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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2021. aasta üldeelarve projekti kohta 
(11072/1/2020 – C9-0314/2020 – 2020/1998(BUD)) 

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 314,

– võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

– võttes arvesse nõukogu 26. mai 2014. aasta otsust 2014/335/EL, Euratom Euroopa 
Liidu omavahendite süsteemi kohta1,

– 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 966/20122,

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

– võttes arvesse komisjoni 28. mai 2020. aasta muudetud ettepanekut, millega määratakse 
kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2021–2027 (COM(2020) 443 final),

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

– võttes arvesse oma 14. novembri 2018. aasta vaheraportit, mis käsitleb mitmeaastast 
finantsraamistikku aastateks 2021–2027 – parlamendi seisukoht kokkuleppe 
saavutamiseks5, ja oma 23. juuli 2020. aasta resolutsiooni Euroopa Ülemkogu 17.–
21. juuli 2020. aasta erakorralise kohtumise järelduste kohta,

– võttes arvesse oma 19. juuni 2020. aasta resolutsiooni 2021. aasta eelarve koostamise 
üldsuuniste kohta, III jagu – Komisjon6,

– võttes arvesse oma 11. mai 2020. aasta resolutsiooni Euroopa Parlamendi 

1 ELT L 168, 7.6.2014, lk 105.
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 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0065.
6 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0166.
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eelarveaasta 2021 tulude ja kulude eelarvestuse kohta7,

– võttes arvesse komisjoni poolt 27. juulil 2020. aastal vastu võetud Euroopa Liidu 
2021. aasta üldeelarve projekti (COM(2020)0300) (edaspidi „eelarveprojekt“),

– võttes arvesse 28. septembril 2020. aastal vastu võetud ja 1. oktoobril 2020. aastal 
Euroopa Parlamendile edastatud nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2021. aasta 
üldeelarve projekti kohta (11072/1/2020 – C9-0314/2020),

– võttes arvesse kodukorra artiklit 94,

– võttes arvesse asjaomaste komisjonide arvamusi,

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

– võttes arvesse oma 16. septembri 2020. aasta seadusandlikku resolutsiooni nõukogu 
otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb Euroopa Liidu omavahendite süsteemi8,

III jagu 

Üldine ülevaade

1. tuletab meelde, et 2021. aasta peaks olema uue mitmeaastase finantsraamistiku 
kohaldamise esimene aasta; peab kahetsusväärseks, et kuna mitmeaastase 
finantsraamistiku / omavahendite üle peetavad läbirääkimised – milleks parlament on 
olnud valmis alates 2018. aasta novembrist, kuid mida ei saanud alustada enne Euroopa 
Ülemkogu 21. juuli järelduste vastuvõtmist, – on viibinud ja COVID-19 pandeemia tõttu 
ei ole 2021. aasta eelarve menetlemisel saadud tugevale ja ammendavale mitmeaastase 
finantsraamistiku kokkuleppele seni tugineda;

2. märgib, et komisjon esitas 2021. aasta eelarveprojekti, mis põhineb tema enda 
ettepanekutel mitmeaastase finantsraamistiku kohta, mida ta ajakohastas 2020. aasta 
mais, kuid nõukogu piirdus oma lugemise puhul (välja arvatud rubriigis 7) sellega, et tegi 
Euroopa Ülemkogu järelduste põhjal vaid arvutused, jäädes ootama kirjalikku 
muutmisettepanekut, millega komisjon ajakohastab pärast mitmeaastast 
finantsraamistikku / omavahendeid käsitleva poliitilise kokkuleppe saavutamist 
ettepanekut, mille ta liidu 2021. aasta eelarve kohta tegi;

3. võtab teadmiseks eelarveprojekti käsitleva nõukogu seisukoha, sealhulgas selle, kui 
tähtsaks peab nõukogu kirjalikku muutmisettepanekut; nõustub nõukoguga viimase osas, 
kuid soovib samas esitada lugemise tulemusel teksti, milles finantsraamistiku / 
omavahenditega ja 2021. aasta eelarvega seotud prioriteedid on kooskõlastatud; märgib, 
et selline tegutsemisviis on ajendatud ka piiratud ajast, mis pärast kirjaliku 
muutmisettepaneku esitamist menetlemiseks jääb;

4. tuletab meelde, et parlament rõhutas oma 19. juuni 2020. aasta resolutsioonis 2021. aasta 

7 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0123.
8 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0220.
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eelarve koostamise üldsuuniste kohta, et 2021. aasta eelarve peamine eesmärk peaks 
olema leevendada COVID-19 puhangu mõju ja toetada majanduse taastamist, mis 
põhineb Euroopa rohelisel kokkuleppel ja digiüleminekul;

5. peab ELi majanduse taastamise kava kiiduväärseks; rõhutab aga, et selgelt tuleb 
sätestada, milline roll on eelarvepädevatel institutsioonidel iga-aastases 
eelarvemenetluses sihtotstarbelise välistulu ja eelkõige taasterahastu 
„NextGenerationEU“ (NGEU) heakskiitmisel;

6. tuletab meelde oma seisukohta, et 2021.–2027. aasta finantsraamistiku kliima- ja 
bioloogilise mitmekesisuse meetmete integreerimise sihtväärtused peavad olema 
kõrgemad kui parlamendi vaheraportis ette nähtud kulumäärad; seab seetõttu eesmärgiks, 
et 2021. aastal peavad bioloogilise mitmekesisuse meetmete kulud moodustama 10 % ja 
kliimameetmete omad 30 %;

