakse 
uude ESF+-i;
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Muudatusettepanek 7
Resolutsiooni ettepanek
Punkt 4 i (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4i. nõuab eluasemetesse 
investeerimise piisavat rahastamist, et 
pakkuda tõhusaid lahendusi üha 
suurenevatele probleemidele, mis on 
seotud taskukohaste eluasemete 
puudumise, halbade elamistingimuste, 
eluaseme kättesaamatusega seotud 
tõrjutuse ja kodutusega;

Muudatusettepanek 8
Resolutsiooni ettepanek
Punkt 4 j (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4j. tuletab meelde, kui oluline on 
tagada, et kedagi ei jäetaks kõrvale; 
pooldab seetõttu ELi eelarvet, mis 
edendaks võrdõiguslikkust kõigis 
eluetappides – alates inimese elu algusest 
kuni lõpuni; nõuab seetõttu programmi 
loomist, et toetada liikmesriike, kes 
soovivad hakata kasutama või tugevdada 
riiklikku ja universaalset laste- ja eakate 
hoolduse võrgustikku, samuti riiklikku 
võrgustikku suure hooldusvajadusega 
inimeste jaoks, nagu puuetega või 
pikaajalist hooldust vajavad inimesed;

Muudatusettepanek 9
Resolutsiooni ettepanek
Punktid 4 k, 4 l, 4 m, 4 n, 4 o (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4k. tuletab meelde, et noorte töötus on 
endiselt lubamatult suur ja liikmesriigiti 
esineb selles valdkonnas suuri erinevusi;
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4l. kordab seetõttu, kui suur tähtsus 
on piisaval rahastamisel ja muudel 
vahenditel, nagu noorte tööhõive algatus 
ja programm „Erasmus+“, mis edendavad 
meetmeid, millega võideldakse noorte 
töötuse vastu ja suurendatakse noorte 
tööalast konkurentsivõimet;
4m. võtab lisaks teadmiseks komisjoni 
ettepaneku integreerida programmitöö 
perioodil 2021–2027 noorte tööhõive 
algatuse ESF+-i, kuid väljendab muret 
selguse puudumise pärast seoses tegelike 
vahenditega, mida tulevase ESF+-i 
raames noorte töötuse vastu võitlemisele 
aastast aastasse eraldatakse, pidades 
eelkõige silmas ESF+ määruses esinevat 
valdkondlikku keskendamist; rõhutab 
vajadust hoida noorte töötuse vastu 
võitlemise rahastamise tase vähemalt 
eelmise programmitöö perioodi tasemel;
4n. peab tervitatavaks Euroopa 
Komisjoni presidendi Ursula von der 
Leyeni poliitikasuunistes esitatud 
lubadust noortegarantiid tugevdada ja 
muuta see alaliseks vahendiks, millel on 
senisest suurem eelarve ja korrapärane 
aruandlus;
4o. nõuab, et 2021. aastal tagataks 
rahastamine noortegarantii jätkuvaks 
rakendamiseks liikmesriikides;

Muudatusettepanek 10
Resolutsiooni ettepanek
Punktid 10 a, 10 b, 10 c, 10 e (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10a. taunib asjaolu, et enam kui 
veerand kõigist lastest ELis elab vaesuse 
või sotsiaalse tõrjutuse ohus;
10b. väljendab sellega seoses heameelt 
komisjoni võetud kohustuse üle luua 
Euroopa lastegarantii, mis aitaks tagada, 
et igal Euroopas vaesuse või sotsiaalse 
tõrjutuse ohus oleval lapsel oleks 
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juurdepääs kõige põhilisematele õigustele, 
nagu tervishoid, lapsehoid, haridus, piisav 
toitumine ja korralik eluase;
10c. tuletab tungivalt meelde, et see 
algatus on seotud ka mitmeaastase 
finantsraamistiku läbirääkimistega, ning 
nõuab, et Euroopa lastegarantii lisataks 
tulevasse ESF+-i, mis tähendab kogu 
2021.–2027. aasta mitmeaastase 
finantsraamistiku perioodiks uute 
rahaliste vahendite eraldamist vähemalt 
5,9 miljardi euro ulatuses;
10d. tuletab meelde ELi 
rahastamisvahendite rolli ettevõtete ja 
töötajate toetamisel nende üleminekul 
digitaalsele ja keskkonnasõbralikumale 
majandusele; kordab kutsehariduse ja -
õppe tähtsust digiajastul; palub 
komisjonil uurida lisavõimalusi 
kutseharidus- ja -õppeprogrammide 
toetamiseks, eriti tarkvaraarenduse ja 
infotehnoloogia valdkonnas;
10e. nõuab, et 2021. aasta eelarves 
pöörataks erilist tähelepanu 
ülemeremaade ja -territooriumide 
(ÜMTde) vajadustele ja nendega 
hoitavatele suhetele, kuna nad võivad olla 
kliimamuutuste kahjuliku mõju suhtes 
eriti haavatavad; rõhutab lisaks, et 
ÜMTde juurdepääsu rahastamisele tuleb 
parandada, kuna nende haldusressursid 
ja oskusteave on eristaatuse ja suuruse 
tõttu piiratud;

Muudatusettepanek 11
Resolutsiooni ettepanek
Punkt 12

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12. on kindlalt otsustanud vältida uut 
maksekriisi; kordab, et maksete üldise 
ülemmäära puhul tuleb arvesse võtta 
täitmata kulukohustuste enneolematut 
mahtu 2020. aasta lõpus, mis tuleb välja 

12. on kindlalt otsustanud vältida uut 
maksekriisi; kordab, et maksete üldise 
ülemmäära puhul tuleb arvesse võtta 
täitmata kulukohustuste enneolematut 
mahtu 2020. aasta lõpus, mis tuleb välja 
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maksta järgmise mitmeaastase 
finantsraamistiku ajal; märgib ühtlasi, et 
2021. aastal keskendutakse maksete 
assigneeringute puhul peamiselt 2014.–
2020. aasta programmide lõpuleviimisele; 
rõhutab siiski, et see ei tohiks takistada 
uute programmide käivitamist;

maksta järgmise mitmeaastase 
finantsraamistiku ajal; märgib ühtlasi, et 
2021. aastal keskendutakse maksete 
assigneeringute puhul peamiselt 2014.–
2020. aasta programmide lõpuleviimisele; 
rõhutab siiski, et see ei tohiks takistada 
uute programmide käivitamist ega tohiks 
toimuda ESF+-i arvelt;

Muudatusettepanek 12
Resolutsiooni ettepanek
Punkt 14 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14a. nõuab, et erilist tähelepanu 
pöörataks sellele, et tagada sujuv 
üleminek rahastamisele Euroopa tööhõive 
ja sotsiaalse innovatsiooni programmi 
praeguse programmi „Progress“ 
tegevussuuna raames;
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ARENGUKOMISJONI KIRI

Johan Van Overtveldt
Esimees
Eelarvekomisjon
BRÜSSEL

Teema: Arvamus 2021. aasta eelarvemenetluse suuniste kohta – III jagu 
(2019/2213(BUD))

Austatud esimees

Arengukomisjonile tehti kõnealuse menetluse raames ülesandeks esitada Teie komisjonile 
arvamus. Komisjon otsustas kirjaliku menetluse teel esitada arvamuse kirja vormis.

Arengukomisjon arutas küsimust oma 21. aprilli 2020. aasta koosolekul ning otsustas sellel 
koosolekul paluda vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 
järgmised ettepanekud.

Lugupidamisega

Tomas Tobé

ETTEPANEKUD

1. Nõuab tungivalt, et nõukogu paneks paika oma läbirääkimisvolitused uue mitmeaastase 
finantsraamistiku ning naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö 
rahastamisvahendi üle;

2. rõhutab, et parlamendi esimese lugemise seisukoht naabruspoliitika, arengu- ja 
rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendi kohta võeti vastu 4. märtsil 2019 ja 
parlamendi volitused seoses naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö 
rahastamisvahendiga kinnitati uuesti 8. oktoobril 2019; tuletab meelde Euroopa 
Parlamendi seisukohta eraldada naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö 
rahastamisvahendi kogu eelarvest 45 % kliimaeesmärkideks, keskkonnajuhtimiseks ja -
kaitseks, bioloogiliseks mitmekesisuseks ja kõrbestumise vastu võitlemiseks ning rände 
ja sundrände algpõhjustega tegelemiseks, pöörates ühtlasi erilist tähelepanu 
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demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja inimõiguste, sealhulgas naiste, laste, pagulaste, 
põgenike, LGBTI-inimeste, puuetega inimeste, põlisrahvaste ning etniliste ja 
usuvähemuste õiguste edendamisele;

3. juhib tähelepanu, et eelseisva eelarvemenetluse peamised eesmärgid on parandada 
ühtekuuluvust liikmesriikide vahel, süvendada solidaarsust partneritega ja viia ellu 
kestliku arengu tegevuskava aastani 2030;

4. tuletab meelde, et liit ja selle liikmesriigid peavad täitma ühiseid kohustusi, eelkõige 
mis puudutab eesmärki suurendada ametliku arenguabi määra 0,7 %-ni kogurahvatulust, 
kestliku arengu eesmärke ja Pariisi kokkulepet[1] ning tervishoiu, hariduse ja soolise 
võrdõiguslikkuse eesmärke;

5. nõuab Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 208 sätestatud poliitikavaldkondade 
arengusidususe põhimõtte rakendamist ning iga ELi organi kohustuste selget kindlaks 
määramist poliitikavaldkondade arengusidususega seotud kohustuste täitmiseks;

6. tuletab meelde, et liit peab olema valmis võitlema COVID-19 vastu kogu maailmas, 
toetades oma partnerriike; rõhutab, et ELi vahendeid tuleb kasutada viisil, mis näitab 
rahvusvahelist solidaarsust maailma kõige kaitsetumatega; usub, et EL peab 
suurendama toetust Maailma Terviseorganisatsioonile ja ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku 
Ametile; nõuab, et EL toetaks Aafrika, Ladina-Ameerika ja Aasia hapraid 
tervishoiusüsteeme;

7. nõuab, et EL edendaks koostööd ja mitmepoolseid kontakte, et leida COVID-19 kriisile 
koordineeritud rahvusvahelised lahendused; usub, et EL ja liikmesriigid peavad 
kutsuma mitmepoolseid finantsorganisatsioone üles peatama ajutiselt riigivõla 
tagasimaksed või isegi kaaluma sellise võla osalist tühistamist, et võla sissenõudmise 
saaks viia kooskõlla nende peamise prioriteediga, nimelt võitlusega COVID-19 vastu; 
on seisukohal, et sellal kui paljudel Aafrika, Ladina-Ameerika ja Aasia riikidel on 
tervishoiukriisi ajal tõsiseid raskusi esmase arstiabi osutamisega tohutult paljudele 
inimestele, peavad EL ja rahvusvaheline üldsus vähendama partnerriikide koormust, 
mis kahandab nende suutlikkust pandeemiaga toime tulla.

[1] Pöörates erilist tähelepanu Euroopa rohelist kokkulepet käsitleva resolutsiooni artiklile 100 (Vastuvõetud 
tekstid P9_TA(2020)0005) (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0005_ET.pdf): 
„100. väljendab heameelt põhimõtte „Ära tekita kahju“ ja komisjoni lubaduse üle tagada, et kõik ELi meetmed 
aitaksid ELil saavutada kestliku tuleviku ja õiglase ülemineku, näiteks keskkonnasäästliku eelarvestamise 
vahendite kasutamine, ja vastavalt ajakohastada parema õigusloome suuniseid; nõuab ühist arusaama Pariisi 
kokkuleppe, bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni ja 2030. aasta kestliku arengu tegevuskava rakendamisest 
nii sise- kui ka välispoliitikas; nõuab tungivalt, et komisjon aitaks liikmesriikidel täielikult ja nõuetekohaselt 
rakendada praeguseid ja edaspidiseid keskkonna- ja kliimaalaseid õigusakte liikmesriikides ning tagaks, et 
mittevastavusel on tagajärjed;“,
samuti COP25 käsitleva resolutsiooni artiklile 54 (Vastuvõetud tekstid P9_TA(2019)0079) 
(https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0079_ET.pdf): 
„54. rõhutab, et ELi eelarve peaks vastama tema kestliku arengu alastele rahvusvahelistele kohustustele ning 
keskpika tähtajaga ja pikaajalistele kliima- ja energiaeesmärkidele, lisaks ei tohiks see takistada nende 
eesmärkide saavutamist või rakendamist; palub seetõttu komisjonil tagada kliima- ja bioloogilise mitmekesisuse 
kaitse tagamiseks vajalikud ELi investeeringud ning esitada vajaduse korral ühtlustatud ja siduvad eeskirjad; 
palub komisjonil tagada, et järgmine mitmeaastane finantsraamistik oleks täielikult kooskõlas Pariisi 
kokkuleppega ja et ükski kulutus ei oleks sellega vastuolus;“.
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EELARVEKONTROLLIKOMISJONI KIRI

Johan Van Overtveldt
Esimees
Eelarvekomisjon
BRÜSSEL

Teema: Arvamus 2021. aasta eelarvemenetluse suuniste kohta – III jagu  
2019/2213(BUD) 

Austatud hr Van Overveldt

Eelarvekontrollikomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil võtta Euroopa Parlamendi 2021. 
aasta eelarvemenetluse suuniste koostamisel arvesse järgmisi mureküsimusi.

