
AL\1203334ET.docx PE650.505v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

Euroopa Parlament
2019-2024

Põhiseaduskomisjon
Esimees

20.4.2020

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 

1 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0010  
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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 
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.
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