7. on otsustanud, et 15 juhtprogrammi puhul, mis on kindlaks määratud Euroopa Parlamendi 
23. juuli 2020. aasta resolutsioonis (programm „Euroopa horisont“, programm 
„InvestEU“, programm „Erasmus+“, lastegarantii, õiglase ülemineku fond, programm 
„Digitaalne Euroopa“, Euroopa ühendamise rahastu, programm LIFE+, programm „EL 
tervise heaks“, integreeritud piirihalduse fond, programm „Loov Euroopa“, õiguste ja 
väärtuste programm, Euroopa Kaitsefond, naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise 
koostöö rahastamisvahend (NDICI), humanitaarabi ning asjaomased ELi ametid ja 
Euroopa Prokuratuur) suurendab ta assigneeringuid summani, mis on ette nähtud 
mitmeaastast finantsraamistikku käsitlevas 2018. aasta novembri vaheraportis; on peale 
selle otsustanud, et ta tugineb oma lugemisel mitmeaastase finantsraamistiku 
ülemmääradele, mille komisjon kavandas eelarveprojektis; on seisukohal, et kui 
juhtprogrammide assigneeringuid suurendatakse, tuleks samavõrra tõsta ka mitmeaastase 
finantsraamistiku asjaomase rubriigi ülemmäära; on otsustanud parlamendi 
prioriteetidele, mis kuuluvad muu hulgas julgeoleku-, rände-, põhiõiguste- ja 
välistegevusvaldkonda, eraldatavaid assigneeringuid suurendada;

8. kiidab nõukogu poolt rubriikides 1, 2a ja 3 suurendatud summad heaks, välja arvatud 
eelarveridadel, mille assigneeringutena on parlament otsustanud ette näha suurema 
summa; kiidab peale selle heaks, et vastupidavuse teemavaldkond viiakse rubriigist 5 
alamrubriiki 2b;

9. kinnitab, et kavatseb endiselt täielikult ära kasutada finantsmääruse artikli 15 lõikes 3 
sätestatud võimalust taaskasutada kulukohustustest vabastatud assigneeringuid 
teadusprojektide jaoks; 

10. rõhutab, et eelarve tuleb liigendada üksikasjalikumalt, sest siis saaksid eelarvepädevad 
institutsioonid iga-aastases eelarvemenetluses täita oma otsustusfunktsiooni täiel määral 
ja teha eelarve täitmise üle rubriikides 2b, 4 ja 6 kontrolli;

11. on otsustanud, et kõikidel eelarveridadel, mille summasid nõukogu lugemisel kärbiti või 
ei suurendatud, tuleb assigneeringud üldjuhul taastada eelarveprojekti summas, välja 
arvatud rubriigis 7;

12. juhib tähelepanu sellele, et liidu ametitele tuleb eraldada piisavad rahalised vahendid ja 
inimressursid, et ametid saaksid täita oma volitusi ja ülesandeid ning tulla COVID-19 



PE658.989v01-00 6/15 PR\1215694ET.docx

ET

puhangu tagajärgedega optimaalselt toime; rõhutab, et ametite töö tulemuslikkuse 
suurendamiseks, eriti kui teatavaid poliitilisi eesmärke ühtlustatakse, tuleb ametite 
tegevust korrektselt koordineerida ja luua nende vahel koostoime, et avaliku sektori raha 
saaks kasutada õiglaselt ja tõhusalt;

13. märgib, et eelarvemenetluse jaoks ajakohastatud pragmaatilise ajakava kohaselt ei ole 
võimalik jõuda võimalikus teises eelarveprojekti ettepanekus õigel ajal kokkuleppele; 
peab seetõttu väga oluliseks, et ammendava kokkuleppe saavutamiseks kasutataks kogu 
eelarvega seotud lepitusmenetluse periood täielikult ära;

14. määrab 2021. aasta eelarve (kõik jaod) kulukohustuste assigneeringute kogusummaks 
181 684 729 002 eurot, mis on eelarveprojektiga võrreldes 14 938 547 026 euro võrra 
suurem; on otsustanud ühtlasi teha kulukohustuste assigneeringutena kättesaadavaks 
1 631 420 001 eurot, mis saadakse, kui assigneeringud vastavalt finantsmääruse artikli 15 
lõikele 3 kulukohustutest vabastatakse;

15. tuletab meelde, et nagu parlament oma 16. septembri 2020. aasta seadusandlikus 
resolutsioonis nõudis, tuleks eelarve rahastamiseks kehtestada alates 2021. aastast uued 
omavahendite kategooriad ning kõik uutest omavahenditest laekuvad summad, mis 
ületavad summat, mida on asjaomasel aastal vaja taasterahastuga „NextGenerationEU“ 
seotud tagasimaksekohustuste täitmiseks, peaksid jääma liidu eelarvesse üldtuluna ja neid 
tuleks kasutada eelkõige selleks, et suurendada alates 2021. aastast ELi 15 
juhtprogrammile mõeldud eraldisi, ning sellega koos tuleb samavõrra tõsta ka 
mitmeaastase finantsraamistiku ülemmäärasid;

