
 

ELi eelarve: parlament nõuab ELile uusi
omavahendeid
 

Koroonaviirusest taastumise rahastamiseks ja Euroopa tulevikku investeerimiseks
nõuab parlament uusi tuluvooge ELi eelarve jaoks. Vaata täpsemalt meie videost.
 
Eurooplased nõuavad suuremat ELi eelarvet
 
Pikaajalist eelarvet puudutavate otsuste tegemiseks on vaja parlamendiliikmete nõusolekut.
Parlament on seetõttu öelnud, et uute tuluallikate kasutuselevõtt on oluline eeltingimus
igasugusele kokkuleppele. Parlamendi hiljuti tellitud uuring näitab, et enamik (56 protsenti)
eurooplastest on pooldab suuremaid rahalisi vahendeid ELile Covid-19 kriisi ületamiseks.
 
 
 
Enne ELi tippkohtumist 17. – 18. juulil kutsusid parlamendiliikmed ELi Nõukogu üles mitte
tegema muudatusettepanekuid Euroopa Komisjoni väljapakutule. Vastates ELi Ülemkogu
presidendi Charles Micheli 13. juulil tehtud muudatusettepanekule, ütles parlamendi
eelarvekomisjoni esimees Johan Van Overtveldti: „Taasterahastu suuruse ja tasakaalustatuse
osas tehtud positiivsed sammud ei saa korvata tagasivaatavaid ettepanekuid pikaajalise eelarve
ja omavahendite osas. Olulisi liidu programme kärbitakse veelgi, viitan siinkohal Horisont
Euroopale, Erasmus + -ile, Digitaal Euroopale ja rändele.“ Ta lisas, et ELi pikaajalised
eesmärgid ei ole koroonaviiruse puhangu ajal ära kadunud ning seetõttu ei tohiks neid
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Kuidas rahastada ELi eelarvet?
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/parliament-pushes-for-new-eu-revenue-sources_N01-PUB-200713-ORMF_ev
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/parliament-pushes-for-new-eu-revenue-sources_N01-PUB-200713-ORMF_ev
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200712IPR83213/citizens-call-for-a-bigger-eu-budget-to-tackle-crisis-new-survey-shows
https://www.consilium.europa.eu/et/meetings/european-council/2020/07/17-18/
https://www.europarl.europa.eu/streaming/or.html?event=20200713-1345-COMMITTEE-BUDG&start=2020-07-13T12:58:45Z&end=2020-07-13T13:00:15Z&language=or
https://www.europarl.europa.eu/committees/et/budg/home/highlights
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme_en


ohverdada.
 
 
 
Vaja on siduvat kohustust
 
10. juulil kõneldes kutsus üks Euroopa Parlamendi omavahendite reformi juhtivatest
parlamendiliikmetest, Valérie Hayer, kehtestama „õiguslikult siduvat ajakava uute omavahendite
saavutamiseks" ja lisas: „peame sundima liikmesriikide andma selgeid lubadusi, millest ei
taganeta”.
 
 
 
Omavahendite reformi teine juhtiv parlamendiliige, José Manuel Fernandes, nõudis samuti
õiguslikult siduvat otsust: „Soovime, et raha uutest omavahenditest oleks piisav taastefondi
intressimäärade maksmiseks. […] Idee on lihtne: me ei saa koormata kodanikke. ”
 
 
 
Järgmised sammud
 
Kui ELi riigid on saavutanud ühise seisukoha, on neil mandaat alustada läbirääkimisi
parlamendiga, millel on lõplik otsustusõigus uue eelarve jõustumise üle. Praegune
mitmeaastane eelarve lõpeb 31. detsembril 2020.
 
Lisateave
ELi taastefond ja pikaajaline eelarve: ELi juhid peavad tegema rohkem (inglise keeles)
Facebooki intervjuu ELi tuluallikate üle koos parlamendiliikmete José Manuel Fernandesi ja
Valérie Hayeriga (inglise keeles)
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