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 MENETLUS  

Põhiseaduskomisjoni 27. juulil 2004 toimunud koosolekul määrati arvamuse koostajaks 
Gérard Onesta. 

Komisjon vaatas arvamuse projekti läbi 2. septembri koosolekul. 

Mainitud koosolekul/viimasel koosolekul võttis komisjon (... poolt, ... vastu, ... erapooletut) 
/ühehäälselt vastu järgmised ettepanekud. 

Hääletusel osalesid: Jo Leinen (esimees), ... (aseesimees), ... (aseesimees), Gérard Onesta 
(arvamuse koostaja), ..., ..., ..., ... ja .... 
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LÜHIKE PÕHJENDUS 

2005. eelarveaasta eelarve on esimene, mis hõlmab 25 liikmesriiki kogu aasta ulatuses. Seega 
on oluline teha jõupingutusi kõikides poliitikavaldkondades, et kiiresti integreerida uusi 
liikmesriike ja tutvustada neile Euroopa Liidu siseseid toiminguid, eriti selle institutsioonilist 
korraldust ning otsustusmehhanisme. Pealegi võttis valitsustevaheline konverents (VVK) 18. 
juunil 2004. aastal vastu põhiseaduse eelnõu. Pärast teksti viimast õiguslikku ja keelelist 
kontrolli tuleb mainitud põhiseadust tutvustada ja selgitada liikmesriikide kodanikele, eriti 
riikides, kus põhiseaduse eelnõu pannakse rahvahääletusele; selliste riikide arv tõuseb 
pidevalt. Lõpuks mõjutab eelarve läbirääkimiste sujuvat käiku 2004. aasta veebruaris Euroopa 
Komisjoni poolt käivitatud arutelu tuleviku finantsraamistiku kohta pärast 2006. aastat. 
 
Esialgses eelarveprojektis on 2005. aasta maksete assigneeringute ülemmäär 114,2 miljardit 
eurot, mis vastab 1,08 protsendile RKTst. Sisepoliitika valdkonna ülemmäär 
(finantsperspektiivide 3. rubriik) tõuseb nominaalselt 290 miljoni euro ulatuses, s.t + 3,3% 
võrreldes 2004. aasta eelarvega. Olulist tõusu võrreldes 2004. aasta eelarvega võib näha ühes 
meie komisjonile olulises poliitikavaldkonnas – haridus ja kultuur (+ 37 miljonit eurot). 
Vastavalt tegevuspõhisele eelarvestamise eelarveklassifikaatorile võib põhiseaduskomisjonile 
huvi pakkuvaid eelarvepunkte leida jaotistest 15 (haridus ja kultuur), 16 (press ja 
kommunikatsioon) ning 25 (Euroopa Komisjoni poliitika koordineerimine ja 
õigusnõustamine). 
 
2005. aastal tuleb teha suuri jõupingutusi, et selgitada Euroopa Liidu kodanikele kaalul 
olevate küsimuste tähtsust seoses Euroopa Liidu tulevaste muudatustega. Vastasel juhul on 
tõsine risk, et süveneb rahulolematus Euroopa Liiduga, mis viimaste aastate 
arvamusuuringute käigus on ilmsiks tulnud. Seega kavatseb põhiseaduskomisjon keskenduda 
järgnevatele aspektidele: 
 
– infopunktid; 
 
– Prince-programm; 
 
– Jean Monnet' tegevusprogramm (Euroopa integratsioon ülikoolides); 
 
– toetused põhiseaduse valdkonnas tegutsevatele asutustele, eriti Euroopa Kolledžile (15 02 

01 02), Euroopa Ülikool-Instituudile Firenzes (15 02 01 03), Euroopa Õiguste 
Akadeemiale Trieris (15 02 01 03), Euroopa Avaliku Halduse Instituudile Maastrichtis 
(15 02 01 05), assotsiatsioonile "Meie Euroopa", toetused Euroopa eksperdirühmadele ja 
Euroopa ideed edendavatele organisatsioonidele (15 06 01 03), toetused Jean Monnet' 
majale ja Robert Schumani majale (15 06 01 06); 

 
– Euroopa Parlamendi istungite ja teiste oluliste avalike koosolekute edastamine Internetis 

ning nende salvestamine. 
 