Rubriik 1 

16. rõhutab, et programm „Euroopa horisont“ on väga tähtis, et Euroopa roheline kokkulepe 
oleks tulemuslik, ning et aidata 2050. aastaks üle minna kliimaneutraalsele majandusele 
ja ühiskonnale ning toetada digiüleminekut, mis on liidu tulevase heaolu jaoks ülioluline; 
rõhutab samuti, et COVID-19 pandeemia tõttu on selgunud, et tuleb investeerida 
terviseuuringutesse; teeb seetõttu ettepaneku programmi „Euroopa horisont“ 
assigneeringuid märkimisväärselt suurendada, mis on kooskõlas parlamendi pikaajalise 
seisukohaga, mille kohaselt peaks kogueelarve olema 120 miljardit eurot; on ühtlasi 
seisukohal, et kogu summa, mis kehtiva mitmeaastase finantsraamistiku jooksul 
kulukohustustest vabastatakse, tuleks kooskõlas finantsmääruse artikli 15 lõikega 3 teha 
kättesaadavaks, et toetada kliima- ja digiüleminekut ning terviseuuringuid;

17. nõuab, et liidu 2021. aasta eelarves tagataks, et programm „InvestEU“ täidaks nii oma 
pikaajalist eesmärki – suurendada investeerimissuutlikkust, et toetada kestlikku taristut, 
teadusuuringuid, VKEsid ja sotsiaalseid investeeringuid, – kui ka uut lühiajalist ülesannet 
toetada strateegiliste investeeringute kaudu majanduse taastamist;

18. rõhutab, et Euroopa ühendamise rahastul on väga suur roll, et soodustada suure 
jõudlusega üleeuroopalise võrgu arendamist, toetada energiaprojekte, et üleminekul 
kliimaneutraalsele majandusele säiliks varustuskindlus, ning toetada digiüleminekut, 
sealhulgas liidu töötajate oskuste täiendamist ja ümberõpet; teeb seetõttu ettepaneku 
assigneeringuid oluliselt suurendada, eelkõige transpordi- ja energiavaldkonnas;
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19. rõhutab, et COVID-19 pandeemia on näidanud, et digitaliseerimine on majanduse 
igapäevases toimimises järjest tähtsam; tunnistab, et programm „Digitaalne Euroopa“ on 
vajalik digiülemineku kujundamiseks ja toetamiseks; teeb ettepaneku eraldada suuremad 
assigneeringud, kui parlament kavandas mitmeaastast finantsraamistikku käsitlevas 
vaheraportis, et võtta arvesse pandeemia tõttu ilmnenud vajadusi;

20. on seisukohal, et rohkem raha tuleb eraldada ka muudele kõnealuse rubriigi tähtsatele 
prioriteetidele; nõuab muu hulgas, et märkimisväärselt suurendataks VKEde eesmärkide 
täitmiseks ette nähtud summat; tuletab meelde, et liidu poliitiliste eesmärkide 
saavutamisele kaasaaitamisel on oluline roll liidu ametitel; nõuab seetõttu, et kõigile 
ametitele eraldataks vastavalt nende ülesannetele ja kohustustele piisav rahasumma ja 
personal;

21. suurendab seetõttu rubriigi 1 kulukohustuste assigneeringuid eelarveprojektiga võrreldes 
6 313 980 774 euro võrra (v.a katseprojektid ja ettevalmistavad meetmed), millest 
5 996 664 225 eurot on ette nähtud juhtprogrammidele; teeb selles rubriigis 
kulukohustuste assigneeringutena peale selle kättesaadavaks 1 631 420 001 eurot, mis 
saadakse, kui assigneeringud kulukohustustest vastavalt finantsmääruse artikli 15 lõikele 
3 vabastatakse;

Alamrubriik 2a

22. on otsustanud võtta alamrubriigis 2a üle nõukogu lugemise tulemused;

Alamrubriik 2b

23. rõhutab, et programmile „EL tervise heaks“ tuleb eraldada lisavahendeid, et aidata 
eelkõige täita COVID-19 kriisi ajal kindlaks tehtud suuri struktuurseid vajadusi, st 
määrata kindlaks peamised tegevusvaldkonnad, nagu riiklike tervishoiusüsteemide 
parandamine, ravimite ja muude kriisiga seotud toodete kättesaadavus ja taskukohasus, 
ning tagada kättesaadavate ja ohutute seksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvate 
õiguste teenuste pidev ja õigeaegne osutamine;

24. rõhutab, et programmil „Erasmus+“ on sümboolne tähendus ja see on üks edukaimaid 
liidu programme, mille kaudu tehakse strateegilisi investeeringuid liidu tulevikku; tuletab 
meelde, et kui programmi „Erasmus+“ piisavalt ei rahastata, ei pruugita saavutada 
programmi uusi eesmärke ega eesmärki muuta programm kaasavamaks ja 
keskkonnahoidlikumaks; kooskõlas parlamendi sooviga programmi „Erasmus+“ 
assigneeringuid kolmekordistada on seetõttu otsustanud, et selle eelarvet tuleb 
märkimisväärselt suurendada;

25. tuletab meelde, et kultuuri- ja loomesektor on üks neist sektoritest, mida COVID-19 
pandeemia on tabanud kõige rängemini, ning nõuab asjakohaseid lahendusi ja piisavat 
rahastamist, et vähendada suurt kahju, mida sektor ürituste toimumise kohtade 
ettenägematu sulgemise tõttu pandeemia ajal kandis; teeb seetõttu ettepaneku programmi 
„Loov Euroopa“ asjaomaste eelarveridade assigneeringuid märkimisväärselt suurendada;

