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ET

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2019. aasta paranduseelarve projekti nr 
4/2019 kohta: kulukohustuste ja maksete assigneeringute vähendamine kooskõlas 
ajakohastatud kuluvajaduste ja ajakohastatud tuludega (omavahendid) 
(00000/0000 – C9-0000/2019 – 2019/2037(BUD))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 314,

– võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

– 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 966/2012)1, eriti selle artiklit 44,

– võttes arvesse Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 12. 
detsembril 2018. aastal2,

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

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

– võttes arvesse nõukogu 26. mai 2014. aasta otsust 2014/335/EL, Euratom Euroopa 
Liidu omavahendite süsteemi kohta5,

– võttes arvesse paranduseelarve projekti nr 4/2019, mille komisjon võttis vastu 2. juulil 
2019. aastal (COM(2019)0610),

– võttes arvesse ... vastu võetud ja ... Euroopa Parlamendile esitatud nõukogu seisukohta 
paranduseelarve projekti nr 4/2014 kohta, (00000/0000 – C9-0000/2019),

– võttes arvesse kodukorra artikleid 94 ja 96,

– võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A9-0000/2019),

A. arvestades, et paranduseelarve projekti nr 4/2019 eesmärk on ajakohastada nii eelarve 
kulu- kui ka tulupoolt, et võtta arvesse viimaseid suundumusi;

1ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
2ELT L 67, 7.3.2019.
3ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
4ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
5ELT L 168, 7.6.2014, lk 105.
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B. arvestades, et kulude poolel vähendatakse paranduseelarve projektiga nr 4/2019 rubriigi 
1a „Konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks“, rubriigi 1b 
„Majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus“ ning rubriigi 2 „Jätkusuutlik 
majanduskasv: loodusvarad“ eelarveridade kulukohustuste ja maksete assigneeringuid 
vastavalt 112 miljoni ja 67,5 miljoni euro võrra; arvestades, et paranduseelarve projekti 
nr 4/2019 eesmärk on ka suurendada rubriigi 5 kulukohustuste ja maksete 
assigneeringuid 11,9 miljoni euro võrra, et kohandada mõnede institutsioonide 2019. 
aasta eelarvet Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise edasilükkamise tõttu 31. 
oktoobrini 2019;

C. arvestades, et tulude poolel muudetakse paranduseelarve projektiga nr 4/2019 
traditsiooniliste omavahendite (st tollimaksud ja suhkrumaksud) ning käibemaksu- ja 
kogurahvatulu baaside prognoosi, samuti kantakse eelarvesse asjaomased 
Ühendkuningriigile võimaldatavad korrigeerimised ja nende rahastamine, mis kõik 
mõjutab ELi eelarvesse kantavate liikmesriikide omavahendite sissemaksete jaotust;

1. võtab komisjoni ettepaneku teadmiseks; 

2. võtab teadmiseks omavahendite tasakaalustamise, mis on vajalik traditsiooniliste 
omavahendite ja käibemaksu prognoosi läbivaatamise ning Ühendkuningriigile 
võimaldatava korrigeerimise ajakohastamise tõttu;

3. kiidab nõukogu seisukoha paranduseelarve projekti nr 4/2019 kohta heaks;

4. teeb presidendile ülesandeks kuulutada paranduseelarve nr 4/2019 lõplikult 
vastuvõetuks ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

5. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile 
ning liikmesriikide parlamentidele. 