Välja arvatud eelarvepunkti 16 05 01 (vt allpool) osas, ei ole nõukogu poolt vastu võetud 
eelarveprojektiga muudetud Euroopa Komisjoni esialgses eelarveprojektis toodud summade 
ettepanekuid. 
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INFOPUNKTID (16 05 01) 
 
Nagu eelpool mainitud, tuleb Euroopa põhiseaduse eelnõu viia üldsuseni ning ühtlasi teha 
sellealast selgitustööd, eriti silmas pidades vähemalt 11 liikmesriigis korraldatavaid 
referendumeid. Seega on tugev toetus infopunktide tööle väga oluline. Euroopa Komisjon on 
oma esialgse eelarveprojekti punktile 16 05 01 eraldanud assigneeringu 17,75 miljoni 
ulatuses, mis on 3,8% suurem kui varem. Põhiseaduskomisjon peab seda summat vajadustele 
vastavaks. Siiski näeb eelarveprojekt ette 2004. aasta 17,1 miljoni suuruse summa taastamise. 
Arvestades 2005. aastal täitmisele kuuluvaid teavitamisülesandeid, ei ole see vastuvõetav. 
 
 
PRINCE-PROGRAMM, "EUROOPA TULEVIKUARUTELU" OSA 
(25 03 02) 
 
Prince-programm on informatsiooniprogramm, mis on loodud üldsuse teadlikkuse tõstmiseks 
Euroopa Liidu peamistest poliitilistest prioriteetidest nagu näiteks euro või laienemine. 
Euroopa Komisjon on oma 2005. aasta esialgses eelarveprojektis eelarvepunktile 25 03 02 
eraldanud assigneeringu 1,5 miljoni euro ulatuses, kuid 2004. aastal eraldati samale 
eelarvepunktile 4,5 miljonit eurot. Ometi on vajadus laiaulatusliku avaliku Euroopa 
tulevikuarutelu toetamise järele veelgi tungivam ajal, mil kodanikele tuleb tutvustada Euroopa 
Liidu põhiseaduse eelnõud, eriti arvestades madalat osalust viimastel Euroopa Parlamendi 
valimistel. Euroopa Komisjoni assigneeringute vähendamise ettepanek on seega 
vastuvõetamatu.   
 
Seetõttu teeb põhiseaduskomisjon ettepaneku suurendada Prince-programmi eelarveosa 25 03 
02 rahastamist, eesmärgiga eraldada vajalikud assigneeringud 25 liikmesriigi kodanike 
korralikuks teavitamiseks Euroopa integreerimisprotsessist ning avaliku arutelu 
soodustamiseks. Suurendatud rahastamine võiks toimuda 3,5 miljoni euroni ulatuvate 
lisaassigneeringute näol, mis tõstaksid kogusumma 5 miljoni euroni. Mainitud vahendeid 
tuleks kasutada üldsuse põhiseadusliku lepingu eelnõu alaste teadmistesuurendamiseks ning 
Euroopa kodanike ulatuslikumaks kaasamiseks Euroopa Liidu tulevast struktuuri käsitlevasse 
arutelusse, kuna enamikul kodanikest palutakse mainitud struktuuri rahvahääletustel heaks 
kiita. 
 
 
JEAN MONNET' TEGEVUSPROGRAMM: EUROOPA INTEGRATSIOON 
ÜLIKOOLIDES (15 02 01 01) 
 
Viimastel aastatel on ajutiselt aeglustunud õppetoolide loomine Jean Monnet' 
tegevusprogrammi raames, sest kõik assigneeringud on mõnda aega olnud eraldatud 
õppetoolide loomiseks uutes liikmesriikides ja kolmandate riikide ülikoolides. Siis oli 
mainitud suunis igati õigustatud, kuid seda ei tohiks rakendada kahjustades tegevusprogrammi 
teisi eesmärke 25 liikmesriigis. 
 
Jean Monnet' tegevusprogramm on ainus otsene tegevusprogramm, mille eesmärk on Euroopa 
integratsiooni idee levitamine ülikoolide tasemel. Pealegi on akadeemikud olulised avaliku 
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arvamuse kujundajad Euroopa tulevikuarutelu kontekstis, nagu rõhutati Nice'i lepingule 
lisatud 23. deklaratsioonis, kus neid tõstetakse esile kui võtmepositsioonis vestluskaaslasi 
põhiseadust käsitlevas mõttevahetuses. 
 
Seega peab põhiseaduskomisjon vajalikuks eelarvepunktile 15 02 01 01 eraldatava 
assigneeringu suurendamist 2% võrra, sarnaselt enamiku teiste artiklist 15 02 01 tulenevate 
eelarvepunktidega. Summaks kujuneks seega 3,876 miljonit eurot. 
 
 
ÜHENDUSE TOETUSED EUROOPA IDEE EDENDAMISEGA TEGELEVATELE 
ORGANISATSIOONIDELE 
 
Selle eelarvepunktiga eraldatavad vahendid on mõeldud Euroopa tasandil tegutsevate 
institutsioonide toetamiseks ning Euroopa integratsiooni alaste uuringute edendamisega 
tegelevate asutuste ja projektide rahastamisele kaasa aitamiseks. Mõned nendest asutustest 
keskenduvad põhiseadusega seotud teemadele. 
 