26. rõhutab, et programmi „Erasmus+“ eri komponentide ja allprogrammide kaudu 
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rahasummade eraldamine peab olema läbipaistvam, ning taastab seetõttu programmi 
varasema liigenduse, ning et rahasummade eraldamine peab läbipaistvam olema ka 
kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi raames, ja loob selleks liidu 
väärtuste tegevussuuna jaoks uue eelarverea; kordab, et palub komisjonil suurendada 
multimeediategevusele eraldatud eelarve kasutamisel läbipaistvust eelkõige sellega, et 
meetmetega seoses luuakse mitu uut eelarverida;

27. kordab komisjoni prognoosi, et COVID-19 puhangust taastumisel muutub laste 
vaesusega võitlemine lähiaastatel veel tähtsamaks; rõhutab seetõttu, et Euroopa 
lastegarantii jaoks tuleb luua ESF+ alla eraldi eelarverida, millele eraldatakse 
2021. aastaks 1 miljard eurot;

28. tuletab meelde, et COVID-19 kriis mõjutab naisi ebaproportsionaalselt, ning nõuab 
tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni haru tugevdamist, et toetada programme ja koolitusi, 
mille eesmärk on edendada tööturul naiste osalust ja vähendada tööturul nende 
ebakindlust;

29. rõhutab, et kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmil on otsustav roll 
ELi aluslepingutes ja ELi põhiõiguste hartas sätestatud õiguste ja väärtuste kaitsmisel ja 
edendamisel ning et igale tegevussuunale ja eelkõige naistevastase vägivalla vastu 
võitlemist käsitlevale Daphne tegevussuunale tuleb eraldada lisaassigneeringuid;

30. peab väga kahetsusväärseks, et komisjon ei ole ikka veel vastanud parlamendi nõudmisele 
vaadata multimeediameetmete eelarverida, eelkõige seoses Euronewsi raamlepinguga, 
põhjalikult läbi; on otsustanud paigutada selle eelarveassigneeringu reservi, kuni 
komisjon on kontrollikoja tõstatatud küsimustele vastanud;

31. on otsustanud Euroopa Prokuratuuri (EPPO) eelarvet sihipäraselt suurendada; on 
veendunud, et EPPO sõltumatuseks on vaja tugevamat tagatist ning seetõttu peaks selle 
eelarve kuuluma rubriiki 7, sest EPPO on pigem sõltumatu organ kui ametilaadne asutus;

32. lükkab tagasi komisjoni ettepaneku sotsiaalpoliitika eesmärkidega seotud eri eelarveread 
liita; on veendunud, et eraldi eelarveread, nagu need olid varem, tagaksid iga 
põhivaldkonna jaoks vajaliku läbipaistvuse ja vajalikud vahendid;

33. on otsustanud paigutada eelarverea 06 04 01 (Euroopa Liidu taasterahastu – perioodilised 
kupongimaksed ja tähtpäeval tehtavad tagasiostud) ümber 17. peatükki, sest kõiki 
taasterahastuga „NextGenerationEU“ seotud kulude katmiseks vajalikke rahasummasid 
tuleks arvestada väljaspool mitmeaastase finantsraamistiku ülemmäärasid;

34. suurendab alamrubriigi 2b kulukohustuste assigneeringuid eelarveprojektiga võrreldes 
kokku 5 894 270 074 euro võrra (v.a katseprojektid ja ettevalmistavad meetmed), millest 
6 041 509 293 eurot on ette nähtud juhtprogrammidele;

Rubriik 3

35. tuletab meelde, et Euroopa taasterahastut käsitlevas seisukohas kärpis Euroopa Ülemkogu 
õiglase ülemineku fondile ette nähtud toetuse summat, mis oli ette nähtud komisjoni 
ettepanekus; väljendab muret selle üle, et need kärped kahjustavad tõsiselt majanduse 
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taastamiseks tehtavaid pingutusi; kordab, et õiglase ülemineku fond on Euroopa rohelise 
kokkuleppe oluline ja asendamatu osa; teeb seetõttu ettepaneku suurendada selle 
juhtprogrammi kulukohustuste assigneeringuid 2021. aastal 500 miljoni euro võrra;

36. kuna üldine prioriteet on võidelda kliimamuutuste vastu, suurendab oluliselt 
(237 miljoni euro võrra) peamiselt programmiga LIFE+ seotud eelarveridade 
kulukohustuste assigneeringuid; märgib, et suurendamise eesmärk on aidata kaasa 
peamiste eesmärkide saavutamisele, nagu looduse ja bioloogilise mitmekesisuse 
säilitamine, ringmajandus ja elukvaliteet, kliimamuutuste leevendamine ja nendega 
kohanemine ning üleminek puhtale energiale; loodab, et komisjon tagab nende 
lisavahendite tulemuslikuks kasutamiseks vajaliku suutlikkuse;

37. tuletab meelde, et COVID-19 puhang on tabanud paljusid põllumajandusharusid rängalt, 
ning toetab seetõttu Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) turutoetusmeetmete 
eelarveridadele sihtotstarbelise lisasumma eraldamist, mille eesmärk on leevendada 
puhangu tagajärjel tekkinud kriisi mõju; loodab, et kirjalikus muutmisettepanekus 
kohandatakse EAGFi assigneeringute summat veelgi, võttes arvesse 2021. aastal 
eeldatavasti kasutada olevat sihtotstarbelist tulu ja muid tegureid, nagu COVID-19 
pandeemia mõju põllumajandusharudele;