Täitmata kulukohustused

1. Eelarvekontrollikomisjonile teevad muret järgmised asjaolud:

– täitmata kulukohustused suurenesid 2018. aastal veel ja aasta lõpuks oli nende summa 
281,2 miljardit eurot (2017. aastal 267,3 miljardit eurot) ning viimase seitsme aastaga 
alates 2011. aastast, mis oli eelmise mitmeaastase finantsraamistiku vastav aasta, on 
täitmata kulukohustused suurenenud 36 % (73,7 miljardit eurot);

– komisjoni pikaajalise prognoosi kohaselt suurenevad täitmata kulukohustused 
2023. aastaks 313,8 miljardi euroni;

2. eelarvekontrollikomisjon kutsub komisjoni üles parandama veelgi oma finantsprognoose 
ja aitama riikidel leida toetuskõlblikke projekte, millel on selge Euroopa lisaväärtus;

3. eelarvekontrollikomisjon juhib tähelepanu, et ebapiisavate maksete assigneeringute oht 
on veelgi suurem seetõttu, et Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide rakendamisel 
on esinenud koguni rohkem viivitusi kui eelmise mitmeaastase finantsraamistiku ajal; 
eelarvekontrollikomisjon juhib sellega seoses tähelepanu asjaolule, et liiduga alates 
2004. aastast ühinenud 13st liikmesriigist üheksas moodustavad täitmata kulukohustused 
rohkem kui 15 % iga-aastastest valitsemissektori kuludest; maksete assigneeringute 
puudujääk võib tekitada tõsiseid rahalisi ja poliitilisi probleeme nii nendes riikides kui ka 
liidus;

4. eelarvekontrollikomisjon palub komisjonil võtta meetmeid, et hoida ära liigne surve 
maksete assigneeringute tasandil mitmeaastase finantsraamistiku esimestel aastatel 
programmitöö perioodil 2021–2027; eelarvekontrollikomisjon palub, et eelarvepädevad 
institutsioonid teeksid järgmist:

 tagaksid järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ajal kulukohustuste ja maksete 
assigneeringute nõuetekohase tasakaalu sellega, et maksete assigneeringuid 
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suurendatakse, muudetakse kulukohustuste reegleid või vähendatakse 
kulukohustuste assigneeringuid;

 võtaksid seejuures arvesse võimalust, et 2021. ja 2022. aastal esitatakse suures 
summas maksetaotlusi, ning asjaolu, et kasutamata maksete assigneeringuid ei saa 
kanda üle järgmisesse mitmeaastasesse finantsraamistikku;

 suurendaksid liikmesriikide haldussuutlikkust, et võimaldada programmide 
õigeaegset elluviimist; kordab sellega seoses, et komisjon peab andma 
liikmesriikidele rohkem tehnilist abi, tagamaks, et programmide elluviimine 
toimub kindlaksmääratud tähtaegadeks ja järgitakse õiguslikke nõudeid;

 lõpetaksid n+3 reegli kohaldamise vastavalt Euroopa Komisjoni 2018. aasta 
eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse ajal esitatud ettepanekule; 
toonitab vajadust vähendada programmitöö perioodil 2021–2027 automaatset 
kulukohustustest vabastamise aega n+2 aastale, et sundida liikmesriike 
programme kiiresti ellu viima;

 töötaksid selle nimel, et lihtsustada rahastamistaotlusi, haldust ning aruandlust 
programmide raames; rõhutab, et liigsed eeskirjad ja menetlused riigi, piirkonna 
ja kohalikul tasandil takistavad poliitiliste eesmärkide saavutamist ja suurendavad 
ülereguleerimise ohtu; rõhutab, et selline täiendav halduskoormus on tarbetu 
vigade allikas;

 alustaksid 2021. aastal korrapäraselt uue mitmeaastase finantsraamistiku ning 
käimasolevate ja uute programmide elluviimist; võttes arvesse jätkuvaid 
lahkarvamusi liikmesriikide vahel ja Euroopa Parlamendiga uue mitmeaastase 
finantsraamistiku kohaldamisala osas, kutsub eelarvekontrollikomisjon komisjoni 
üles esitama hädaolukorra lahendamise plaani, mis hõlmab 2021. aasta eelarvet ja 
pikendab praeguse mitmeaastase finantsraamistiku raames toimivaid programme, 
et tagada planeerimise usaldusväärsus ja ELi eelarve kord;

Vahendite õigeaegne kasutamine

5. eelarvekontrollikomisjon tunneb muret, et struktuurifondide rakendamine toimub 
hilinenult ja olukord on veelgi halvem kui eelmise programmitöö perioodi võrreldaval 
ajal: kui praegu on keskmine kasutusmäär alla 40 %, siis programmitöö perioodi 2007–
2013 võrreldaval ajal oli see alla 60 %;

6. eelarvekontrollikomisjon palub komisjonil esitada aruande praeguse mitmeaastase 
finantsraamistiku maksete kogusumma kohta, mis on n+3 reegli tõttu ette nähtud kuni 
2022.–2023. aastani (vana mitmeaastase finantsraamistiku programmid, mis kestavad 
kuni uue mitmeaastase finantsraamistiku keskpaigani);
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7. eelarvekontrollikomisjon kutsub komisjoni ja asjaomaseid liikmesriike üles koostama 
2020. aasta esimesel poolel tegevuskava Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 
rakendamise kiirendamiseks praegusel programmitöö perioodil koos selgete stiimulitega 
olemasolevate vahendite tõhusaks kasutamiseks;

Huvide konfliktid

8. eelarvekontrollikomisjon juhib tähelepanu finantsmääruse artiklile 61, mis jõustus 
2. augustil 2018; selle artikliga on laiendatud huvide konflikti mõistet; 
eelarvekontrollikomisjon kutsub komisjoni kui aluslepingute täitmise järelevalvajat üles 
võitlema igasuguste huvide konfliktide vastu ja korrapäraselt hindama liikmesriikides 
nende ennetamiseks võetud ennetusmeetmeid; 

9. eelarvekontrollikomisjon palub komisjonil töötada välja ühised suunised selle kohta, 
kuidas hoida ära kõrgetasemeliste poliitikute huvide konflikte; ühtlasi nõuab 
eelarvekontrollikomisjon tungivalt, et kaasseadusandja võtaks vastu ühised 
eetikastandardid kõigis huvide konfliktidega seotud küsimustes, ning kutsub komisjoni 
üles edendama parimate tavade levitamist liikmesriikides; eelarvekontrollikomisjon 
rõhutab, et arvestades mõnes liikmesriigis esinevaid probleeme seoses huvide konfliktiga 
liidu rahaliste vahendite jaotamisel eelarve täitmisel koostöös liikmesriikidega, ei ole 
vastuvõetav, et mõned Euroopa Ülemkogu liikmed, teatavad riikide valitsuste liikmed ja 
ametnikud teevad otsuseid selliste ELi toetuste jaotamise ja haldamise kohta, millest nad 
ise, nende pereliikmed või oligarhilised struktuurid võivad kasu saada;

Euroopa Prokuratuur

10. eelarvekontrollikomisjon rõhutab, et Euroopa Prokuratuuri loomine tähistab kvalitatiivset 
edasiminekut liidu finantshuvide kaitsmisel; 

11. eelarvekontrollikomisjon heidab ette, et komisjoni poolt kavandatud Euroopa 
Prokuratuuri ülesehitusetapp on olnud alarahastatud ning personalipuuduses; 
eelarvekontrollikomisjon rõhutab, et Euroopa Prokuratuuril võib olla vaja menetleda kuni 
3 000 juhtumit aastas ning seetõttu on vaja vähemalt 76 täiendavat ametikohta ja 
8 miljonit eurot, et prokuratuur saavutaks 2020. aasta lõpuks täieliku töövõime; 
eelarvekontrollikomisjon nõuab tungivalt, et komisjonil esitaks paranduseelarve projekti; 
eelarvekontrollikomisjon rõhutab, et Euroopa Prokuratuuri eelarve või ametikohtade arvu 
suurendamine ei tohi toimuda OLAFi või Eurojusti eelarve ja ametikohtade arvel; on 
eelkõige vastu 45 ametikoha vähendamisele OLAFi ametikohtade loetelus; rõhutab, et 
OLAF kannatab juba alarahastamise ja personalipuuduse all ning rohkemate vahendite 
suunamine OLAFist Euroopa Prokuratuuri võib suurendada ohtu, et ELi vahendite 
omastamine jääb avastamata; rõhutab, et see võib viia ELi traditsiooniliste omavahendite 
vähenemiseni ning piiriüleste käibemaksu- ja tollipettuse suurenemiseni, mõjutades seega 
negatiivselt ELi tulusid; 

12. juhib tähelepanu, et Eurojustil oli puudulike seadmete tõttu juba raskusi rahvusvahelises 
koostöös, eelkõige piiriülese kuritegevuse valdkonnas; peab vastuvõetamatuks Euroopa 
Prokuratuuri tugevdamist Eurojusti arvelt; palub komisjonil tagada nende 
organisatsioonide piisav rahastamine; rõhutab, et Euroopa Prokuratuur, OLAF, Europol 
ja Eurojust on kõik olulised, et võidelda piiriülese käibemaksu- ja tollipettuse vastu ning 
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hoida ära ELi vahendite omastamine;

13. eelarvekontrollikomisjon taunib asjaolu, et väikeste vigadega valdkondades on praegu 
kasutusel tugevad ja laiaulatuslikud kontrollimehhanismid, samas kui piiriüleste 
juhtumite puhul on kaasatud märkimisväärselt vähem rahalisi vahendeid ja töötajaid; 
juhib tähelepanu selgelt negatiivsetele tagajärgedele tulude kogumisel, mis kahjustavad 
ELi ja sellest tulenevalt ka liikmesriike;

14. eelarvekontrollikomisjon märgib, et Euroopa Prokuratuuri määruse artikli 3 kohaselt 
asutatakse Euroopa Prokuratuur Euroopa liidu organina, samal ajal kui 2020. aasta 
eelarves esitatakse Euroopa Prokuratuur ametina rubriigis „Komisjon“; 
eelarvekontrollikomisjon on mures, et selline olukord ei taga piisavalt Euroopa 
Prokuratuuri puhul nõutavat sõltumatust, ning palub, et komisjon esitaks Euroopa 
Prokuratuuri eelarve tulevase rubriigi 7 (Haldus) all koos teiste organite ja 
institutsioonidega sõltumatu organina, mitte tulevase rubriigi 2 (Komisjon) all koos 
justiits- ja siseküsimuste ametitega. 

Lugupidamisega

Monika Hohlmeier
Eelarvekontrollikomisjoni esimees ja komisjoni eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva 
raporti raportöör
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KESKKONNA-, RAHVATERVISE JA TOIDUOHUTUSE KOMISJONI KIRI

GR/av
D(2020) 11953

Johan Van Overtveldt
Esimees
Eelarvekomisjon
BRÜSSEL

Teema: Arvamus 2021. aasta eelarvemenetluse suuniste kohta – III jagu 
(2019/2213(BUD))

Austatud hr Van Overtveldt 

Seoses koroonaviiruse (COVID-19) leviku ja sellest tuleneva vääramatu jõu tõttu parlamendi 
töökalendri muutmisega järgmiste nädalate osas ei saa ENVI-komisjon hääletada oma 
arvamuse projekti üle, mis käsitleb 2021. aasta eelarvemenetluse suuniseid – III jagu 
(2019/2213(BUD)). Seetõttu lubage mul nii ENVI-komisjoni esimehe kui ka alalise 
eelarveraportöörina edastada Teile ENVI-komisjoni panus resolutsiooni punktidena, mida Teie 
komisjon loodetavasti arvesse võtab. 

COVID-19 hädaolukord

 toonitab, et liidu 2021. aasta eelarve peaks sisaldama vahendeid pandeemiatega 
toimetuleku suutlikkuse arendamiseks, et tagada Euroopa kodanike kaitse; juhib 
tähelepanu tungivale vajadusele tagada piisav rahastamine, et toetada teadusuuringuid, 
mis võivad aidata kaasa koroonaviiruse (COVID-19) puhangu piiramisele;

 väljendab heameelt komisjoni poolt liidu elanikkonnakaitse mehhanismi raames 
kehtestatud rakendusakti üle, millega muudetakse rescEU vahendi alla kuuluvate 
vahendite loetelu, et lisada meditsiiniseadmete varumine ja ravi COVID-19 puhangu 
kontekstis; rõhutab, et liidu elanikkonnakaitse mehhanismile tuleks eraldada piisavad 
vahendid, et aidata võidelda metsatulekahjude, üleujutuste, maavärinate, rahvatervise 
hädaolukordade ning muude loodusõnnetuste ja inimtegevusest tingitud 
katastroofidega, mille mõju kliimamuutused eeldatavasti veelgi tugevdavad; tuletab 
meelde, et pärast koroonaviiruse (COVID-19) puhangut on mehhanismi kasutatud ELi 
kodanike repatrieerimiseks, muu hulgas Hiinast Wuhanist; rõhutab, et liidu 
elanikkonnakaitse mehhanismi tuleb piisavalt rahastada, et tegeleda COVID-19 
puhanguga ja päästa elusid, muu hulgas eraldades viirusele reageerimiseks ja 
suutlikkuse suurendamiseks lisavahendeid;

 rõhutab, et Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskusele (ECDC) tuleb eraldada 
praegusele COVID-19 puhangule optimaalseks reageerimiseks piisavad inimressursid; 
tuletab meelde, et ajavahemikul 2013–2018 vähendati ECDC täistööajaga töötajate arvu 
20 võrra, ning nõuab ECDC esialgse ametikohtade loetelu kiiret taastamist;

 rõhutab vajadust viia COVID-19 põhjustatud majanduslanguse kontekstis ELi raha 
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kasutavad tulevased taastamiskavad või rahastamisvahendid kooskõlla rohelise 
kokkuleppe prioriteetidega;

