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ETTEPANEKUD

Põhiseaduskomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. väljendab heameelt ettepaneku üle suurendada 2019. aasta eelarvega võrreldes 
kommunikatsioonimeetmete rahastamist kulukohustuste assigneeringute osas 1,9 % ja 
maksete assigneeringute osas 2,2 %; on seisukohal, et suhtlust kodanikega tuleks 
edendada, et tagada laialdane avalik mõttevahetus ja kodanike kaasamine Euroopa 
tulevikku käsitlevasse arutellu; tuletab meelde, kui kasulikuks on osutunud ELi 
liikmesriikides juba toimunud sarnased kodanikega konsulteerimised;

2. väljendab seetõttu rahulolu selle üle, et komisjoni esinduste teavitustegevuse, 
kodanikudialoogi ja partnerlusmeetmete rahastamist suurendatakse 8,8 % 
kulukohustuste assigneeringute ja 7,9 % maksete assigneeringute osas; peab siiski 
kahetsusväärseks nõukogu seisukohta, mille kohaselt tuleb vähendada teavitustegevuse 
rahastamist;

3. rõhutab vajadust jätkata jõupingutusi võltsuudiste ja väärinfo vastu võitlemiseks nende 
tegevuste nõuetekohase rahastamise abil, tagades seejuures piisava 
institutsioonidevahelise koostöö; 

4. väljendab heameelt selle üle, et kulukohustuste assigneeringuid kavandatakse 
suurendada 3,1 %, kuid peab kahetsusväärseks programmi „Kodanike Euroopa“ 
maksete assigneeringute vähendamist 3,8 % (eelarverida: 18 04 01 01); mõistab hukka 
nõukogu seisukoha, mille kohaselt tuleb vähendada selle eesmärgi täitmiseks ette 
nähtud kulukohustuste assigneeringuid 4,4 %, pidades seejuures silmas, et see 
programm on demokraatliku liidu edendamiseks eriti suure institutsionaalse tähtsusega; 
tunneb heameelt õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse programmi kulukohustuste 
assigneeringute 5,3 %-lise suurendamise ja maksete assigneeringute 21,3 %-lise 
suurendamise üle (eelarverida: 33 02 01), kuid väljendab kahetsust nõukogu seisukoha 
pärast vähendada kulukohustuste assigneeringuid 3,5 %; väljendab heameelt asjaolu üle, 
et Euroopa kodanikualgatuse eelarvereale on eraldatud sihtotstarbeline summa;

5. rõhutab, et ühise läbipaistvusregistri sekretariaadile tuleb anda oma ülesannete 
täitmiseks piisavad ja asjakohased halduslikud ja rahalised vahendid, sest ta täidab 
peamist rolli huvirühmade esindajate õiglase ja läbipaistva tegevuse tagamisel;

6. kutsub komisjoni üles esitama ettepanekud, mida on vaja selleks, et rahastada 
kavandatavat Euroopa tuleviku teemalist konverentsi; juhib tähelepanu asjaolule, et 
konverents peaks olema võimeline toimima vajalikul määral sõltumatult ning kaasama 
Euroopa Parlamenti teiste Euroopa institutsioonidega võrdsetel alustel; rõhutab lisaks, 
et konverents peaks võimaldama mitmesugustesse ühiskonnarühmadesse kuuluvate 
kodanike, sealhulgas noorte osalemist ja kaasamist;

7. on seisukohal, et EL peab suurendama kodanike teadmisi ja usaldust ELi eelarve ja selle 
lisaväärtuse suhtes ning esitama selleks iga uue programmi ja uue ülesande kohta 
eelarveanalüüsi, mis keskendub riikide tasandil saavutatud kokkuhoiule ja ELi tasandil 
loodavale lisaväärtusele; on arvamusel, et seda tehes võime võita ELi kodanike ja 
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liikmesriikide toetuse, muuta suhtumist ELi eelarvesse tehtavatesse osamaksetesse ja 
aidata kaasa Euroopa projekti edendamisele.
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