38. rõhutab, et liidu äärepoolseimates piirkondades on eriti keeruline sotsiaal-majanduslik 
olukord, millele lisandub COVID-19 kriisi mõju; teeb seda arvestades ettepaneku 
eraldada POSEI programmi hõlmavale eelarvereale lisasumma, et säilitada 
äärepoolseimates piirkondades põllumajanduslik tegevus ning jätkata sinna toiduainete ja 
põllumajandustoodete tarnimist, mille jaoks on vaja piisavalt vahendeid;

39. suurendab Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi assigneeringuid 19,6 miljoni euro võrra; 
tunnistab, et 2021. aasta on kalandussektori jaoks tähtis aasta, sest korraga tuleb kohaneda 
Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärkidega ning tulla toime COVID-19 kriisi ja Brexitiga 
seotud riskidega;

40. suurendab rubriigi 3 kulukohustuste assigneeringuid eelarveprojektiga võrreldes kokku 
867 937 490 euro võrra (v.a katseprojektid ja ettevalmistavad meetmed), millest 
739 100 000 eurot on ette nähtud juhtprogrammidele; 

Rubriik 4

41. suurendab eraldisi, mis on ette nähtud parlamendi prioriteetidele rände- ja 
piirihaldusvaldkonnas, millest tähtsaimad on integreeritud piirihalduse fond ning 
Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond; soovib samal ajal muuta eelarvet 
läbipaistvamaks, st võtta eelarvestruktuuris arvesse mõlema fondi eesmärke, et 
eelarvepädevad institutsioonid saaksid kulusid paremini jälgida;

42. rõhutab, et tingimata tuleb investeerida kõigi rände-, varjupaiga- ja piirihaldusvaldkonnas 
tegutsevate ametite piisavasse rahastamisse ja töötajate arvu;

43. suurendab rubriigi 4 kulukohustuste assigneeringuid eelarveprojektiga võrreldes kokku 
710 251 000 euro võrra, millest 500 251 000 eurot on ette nähtud juhtprogrammidele;
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Rubriik 5

44. rõhutab ELi ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika järkjärgulise kujundamise tähtsust; 
rõhutab, et kaitseküsimustes tuleb Euroopa tasandi koostööd tihendada, sest selle 
tulemusel ei suurene mitte ainult Euroopa ja selle kodanike julgeolek, vaid vähenevad ka 
kulud; nõuab, et Euroopa Kaitsefondile eraldataks rohkem raha, et igati edendada 
innovaatilise ja konkurentsivõimelise kaitsetööstuse baasi, mis aitab kaasa hädavajalikule 
ELi strateegilisele autonoomiale;

45. nõuab sõjaväelisele liikuvusele suurema summa eraldamist, et aidata liikmesriikidel 
tegutseda kiiremini ja tõhusamini; märgib, et ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika 
missioonide ja operatsioonide toetamiseks on vaja piisavalt rahalisi vahendeid, sealhulgas 
selliste meetmete abil nagu kahesuguse kasutusega transporditaristu rahastamine ning 
diplomaatilise kontrolli ja tollieeskirjade lihtsustamine;

46. tuletab meelde, et julgeolekuvaldkonnas tegutsevatel detsentraliseeritud asutustel on 
oluline roll, ning teeb ettepaneku nende eelarvet sihipäraselt suurendada, et nad saaksid 
ülesandeid täita korrektselt;

47. suurendab rubriigi 5 assigneeringuid eelarveprojektiga võrreldes kokku 372 320 760 euro 
võrra (v.a katseprojektid ja ettevalmistavad meetmed), millest 312 829 132 eurot on ette 
nähtud juhtprogrammidele;

Rubriik 6

48. rõhutab, et ajal, mil välispoliitikaprobleemid ja rahvusvaheliste suhete küsimused 
muutuvad üha olulisemaks ja on rahvusvahelises poliitikas tähtsaimal kohal, tuleb eelarve 
välismõõdet asjakohaselt rahastada ning valmistuda praeguste ja esilekerkivate 
probleemide ning tulevaste katsumuste korral viivitamata tegutsema; märgib, et suurem 
osa välistegevuse kuludest on mõeldud uuele naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise 
koostöö rahastamisvahendile (NDICI), mille üle käivad endiselt institutsioonidevahelised 
seadusandlikud läbirääkimised;

49. peab kahetsusväärseks, et uues liigenduses, mille komisjon on välistegevuse jaoks 
kavandanud, on võrreldes eelmise liigendusega palju vähem üksikasju, mis vähendab 
läbipaistvust, prognoositavust, vastutust ja kontrolli ning piirab eelarvepädevate 
institutsioonide suutlikkust teha poliitilisi prioriteete kajastavaid otsuseid; rõhutab 
seetõttu, et eelarvet tuleb rohkem liigendada, et kõige olulisematele toetusesaajatele, 
poliitikavaldkondadele ja allpiirkondadele oleks ette nähtud spetsiaalsed eelarveread, sest 
nii on eelarve selgem ja loetavam; teeb seetõttu ettepaneku NDICI liigendust muuta, et 
kohandada seda uute instrumentidega ja lisada rohkem üksikasju;

50. teeb ettepaneku luua Liibüa konflikti rahumeelse lahendamise toetamiseks spetsiaalne 
eelarverida „Toetus Liibüa poliitilisele protsessile“;