Euroopa roheline kokkulepe, 2021. aasta eelarve ja mitmeaastane finantsraamistik

 juhib tähelepanu sellele, et 2021. aasta eelarves tuleb ette näha piisavad vahendid, mille 
abil liit saaks kliima, bioloogilise mitmekesisuse ja keskkonnaga seotud hädaolukorra 
lahendamiseks kiiresti konkreetseid meetmeid võtta; nõuab tungivalt, et järgmine 
eelarve aitaks liidul täita Euroopa rohelise kokkuleppe raames antud lubadusi ja Pariisi 
kokkuleppest tulenevaid kohustusi ning oleks täielikult kooskõlas eesmärgiga hoida 
globaalne soojenemine alla 1,5 °C ja peatada bioloogilise mitmekesisuse vähenemine;

 rõhutab, et liidu 2021. aasta eelarve peaks sillutama teed Euroopa rohelist kokkulepet 
käsitlevas komisjoni teatises esitatud eesmärkide täielikule ja tõhusale elluviimisele, et 
viia kõik liidu poliitikavaldkonnad kokkuleppe eesmärkidega kooskõlla; on seisukohal, 
et liit peaks näitama kliimaküsimustes ülemaailmset juhtrolli ka oma eelarvestamise 
kaudu;

 kutsub komisjoni üles rakendama alates 2021. aastast rohelise eelarvestamise 
vahendeid; rõhutab sellega seoses, kui oluline on eelarve tõhus kliimakindlus, et tagada 
eelarve kui terviku kooskõla Pariisi kokkuleppega, ja bioloogilise mitmekesisuse 
kindlustamine; kutsub komisjoni üles esitama kliimakindluse tagamise ja bioloogilise 
mitmekesisuse kaitse kohta horisontaalsed suunised, millest tuleks juhinduda kõigi 
järgmise mitmeaastase finantsraamistikuga seotud poliitikakujunduse dokumentides;

 rõhutab, et liidu 2021. aasta eelarve on mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 
raames esimene eelarve; rõhutab, et juba uue mitmeaastase finantsraamistiku alguses 
tuleks teha kõik võimalik, et kliima ja bioloogilise mitmekesisuse süvalaiendamise 
üldine eesmärk saavutataks võimalikult kiiresti; kordab keskkonna-, rahvatervise ja 
toiduohutuse komisjoni 5. septembri 2019. aasta seisukohta seada järgmises 
mitmeaastases finantsraamistikus kliimameetmete süvalaiendamise eesmärgiks 40 %;

 juhib tähelepanu sellele, et kliima ja bioloogilise mitmekesisusega seotud kulutusi tuleb 
jälgida usaldusväärsema, läbipaistvama ja terviklikuma metoodika abil, mis on vajalik 
eraldatud vahendite ülehindamise ohu vältimiseks; tuletab meelde oma toetavat 
seisukohta, et järgmises mitmeaastases finantsraamistikus seataks selge eesmärk 
kulutada bioloogilise mitmekesisuse süvalaiendamisele vähemalt 10 % lisaks 
kliimaküsimuste süvalaiendamise kulude eesmärgile, mis peaks kajastuma liidu 2021. 
aasta eelarves;

  kutsub Euroopa Ülemkogu üles kiitma heaks uusi omavahendeid, nagu ringlussevõetud 
plasti maks ja heitkogustega kauplemise süsteemi tulude kasutamine ELi eelarves 
kooskõlas parlamendi seisukohaga1;

 juhib tähelepanu vajadusele tagada 2021. aasta eelarves piisavad vahendid ÜRO 

1 Euroopa Parlamendi 14. novembri 2018. aasta resolutsioon, mis käsitleb mitmeaastast finantsraamistikku 
aastateks 2021–2027 – parlamendi seisukoht kokkuleppe saavutamiseks (COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 
2018/0166R(APP))
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kestliku arengu eesmärkide saavutamiseks;

 toonitab, et liidu kliima- ja keskkonnaalaste eesmärkide saavutamiseks tuleks eraldada 
piisavalt vahendeid õiglase ülemineku saavutamiseks, ning rõhutab, et koormust tuleks 
kanda vastavalt põhimõttele „saastaja maksab“, mitte panna seda kõige 
haavatavamatele inimestele ja kogukondadele; rõhutab, et õiglase ülemineku fondi 
vahendid peaksid olema täiendavad ega tohiks kahjustada teisi ELi programme;

 rõhutab, et 2021. aasta eelarves tuleks eraldada piisavad vahendid Euroopa 
vähktõvevastase võitluse tulevase kava väljatöötamiseks ja rakendamiseks; rõhutab, et 
piisavad rahalised vahendid tuleks eraldada ka haruldaste ja mittenakkuslike haigustega 
võitlemiseks, pöörates erilist tähelepanu teadusuuringutele ja ennetusele ning 
antimikroobikumiresistentsuse vastu võitlemisele;

 peab oluliseks tagada 2021. aasta eelarves liidu ametite asjakohase ja prognoositava 
rahastamise kindlustamiseks piisavad rahalised vahendid, mis võimaldaksid neil oma 
volitusi ja ülesandeid täita.

Saatsin sarnase kirja ka 2021. aasta eelarve pearaportöörile Pierre Larrouturoule.

Lugupidamisega

Pascal CANFIN
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TÖÖSTUSE, TEADUSUURINGUTE JA ENERGEETIKAKOMISJONI KIRI

Johan Van Overtveldt
Esimees
Eelarvekomisjon
BRÜSSEL

Teema: Arvamus 2021. aasta eelarvemenetluse suuniste kohta – III jagu 
(2019/2213(BUD))

Austatud esimees

Arvestades praegust erandlikku olukorda, otsustasid ITRE-komisjoni koordinaatorid esitada 
ITRE-komisjoni arvamuse 2021. aasta eelarvemenetluse suuniste kohta käesoleva kirja 
vormis, tuginedes komisjonis juba tehtud tööle.

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud.

Lugupidamisega

Cristian-Silviu Buşoi

ETTEPANEKUD

1. peab kahetsusväärseks, et liikmesriigid ei ole seni suutnud mitmeaastases 
finantsraamistikus 2021–2027 ega omavahendite reformis kokku leppida, mille tõttu 
võib juhtuda, et uusi programme ei saa õigel ajal alustada ja tööle panna ning liidu 
poliitilised prioriteedid jäävad seetõttu saavutamata, sealhulgas roheline kokkulepe ja 
seega ka kasvuhoonegaaside vähendamine netonullheiteni aastaks 2050; märgib, et 
mitmeaastase finantsraamistiku alusel koostatakse aastaeelarved ja kuna mitmeaastase 
finantsraamistiku määrust ei ole vastu võetud, on 2021. aasta eelarvemenetluse 
suunistes võimalik esitada mitmeaastase finantsraamistiku kohta kõigest parlamendi 
üldine seisukoht;

2. rõhutab, et 2021. aasta eelarve abil peab liidul olema võimalik täita Pariisi kokkuleppest 
tulenevaid kohustusi, sealhulgas põhimõtet „ära tekita kahju“, ja saavutada kooskõla 
eesmärgiga hoida globaalne soojenemine alla 1,5 °C; rõhutab sellega seoses, et 
järgmises eelarves tuleks keskenduda kestlikule arengule, energiasüsteemi 
ümberkujundamisele, töökohtade loomisele ja bioloogilise mitmekesisuse vähenemise 
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suundumuse ümberpööramisele; tuletab meelde, et kliimamuutustega seotud kulutusi 
tuleb uue mitmeaastase finantsraamistiku kehtivusajal suurendada vähemalt 25 %-ni 
ELi kulutustest ja võimalikult kiiresti 30 %-ni, pidades samas kinni teiste programmide 
suurematest erieesmärkidest, nagu programmis „Euroopa horisont“ kokku lepitud 35 %;

3. lisab, et üks peamisi poliitilisi prioriteete on ELi tööstuse konkurentsivõime ja 
kestlikkuse tagamine, mis hõlmab (ka ELi programmidega seotud) halduskoormuse 
vähendamist ja kehtivate ELi riigiabi reeglite läbivaatamist, ilma et kahjustataks 
siseturu toimimist; usub, et majanduslik jõukus on otseselt seotud tööstussektori 
üleilmse konkurentsivõime ja tõhusa kliimapoliitikaga; rõhutab, et konkurentsivõime 
suurendamiseks, edaspidi vajatavate oskuste arendamiseks ja töökohtade loomiseks 
tuleb teha suuri investeeringuid uuendustegevusse, sealhulgas digitaaltehnoloogiasse ja 
energiamahukatesse sektoritesse; 

4. rõhutab, et uus rubriik 1 („Ühtne turg, innovatsioon ja digitaalvaldkond“) on ülioluline 
selleks, et soodustada innovatsioonipõhist ja kestlikku majandusarengut ning kõrg- ja 
murrangulisi teadusuuringuid ja innovatsiooni, et aidata muuta majandus ja ühiskond 
kooskõlas Pariisi kokkuleppega 2050. aastaks kliimaneutraalseks; rõhutab ka, kui tähtis 
on uus rubriik 5 („Julgeolek ja kaitse“), mis hõlmab uut Euroopa Kaitsefondi ning 
tuumaohutuse tagamiseks ja tuumarajatiste dekomisjoneerimiseks vajalikke rahalisi 
vahendeid;

5. tuletab meelde parlamendi seisukohta programmi „Euroopa horisont“ rahastamispaketi 
kohta (120 miljardit eurot 2018. aasta hindades) ning erakordselt suurt huvi selle 
programmi vastu viimase mitmeaastase finantsraamistiku ajal, mis tähendab, et teadus- 
ja innovatsioonivaldkonnas oleks saanud rahastada palju rohkem kvaliteetseid projekte, 
kui liit oleks eraldanud piisavalt palju raha; palub komisjonil esitada 2021. aasta 
eelarveprojekt sellest lähtuvalt, nii et oleks tagatud teadus- ja innovatsioonitegevuse 
ulatuslik ja häireteta rahastamine, sealhulgas valdkondades, mis on olulised ELi 
strateegilise autonoomia ja rahvusvahelise konkurentsivõime jaoks, toetavad üleminekut 
kliimaneutraalsele majandusele 2050. aastaks ja Euroopa rohelise kokkuleppe 
üldeesmärke ning kestliku arengu eesmärkide saavutamist, tuues kasu kodanikele ja 
ühiskonnale, nagu digiüleminek, liikuvus, energia, tervishoid ja kosmos, ning toetada 
innovaatiliste toodete ja teenuste turuleviimist; tuletab sellega seoses meelde, et alus- ja 
rakendusuuringuid tuleb toetada tasakaalustatult; nõuab, et ELis vähendataks 
teadusuuringute ja innovatsioonisuutlikkuse piirkondlikku tasakaalustamatust; tuletab 
meelde, et teaduskoostööd saab tulemuslikult arendada ja programmi saab ettevõtjaid 
kaasata teadus- ja innovatsioonipartnerluste abil ning seetõttu tuleks partnerlusi 
tugevdada; rõhutab ka, et väljaspool Euroopat toimuvat teadus- ja uurimistegevust on 
vaja kooskõlastada ning seetõttu tuleb tagada rahvusvahelise koostöö nõuetekohane 
raamistik;

6. rõhutab, et kõigis eelarvevaldkondades tuleb aidata saavutada Euroopa rohelise 
kokkuleppe ja ÜRO kestliku arengu üldeesmärgid; kordab, et nende eesmärkide 
saavutamiseks on vaja märkimisväärset rahastamist ja täiendavaid investeeringuid; 
tuletab sellega seoses meelde, kui oluline on luua õiglase ülemineku fond, mille kaudu 
tegeleda sotsiaalse, sotsiaalmajandusliku, tehnoloogilise ja keskkonnamõjuga 
töötajatele, sektoritele ja kogukondadele, keda mõjutab üleminek söe- ja 
süsinikusõltuvuselt, ning nõuab fondi tugevat rahastamist ja seda, et raha eraldamisel 
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tagataks, et ühtegi ELi piirkonda ei jäeta energiasüsteemi ümberkujundamisel maha; 
kordab sellega seoses parlamendi seisukohta, et uusi vahendeid tuleks rahastada uutest 
rahasummadest, mitte aga vähendada muude ELi programmide summasid;

7. rõhutab Euroopa ühendamise rahastu kui energialiidu eesmärkide saavutamise ja Pariisi 
kokkuleppe kohaste liidu kohustuste täitmise hõlbustamise peamise vahendi tähtsust 
ning nõuab programmile, eelkõige selle energeetika suunale piisavaid assigneeringuid 
ning seda, et prioriteetsete energiataristuprojektide valik peab vastama Euroopa 
rohelisele kokkuleppele; rõhutab vajadust toetada Euroopa liikuvussektori 
ümberkujundamist, et saavutada liidus säästev, puhas ja konkurentsivõimeline transport;

8. rõhutab vajadust ambitsioonika eelarveprojekti järele, eelkõige seoses selliste uute 
programmidega nagu digitaalse Euroopa programm, mille eesmärk on suurendada 
investeeringuid olulistesse tulevikuvaldkondadesse, nt tehisintellekt, küberturvalisus, 
superarvutid ja kõrgema taseme digioskused, mis peavad võimalikult kiiresti toimima 
hakkama, et aidata muuta EL konkurentsivõimelisemaks ja aidata ületada digilõhet nii 
seoses soolise lõhega IKT sektoris kui ka digitaalse valmisoleku geograafilise 
tasakaalustamatusega liikmesriikide vahel; nõuab lisaks kõigi võimalike ELi 
programmide kasutamist, et muuta Euroopa digitaalajastule vastavaks ja saavutada 
digitaalne suveräänsus; on kindlalt vastu mis tahes kärbetele komisjoni ettepanekus, 
eelkõige valdkondades, mille eesmärk on tagada inimkeskne digiühiskond, ning rõhutab 
haldusasutuste digiteerimise ja IT-süsteemide koostalitlusvõime otsustavat rolli kõigil 
valitsustasanditel kodanike ja ettevõtjate huvides;

9. rõhutab, et VKEd, mikroettevõtted ja idufirmad on ELi majanduses väga tähtsad, sest 
pakuvad palju töökohti, sealhulgas enamiku uutest töökohtadest ELis, ning tuletab 
meelde, et neil on teadus- ja uuendustegevuses ning teadusuuringute ja innovatsiooni 
tulemuste kasutuselevõtus oluline osa; nõuab 2021. aasta eelarves suuremat toetust 
VKEdele ning VKEde klastritele ja võrgustikele; nõuab tungivalt, et komisjon tagaks 
piisava rahastamise ja sujuva ülemineku COSME programmilt uuele ühtse turu 
programmile ning Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondilt (EFSI) ja muudelt 
rahastamisvahenditelt InvestEU-le; rõhutab vajadust hõlbustada VKEde juurdepääsu 
rahastamisele kogu teadus-, arendus- ja innovatsioonitsüklis ning peab Euroopa 
Innovatsiooninõukogu (EIC) rolli sellega seoses tervitatavaks;

10. tuletab meelde parlamendi seisukohta kosmoseprogrammi kogu rahastamispaketi kohta 
(15 miljardit eurot 2018. aasta hindades); palub sellega seoses, et komisjon esitaks 
vastava 2021. aasta eelarveprojekti; hoiatab, et ebapiisav rahastamine võib kahjustada 
olemasolevaid juhtprogramme, nagu Galileo, EGNOS ja Copernicus, ning uute oluliste 
programmide, nimelt riikliku satelliitside ja kosmose olukorrast ülevaate saamise 
käivitamist, mis piirab Euroopa juhtpositsiooni sellistes sektorites nagu julgeolek, 
kaitse, tsiviil- ja keskkonnakaitse ning avalikud teenused; rõhutab, kui oluline on 
kosmoseprogramm Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärkide saavutamisele 
kaasaaitamisel ja selle edukuse nõuetekohase järelevalve tagamisel; peab 
kahetsusväärseks, et komisjon ei suurendanud pärast esialgset institutsioonidevahelist 
kokkulepet, millega laiendati Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Ameti ülesannete 
loetelu, oma ettepanekus piisavalt uue ameti inim- ja finantsressursse;

11. tuletab meelde, et ELi ametid annavad seadusandja seatud poliitiliste eesmärkide 
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saavutamisse suure panuse; nõuab seetõttu, et kõigile ametitele eraldataks vastavalt 
nende ülesannetele ja kohustustele piisav rahasumma ja personal; rõhutab, et eelkõige 
tuleb rohkem vahendeid anda Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate 
Asutuste Koostöö Ametile (ACER), mis on palju aastaid olnud alarahastatud ja kus on 
olnud liiga vähe töötajaid, mis võib seada ohtu ACERi toimimise ja tema suutlikkuse 
täita järelevalve ja turu läbipaistvusega seotud ülesandeid, samuti talle hiljutiste 
õigusaktidega, sealhulgas puhta energia paketiga antud lisaülesandeid; nõuab, et 
komisjon püüaks sellele probleemile lahenduse leida juba oma eelarveprojektis; tuletab 
meelde, et lisavahendeid on vaja ka BERECi bürool, et viia see büroo vastavusse 
BERECi määruses ja Euroopa elektroonilise side seadustikus sätestatud ülesannetega.
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SISETURU- JA TARBIJAKAITSEKOMISJONI KIRI

Johan van Overtveldt
Esimees
Eelarvekomisjon
BRÜSSEL

Teema: Arvamus 2021. aasta eelarvemenetluse suuniste kohta – III jagu 
(2019/2213(BUD)) – Arvamuse koostaja Leszek Miller

Austatud esimees

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon otsustas kõnealuse menetluse raames esitada Teie 
komisjonile kirja vormis arvamuse.

Komisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 
käesoleva kirja lisas esitatud ettepanekud.

Lugupidamisega

Petra De Sutter
Esimees

Lisa: Ettepanekud

ETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et liidu 2021. aasta eelarve on mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 
raames esimene eelarve;

B. arvestades, et parlament on olnud valmis pidama uue mitmeaastase finantsraamistiku 
üle läbirääkimisi alates 2018. aasta novembrist, kuid nõukogu ei ole siiani pidanud 
parlamendiga täiemahulisi läbirääkimisi, arvestades, et võimalus kokkuleppele jõuda 
on pidevalt kahanemas;

C. arvestades, et siseturg on algusest peale olnud liidus oluline majanduskasvu, 
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konkurentsivõime ja tööhõive edendaja, mis on võimaldanud inimestel, kaupadel, 
teenustel ja kapitalil liidus vabamalt liikuda, loonud uusi võimalusi ja mastaabisäästu 
Euroopa ettevõtjatele, eelkõige mikro-, väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele 
(VKEd), aidanud luua töökohti ja pakkunud tarbijatele suuremat valikut madalamate 
hindadega, tagades samal ajal tarbijakaitse ning pakutavate toodete ja teenuste kõrge 
kvaliteedi; arvestades, et siseturg on keskne element üleminekul ressursi- ja 
energiatõhusale säästvale majandusele, et reageerida kliimamuutuste kasvavale 
survele; arvestades, et ühtse turu väljakujundamine peaks jääma üheks 2021. aasta 
eelarve prioriteediks;

D. arvestades, et digitaalset ühtset turgu tuleks pidada üldise ühtse turu üheks 
põhielemendiks, mille tulemuslik rakendamine on ühtse turu kui terviku tõhusa 
toimimise vältimatu eeltingimus, millest saavad kasu nii kodanikud kui ka ettevõtjad;

1. väljendab heameelt eelarve III jao Euroopa Parlamendi raportööri 2021. aasta 
eesmärgi üle eraldada ühtse turu programmile 883 miljonit eurot (2018. aasta 
hindades), mis vastab parlamendi ettepanekule järgmise mitmeaastase 
finantsraamistiku (2021–2027) kohta ja mis seisneb ühtse turu klastri kulude 
märkimisväärses suurenemises peaaegu poole võrra (st 48,5 % 2018. aasta hindades) 
võrreldes komisjoni ettepanekuga, võttes arvesse selle programmi eeldatavat 
kuluprofiili, mis näitab selgelt selle programmi tähtsust; rõhutab vajadust säilitada 
eelseisvatel läbirääkimistel need assigneeringute proportsioonid; väljendab pettumust 
seoses Euroopa Ülemkogu eesistuja esitatud aastaid 2021–2027 hõlmava mitmeaastase 
finantsraamistiku ja omavahendite süsteemi muudetud läbirääkimispaketiga, millega 
vähendatakse ühtse turu programmi assigneeringuid hinnanguliselt 57,1 %;

2. nõuab tungivalt, et liikmesriigid säilitaksid uue ühtse turu programmi1 jaoks kõrged 
kulukohustuste tasemed (sealhulgas endised COSME programmi meetmed), millega 
käsitletakse ühtse turu killustatust, suurendatakse tarbijate mõjuvõimu ja kaitstakse neid 
ning võimaldatakse mikro-, väikestel ja keskmise suurusega ettevõtjatel (VKEdel) täiel 
määral ära kasutada hästi toimivat ühtset turgu, mis on Euroopa majanduse arenguks 
hädavajalik, keskendudes samal ajal jätkusuutlikkusele; 

3. väljendab heameelt komisjoni teatiste „Euroopa digituleviku kujundamine“ ja „Euroopa 
andmestrateegia“ üle ning komisjoni valge raamatu üle, mis käsitleb tehisintellekti, 
kuna kõik kolm algatust sisaldavad olulisi mõtteid tarbijakaitse ja ühtsel turul 
tegutsevate ettevõtjate jaoks ühtlustatud eeskirjade kohta; rõhutab, kui oluline on 
komisjoni digitaalsete algatuste piisav rahastamine mitmeaastase finantsraamistikuga 
seotud programmide osana;

4. väljendab heameelt komisjoni poolt Euroopa rohelise kokkuleppega seoses esitatud uute 
algatuste üle, eelkõige seoses tarbijate võimestamisega keskkonnasäästlikule 
majandusele üleminekuks, kuna tarbijate säästvatele tarbimisharjumustele 
pühendumuse edendamine on rohelise kokkuleppe prioriteetide saavutamiseks keskse 
tähtsusega; rõhutab, kui oluline on suurendada tarbijate teadlikkust ja suunata 
rahastamine säästvat tarbimist edendavatesse meetmetesse ühtse turu programmi 
(mitmeaastase finantsraamistiku) tulevase tarbijapoliitika osana;

1 COM(2018) 441 final.
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5. rõhutab, et ulatuslike säästvate tarbimisharjumuste saavutamiseks on ühtse turu 
eeskirjad võtmetähtsusega, et stimuleerida selliste toodete ja teenuste, protsesside ja 
ärimudelite kasutamist, mille eesmärk on saavutada ringlus jätkusuutlikkuse ja 
kestlikkuse nõuete kaudu kooskõlas Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärkidega; tuletab 
meelde, et meie majanduse jätkusuutlikkusele ülemineku toetamiseks ja ühtlasi meie 
konkurentsivõime säilitamiseks tuleks ühtse turu programmi (mitmeaastase 
finantsraamistiku) kaudu tagada sihtotstarbeliste meetmete piisav rahastamine;

6. nõuab lisavahendite eraldamist ühtse digivärava täielikuks rakendamiseks, kuna sellega 
seoses võib esineda mitmes liikmesriigis viivitusi; märgib, et e-valitsuse programmid, 
mille eesmärk on avaliku halduse ajakohastamine ja avalike teenuste digiteerimine, 
pakuvad lisaväärtust kõigile ühtse turu osalistele, eelkõige kodanikele ja ettevõtjatele; 
tuletab meelde vajadust eraldada piisavalt vahendeid selles valdkonnas ambitsioonikate 
projektide käivitamiseks;

7. tuletab meelde, et tarbijakaitse on ELi kodanikele suunatud poliitika üks olulisemaid 
valdkondi, mis toetab eelkõige haavatavas olukorras olevaid tarbijaid; rõhutab pidevat 
vajadust parandada tarbijapoliitikat, pidades eelkõige silmas esilekerkivaid probleeme 
nii digitaal- kui ka füüsilistes valdkondades, piisava rahastamise ja kehtivate sätete 
jõustamise kaudu, mille eesmärk on eelkõige võidelda ühtsel turul ebaausate 
kaubandustavade vastu;

8. rõhutab, et ühtse turu eeskirjade tõhusal jõustamisel on tarbijakaitsepoliitikas oluline 
roll, tagades, et tarbijatele pakutakse ohutuid ja nõuetele vastavaid tooteid ja teenuseid 
nii internetis kui ka väljaspool seda; rõhutab vajadust turujärelevalveasutuste tihedama 
koostöö järele ELi tasandil ja vajadust tugevdada olemasolevat raamistikku; nõuab 
seetõttu sellele valdkonnale ühtse turu programmi (mitmeaastase finantsraamistiku) 
raames spetsiaalset rahastamist;

9. rõhutab, kui oluline on suurendada kulukohustuste assigneeringuid tolliliidu 
ajakohastamiseks, liidu tolliseadustiku rakendamise toetamiseks ja elektrooniliste 
tollisüsteemide arendamiseks; märgib, et ühtse turu poliitika klastris on ette nähtud 
assigneeringud ainult programmi „Toll“ rahastamiseks, kuid on siiski seisukohal, et 
sellesse klastrisse tuleks lisada ka tollikontrolli rahastamisvahendi2 rahastamine; 
rõhutab samal ajal, et Euroopa Ülemkogu eesistuja poolt programmi „Toll“ ja 
tollikontrolli seadmete rahastamisvahendi kohta esitatud ettepanekus ette nähtud 31 % 
suurused kärped seavad ohtu mõlema programmi eesmärkide saavutamise;

10. on mures, et kui nõukogu ei jõua läbirääkimispositsiooni suhtes kokkuleppele, võib see 
lükata edasi läbirääkimisi Euroopa Parlamendiga ja tuua kaasa ohu, et 2021. aastal 
algama pidavate programmide, eelkõige uue ühtse turu programmi, samuti programmi 
„Toll“ ja tollikontrolli rahastamisvahendi (mis ei ole mitte olemasoleva programmi jätk, 
vaid uus algatus) jõustumine võib edasi lükkuda.

2 COM(2018) 442 final.
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TRANSPORDI- JA TURISMIKOMISJONI KIRI

Johan Van Overtveldt
Esimees
Eelarvekomisjon
BRÜSSEL

Teema: Arvamus 2021. aasta eelarvemenetluse suuniste kohta – III jagu 
(2019/2213(BUD))

Austatud esimees

Transpordi- ja turismikomisjonile tehti kõnealuse menetluse raames ülesandeks esitada 
arvamus Teie komisjonile. Transpordi- ja turismikomisjoni koordinaatorid otsustasid 
23. märtsil 2020. aastal esitada arvamuse kirja vormis.

Transpordi- ja turismikomisjon palub eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 
järgmised ettepanekud.

Lugupidamisega

((allakirj.)) Karima Delli

ETTEPANEKUD

1. nõuab ELi transpordisektorile mahukat eelarvet, milles võetakse arvesse ELi 
transpordi- ja turismipoliitikaga seotud esilekerkivaid probleeme ja võimalusi ning 
praeguseid poliitilisi prioriteete;

2. rõhutab, et ELi transpordipoliitika on oluline Euroopa majandusliku, sotsiaalse ja 
keskkonnaalase arengu ning selle kestlikkuse jaoks ning kõigi ELi piirkondade 
territoriaalse ligipääsetavuse ja ühendatuse tagamiseks; nõuab seetõttu tungivalt, et 
ELi transpordipoliitikale eraldataks vajadustele vastav ja piisav rahasumma, et 
arendada kestlikke transpordiliike ning tagada Euroopas (sealhulgas 
äärepoolseimates, saarelistes ja ebasoodsas olukorras olevates geograafilistes 
piirkondades) majanduskasv, töökohad ja konkurentsivõime; rõhutab, kui tähtis on 
teha lisainvesteeringuid teadusuuringute ja innovatsiooni ning sotsiaalse ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse valdkonnas, et lahendada keskkonnaprobleeme ning 
suurendada ja tugevdada piiriülest ja piirkondadevahelist ühendatust;

3. rõhutab, et 2021. aasta eelarve peaks kajastama prioriteete, mille Euroopa Parlament 
esitas oma 14. novembri 2018. aasta resolutsioonis mitmeaastase finantsraamistiku 
kohta, ning et see peab tagama vajalikud rahalised vahendid nii praeguse 
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mitmeaastase finantsraamistiku alusel alustatud projektidele kui ka 2021.–
2027. aasta mitmeaastasel finantsraamistikul põhinevatele uutele projektidele; 
kordab seetõttu, kui tähtis on näha ette hädaolukorrakava, et kaitsta toetusesaajaid 
ja tagada projektide jätkamine ka juhul, kui praegust mitmeaastast 
finantsraamistikku tuleb pikendada pärast 2020. aastat;

4. on veendunud, et ELi transpordivaldkonna rahastamine tuleb sellele vastavalt viia 
kooskõlla Euroopa rohelise kokkuleppe regulatiivsete nõuetega ning et tuleks tagada 
selle täielik kooskõla Pariisi kokkuleppega; rõhutab seetõttu, et programmi 
„Horisont 2020“ transpordivaldkonna portfelli, programmide ja ühisettevõtete 
puhul, mille abil neid eesmärke saavutatakse, on ülimalt oluline tagada 
kõrgetasemeline rahastus ning rahaliste vahendite tulemusspõhine ja tõhus 
kasutamine; rõhutab, kui tähtsad on CO2 heite vähendamise, digiülemineku ja 
õiglase ülemineku valdkonna projektid ja programmid;

Transpordi tähtsus Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärkide saavutamisel

5. kordab, et transport peab aitama kaasa 2050. aastaks kliimaneutraalsuse 
saavutamisele, mis nõuab tohutuid rahalisi investeeringuid, ja see ei tohi kahjustada 
Euroopa tööstuse üldist konkurentsivõimet maailmaturul;

6. rõhutab seetõttu, et transpordiprojektide asjakohane rahastamine aitab oluliselt 
kiirendada üleminekut kestlikule, ohutule, arukale, koostalitlusvõimelisele ja 
taskukohasele liikuvusele niisuguste meetmete abil, mis põhinevad uuel 
tehnoloogial ning aitavad edendada mitmeliigilist transporti, arendada 
automatiseeritud ja ühendatud mitmeliigilist liikuvust ning suurendada kestlike 
alternatiivkütuste, sealhulgas laadimispunktide tootmist ja kasutuselevõttu;

