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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

nõukogu seisukoha kohta Euroopa Liidu 2011. aasta paranduseelarve projekti nr 4/2011 
kohta, III jagu – Komisjon
(00000/2011 – C7-0000/2011 – 2011/2128(BUD))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 314, ja Euroopa 
Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 106a;

– võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis 
käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust1, eriti selle
artikleid 37 ja 38;

– võttes arvesse Euroopa Liidu 2011. aasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 
15. detsembril 2010. aastal2;

– võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse 
finantsjuhtimise kohta3;

– võttes arvesse komisjoni 17. juunil 2011. aastal esitatud 2011. aasta üldeelarve 
paranduseelarve projekti nr 4/2011 (KOM(2011)0375);

– võttes arvesse nõukogu xxx 2011. aasta seisukohta paranduseelarve projekti nr 4/2011 
kohta (00000/2011 – C7-0000/2011);

– võttes arvesse kodukorra artikleid 75b ja 75e;

– võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A7-0000/2011),

A. arvestades, et 2011. aasta üldeelarve paranduseelarve projektil nr 4/2011 on kaks 
eesmärki: alamrubriigi 3a assigneeringute suurendamine ja traditsiooniliste omavahendite 
prognoosi ajakohastamine;

B. arvestades, et rände- ja pagulasvoogude juhtimise (Frontexi, Välispiirifondi, Euroopa 
Tagasipöördumisfondi ja Euroopa Pagulasfondi kaudu) jaoks ette nähtud kulukohustuste 
assigneeringute suurendamine peaaegu 41,1 miljoni euro võrra on osa ELi ulatuslikust 
reageerimisest Vahemere lõunapiirkonna riikides asetleidvatele poliitilistele arengutele;

C. arvestades, et kulukohustuste assigneeringute suurendamine on esitatud netosummas ja 
see on kooskõlas põhimõttega „uued assigneeringud uute ülesannete jaoks”;

D. arvestades, et kavandatav maksete assigneeringute samaaegne suurendamine 43,9 miljoni 

                                               
1 EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0475.
3 ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
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euro võrra muutub võimalikuks seeläbi, et eelarverealt „Majanduse elavdamist toetavad 
energeetikaprojektid – Energiavõrgud” on makseid tehtud ettenähtust vähem ja 
asjaomased assigneeringud paigutatakse ümber;

E. arvestades, et eespool nimetatud eelarverealt teostamata jäetud maksed kasutatakse ära 
paranduseelarve nr 2/2011 ja paranduseelarve projekti nr 4/2011 vastuvõtmise ning 
mitmete ülekannete abil;

F. arvestades, et kõik võimalikud eelseisvad nõuded 2011. aasta maksete kohta tuleks esitada 
nii, et võetakse arvesse mõlema eelarvepädeva institutsiooni poolt heaks kiidetud 
ühisdeklaratsiooni maksete assigneeringute kohta,

1. võtab paranduseelarve projekti nr 4/2011 teadmiseks;

2. võtab väga üllatunult teadmiseks omavahel vastuolus olevad nõukogu seisukohad, millega 
kiideti heaks mitme alamrubriigis 3a sisalduva programmi assigneeringute suurendamine 
paranduseelarve projektis nr 4/2011, kuid samade programmide osas ollakse vastupidisel 
seisukohal eelarveaasta 2012 puhul, mil assigneeringuid kärbitakse;

3. tuletab sellega seoses meelde, et ELi vahenditega seotud kulukohustuste järjepidevus ja 
järjekindlus on eeltingimusteks tõhusale ja optimeeritud rahakasutusele, mille nimel 
pingelise ja piiratud eelarve kontekstis väga pingutatakse;

4. kiidab nõukogu seisukoha paranduseelarve projekti nr 4/2011 kohta muutmata kujul heaks 
ning teeb presidendile ülesandeks kuulutada paranduseelarve nr 4/2011 lõplikult 
vastuvõetuks ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

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

Paranduseelarve projekt nr 4/2011 koosneb kahest osast:

1. 2011. aasta eelarve suurendamine rubriigi 3a kulukohustuste osas, et juhtida 
Põhja-Aafrika hiljutiste sündmuste põhjustatud pagulas- ja rändevooge.

Seda rahastatakse kulukohustuste ümberpaigutamiste ja/või täiendavate kulukohustuste kaudu 
ning maksete täieliku ümberpaigutamise abil.

See jaguneb järgmiselt (miljonites eurodes):

Maksete assigneeringute ümberpaigutamised tehakse eelarverealt „Majanduse elavdamist 
toetavad energeetikaprojektid – Energiavõrgud” (32 02 14 01), mida vähendati juba tulenevalt 
komisjoni mitteametlikust dokumendist, milles käsitleti rakendamata jäetud 352 miljonit:

* Paranduseelarve nr 2/2011: – 252 miljonit, mis koosneb järgmisest:

– 182,4 miljonit paranduseelarvega nr 
1/2011 kehtestatud negatiivse reservi 
kasutuselevõtuks
– 19,5 miljonit Euroopa Liidu 
Solidaarsusfondi kasutuselevõtuks, nagu 
kavandati paranduseelarve projektis nr 
2/2011
– 50 miljonit Globaliseerumisega 
Kohanemise Euroopa Fondi maksete 
assigneeringute suurendamiseks

Kulukohustused Maksed
Frontex 30 24
Välispiirifond 6,5 4,9
Euroopa Tagasipöördumisfond 3,7 2,8
Euroopa Pagulasfond 12 12,2

Suurendamised kokku 52,2 43,9

Kuritegevuse ennetamine ja kuritegevuse vastu 
võitlemine

- 10 0

Sihtotstarbelise tulu assigneeringud Euroopa 
Pagulasfondi raames

- 1,1 0

Euroopa majanduse elavdamise kava 
energeetikaprojektid

0 - 43,9

Vähendamised kokku - 11,1 - 43,9

Paranduseelarve projektis nr 4/2011 sisalduvad 
muudatused KOKKU

+ 41,1 0
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* Paranduseelarve projekt nr 4/2011: – 41,1 miljonit

* Ümberpaigutamine DEC 24/2011: – 30,2 miljonit 

* Sisemine ümberpaigutamine: – 26 miljonit (vastavalt komisjoni otsusele peatüki 32 
04 sees)

Sellest tulenevalt kasutatakse eelarverea „Majanduse elavdamist toetavad 
energeetikaprojektid – Energiavõrgud” rakendamata maksete assigneeringud täielikult ära, kui 
paranduseelarve projekt nr 4/2011 asjaomasel kujul vastu võetakse.

2. Traditsiooniliste omavahendite, käibemaksu- ja kogurahvatulu baasi prognoosi 
muutmine ning Ühendkuningriigile 2006., 2007. ja 2010. aasta eest võimaldatava 
korrigeerimise eelarvesse kandmine.

Selle raamatupidamistegevuse tulemusena muutub ELi eelarvesse kantavate omavahendite 
sissemaksete liikmesriikidevaheline jaotus.