Kuni viimase ajani oli Euroopa Komisjoni eelarves kaks erinevat tüüpi eelarverida: eelarve A 
osa eelarveread katsid halduskulusid, B osa eelarveread katsid töökulusid. Mitmeid aastaid 
eraldati Euroopa Parlamendi algatusel Euroopa huve järgivatele organisatsioonidele iga-
aastaseid toetusi eelarve A osast, seda ilma õigusliku aluseta. Toetusi eraldati kas 
sihtotstarbeliste eelarveridade loomisega (nt Euroopa Ülikooli Instituudile Firenzes) või 
vahendite "eriotstarbelise eraldamisega" ("earmarking"), s.o teatud eelarvereast summade 
eraldamine nimeliselt kindlaks määratud saajatele. Pärast tegevuspõhise eelarvestamise 
kehtestamist ja pärast seda kui uue finantsmäärusega kaotati halduskulude ja töökulude 
eristamine tavapärases mõttes, mis välistas vahendite "eriotstarbelise eraldamise" 
("earmarking") võimaluse, esitas Euroopa Komisjon mitu ettepanekut erinevate programmide 
loomiseks, mis kataksid seni õigusliku aluseta olnud eelarveridu. Mainitud ettepanekud 
jõustusid veidi enne juunis toimunud Euroopa Parlamendi valimisi. Kahele neist on lisatud 
nimeliste saajate nimekirjad, kellele 2004. ja 2005. aastal võiks erandkorras ja 
finantsmäärusest kõrvale kaldumise teel eraldada toetusi ilma, et Euroopa Komisjon peaks 
ettepanekute konkursi välja kuulutama.  
 
Osa põhiseaduskomisjonile huvi pakkuvatest organisatsioonidest tulenevad nõukogu 21. 
aprilli 2004. aasta otsuse 791/2004 (ELT L 138, 30. aprill 2004) tegevustest 1 ja 3A, millega 
edendatakse Euroopa tasandil tegutsevaid asutusi ja toetatakse konkreetseid tegevusi hariduse 
ja koolituse valdkonnas, nimelt Euroopa Kolledžit (4,348 miljonit eurot), Euroopa Ülikooli 
Instituuti Firenzes (4,776 miljonit eurot), Euroopa Õiguste Akadeemiat Trieris (1,581 miljonit 
eurot), Euroopa Avaliku Halduse Instituuti Maastrichtis (0,839 miljonit eurot) (kõik need 
lisas, tegevus 1) ning Jean Monnet' õppetoole (lisas, tegevus 3A). Selle õigusliku aluse alusel 
on loodud veel mõned koolitusinstituudid (Euroopa ülikoolidevaheline inimõiguste ja 
demokratiseerimise keskus, Euroopa Eripedagoogika Arendamise Agentuur ja Euroopa 
koolituse rahvusvaheline keskus). Mainitud otsuse rahalised eraldised ulatuvad 77 miljonini 
kolme aasta peale, millest 58%–65% võib kasutada tegevuse 1A rahastamiseks. See tähendab 
14,88 miljoni ja 16,68 miljoni vahelist summat aastas. 2004. aastal ulatus tegevus 1A 14,151 
miljoni euroni. 2005. aastaks on eeldatavad eraldised 16,116 miljonit. Tuleb meeles pidada, et 
mõne organisatsiooni toetuse tõstmine toimub peaaegu automaatselt teiste, samast 
(all)eraldisest rahastatud organisatsioonide toetuste arvelt või nende organisatsioonide 2006. 
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aasta eelarvete arvelt.  
 
Teised põhiseaduskomisjoni huvitavad organisatsioonid kuuluvad 26. jaanuari 2004. aasta 
otsuse 100/2004 (ELT L 30, 4. veebruar 2004) alla, millega kehtestati tegevuskava aktiivse 
Euroopa kodakondsuse edendamiseks (kodanike osalus) nagu assotsiatsioon "Meie Euroopa" 
(0,612 miljonit eurot, tõus 2% võrra võrreldes 2004. aasta eelarvega), toetused Euroopa 
eksperdirühmadele ja Euroopa ideed edendavatele organisatsioonidele (2,405 miljonit eurot, 
järkjärgulise vähendamise reegli tõttu ei ole tõusu võrreldes 2004. aastaga), toetused Jean 
Monnet' majale ja Robert Schumani majale (0,383 miljonit, tõus 2% võrra võrreldes 2004. 
aasta eelarvega). Selle otsuse rahaline lähtesumma on 72 miljonit kolme aasta peale ning 
sellega tuleb rahastada mitmeid organisatsioone; lisaks peab see katma ka näiteks Euroopa 
sotsiaalalaste valitsusväliste organisatsioonide platvormi, ametiühinguid, Euroopa Põgenike ja 
Pagulaste Nõukogu ja linnade twinninguid. Jällegi toimuks organisatsiooni toetuse tõstmine 
teiste organisatsioonide arvelt või 2006. aasta eelarve arvelt. 
 