7. rõhutab, kui oluline on, et Euroopa rohelise kokkuleppega kaasneks õiglane, kaasav 
ja mittediskrimineeriv üleminek, et tagada transpordisektori ettevõtjate, VKEde ja 
tööjõu kohanemisvõime ning toetada kõige enam mõjutatud piirkondi ja kogukondi; 
peab oluliseks seda kohanemisprotsessi nõuetekohaselt rahastada ning näha 
sealhulgas ette stiimulid kestlike investeeringute tegemiseks ning sektori töötajatele 
koolituse pakkumiseks ja uue oskusteabe andmiseks, mida on vaja seoses uute 
tööalaste väljavaadete, nõuete ja oskustega;

8. rõhutab, et avalikul transporditeenusel on keskne tähtsus keskkonna, kliima ja 
majanduse seisukohast kestliku ühiskonna edendamisel ning võitluses sotsiaalse 
tõrjutuse vastu ning niisuguse negatiivse suundumuse vastu, milleks on 
rahvastikukadu eraldatud piirkondades, kus asustus on hõre; nõuab sellega seoses 
transporditaristule ning avaliku transporditeenuse ja säästva liikuvuse edendamiseks 
ette nähtud toetuse suurendamist; 2021. aasta eelarve peaks toetama ühtse 
mitmeliigilise piletimüügisüsteemi rakendamise tegevuskava koostamist; soovitab 
korraldada uuringud, milles hinnatakse tasuta avaliku transporditeenuse süsteemide 
mõju sellistele teguritele nagu varieeruvad reisijate arvud, sõiduajad, 
liiklusõnnetuste ja -ohvrite arv ning mõju kliimamuutustele;

Juhtprogrammide edendamine
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9. rõhutab, kui oluline on suurendada selliste juhtprogrammide eelarvet, mis on ELi 
eesmärkide saavutamise seisukohast eriti olulised: 

– rõhutab Euroopa ühendamise rahastu keskset rolli sellise üleeuroopalise 
transpordivõrgu (TEN-T) arendamise edendamisel, mis on suure jõudlusega, 
kestlik ning transpordi, energeetika ja digitaalteenuste taristu valdkonnas 
omavahel ühendatud, ning Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärkide 
saavutamisel; kordab, et TEN-T kiire väljakujundamine aitab 
märkimisväärselt kaasa ELi sotsiaal-majandusliku ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse parandamisele ning ELi CO2 heite vähendamise eesmärkide 
edendamisele; nõuab seetõttu, et 2021.–2027. aasta mitmeaastases 
finantsraamistikus suurendataks Euroopa ühendamise rahastu 
transpordieelarvet ja et seda võetaks arvesse ka selle 2021. aasta eraldise kohta 
tehtavas otsuses, milles arvestatakse täiel määral ka liikmesriikide taristu 
arengu erinevusi; tuletab meelde, et Euroopa ühendamise rahastu kulutuste 
lühikeses, keskpikas ja pikas perspektiivis kavandamisel tuleks võtta arvesse 
tulemustele orienteeritud lähenemisviisi ning püüda saavutada ELi 
lisaväärtust; peab kahetsusväärseks mitmes liikmesriigis tööde lõpuleviimisel 
esinevaid viivitusi, eelkõige piiriüleste projektide puhul; 

– nõuab, et programmi „Horisont 2020“ eelarvet suurendataks alates 
2021. aastast 120 miljardi euroni (2018. aasta hindades) ja et sellele vastavalt 
suurendataks ka kõnealuse programmi arukate linnade ja integreeritud 
transpordi komponendi eelarvet;

Olemasoleva poliitika säilitamine

10. tuletab meelde, et ühtekuuluvuspoliitika raames transporditaristu rahastamisega 
tuleks püüda täita aluslepingus sätestatud ELi majandusliku, sotsiaalse ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse eesmärk; rõhutab ELi transpordipoliitika ja 
investeeringute olulist rolli ELis territoriaalse, sotsiaalse ja majandusliku 
ühtekuuluvuse edendamisel ja tugevdamisel; nõuab seetõttu TEN-T rahastamise 
säilitamist ühtekuuluvuspoliitika osana, mis hõlmab ka teiseste, piirkondlike ja 
kohalike ühenduste arendamise ja ajakohastamise toetamise komponenti;

Sihtotstarbeline eraldis kestlikule turismile

11. on veendunud, et turismisektor on transpordisektoriga väga tihedalt seotud; kordab 
jõuliselt oma üleskutset luua kestliku turismi jaoks eraldi ja sihtotstarbeline 
eelarverida, et paremini kajastada taristu ja turvalisusega seotud praeguseid ja 
tulevasi vajadusi, turismi kui suuruselt neljanda eksporditööstuse tähtsust ELi 
majanduses ning selle rolli konkurentsivõime, tööhõive ja sotsiaalse heaolu 
arendamisel;

Uute algatuste rahastamine

12. toetab InvestEU fondi kestliku taristu eraldise suurendamist 14 miljardi euroni 
(2018. aasta hindades) aastateks 2021–2027 ja asjakohast eraldist 2021. aasta 
eelarves;
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13. rõhutab, kui oluline on lihtsam ja tõhusam omavahendite süsteem, mis suudab 
oluliselt vähendada kogurahvatulul põhinevate osamaksete osakaalu ja tagada ELi 
kulutuste piisava rahastamise;

Ametid ja Euroopa partnerlused

14. rõhutab ametite ja Euroopa partnerluste tähtsat rolli transpordisektori 
tulemuslikkuse ja ohutuse parandamisel ning transpordisektori heitkoguste 
vähendamise edendamisel, mille aluseks on tehnoloogilised edusammud ja normid; 
on seisukohal, et merendussektori Euroopa partnerluse loomine on väga tähtis 
selleks, et edendada kõnealuse transpordiliigiga seotud teadusuuringuid ja 
innovatsiooni; juhib tähelepanu sellele, kui oluline on, et need ametid ja 
ühisettevõtted saaksid piisavalt rahalisi vahendeid ja töötajaid ning et nende 
juhtimine oleks tulemuslik, et tagada nende ülesannete täielik täitmine; kutsub 
komisjoni üles jälgima aktiivsemalt ametite finants- ja haldusjuhtimist, eelkõige 
seoses huvide konfliktidega;

15. rõhutab eelkõige Euroopa Liidu Raudteeameti (ERA) ja ühisettevõtte Shift2Rail 
otsustavat rolli lõpliku maanteetranspordilt raudteetranspordile ülemineku 
saavutamisel; rõhutab, et ühisettevõttel Shift2Rail on keskne roll tehniliste takistuste 
kõrvaldamisel ja koostalitlusvõime edendamisel eesmärgiga muuta lõpuks 
raudteetransport odavamaks, tõhusamaks ja atraktiivsemaks ning aidata seeläbi 
kaasa õnnetuste ja CO2 heite vähendamisele;

16. rõhutab eelkõige ühisettevõtete Clean Sky 2 ja SESAR ning Euroopa Liidu 
Lennundusohutusameti (EASA) rolli reisija kohta tekkiva CO2 heite vähendamisel; 
rõhutab ühisettevõtte Clean Sky 2 väga häid tulemusi ja olulist rolli selliste 
keskkonnahoidlike tehnoloogiate kiire arengu tagamisel, mille eesmärk on 
parandada ohutust ning vähendada CO2 ja kasvuhoonegaaside heidet ning 
õhusõidukite tekitatava müra taset; nõuab, et EASA kaasataks rohkem kõnealuse 
kahe ettevõtte tehtavate teadusuuringute järelevalvesse ning et kiiresti võetaks 
kasutusele keskkonnamärgistusprogramm, milles kasutatakse ära EASA 
sertifitseerimistehnoloogiaalast pädevust; rõhutab, et kiiremas korras tuleb 
edendada ühendatust ja suurendada tõhusust Euroopa õhuruumi killustatuse 
vähendamisega algatuste abil, mille eesmärk on suurendada lennuliikluse ohutust 
ning vähendada selles esinevaid hilinemisi ja selle keskkonnamõju;

17. tunneb heameelt selle üle, et Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA) toetab 
otseselt liikmesriikide jõupingutusi keskkonnaalaste õigusaktide rakendamisel ning 
pakub abi merereostuse vastu võitlemisel ja heite seirel; on veendunud, et 
lisavahendite eraldamise korral võib amet täita olulist ülesannet, milleks on toetada 
liikmesriike laevandusega seotud keskkonnariskide maandamisel ja 
merendussektori kestlikkuse parandamisel.
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REGIONAALARENGUKOMISJONI KIRI

Johan VAN OVERTVELDT
eelarvekomisjoni esimees
WIE 05U012
BRÜSSEL

Teema: Arvamus 2021. aasta eelarvemenetluse suuniste kohta – III jagu – 2019/2213 
(BUD))
Austatud hr Van Overtveldt

Regionaalarengukomisjonile tehti kõnealuse menetluse raames ülesandeks esitada Teie 
komisjonile arvamus. Regionaalarengukomisjon otsustas oma arvamuse esitada kirja vormis.

* * *

Arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 174 kohaselt tunnustatakse 
majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust liidu harmoonilise arengu 
põhielementidena, ning et mitmeaastane finantsraamistik peaks seda ELi eesmärki täielikult 
toetama;

rõhutab, et ELi 2021. aasta eelarve on mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 raames 
esimene ELi eelarve ning see peaks andma selge sõnumi ja näitama selgelt parlamendi 
seisukohta järgmiseks seitsmeks aastaks, kajastama liidu poliitilisi prioriteete ning tagama 
majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust toetavate ja tõhustavate ELi 
programmide rakendamise; tuletab meelde, et need programmid ja poliitikameetmed toetavad 
ja soodustavad märkimisväärselt kestlike lahenduste leidmist, et tagada majanduskasv, 
investeeringud ja konkurentsivõime, aga ka ohutud ja turvalised töö- ja elutingimused 
kodanikele, sealhulgas võrdsed võimalused ja mittediskrimineerimine;

on seisukohal, et ühtekuuluvus- ja regionaalarengu poliitika raames tehtud investeeringutel on 
kogu Euroopa Liidus rahastamise osakaalu aspektist väga suur lisaväärtus; ning nad aitavad 
kaasa selliste ELi prioriteetide ja eesmärkide saavutamisele nagu roheline kokkulepe, 
innovatsioon ja digimajandus; rõhutab, et kestlik areng, majanduskasv ning pidev püüdlemine 
üldise ja kaasava ühtekuuluvuse suunas on Euroopa Liidu olemasolu üld- ja põhieesmärgid, 
vähendades erinevusi ja ebavõrdsust Euroopa liikmesriikides ja piirkondades;

kordab, et nende eesmärkide saavutamiseks on vaja piisavaid rahalisi vahendeid, aga ka 
kaugelevaatavat, õiglast, sujuvat ja kaasavat üleminekut ning kliimaneutraalset Euroopat; 
tuletab sellega seoses meelde ühtekuuluvuspoliitika panust teadus- ja innovatsioonitegevusse, 
mis soodustab kõrgtehnoloogia siiret; märgib, et õiglase ülemineku fondi tuleb kohandada 
piisavate rahaliste vahendite abil, nii et kedagi ei jäetaks kõrvale ja seda saaks liikmesriikides 
tõhusalt rakendada, et kaitsta kodanikke söe- ja saastatud tööstuspiirkondades, aga ka saartel 
ja äärepoolseimates piirkondades, mis on kliimamuutuste suhtes kõige haavatavamad; rõhutab 
sellega seoses vajadust kindlustada rahalised vahendid juba 2021. aastaks, tagades, et ei 
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kahjustata nn traditsioonilisi ja põhilisi poliitikavaldkondi, nagu ühtekuuluvus ja ühine 
põllumajanduspoliitika; kordab ka oma nõudmist hädaolukorra lahendamise kava järele, et 
tagada rahastamise järjepidevus juhul, kui praegust mitmeaastast finantsraamistikku on vaja 
pärast 2020. aastat pikendada; nõuab, et komisjon esitaks sellise kava viivitamata, et vältida 
viivitusi uute programmide käivitamisel ning tagada toetusesaajatele sujuv ja pidev toetus;

märgib, et Covid-19 ülemaailmse leviku majanduslik mõju 2020. aastal toob tõenäoliselt kaasa 
uued majanduslanguse perioodid rohkem kui ühes liikmesriigis, mistõttu tuleks selleks eraldada 
ELi 2021. aasta eelarves erakorralised rahalised vahendid.

Lugupidamisega

Younous Omarjee
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PÕLLUMAJANDUSE JA MAAELU ARENGU KOMISJONI KIRI

Johan Van Overtveldt
Esimees
Eelarvekomisjon
BRÜSSEL

Teema: Arvamus 2021. aasta eelarvemenetluse suuniste kohta – III jagu  (2019/2213 
(BUD))

Austatud hr Van Overtveldt

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonile tehti kõnealuse menetluse raames ülesandeks 
esitada arvamus Teie komisjonile. Komisjon otsustas oma 22. jaanuari 2020. aasta koosolekul 
esitada arvamuse kirja vormis.