51. juhib tähelepanu sellele, et liidu ida- ja lõunanaabruses on püsivaid probleeme, ning et 
ÜRO Palestiina Põgenike Abi- ja Tööorganisatsioonile Lähis-Idas tuleb eraldada piisavad 
rahalised vahendid; tuletab meelde, et ELi ja Aafrika vahel tuleb arendada stabiilseid 
suhteid ja teha tihedat koostööd, ning peab vajalikuks eraldada Aafrika arenguks piisavalt 
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rahalisi vahendeid, mis aitaks muu hulgas leevendada sundrände algpõhjuseid;

52. rõhutab, et Lääne-Balkani riikide ühinemisprotsess on väga tähtis; peab oluliseks, et 
IPA III uues liigenduses oleksid Lääne-Balkani riikide ja Türgi jaoks eraldi eelarveread, 
sest Türgile antav ELi toetus on väga delikaatne teema;

53. on seisukohal, et eriti COVID-19 kriisiga seotud praeguste väljavaadete ja Euroopa 
Ülemkogu kahetsusväärse otsuse tõttu loobuda taasterahastu „NextGenerationEU“ 
välissambast tuleb humanitaarabipeatüki assigneeringuid suurendada ning võtta 
solidaarsus- ja hädaabireservi sise- ja väliskasutuse väljatõrjumise vastu kaitsemeetmeid; 
rõhutab, et tuleb tagada ELi humanitaarabi vabatahtlikke käsitleva algatuse pidev 
rahastamine, sest Euroopa solidaarsuskorpuse programmi üle peetavad läbirääkimised 
võivad jõuda ummikseisu;

54. nõuab, et kuna Valgevenes hiljuti toimunu tekitab muret, loodaks uue eriesindaja, s.o 
Valgevene eriesindaja ametikoht, et toetada võimu rahumeelset üleminekut, mis vastab 
Valgevene rahva tahtele;

55. rõhutab, et küberturvalisuse ja libauudiste levikuga seotud ohtude tõttu tuleb neid 
küsimusi liidu eelarves rohkem arvesse võtta ja neile lahendusi otsida horisontaalsel 
tasandil, st nii peakorteris kui ka kogu maailmas asuvates ELi delegatsioonides;

56. suurendab rubriigi 5 assigneeringuid eelarveprojektiga võrreldes kokku 698 781 256 euro 
võrra (v.a katseprojektid ja ettevalmistavad meetmed), millest 583 041 792 eurot on ette 
nähtud juhtprogrammidele;

Rubriik 7

57. on otsustanud, et kärpeid, mille nõukogu rubriigis 7 tegi, parlament selles etapis ei tühista;

Katseprojektid ja ettevalmistavad meetmed

58. tuletab meelde, et katseprojektid ja ettevalmistavad meetmed on tähtsad vahendid, mille 
abil kujundada poliitilisi prioriteete ning esitada uusi algatusi, millest võivad saada liidu 
püsimeetmed ja -programmid; pärast kõigi esitatud ettepanekute hoolikat analüüsi, võtab 
vastu katseprojektide ja ettevalmistavate meetmete tasakaalustatud paketi, mis kajastab 
parlamendi poliitilisi prioriteete; palub komisjonil hakata katseprojekte ja 
ettevalmistavaid meetmeid tihedas koostöös Euroopa Parlamendi liikmetega kiiresti ellu 
viima ning anda nende tulemuslikkuse ja kohapeal saavutatud tulemuste kohta 
tagasisidet;

Maksed

59. rõhutab, et 2021. aasta eelarves tuleb näha ette piisav maksete assigneeringute tase, mille 
puhul võetakse arvesse 2020. aasta lõpuks täitmata jäävate kulukohustuste mahtu, et 
hoida ära 2014.–2020. aasta finantsraamistiku täitmata nõuete kuhjumine ja võtta 
COVID-19 pandeemiaga seotud kulude katmiseks kasutusele rahasummad, mis on 
tegelikult ettenähtud hilisemaks perioodiks; märgib, et 2014.–2020. aasta programmitöö 
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perioodil eelarve täitmisel tekkinud viivituste tõttu tasaarveldatakse enamik asjaomaseid 
makseid 2021. ja 2022. aastal; toonitab liikmesriikide prognooside suuremat täpsust, 
mida tuleb 2021. aasta eelarves täielikult arvesse võtta; rõhutab seetõttu, et kogu 2021.–
2027. aasta finantsraamistiku jaoks on vaja usaldusväärset maksekava, milles nähakse 
selle esimestel aastatel ette piisavad maksed ja võimalus kanda kasutamata maksed 
erivahendite abil, mida arvestatakse väljaspool mitmeaastase finantsraamistiku maksete 
ülemmäärasid, üle järgmistesse aastatesse;

60. tuletab meelde, et 2020. aastal võeti mitme programmi raames vastu mitu seadusandlikku 
meedet, mille eesmärk on lihtsustada raha kasutamist, vähendada bürokraatiat ja 
kiirendada raha tegelikku väljamaksmist, et tekitada suure majandussurutise ajal 
rahavoogu ja likviidsust; on seisukohal, et see tegutsemisviis oleks suures ja 
põhjendamatus ohus, kui selle toetuseks ei eraldataks 2021. aastal piisavas summas 
maksete assigneeringuid; nõuab seetõttu, et alates 2021. aasta eelarve vastuvõtmisest 
tehtaks kättesaadavaks piisavad vahendid; kavatseb teha kõik vajaliku, et maksete 
assigneeringuid 2021. aasta eelarve täitmise ajal kohandada;