Euroopa Komisjon on oma 2005. aasta esialgses eelarveprojektis enamikule mainitud 
asutustele eraldatavaid assigneeringuid veidi tõstnud (2% võrra vastavalt inflatsioonile), 
nimelt neile, kelle puhul ei kehti järkjärgulise vähendamise reegel (finantsmääruse artikkel 
113) ja nagu täpsustatud otsustes 791/2004 ja 100/2004. Põhiseaduskomisjon avaldab 
heameelt, et kahele asutusele on ette nähtud ulatuslikum tõus, nimelt Euroopa Kolledžile (tõus 
50% võrra võrreldes 2004. aastaga) ja Euroopa Ülikooli Instituudile (tõus 8,5% võrra), et 
nendele eelarveridadele eraldatud assigneeringud vastaksid suuremale kandidaatide ja 
üliõpilaste arvule, millega peale laienemist tuleb arvestada. 
 
Vastavate õiguslike aluste rahaliste eraldiste piiratud suuruse ja asjas osalevate erinevate 
komisjonide tõttu ei tee raportöör praeguses staadiumis ettepanekut mõne konkreetse 
organisatsiooni vahendeid ulatuslikumalt tõsta kui esialgses eelarveprojektis on ette nähtud. 
Raportöör on siiski avatud teiste liikmete ettepanekutele. 
 
 
EUROOPA PARLAMENDI ISTUNGITE JA TEISTE OLULISTE AVALIKE 
KOOSOLEKUTE EDASTAMINE INTERNETIS NING NENDE SALVESTAMINE 
 
Euroopa Liidu institutsioonide avalike arutelude ja koosolekute ülekandmist Internetis tuleb 
veelgi suurendada. Euroopa Parlamendi puhul võiks juba ülekantud parlamendi istungite ja 
seal kõigis keeltes tehtud tõlgete salvestamine spetsiaalsele kettale olla heaks alternatiiviks 
traditsioonilisele "vikerkaarele". Seega palutakse juhatusel võtta vajalikud meetmed selles 
suunas. 
 
 
 

ETTEPANEKUD 

Põhiseaduskomisjon kutsub eelarvekomisjoni kui vastutavat komisjoni üles lisama oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. Arvestades poliitiliste ja põhiseaduslike muutustega, mida Euroopa Liit peab 2005. aastal 
ette valmistama, tuleb infopunktide tööd tugevalt toetada, kuna nende peamine ülesanne 
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on Euroopa üldsusele 18. juunil 2004. aastal riigipeade ja valitsusjuhtide poolt vastu 
võetud Euroopa põhiseaduse eelnõu tutvustamine; 

 
2. Euroopa Liidu tulevikku käsitlev põhiseaduslik arutelu jätkub järgmisel aastal, võttes 

arvesse 25 liikmesriigist koosneva Euroopa Liidu institutsionaalset struktuuri ja Euroopa 
Liidu uut rolli maailmas. Seega muutub Prince-programm, mis tagab vajalikud vahendid 
nende küsimuste arutelu soodustamiseks väljapool institutsioone, veelgi olulisemaks kui 
varem; 

 
3. Põhiseaduse eelnõu ettevalmistamist Euroopa Tuleviku Konvendis ning 

valitsustevahelise konverentsi toiminguid rikastasid oluliselt akadeemikute ja 
eksperdirühmade panused. Kuna suurte põhiseaduslike küsimuste arutelu jätkub 
institutsioonides ja kõikide liikmesriikide meediates, eelkõige enne põhiseaduse 
referendumile panemist, tuleb tagada põhiseadusele spetsialiseerunud ülikoolikeskuste ja 
eksperdirühmade piisav rahastamine; 

 
4. Juhatusel palutakse võtta vajalikud meetmed juba üle kantud parlamendi istungite ja seal 

kõigis keeltes tehtud tõlgete salvestamiseks spetsiaalsele kettale alternatiivina 
traditsioonilisele "vikerkaarele" ja vajadusel suurendada selle eelarverea assigneeringuid 
Euroopa Parlamendi eelarves. 
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