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon arutas küsimust 26. märtsil kirjaliku menetluse 
teel. Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

Lugupidamisega

(allkiri) Norbert Lins

ETTEPANEKUD

A. arvestades, et 2021. aasta peaks olema järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 
rakendamise esimene aasta, ning arvestades, et komisjon teeb ettepaneku uue 
eelarvestruktuuri kohta; 

B. arvestades, et komisjon on teinud ettepaneku vaadata läbi ühine põllumajanduspoliitika 
(ÜPP), mis hõlmab kolme eri seadusandlikku ettepanekut, ning arvestades, et hiljuti 
reformitud ÜPP ei jõustu peaaegu kindlasti 2021. aastal;

C. arvestades, et komisjon on teinud ettepaneku võtta vastu määrus, millega kehtestatakse 
teatavad üleminekusätted Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) ja 
Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) antava toetuse kohta seoses nende 
vahendite ja kohaldamisega 2021. aastal;

D. arvestades, et põllumajanduse ja maaelu arengu valdkond jääb suurimaks eelarvekulude 
osaks, sest erinevalt enamikust muudest sektoritest asendavad liidu tasandi kulutused 
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suures osas riiklikke kulutusi; arvestades, et on oluline tagada, et kõiki Euroopa 
rohelisest kokkuleppest tulenevaid uusi nõudmisi põllumajandussektorile toetatakse 
piisavalt täiendavate eelarvevahenditega;

1. palub komisjonil teha ettepanek sellise eelarvestruktuuri kohta, mis on kooskõlas 
ühtsuse, kõikehõlmavuse, aastasuse ja sihtotstarbelisuse üldpõhimõtetega ning eelkõige 
läbipaistvuse ja usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtetega, et võimaldada 
parlamendil täielikult kasutada oma kontrollivolitusi; nõuab seetõttu tungivalt, et 
komisjon teeks ettepaneku põllumajanduse ja maaelu arengu eelarvestruktuuri kohta, 
mis oleks piisavalt üksikasjalik, nagu see on praeguse mitmeaastase finantsraamistiku 
puhul;

2. märgib, et ühisel põllumajanduspoliitikal on koos muude liidu poliitikavaldkondadega 
rohelise kokkuleppe eesmärkide täitmisel oluline roll;

3. kordab Euroopa Parlamendi seisukohta, et ÜPP eelarve tuleks säilitada vähemalt 
praegusel tasemel, võttes eelkõige arvesse uusi nõudmisi, mis sellele esitatakse, et 
aidata kaasa liidu kliima- ja bioloogilise mitmekesisuse eesmärkide saavutamisele 
kooskõlas Pariisi kokkuleppega, samuti toiduga kindlustatuse, majanduskasvu, 
territoriaalse ja sotsiaalse tasakaalu, tervise- ja majanduskriiside, volatiilsuse või 
sulgemise ohus olevate turgude ning muude toiduga kindlustatust mõjutavate tegurite 
valdkonnas;

4. kutsub komisjoni üles võtma oma 2021. aasta eelarveprojekti käsitlevas ettepanekus ja 
sellele järgnevas muutmisaktis arvesse 2021. aasta üleminekumeetmete suhtes 
saavutatava poliitilise kokkuleppe tulemust (COM(2019)0581, 2019/0254(COD)); 
kutsub lisaks liikmesriike üles eraldama õigeaegselt piisavalt vahendeid liidule 
esitatavate andmete ja näitajate kvaliteedi jätkuvaks parandamiseks, et täielikult järgida 
tulemustele suunatud eelarvepoliitikat; rõhutab, et ÜPP nõuetekohaseks hindamiseks on 
vaja kvaliteetseid andmeid ja näitajaid;

5. nõuab liikmesriikidelt tungivalt, et nad lahendaksid demograafilise ja 
põlvkonnavahetuse puudumise probleemi, millega põllumajandussektor silmitsi seisab, 
ning nõuab ka piisavaid toetusmeetmeid noortele põllumajandustootjatele ja soolist 
võrdõiguslikkust maapiirkondades;

6. nõuab taas, et kõik varasematel aastatel põllumajanduse sihtotstarbelistest tuludest või 
rikkumistega seotud tagasimaksetest liidu eelarvesse laekuvad tulud jääksid sellesse 
valdkonda;

7. tuletab meelde vajadust eraldada märkimisväärne osa programmi „Euroopa horisont“ 
vahenditest põllumajanduslikule toidutööstusele, eelkõige strateegia „talust toidulauani“ 
laiemas kontekstis; on veendunud teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni 
tähtsuses selles sektoris ning selle tagamises, et teadus- ja innovatsioonitegevuse 
tulemused jõuaksid põllumajandusettevõtte tasandini; toetab selle programmi 
assigneeringute suurendamist, et tagada liidus ohutu ja kvaliteetne toit ning 
uuenduslikud põllumajandusvormid;

8. nõuab käimasolevate ja uute katseprojektide ja ettevalmistavate meetmete toetamist ka 
edaspidi.
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KULTUURI- JA HARIDUSKOMISJONI KIRI

Johan Van Overtveldt
Esimees
Eelarvekomisjon
BRÜSSEL

Teema: Arvamus 2021. aasta eelarvemenetluse suuniste kohta, III jagu (2019/2213 
(BUD))

Austatud esimees

Kultuuri- ja hariduskomisjonile tehti kõnealuse menetluse raames ülesandeks esitada arvamus 
Teie komisjonile. 

Sooviksin esitada kultuurikomisjoni nimel ja tehes tihedat koostööd kultuurikomisjoni (2021. 
aasta eelarve) raportööri Romeo Franziga 2021. aasta eelarve kohta järgmised ettepanekud. 
Nimetatud ettepanekuid tuleks käsitada kultuurikomisjoni kaastööna eelarvekomisjoni 
koostatavatesse 2021. aasta eelarvemenetluse suunistesse. 

Lugupidamisega

Sabine Verheyen

ETTEPANEKUD

1. Kinnitab veel kord noorte, kodakondsuse, hariduse ja kultuuri valdkonna programmide 
olulisust ja seda, et tuleb leida vajalikud rahalised vahendid kodanike ootuste ja nendele 
programmidele seatud ambitsioonikate eesmärkide täitmiseks; usub, et Euroopa 
tuleviku nimel on väga vaja rahastamist asjakohaselt suurendada, kuna see võimaldaks 
programmi eelistest osa saada rohkematel osalistel, eriti neil, kellel on väiksemad 
võimalused; on seisukohal, et kultuuri-, haridus- ja loomeprogrammide abil on võimalik 
tugevdada nii nende sotsiaalseid eesmärke (pöörates erilist tähelepanu kaasamisele ja 
geograafilisele tasakaalule) kui ka panustada liidu eesmärgi – tegelda muu hulgas 
selliste ülemaailmsete proovikividega nagu kliimamuutus ja digiüleminek – täitmisse; 
nõuab, et 2021. aasta eelarve oleks märkimisväärselt suurem kui 2020. aasta eelarve, 
millele järgneks iga-aastaste eraldiste lineaarne ja järkjärguline kasv, et laiendada 
juurdepääsu alates esimesest aastast ning hoida ära ebaproportsionaalne kasv ja 
kasutuselevõtuprobleemid 2021.–2027. aasta mitmeaastase finantsraamistiku viimastel 
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aastatel; nõuab tungivalt, et komisjon esitaks hädaolukorrakava, et tagada kõigi liidu 
rahastamisprogrammide jätkuv rahastamine alates 2021. aasta algusest juhul, kui 
mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimisi ei õnnestu 2020. aasta lõpuks lõpule viia; 
tuletab meelde, et kliimamuutustest tingitud ühiskondlikele väljakutsetele tuleb suurt 
tähelepanu pöörata ning programmile „Erasmus+“, Euroopa solidaarsuskorpusele ja 
programmile „Loov Euroopa“ eraldatud eelarve peab olema kooskõlas nende 
programmide poliitiliste ambitsioonidega ning soodustama kestlikku arengut ja 
keskkonnalast üleminekut; toonitab, et haridus ja kultuur on kesksed soolist 
võrdõiguslikkust kujundavad ja edendavad valdkonnad, ja nõuab seetõttu soolise 
võrdõiguslikkuse süvalaiendamise ja soo aspekti arvestava eelarvestamise põhimõtete 
kaasamist kõigisse programmidesse ja ühiskondlike väljakutsete lahendamisse;

2. tuletab meelde asjaolu, et programm „Erasmus+“ on juhtiv programm õppega seotud 
liikuvuse edendamiseks igas vanuses ja kõigisse sotsiaalsetesse rühmadesse kuuluvate 
inimeste seas, kusjuures taotluste arv ületab kaugelt olemasolevaid rahalisi vahendeid; 
toonitab, et programm „Erasmus+“ on Euroopa edulugu, sest see toob inimesed kokku, 
arendab suhtlus- ja tööoskusi, edendab kultuuridevahelist õpet ja toetab tõelist 
Euroopasse kuulumise tunnet; kordab seetõttu, et 2021. aasta eelarve peab olema 
kooskõlas nõudega kolmekordistada programmi „Erasmus+“ eelarvet mitmeaastase 
finantsraamistiku (2021–2027) raames; toonitab, et kodakondsuse, noorte, hariduse ja 
kultuuri valdkonna uued algatused, nt Euroopa ülikoolide algatus ja uus Erasmuse 
programm, võivad aidata kaasa Euroopa tulevikku puudutavatele aruteludele ja 
avaldada tegelikku mõju kodanike elule ning mõjutada ka seda, millisena nad liitu 
tajuvad; toonitab siiski, et parlamendipoolne toetus uutele algatustele sõltub sellest, 
milliseks kujunevad programmide eelarvete lõplikud summad; tuletab sellega seoses 
meelde, et uuteks algatusteks on vaja uusi rahalisi vahendeid;

3. rõhutab programmi „Loov Euroopa“ väärtust liidu audiovisuaal-, loome-, ja 
kultuurisektorite toetamisel; tuletab meede asjaolu, et see programm oli väga 
alarahastatud, mis kajastus käimasoleva programmi jätkuvalt halbades rahastamise 
edukuse määrades, eriti kultuuri tegevussuunas; toonitab, et rahastamist tuleb oluliselt 
suurendada, et täita programmi eesmärgid ja kodanike ootused; tuletab meelde asjaolu, 
et 2021. aasta eelarves tuleb arvestada vajadusega kahekordistada programmi „Loov 
Euroopa“ rahastamist mitmeaastase finantsraamistiku (2021–2027) raames; kutsub 
komisjoni üles parandama oma väliskommunikatsiooni strateegiat ja seeläbi kodanike 
juurdepääsu liidu tegevust puudutavale teabele; kordab, et komisjon peab kaaluma uute 
meetodite ja vahendite kasutamist liidu küsimusi puudutavas kommunikatsioonis; 
kutsub seetõttu komisjoni üles mitmekesistama veelgi teabevahendeid, mida 
multimeedialahenduste raames praegu kasutatakse ja edendatakse;

4. on seisukohal, et Euroopa solidaarsuskorpus on peamine vahend kodanikuaktiivsuse 
edendamisel kogu liidus ja liidu kodakondsuse tugevdamisel; nõuab, et Euroopa 
solidaarsuskorpuse 2021. aasta eelarve oleks kooskõlas arvukate ootustega, mida see on 
noorte hulgas üle kogu Euroopa tekitanud, eelkõige vabatahtlikus tegevussuunas; nõuab 
piisavate rahaliste vahendite eraldamist, et katta suur nõudlus vabatahtliku tegevuse 
võimaluste järele;

5. toonitab programmi „Kodanike Euroopa“ edukust ja selle tähtsust liitu kuuluvuse tunde 
edendamisel ning kodanike demokraatliku kodanikuaktiivsuse soodustamisel ning 
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kodanike kaasamisel liidu tegevusse; kordab, et uue kodanike, võrdõiguslikkuse, 
õiguste ja väärtuste programmi kodanike kaasatuse ja osalemise tegevussuuna 
rahastamist tuleb oluliselt suurendada, ning tuletab meelde, et selle osakaal kogu 
programmi eelarves peab olema 27,26 %;

6. tunneb muret COVID-19 pandeemiast tingitud kriisi põhjustatud olukorra üle; nõuab, et 
komisjon võtaks kõik vajalikud meetmed kultuuri ja hariduse valdkonnas liidu 
programmidest toetuse saajate kaitseks; toonitab, et kriisist rängalt tabatud 
loomesektorile tuleb anda lisatuge; kutsub komisjoni üles töötama välja liikmesriikide 
kooskõlastatud lahendus piisavate investeeringute tegemiseks kultuuri, hariduse, noorte 
ja kodakondsuse valdkonda pärast COVID-19 pandeemiakriisi eesmärgiga hoida ära 
sarnane olukord nagu 2009. aasta finants- ja majanduskriisi järel, mil nende 
valdkondade avaliku sektori kulutused liidus järsult vähenesid.
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KODANIKUVABADUSTE, JUSTIITS- JA SISEASJADE KOMISJONI KIRI

Johan Van Overtveldt
Esimees
Eelarvekomisjon
BRÜSSEL

Teema: Arvamus 2021. aasta eelarve koostamise üldsuuniste kohta, III jagu – 
Komisjon (2019/2213(BUD))

Austatud esimees

Kooskõlas 19. märtsi 2020. aasta kirjaliku menetluse kaudu tehtud otsusega paluti 
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil esitada Teie komisjonile eelarve 
koostamise suuniste menetluse kohta arvamus. 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse (2021. aasta eelarve koostamise üldsuuniste kohta, III jagu – 
Komisjon) järgmised ettepanekud:

Lugupidamisega

(allkiri) Juan Fernando López Aguilar

ETTEPANEKUD

– võttes arvesse valitsustevahelise kliimamuutuste rühma (IPCC) 8. oktoobri 2018. aasta 
eriaruannet 1,5 °C globaalse soojenemise kohta1,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi „ELi toimimise leping“) 
artiklit 314,

– võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta 
määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid 
finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, 

1 https://www.ipcc.ch/sr15/ 

https://www.ipcc.ch/sr15/
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(EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, 
(EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse 
kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)2,

– võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, 
millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–20203,

– võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning 
usaldusväärse finantsjuhtimise kohta4,

– võttes arvesse nõukogu 26. mai 2014. aasta otsust 2014/335/EL, Euratom Euroopa 
Liidu omavahendite süsteemi kohta5,

– võttes arvesse Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarvet6 ja sellele lisatud Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavaldusi,

– võttes arvesse oma 14. novembri 2018. aasta vaheraportit mitmeaastase 
finantsraamistiku 2021–2027 kohta – parlamendi seisukoht kokkuleppe saavutamiseks7 
ning oma 10. oktoobri 2019. aasta resolutsiooni mitmeaastase finantsraamistiku 2021–
2027 ja omavahendite kohta: on aeg täita kodanike ootused8,

– võttes arvesse oma 15. jaanuari 2020. aasta resolutsiooni Euroopa rohelise kokkuleppe 
kohta9,

– võttes arvesse nõukogu ... 2020. aasta järeldusi 2021. aasta eelarve suuniste kohta 
(00000/2019),

– võttes arvesse kodukorra artiklit 93,

– võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A9-0000/2020),

A. arvestades, et ELi toimimise lepingu artikli 311 kohaselt peab liit varustama end oma 
poliitika elluviimiseks vajalike vahenditega ning liidu eelarvet tuleb rahastada täielikult 
omavahenditest;

B. arvestades, et ELi toimimise lepingu artikli 312 kohaselt võtab nõukogu mitmeaastase 
finantsraamistiku vastu ühehäälselt, olles saanud Euroopa Parlamendilt nõusoleku, mis 
võetakse vastu liikmete häälteenamusega;

C. arvestades, et kehtiv mitmeaastane finantsraamistik lõpeb 2020. aasta lõpus, ning 
arvestades, et 2021. aasta peaks olema järgmise raamistiku kohaldamise esimene aasta;