Muud jaod 

I jagu – Euroopa Parlament

61. on üllatunud ja väga mures, et komisjon on parlamendi eelarvet kärpinud, millega on kahe 
institutsiooni hea koostöö traditsiooni jälle rikutud; taastab assigneeringud, mis määrati 
eelarvestuses kindlaks parlamendi 2021. aasta vajaduste hoolika ja vastutustundliku 
analüüsi alusel ja mille täiskogu võttis oma eespool nimetatud 14. mai 2020. aasta 
resolutsioonis vastu suure häälteenamusega; võtab assigneeringute taastamisel arvesse 
COVID-19 kriisi ja viie uue parlamendikomisjoni loomise mõju;

62. võtab teadmiseks, et uue, 2021.–2027. aasta finantsraamistiku üle peetakse praegu 
läbirääkimisi ja uuele rubriigile, s.o rubriigile 7 (Euroopa avalik haldus), eraldatav 
rahasumma ei ole veel teada; rõhutab, et parlament on töötajate arvu 5 % vähendamise 
eesmärgi täitnud ja on tegelikult kärpinud töötajate arvu kokku 6 %; rõhutab, et alates 
Lissaboni lepingu vastuvõtmisest on parlament pidanud toime tulema suurema hulga 
ülesannetega; märgib, et parlamendi eelmise koosseisu ametiajal saavutati koostoime ja 
muudeti prioriteete; rõhutab, et parlamendi töö sõltub tema haldusülesannete täitmisest, 
milleks on vaja piisaval arvul töötajaid; on väga mures sellepärast, et paljude komisjonide 
sekretariaatides on suur ja pidev personalipuudus ning sekretariaatide töökoormus on 
järsult suurenenud, ning kutsub peasekretäri üles pakkuma parlamendisiseste 
ümberpaigutuste ja lepinguliste töötajate arvu suurendamise abil kiiresti lahendusi, 
kuidas tagada komisjonide sekretariaatides piisaval arvul töötajaid; 

63. kordab, et järgmisel eelarveaastal on parlamendi prioriteedid keskenduda parlamendi 
eelarve puhul parlamendi põhiülesandele, s.o õigusloomele, tegutseda eelarvepädeva 
institutsioonina, esindada kodanikke ja kontrollida teiste institutsioonide tööd, eraldada 
vahendeid kodanike kaasamise prioriteetsetele projektidele, olla keskkonnahoidlik, st 
toetada ressursside säästmist, võimaldada soovijatele parlamenti pääs, austada täielikult 
soolise võrdõiguslikkuse küsimusi, suurendada turvalisust ja küberjulgeolekut ning 
tegeleda IT arenduse ja mitmeaastaste kinnisvaraprojektidega;
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64. kooskõlas parlamendi poolt vastu võetud eelarvestusega

a) peab kiiduväärseks meetmeid, mida parlament on võtnud COVID-19 puhangu 
tõttu, sh loonud uue ajutised töömeetodid ning parlamendiliikmetele ja töötajatele 
COVID-19 testimise keskuse; kordab, et nõuab, et peasekretär hindaks, milline 
on nende meetmete rahaline mõju parlamendi 2020. ja 2021. aasta eelarvele, ning 
esitaks tulemuse parlamendi eelarvekomisjonile; palub peasekretäril töötada välja 
üksikasjalikud suunised, kuidas edaspidi vääramatu jõu juhtumiteks paremini 
valmistuda, et parlament saaks olukorras, kus tavapäraselt enam töötada ei ole 
võimalik, jätkata seadusandliku funktsiooni täitmist;

b) kordab, et palub juhatusel koostada üksikasjaliku tegevuskava kaugeleulatuvate 
keskkonnaalaste eesmärkide saavutamiseks ja oma CO2 jalajälje vähendamiseks, 
nagu on sätestatud juhatuse hiljutises, 16. septembri 2019. aasta otsuses, ning 
esitada parlamendi eelarvekomisjonile iga-aastane tulemuste ülevaade; 

c) tuletab meelde, et soovib lähetuskulud, mis parlamendiliikmete registreeritud 
assistentidel tekivad parlamendi kolme töökoha vahelistel lähetustel, ametnike ja 
muude teenistujate hüvitiste süsteemi tasandil ühtlustada; kordab, et palub 
juhatusel hinnata, kas registreeritud assistentide staatust saaks laiendada 
kohalikele assistentidele, ja milline oleks selle rahaline mõju; kutsub veel kord 
üles vaatama läbi delegatsioonide tööd ja väljaspool Euroopa Liitu toimuvaid 
lähetusi reguleerivad rakendussätted, et kaaluda, kas registreeritud assistendid 
võiksid teatavatel tingimustel parlamendiliikmeid parlamendi ametlikes 
delegatsioonides ja ametlikel lähetustel saata;

d) kordab, et nõuab, et juhatus looks parlamendiliikmetele rohelistel nädalatel 
kohalolekuks täieliku paindlikkuse;

e) rõhutab, et parlamendi eelarvekomisjon peab teadlike otsuste tegemiseks saama 
kogu parlamendi eelarvet puudutava teabe õigel ajal ja arusaadaval kujul; kordab 
tungivalt, et nõuab

