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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2014. aasta paranduseelarve projekti 
nr 7/2014 kohta, III jagu – Komisjon 
(0000/2014 – C8-0000/2014 – 2014/0000(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 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 paranduseelarve projekti nr 7/2014, mille komisjon võttis vastu 
17. oktoobril 2014. aastal (COM(2014)0650),

– võttes arvesse ... vastu võetud ja ... Euroopa Parlamendile edastatud nõukogu seisukohta 
paranduseelarve projekti nr 7/2014 kohta (0000/2014 – C8-0000/2014),

– võttes arvesse kodukorra artikleid 88 ja 91,

– võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0000/2014),

A. arvestades, et paranduseelarve projekt nr 7/2014 on seotud ELi Solidaarsusfondi 
kasutuselevõtmisega summas 79 726 440 eurot kulukohustuste ja maksete 
assigneeringutena seoses üleujutustega Serbias ja Horvaatias mais 2014 ning 
üleujutustega Bulgaarias juunis 2014;

B. arvestades, et paranduseelarve projekti nr 7/2014 eesmärk on 2014. aasta eelarvet 
ametlikult korrigeerida; 

                                               
1 ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
2 ELT L 51, 20.2.2014, lk 1.
3 ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
4 ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
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1. võtab komisjoni esitatud paranduseelarve projekti nr 7/2014 teadmiseks;

2. rõhutab, et loodusõnnetuse tõttu kannatada saanud riikidele tuleb kiiresti Euroopa Liidu 
Solidaarsusfondi kaudu finantsabi anda; 

3. rõhutab, et 2014. aasta maksete assigneeringute puudujääk, mille tõttu koostati 
paranduseelarve projekt nr 3/2014 ja selle juurde kuuluv komisjoni ettepanek võtta 
kasutusele ettenägemata kulude varu, välistab põhimõtteliselt võimaluse, et 
paranduseelarve projekti nr 7/2014 jaoks leitaks vahendid ümberpaigutamise kaudu; 

4. tuletab meelde, et paranduseelarvete nr 2/2014 ja nr 6/2014 vastuvõtmisega 
vähendatakse liikmesriikide kogurahvatulu põhist osamaksu ELi 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 projektis 
nr 3/2014 (täiendavad 4,738 miljardit eurot maksevajadusteks), paranduseelarve 
projektis nr 5/2014 (47 miljoni euro eest täiendavaid vahendeid ELi Solidaarsusfondist 
Itaalia, Kreeka, Sloveenia ja Horvaatia joaks) ning paranduseelarve projektis nr 7/2014 
(80 miljoni euro eest täiendavaid vahendeid ELi Solidaarsusfondist Horvaatia, 
Bulgaaria ja Serbia jaoks); 

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

6. 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; 

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

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