2 ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
3 ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
4 ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
5 ELT L 168, 7.6.2014, lk 105.
6 ELT L xx, ….
7 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0449.
8 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2019)0032.
9 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0005.
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D. arvestades, et parlament on olnud valmis pidama mitmeaastase finantsraamistiku üle 
läbirääkimisi alates 2018. aasta novembrist, kuid nõukogu ei ole siiani pidanud 
parlamendiga sisulisi kõnelusi, mis ei piirduks vaid minimaalsete kontaktidega 
üldasjade nõukogus; arvestades, et Euroopa Ülemkogus kokkuleppele jõudmise ajakava 
on korduvalt pikendatud; 

E. arvestades, et kui uut mitmeaastast finantsraamistikku õigel ajal vastu ei võeta, võib 
juhtuda, et mitu ELi programmi suletakse, sest nende õigusliku aluse kohaldamine on 
lõpetatud; arvestades, et sellisel juhul tuleks kooskõlas ELi toimimise lepingu artikli 
312 lõikega 4 võtta kaitsemeede, mis tähendab käesoleva raamistiku viimase aasta 
ülemmäärade ja muude sätete ajutist pikendamist;

F. arvestades, et Pariisi kokkuleppe artikli 2 lõike 1 punkti c kohaselt tuleks rahavood 
kujundada selliseks, et need soodustaks vähest kasvuhoonegaaside heidet ja 
kliimamuutuste suhtes vastupanuvõimelist arengut;

G. arvestades, et praegune komisjon on nimetanud end geopoliitiliseks ja väljendanud 
kindlat soovi tegeleda kliima ja keskkonnaga seotud probleemidega, mida komisjon 
peab selle põlvkonna põhiülesandeks;

H. arvestades, et varjupaiga- ja rändeküsimused jäävad ELi tegevuskavas tähtsale kohale; 
arvestades, et solidaarsusmeetmed, nagu ümberpaigutamisprogrammid, 
ümberasustamine või humanitaarsetel põhjustel vastuvõtmine, on kuni Euroopa ühise 
varjupaigasüsteemi sisulise reformimiseni väga olulised; arvestades, et liikmesriigid 
vajavad rahvusvahelist kaitset vajavate isikute vastuvõtmiseks ja registreerimiseks, 
varjupaigataotluste menetlemiseks ning riigis viibimise õiguseta isikute väärikaks 
tagasisaatmiseks endiselt rahalist toetust;

I. arvestades, et hästi hallatud seaduslik ränne on oluline, et tagada piisav reageerimine 
muutuvale tööturule; arvestades, et varjupaigataotlejate nõuetekohaseks 
integreerimiseks on vaja rahalisi vahendeid;

J. arvestades, et maailma riikidest on kõige rohkem pagulasi endiselt Türgis ja praegu on 
käimas arutelu selle üle, kuidas EL peaks jätkama Türgi toetamist pärast seda, kui Türgi 
on lõpetanud ELi Türgi pagulasrahastu raames võetud kohustuste täitmise; 

K. arvestades, et ELi välispiiride tulemuslik kaitse on Schengeni ala nõuetekohase 
toimimise ja ELis vaba liikumise eeltingimus; arvestades, et välispiiride tulemuslik 
kaitse peab olema kooskõlas liidu ja rahvusvahelise õigusega, austades eelkõige 
varjupaigaõigust ning tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse põhimõtet; arvestades, et 
täieõigusliku Euroopa piiri- ja rannikuvalvesüsteemi loomine suurendab liikmesriikide 
ja liidu jagatud vastutust välispiiride eest, samas kui liikmesriikidele jääb esmane 
vastutus oma välispiiride haldamise eest; 

L. arvestades, et kuna ELi julgeolekut ähvardavad ohud on äärmiselt keerukad ja 
muutuvad pidevalt, on vaja terviklikku ja koordineeritud käsitlusviisi, milles välis- ja 
sisemõõde on omavahel seotud ning mille kohaselt tuleb suurendada suutlikkust ja 
tõhustada koostööd, et parandada ELi ja selle liikmesriikide suutlikkust neid ohte 
tõhusalt ja tulemuslikult ennetada ja neid leevendada;
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M. arvestades, et tulevane kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programm lepiti 
nõukoguga osaliselt kokku ja lisati parlamendi esimese lugemise seisukohta; arvestades, 
et see programm on Euroopa kodakondsuse tugevdamiseks strateegilise tähtsusega ja 
rahastamine peab seetõttu olema vastav; arvestades, et see sisaldab uut liidu väärtuste 
tegevussuunda, mis annaks rahalist toetust kohalikul, piirkondlikul ja riikidevahelisel 
tasandil õiguste edendamisega tegelevatele kodanikuühiskonna organisatsioonidele, 
tugevdades seeläbi ka liidu väärtuste kaitset ja edendamist ning õigusriigi austamist 
ning aidates kaasa demokraatlikule dialoogile, läbipaistvusele ja heale valitsemistavale, 
sealhulgas kodanikuühiskonna tegutsemisruumi ahenemise juhtudel; 

2021. aasta eelarve eesmärk on tagada rohelise kokkuleppe edukus ...

1. on kindlalt veendunud, et ELi eelarve on liidu ees seisvate probleemide lahendamiseks 
hädavajalik ning kajastab liikmesriikide ja institutsioonide püüdlusi;

2. peab kahetsusväärseks, et IPCC teadlaste viimases aruandes esitatud üleskutsele võtta 
ökoloogilise üleminekuga seotud eesmärkide täitmiseks radikaalseid meetmeid ei ole 
pööratud piisavalt tähelepanu, pidades silmas nende hoiatust, et CO2 kontsentratsioon 
suurenes 2018.–2019. aastal kolm korda kiiremini kui 1960ndatel aastatel; toonitab 
asjaolu, et kliimamuutuste pöördumatu kontrolli alt väljumise ärahoidmiseks on jäänud 
vaid mõned aastad;

3. märgib, et kasvuhoonegaaside heite 55 % vähendamine 2030. aastaks on tohutu 
ülesanne, pidades eelkõige silmas hoonete soojustamist, ühistranspordi arendamist ning 
nii põllumajanduse ümberkujundamise kui ka sotsiaalselt õiglasele majandusele 
ülemineku saavutamist; rõhutab, et selle enneolematu ettevõtmise õnnestumiseks 
kõigest kümne aasta jooksul on vaja võtta kiireid meetmeid, mida toetatakse alates 
2021. aastast tugeva ELi eelarvega;

... ja kaitsta ELi kodanikke järgmise finantskriisi eest

4. tunneb muret võimaliku uue finantskriisi pärast, millele on tähelepanu juhtinud 
rahvusvahelised finantseerimisasutused, pidades silmas kasvavat ülemaailmset avaliku 
ja erasektori võlga (322 % globaalsest SKPst); on mures sellise kriisi võimalike 
sotsiaalsete ja poliitiliste tagajärgede pärast, mis on Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) 
prognoosi kohaselt kümme korda karmimad kui pärast 2008. aastat, kui ELil ei ole 
sotsiaalse ühtekuuluvuse kaitsmiseks uusi vahendeid;

Ülesannetele vastav eelarve

5. tunneb heameelt komisjoni ettepanekute üle Euroopa rohelise kokkuleppe ja kestliku 
Euroopa investeerimiskava, eelkõige õiglase ülemineku fondi kohta; rõhutab, et need on 
tihedalt seotud järgmise mitmeaastase finantsraamistiku üle peetavate läbirääkimistega 
ning eeldavad seetõttu tugevat ja usaldusväärset mitmeaastast finantsraamistikku; 
rõhutab, et kõigi uute algatuste rahastamine peaks lisanduma komisjoni algsele 
ettepanekule ja seega tuleks mitmeaastase finantsraamistiku ülemmäärasid tõsta;

6. märgib siiski, et kasvuhoonegaaside heite 40 % vähendamise eesmärgi saavutamiseks 
2030. aastaks on komisjoni hinnangul vaja igal aastal katta vähemalt 500 miljardi euro 
suurune rahastamispuudujääk, mis hõlmab ka sotsiaalseid kohanemismeetmeid; on 
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seisukohal, et rahastamispuudujääki on tugevalt alahinnatud isegi 40 % eesmärgi puhul, 
rääkimata 55 % eesmärgist, ning sellega ei ole veel tegeletud ei ELi ega liikmesriikide 
tasandil; rõhutab, et nende eesmärkide saavutamiseks on vaja kiiresti teha uusi suuri 
poliitilisi ja rahalisi pingutusi; usub, et tegelike uute omavahendite kasutuselevõtmine 
aitaks selle puudujäägi kõrvaldada; on seisukohal, et õiglane üleminek eeldab õiglast 
rahastamist;

7. on seetõttu seisukohal, et kogu 2021. aasta eelarve peab olema kooskõlas 
kasvuhoonegaaside heite 55 % vähendamise eesmärgiga, nagu nõuti Euroopa 
Parlamendi 15. jaanuari 2020. aasta resolutsioonis Euroopa rohelise kokkuleppe kohta, 
ning komisjoni presidendi võetud sotsiaalsete kohustustega, et saata ELi kodanikele ja 
ettevõtjatele õige signaal;

8. kordab, et mitmeaastast finantsraamistikku puudutavad parlamendi volitused määrati 
kindlaks parlamendi 14. novembri 2018. aasta vahearuandes ülemmäärade, 
programmide eraldiste, omavahendite ja paindlikkussätete, muutmise ja horisontaalsete 
põhimõtete, näiteks kestliku arengu eesmärkide süvalaiendamise ning kliima ja soolise 
võrdõiguslikkuse kohta;

9. kordab oma seisukohta, et perioodi 2021–2027 kulukohustuste assigneeringuteks tuleks 
2018. aasta hindades eraldada 1324,1 miljardit eurot, mis moodustab ELi 27 liikmesriigi 
kogurahvatulust 1,3 %; on seda seisukohta arvesse võttes otsustanud kindlalt kaitsta 
2021. aasta eelarvet – 192,1 miljardi eurot (jooksevhindades) kulukohustuste 
assigneeringutena (1,29 % kogurahvatulust);

10. märgib, et see seisukoht tähendab 2021. aastal programmile „Euroopa horisont“ 
18 179 miljonit eurot, programmile „Erasmus+“ 4 613 miljonit eurot, InvestEU fondile 
2 132 miljonit eurot, ühtse turu programmile 883 miljonit eurot, Euroopa Sotsiaalfond+-
ile 15 645 miljonit eurot, Euroopa ühendamise rahastule 4 256 miljonit eurot, 
naabruspoliitika, arengu ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendile (NDICI) 
11 716 miljonit eurot, programmile LIFE 937 miljonit eurot, Varjupaiga- ja 
Rändefondile 923 miljonit eurot, piirihalduse fondi alla kuuluvale piirihalduse ja 
viisade rahastamisvahendile 676 miljonit eurot, Sisejulgeolekufondile 228 miljonit eurot 
ning kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmile 247 miljonit eurot;

11. on võtnud eesmärgiks seada siduvad bioloogilise mitmekesisuse ja kliimaküsimuste 
peavoolustamise eesmärgid ning seada sellise peavoolustamise eesmärgiks 2021. aastal 
vähemalt 30 %; kordab oma üleskutset komisjonile kehtestada range ja tervikliku 
metoodikaga selged rahastamiskõlblikkuse kriteeriumid, et määrata kindlaks ja jälgida 
asjakohaseid kliima ja bioloogilise mitmekesisusega seotud kulutusi;

Piisav ja realistlik maksete tase

12. on kindlalt otsustanud vältida uut maksekriisi; kordab, et maksete üldise ülemmäära 
puhul tuleb arvesse võtta täitmata kulukohustuste enneolematut mahtu 2020. aasta 
lõpus, millega seotud maksed tuleb teha järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ajal; 
märgib ühtlasi, et 2021. aastal keskendutakse maksete assigneeringute puhul peamiselt 
2014.–2020. aasta programmide lõpuleviimisele; rõhutab siiski, et see ei tohiks 
takistada uute programmide käivitamist;



PE647.107v02-00 66/74 RR\1206639ET.docx

ET

13. nõuab seetõttu maksete kehtestamist asjakohasel tasemel alates 2021. aastast, et hoida 
ära raskuste tekitamine toetusesaajatele, ning kordab, et kavatseb kaitsta 2021. aastal 
maksete taset 184,7 miljardit eurot (jooksevhindades);

Mitmeaastase finantsraamistikuga seotud hädaolukorra kava

14. kordab oma nõudmist koostada hädaolukorra kava, et kaitsta toetusesaajaid ja tagada 
rahastamise järjepidevus juhul, kui praegust mitmeaastast finantsraamistikku on vaja 
pikendada pärast 2020. aastat; nõuab, et komisjon esitaks kava viivitamata ja pikendaks 
vajaduse korral õiguslike aluste kohaldamise aega;

15. märgib, et mitmeaastase finantsraamistiku praeguste ülemmäärade pikendamise korral 
oleksid kulukohustuste assigneeringud 2021. aastal 172,2 miljardit eurot, mis 
moodustab komisjoni 2018. aasta prognoosi kohaselt 1,15 % ELi kogurahvatulust; 
märgib ühtlasi, et 2021. aasta alguses on paindlikkusinstrumentide raames 
kättesaadavad veel 3,5 miljardit eurot;

ELi välispiiride kaitsmine, rahvusvahelise kaitse pakkumine ja rändevoogude haldamine 
ning sisejulgeoleku tagamine

16. nõuab, et Euroopa Ülemkogu ja Euroopa Liidu eesistujariik käsitleksid järgmise 
mitmeaastase finantsraamistiku raames kõigi justiits- ja siseküsimuste valdkonna 
valdkondlike programmide ning kõigi justiits- ja siseküsimustega tegelevate asutuste ja 
organite, sealhulgas Euroopa andmekaitseinspektori rahastamist sidusalt ja järjepidevalt, 
et tagada piisavad vahendid kõigi Euroopa õigusaktides selles poliitikavaldkonnas 
võetud kohustuste õigeaegseks täitmiseks;

17. rõhutab vajadust tagada Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametile piisav rahastamine, et 
amet saaks kiiresti täiemahulise alalise personali, kuhu kuulub 10 000 
piirivalveametnikku ja töötajat, ning omandada vajaliku varustuse, mis võimaldaks 
ametil pakkuda liikmesriikidele tõhusat ja sisulist tuge; rõhutab, et piisavalt tuleks 
rahastada ka piirihalduse ja viisade rahastamisvahendit, mille kaudu aidatakse 
liikmesriikidel tagada liidu välispiiride tõhus haldamine;