– üksikasjalikku analüüsi ja põhjendust kulude ja kokkuhoiu kohta, mida 
Ühendkuningriigi väljaastumine liidust tekitab; 

– 2021. aastal uute Euroopa Elamuskeskuste loomise kulude ja Parlamentariumi 
mobiiliversioonide loomise kulude üksikasjalikku jaotust; 

– üksikasjalikku ja põhjalikku analüüsi diplomaatilise esinduse kulude kohta 
väljaspool Euroopa Liitu, st Indoneesias (Jakarta), Etioopias (Addis Abeba) ja 
Ameerika Ühendriikides (New York);  

– lisaüksikasju Konrad Adenaueri hoone läänetiiva ehituse projektijuhtimise, sh 
ehitusplatsi turvajärelevalve kulude kohta; 

– ülevaadet kõigist teistest praegu üüritavatest parlamendi hoonetest, mis jäävad 
2021. aastal kasutusse, ning suurenevate energiakulude üksikasjalikku 
prognoosi;
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– analüüsi selle kohta, milliseid kogukulusid tekitaks ja kuidas mõjutaks kirjaliku 
tõlke peadirektoraadi inimressursse projekt, mille eesmärk oleks töötada välja 
vahend, mis suudaks parlamendis toimuvaid mitmekeelseid arutelusid reaalajas 
transkribeerida ja tõlkida; 

– kordab, et nõuab kinnisvarapoliitika valdkonnas läbipaistvat otsustusprotsessi;

f) palub, et kui 2020. aasta mais parlamendi poolt Brüsselis asuva Spaaki hoone 
renoveerimiseks ja/või selle asemele uue ehitamiseks algatatud 
arhitektuurikonkurss on lõppenud, teeks juhatus teatavaks selle hoone tulevikku 
puudutava otsuse ja esitaks üksikasjaliku kulude jaotuse; tuletab meelde, et 
2021. aasta eelarve sisaldab punkte Spaaki hoones ehitustööde 
ettevalmistamiseks;

g) tuletab meelde Euroopa Parlamendi 26. oktoobri 2017. aasta, 11. septembri 
2018. aasta ja 15. jaanuari 2019. aasta resolutsioonides (milles käsitleti seksuaalse 
ahistamise ja väärkohtlemise vastast võitlust ELis ning meetmeid kiusamise ja 
seksuaalse ahistamise ennetamiseks ja selle vastu võitlemiseks) esitatud soovitusi; 
nõuab, et peasekretär esitaks kogu teabe selles osas tehtud töö ja lähituleviku 
programmi kohta; palub peasekretäril esitada juhatusele enne 2022. aasta 
eelarvestuse esitamist hinnangu ahistamist käsitlevate uute menetluste kohta; on 
seisukohal, et töötajaid ja parlamendiliikmeid tuleks julgustada osalema 
koolitustel, et selliseid juhtumeid oleks parlamendis võimalikult vähe;

h) tuletab meelde, et juhatus nõuab, et peasekretär uuriks, kuidas tagada vabatahtliku 
pensionifondi püsiv rahastamine;

i) tuletab meelde, et palub peasekretärile kontrollida, et töövõtjad järgiksid 
parlamendi koristamiseks sõlmitud uute lepingutega seotud ja 
iseteenindusrestoranide töötajate puhul kõrgeimaid tööõigusnorme, eelkõige 
seoses COVID-19st tulenevate psühholoogilise surve ja töötingimustega;

Muud jaod (IV–X jagu)

65. märgib, et eelarveprojektis on üldjoontes võetud eelarve muude jagude alla kuuluvate eri 
institutsioonide eelarvestusi arvesse ja seega vastab see (mõningate eranditega) nende 
finantsvajadustele; on seisukohal, et seetõttu oleksid nõukogu soovitavad horisontaalsed 
ja süstemaatilised kärped asjaomaste institutsioonide tööle ja ühtlasi suurele panusele, 
mille nad annavad Euroopa Liidu toimimisse, väga kahjulikud; teeb sellega seoses 
ettepaneku taastada eelarveprojekti tase peaaegu kõikide asjaomaste institutsioonide 
puhul, sealhulgas Euroopa Kohtu, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, Regioonide 
Komitee, Euroopa Ombudsmani ja Euroopa välisteenistuse ametikohtade loetelu puhul; 
ei muuda kooskõlas härrasmeeste kokkuleppega nõukogu lugemise seisukohta nõukogu 
enda ega Euroopa Ülemkogu osas;

66. on seisukohal, et mõnel üksikul juhul ja institutsioonide eelarvestust arvesse võttes tuleb 
eelarverea assigneeringuid võrreldes eelarveprojekti summaga suurendada; teeb seetõttu 
ettepaneku
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a) Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komitee eelarves mõne 
rea assigneeringuid võrreldes eelarveprojekti summaga suurendada, et 
assigneeringute tase vastaks eelarvestusele;

b) suurendada võrreldes eelarveprojekti summaga Euroopa välisteenistuse eelarves 
rea 2214 „Strateegilise teabevahetuse suutlikkus“ ja rea 3001 „Koosseisuvälised 
töötajad ja sisseostetavad teenused“ assigneeringuid;

o

o o

67. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos üldeelarve projekti 
kohta tehtud muudatusettepanekutega nõukogule, komisjonile, teistele asjaomastele 
institutsioonidele ja asutustele ning liikmesriikide parlamentidele.


