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ET

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2014. aasta paranduseelarve projekti 
nr 3/2014 kohta, III jagu – Komisjon
(0000/2014 – C8-0000/2014 – 2014/2036(BUD))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 314,

– võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, 
Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid 
finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtestuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 
1605/2002)1, eriti selle artiklit 41,

– võttes arvesse Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 
20. novembril 2013. aastal2,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavaldust maksete 
assigneeringute kohta (12. novembri 2013. aasta ühisavaldus), milles lepiti kokku 12. 
novembri 2013. aasta ühistes järeldustes3, samuti Euroopa Parlamendi ja komisjoni 
avaldust maksete assigneeringute kohta, milles lepiti samuti kokku nimetatud ühistes 
järeldustes,

– võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, 
millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–20204

(edaspidi „mitmeaastase finantsraamistiku määrus”),

– võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning 
usaldusväärse finantsjuhtimise kohta5,

– võttes arvesse nõukogu 7. juuni 2007. aasta otsust 2007/436/EÜ, Euratom Euroopa 
ühenduste omavahendite süsteemi kohta6,

– võttes arvesse paranduseelarve projekti nr 3/2014, mille komisjon võttis vastu 28. mail 
2014. aastal (COM(2014)0329),

– võttes arvesse komisjoni 28. mai 2014. aasta ettepanekut ettenägemata kulude varu 
kasutusele võtmise kohta 2014. aastal (COM(2014)0328),

                                               
1 ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
2 ELT L 51, 20.2.2014, lk 1.
3 Vt vastuvõetud tekstid, 20. november 2013, P7_TA(2013)0472.
4 ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
5 ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
6 ELT C 163, 23.6.2007, lk 17.
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– võttes arvesse ... vastu võetud ja ... Euroopa Parlamendile edastatud nõukogu seisukohta 
paranduseelarve projekti nr 3/2014 kohta (00000/2014 – C8-0000/2014),

– võttes arvesse kodukorra artikleid 88 ja 91,

– võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit, regionaalarengukomisjoni arvamust ning 
väliskomisjoni, arengukomisjoni, keskkonnakomisjoni ja kultuurikomisjoni kirju (A8-
0000/2014),

A. arvestades, et 2014. aasta üldeelarve paranduseelarve projektiga nr 3/2014 tehakse 
ettepanek suurendada trahvidest ja rahalistest karistustest saadava tulu ning muu tulu 
prognoosi 1,568 miljardi euro võrra ning suurendada mitmeaastase finantsraamistiku 
rubriikide 1a, 1b, 2 ja 4 maksete assigneeringuid 4,738 miljardi euro võrra, et katta 
maksevajadused aasta lõpuni ning täita varasemad ja praegused kohustused;

B. arvestades, et mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 täitmine algas tegemata 
maksete väga suure hulgaga – ainuüksi ühtekuuluvuspoliitikas oli maksmata arvete 
summa 2013. aasta lõpus ligikaudu 23,4 miljardit eurot ning täitmata kulukohustuste 
tase jõudis 2013. aasta lõpuks 221,7 miljardi euroni, mida on 41 miljardi euro võrra 
rohkem, kui mitmeaastase finantsraamistiku 2007–2013 suhtes kokku leppimisel ette 
nähti; 

C. arvestades, et paranduseelarve projekti nr 3/2014 kogusummast on ainult 99 miljonit 
eurot nähtud ette 2014.–2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika programmide jaoks ning 
ülejäänud summa on seotud 2007.–2013. aasta programmide lõpetamisega (3,296 
miljardit eurot) ja muude rubriikide maksevajadustega (1,34 miljardit eurot);

D. arvestades, et Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon võtsid 12. novembri 2013. aasta 
ühisavaldusega kohustuse tagada, et liidul oleks piisavalt rahalisi vahendeid, et katta 
2014. aastal oma õiguslikud kohustused, kaitstes maksete korrapärast edenemist ning 
omades võimalust kasutada mitmeaastase finantsraamistiku määruses sisalduvaid 
paindlikkusmehhanisme, sh artiklit 13 (ettenägemata kulude varu); 

E. arvestades, et mõned nõukogu delegatsioonid väljendasid reservatsioone seoses 
ettenägemata kulude varu kasutamisega paranduseelarve projektis nr 3/2014, kuid 
parlament peab seda alusetuks mureks, mis on vastuolus mitmeaastase finantsraamistiku 
määruse ja institutsioonidevahelise kokkuleppe vaimuga;