18. nõuab, et liikmesriikidele eraldataks rohkem rahalisi vahendeid eelkõige selleks, et 
tagada varjupaigataotlejate nõuetekohane vastuvõtt ja registreerimine, 
varjupaigataotluste menetlemine ning riigis viibimise õiguseta isikute väärikas 
tagasisaatmine, eelistades selgelt vabatahtlikku tagasipöördumist;

19. rõhutab, et kuni ELi varjupaigaeeskirjade sisulise reformimiseni tuleks kasutusele võtta 
kohesed solidaarsusmeetmed, eelkõige ümberpaigutamisprogramm; nõuab ka, et ELi 
eelarves nähtaks jätkuvalt ette rahalised vahendid pagulaste toetamiseks Türgis;

20. rõhutab, kui oluline on tagada liikmesriikidele piisav rahastamine, et toetada neid nende 
jõupingutustes tõhustada piiriülest koostööd ja suutlikkuse suurendamist võitluses 
rahvusvahelise raske ja organiseeritud kuritegevuse, terrorismi, sealhulgas 
hübriidohtude, ning vägivaldse äärmusluseni viiva radikaliseerumise vastu; kordab 
Europoli ja Eurojusti olulist rolli liikmesriikide toetamisel selles valdkonnas; rõhutab ka 
eu-LISA suuremat töökoormust, mis on seotud uute ELi andmebaaside väljatöötamise 
ja koostalitlusvõime rakendamisega; nõuab, et nendele ametitele tehtaks kättesaadavaks 
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piisavad rahalised vahendid ja töötajad, et võimaldada neil oma ülesandeid täita;

21. väljendab heameelt selle üle, et Euroopa Prokuratuur on loodud ja peaprokurör on 
asunud oma ülesandeid täitma; tuletab meelde, et töö väga tundliku laadi tõttu on 
Euroopa Prokuratuuril erinõuded, sealhulgas täiesti sõltumatu ja väga hästi turvatud 
andmekeskus ning nii peaprokuröri kui ka füüsiliste hoonete turvateenistused; nõuab, et 
nende nõuetega kaasneks piisav rahastamine; 

22. nõuab, et 2021. aastal suurendataks kõigi teiste detsentraliseeritud justiits- ja 
siseküsimuste asutuste ning Euroopa andmekaitseinspektori eelarvet, et nad saaksid 
täielikult täita oma volitusi, tugevdades seeläbi ELi õiguse kohaldamist ja 
operatiivkoostööd liidu tasandil; 

Õigusriigi edendamine

23. nõuab kiiresti piisavate rahaliste vahendite eraldamist, et toetada kodanikuühiskonna 
organisatsioonide ja muude selliste sidusrühmade tegevust, kes edendavad õigusi ning 
tugevdavad ja edendavad liidu väärtusi ja õigusriiki, sealhulgas tulevase kodanike, 
võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi kaudu, tehes seda ajal, mil 
kodanikuühiskonna tegutsemisruum on mitmes liikmesriigis ahenemas.
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PÕHISEADUSKOMISJONI KIRI

Johan Van Overtveldt
Esimees
Eelarvekomisjon
BRÜSSEL

Teema: Arvamus 2021. aasta eelarvemenetluse suuniste kohta – III jagu 
(2019/2213(BUD))

Austatud esimees

Põhiseaduskomisjonile tehti kõnealuse menetluse raames ülesandeks esitada Teie komisjonile 
arvamus. Kuna meie komisjon ei saanud COVID-19 puhangu tõttu korrakohast arvamust 
vastu võtta, edastan käesolevas kirjas prioriteedid, mille meie komisjoni liikmed on arvamuse 
projektis ja esitatud muudatusettepanekutes esile toonud. Koordinaatorid leppisid selles 
tekstis kokku kirjaliku menetluse kaudu. 

Kõigepealt soovivad komisjoni liikmed meelde tuletada, et mitmeaastase finantsraamistiku ja 
liidu omavahendite süsteemi kehtestamise menetlust tuleb reformida, et lõppeks ummikseis, 
mis on liidu eelarve üle peetavatel läbirääkimistel korduvalt tekkinud. Liidu eelarve peaks 
olema piisavalt suur, et rahastada liidule aluslepingutega antud pädevuse teostamist, mis on 
aja jooksul kasvanud. Selleks on ühtlasi vaja kiiresti kasutusele võtta uued päris 
omavahendid, nagu on ette nähtud ELi toimimise lepingu artiklis 311, et koostada mahukas, 
Euroopa ühistele huvidele keskenduv liidu eelarve, mille abil oleks võimalik lahendada 
praegusi probleeme ja saavutada Euroopa kodanikele olulisi tulemusi. 

Et kodanikud osaleksid arvukalt, aktiivselt ja tulemuslikult, peaks eelarvega seotud 
prioriteetide hulgas olema kogu Euroopa kodanikega toimuv sisukas teabevahetus ja 
konsulteerimine. 
2021. aasta eelarves peaks eelkõige sisalduma rahasumma, mida on vaja Euroopa tuleviku 
teemalise konverentsi korraldamiseks. Summa peaks vastama konverentsi eesmärkidele, mis 
on sätestatud Euroopa Parlamendi seisukohas Euroopa tuleviku konverentsi kohta1 ja mille 
hulgas on ka korraldada kogu protsessi jooksul temaatilisi Euroopa kodanike ja 
noorteagoraasid. 

Komisjoni liikmed rõhutavad, et piisavalt suur rahasumma tuleb eraldada liidu 
programmidele, meetmetele ja algatustele, mille abil saab osalusdemokraatia protsesse ELis 
tõhusamaks muuta, suurendada kodanike usaldust ja parandada nende arusaama ELi 
poliitikast ning mille eesmärk on arendada ja toetada Euroopa kodakondsust, eelkõige 
puudutab see programmi „Kodanike Euroopa“, õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse 
programmi, Euroopa kodanikualgatust, programmi „Erasmus+“, Euroopa solidaarsuskorpust 
ja ELi kodakondsuse teemalise õppekava väljatöötamist. Samuti tuleb piisav rahasumma 

1 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0010 
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tagada selleks, et ELi institutsioonid ja organid, näiteks Euroopa Komisjoni esindused ja 
idanaabruse strateegilise kommunikatsiooni töörühm, saaksid võidelda väärinfo ja teiste 
riikide sekkumise vastu. Ka läbipaistvusregistri ühissekretariaadil peaksid oma ülesannete 
täitmiseks olema piisavad ja asjakohased haldus- ja rahalised vahendid. 

Lõpetuseks sooviksid liikmed meelde tuletada, et aluslepingute kohaselt ja vastastikuse 
usalduse säilitamiseks on Euroopa Liidu praegused ja endised liikmed kohustatud täielikult 
täitma oma eelarvelisi kohustusi. 

Olen kindel, et eelarvekomisjon võtab neid soovitusi 2021. aasta eelarvemenetluse suuniste 
koostamisel arvesse.

Lugupidamisega

Antonio Tajani
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NAISTE ÕIGUSTE JA SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE KOMISJONI KIRI

Johan Van Overtveldt
Esimees
Eelarvekomisjon
BRÜSSEL

Teema: Arvamus 2021. aasta eelarvemenetluse suuniste kohta – III jagu 
(2019/2213(BUD))

Austatud härra Van Overtveldt

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjonile tehti kõnealuse menetluse raames 
ülesandeks esitada arvamus Teie komisjonile. Koordinaatorite 31. märtsi 2020. aasta kirjaliku 
menetluse tulemusena otsustas komisjon esitada arvamuse kirja vormis.

Menetluse käigus otsustas naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon paluda 
vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud.

Lugupidamisega

Evelyn Regner

ETTEPANEKUD

A. arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 8 on sätestatud, et „[k]õigi oma 
asjaomaste meetmete puhul on liidu eesmärk meeste ja naiste ebavõrdsuse kaotamine ja 
võrdõiguslikkuse edendamine“, sellega kehtestatakse soo arvessevõtu põhimõte, mille 
kohaselt tuleb sooline võrdõiguslikkus lisada kõikidesse ELi poliitikavaldkondadesse 
ning sellega tuleb tegeleda eelarvemenetluse kõigil tasanditel soo arvessevõtu ja 
sootundliku eelarvestamise kaudu;

B. arvestades, et liikmesriigid ja EL peavad diskrimineerimise kaotama ja sellega 
tulemuslikult tegelema, ning arvestades, et üha suurem osa ELi eelarvest, sealhulgas 
ELi struktuurifondid ja investeeringud kvaliteetsetesse avalikesse hooldusteenustesse, 
tuleb ette näha uute võimaluste loomiseks ELi tööturul, sotsiaalõiguste edendamiseks 
ning töö- ja elutingimuste parandamiseks, et võimaldada mõlema soo jaoks paremat 
töö- ja eraelu tasakaalu, pöörates erilist tähelepanu soolise võrdõiguslikkuse 
parandamisele, sealhulgas naiste ja tütarlaste ning LGBTI+-inimeste jaoks;
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C. arvestades, et naised on juhtivatel ja otsustuspädevusega ametikohtadel endiselt 
alaesindatud, olles samal ajal üleesindatud sellistes madalapalgalistes sektorites nagu 
hooldus- ja teenindustöö, ning arvestades, et naised pühendavad meestest rohkem aega 
tasustamata majapidamistöödele ja hoolduskohustustele; arvestades, et naiste, eelkõige 
pärast pikka pausi tööturule naasvate naiste toetamiseks on vaja erimeetmeid, et 
suurendada nende potentsiaali tööturul;

D. arvestades, et naised on endiselt alaesindatud digitaalmajanduse, tehisintellekti, IKT 
ning teaduse, tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika sektoris hariduse, koolituse ja 
tööhõive seisukohast, sealhulgas juhtivatel ametikohtadel; arvestades, et vahendid, mis 
toetavad naiste mõjuvõimu suurendamist e-kaasatuse kaudu, võivad aidata edendada 
võrdõiguslikkust digiajastul; arvestades, et strateegia „Digiajastule vastav Euroopa“ 
peaks hõlmama soo arvessevõttu;

E. arvestades, et komisjon peaks tagama naiste õigusi toetavate programmide, näiteks 
praeguse õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse programmi ning tulevase õiguste ja 
väärtuste programmi piisaval, vähemalt praegusel tasemel rahastamise, ning pöörama 
erilist tähelepanu diskrimineerimisvastastele, soolise võrdõiguslikkuse ja soo 
arvessevõtu vahenditele ja soolise vägivalla ennetamisele; rõhutab Euroopa Parlamendi 
seisukohta, mille kohaselt soolise vägivalla kõigi vormide ennetamiseks ja 
tõkestamiseks ning Istanbuli konventsiooni täieliku rakendamise edendamiseks õiguste 
ja väärtuste programmis tuleks eraldada eraldi vahendid;

Võrdõiguslikkuse seadmine ELi poliitika keskmesse

1. rõhutab, et sootundlik eelarvestamine peab saama eelarvemenetluse lahutamatuks osaks 
selle kõigis etappides ja kõigil eelarveridadel, et eelarvekuludest saaks mõjus vahend 
soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks; nõuab soo järjepidevat arvessevõtmist kõigis 
ELi programmides, rahastamisvahendites ja Euroopa Strateegiliste Investeeringute 
Fondis (EFSI);

2. kordab oma nõudmist, et naiste ja tütarlaste õiguste kaitsmiseks tuleb teha rohkem 
investeeringuid; nõuab eelarveeraldisi naiste majandusliku sõltumatuse toetamiseks 
selliste ELi programmide ja fondide kaudu nagu COSME, „Horisont 2020“ ja EFSI;

3. nõuab soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks ning töö- ja eraelu tasakaalu 
parandamiseks olemasolevate vahendite suuremat koostoimet; kordab vajadust teha 
suuremaid jõupingutusi, et toetada haavatavamasse olukorda sattunud naisi, sealhulgas 
puudega naisi, teise nahavärviga naisi, üksikemasid ning sisserännanud naisi, kaugetes 
maapiirkondades elavaid, etnilistesse vähemustesse kuuluvaid ja LBTI+-naisi;

4. nõuab soolisele võrdõiguslikkusele tehtavate kulutuste kontrollimist sihipärastele 
meetmetele eraldatud sõltumatute eelarveridade abil ning nõuetekohaste näitajate, 
mõjuhinnangute ja spetsiaalse metoodika kehtestamist, pidades eelkõige silmas võitlust 
soolise diskrimineerimise, psühholoogilise, seksuaalse ja füüsilise vägivalla ja 
seksuaalse ahistamise vastu ning naiste juurdepääsu seksuaal- ja 
reproduktiivtervishoiule ning seonduvatele õigustele; nõuab asjakohaste aruandlus- ja 
läbipaistvusmehhanismide ning tulemuste korrapärase ja sootundliku aruandluse 
väljatöötamist ja kohaldamist, et parandada soo arvessevõtu protsessi ja rakendatud 
programmide tõhusust;
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5. nõuab, et EL suurendaks eelarveeraldisi kodanikuühiskonna organisatsioonidele, kes 
edendavad naiste õigusi Euroopas ja maailma lõunapoolsetes riikides;

6. rõhutab muret tekitavat ja kasvavat vastuseisu soolisele võrdõiguslikkusele ja naiste 
õigustele ning ELi vahendite, sealhulgas naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise 
koostöö rahastamisvahendi tähtsust selle olukorra vastu võitlemisel; peab 
kahetsusväärseks, et komisjon ei lisanud oma ettepanekusse soolise võrdõiguslikkuse 
eriprogrammi, ning nõuab ambitsioonikaid ja konkreetseid eelarveassigneeringuid, et 
toetada naissoost inimõiguste kaitsjaid ning seksuaal- ja reproduktiivtervise ning 
seonduvate õiguste kaitsmist ja edendamist; rõhutab seetõttu, et on vaja suurendada 
eelarveeraldisi, millega toetatakse seksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvate 
õiguste üldist austamist ja neile juurdepääsu;

7. tuletab meelde, et Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudil (EIGE) on tähtis roll 
ELis meeste ja naiste ebavõrdsuse ulatuse ja põhjuste mõistmisel ning soolise 
võrdõiguslikkuse valdkonnas sooliselt eristatud andmete kogumiseks ja 
eksperditeadmiste omandamiseks on vaja konsolideeritud eelarvet; nõuab, et EIGE 
eelarvet, ametikohtade loetelu ja sõltumatust suurendataks või need säilitataks vähemalt 
praegusel tasemel.
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