1. võtab komisjoni esitatud paranduseelarve projekti nr 3/2014 teadmiseks;

2. toetab täielikult komisjoni ettepanekut paranduseelarve projekti nr 3/2014 kohta, 
millega suurendatakse 2014. aastal makseid 4,7 miljardi euro võrra; väljendab heameelt 
komisjoni ettepaneku üle võtta kasutusele ettenägemata kulude varu 4,02 miljardi euro 
suuruses summas, olles eelnevalt kaalunud kõiki võimalusi ümberpaigutusteks vastu 
võetud 2014. aasta eelarves ning olles kasutanud täielikult ära 2014. aasta maksete 
ülemmäära alla jääva varu; 

3. on seisukohal, et komisjoni ettepanekud kujutavad endast miinimumi, mida on vaja 
tegelike vajaduste katmiseks 2014. aasta lõpuni, ning need ei ole piisavad, et lahendada 
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maksmate arvete kuhjumise probleemi, mis on suurenenud alates 2010. aasta eelarvest; 
tuletab eelkõige meelde, et enamasti esitavad liikmesriigid suurema osa rubriigi 1b 
arveid finantsaasta lõpus, et vältida võimalikke kulukohustuste vabastamisi N+2 ja N+3 
reeglite kohaldamise tõttu; 

4. toetab ettepanekut võtta kasutusele ettenägemata kulude varu ning juhib tähelepanu oma
tõlgendusele mitmeaastase finantsraamistiku määruse artikli 3 lõike 2 kohta, et 
erivahenditega seotud maksed tuleb arvestada väljaspool ülemmäärasid; on veendunud, 
et mis tahes muu tõlgendus õõnestab mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 
poliitilise kokkuleppe alust, nimelt arusaamist, et tuleks rakendada konkreetset ja 
võimalikult suurt paindlikkust, et võimaldada liidul täita oma kohustused;

5. tuletab meelde, et paranduseelarvete nr 2/2014 ja nr 6/2014 vastuvõtmisega 
vähendatakse liikmesriikide kogurahvatulu põhist osamaksu liidu eelarvesse 10,953 
miljardi euro võrra ning et paranduseelarve nr 4/2014 vastuvõtmine vähendab 
vajaminevate omavahendite hulka veel 2,433 miljardi euro võrra ning kompenseerib 
seega täielikult täiendavad maksevajadused, mida on taotletud paranduseelarve 
projektides nr 3/2014, 5/2014 (47 miljonit eurot täiendavaid vahendeid ELi 
Solidaarsusfondi Itaalia, Kreeka, Sloveenia ja Horvaatia joaks) ja 7/2014 (80 miljonit 
eurot täiendavaid vahendeid ELi Solidaarsusfondi Horvaatia, Bulgaaria ja Serbia jaoks); 

6. rõhutab seetõttu, et kavatseb paranduseelarve projekti nr 3/2014 vastuvõtmist arutada 
samal ajal, kui toimuvad paranduseelarve projektide nr 2/2014, 4/2014 (sh 
paranduseelarve projekti nr 4/2014 kirjaliku muutmisettepaneku nr 1), 5/2014, 6/2014 ja 
7/2014 läbirääkimised; 

7. juhib tähelepanu sellele, et kui paranduseelarve projektid nr 2/2014, 3/2014, 4/2014, 
5/2014, 6/2014 ja 7/2014 võetakse vastu muutmata kujul, siis tähendab see eelarves 
üldist positiivset saldot ja liikmesriikide kogurahvatulu põhiste maksete vähendamist, et 
tagada 2014. aastal piisavad maksete assigneeringud, millest katta liidu kehtivad 
juriidilised kohustused; 

8. rõhutab, et 12. novembri 2013. aasta avaldused on 2014. aasta eelarve suhtes saavutatud 
kokkuleppe lahutamatu osa ning esindavad kolme institutsiooni ametlikku kohustust, 
mis tuleb vastastikuse usalduse ja lojaalse koostöö märgina täielikult täita; 

9. on nõus nõukogu seisukoha paranduseelarve projekti nr 3/2014 kohta heaks kiitma, kui 
nõukogu võtab aluseks oleva komisjoni ettepaneku vastu muutmata kujul ja võtab 
paranduseelarve projektid nr 2/2014, 4/2014, 5/2014, 6/2014 ja 7/2014 vastu muutmata 
kujul;

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


