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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus ettenägemata 
kulude varu kasutusele võtmise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 
komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe 
(eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) 
punktile 14
(COM(2014)0328 – C8-0020/2014 – 2014/2037(BUD))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2014)0328 – C8-0020/2014),

– võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, 
millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–20201

(mitmeaastast finantsraamistikku käsitlev määrus), eriti selle artiklit 13,

– võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning 
usaldusväärse finantsjuhtimise kohta2, eriti selle punkti 14,

– võttes arvesse 12. novembril 2013. aastal ühistes järeldustes3 kokkulepitud Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavaldust maksete assigneeringute kohta,

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

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

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

A. arvestades, et kui hakati rakendama mitmeaastast finantsraamistikku (2014–2020), oli 
tegemata maksete maht väga suur, ainuüksi ühtekuuluvuspoliitika valdkonnaga seotud 
maksmata arvete summa ulatus 2013. aasta lõpus ligikaudu 23,4 miljardi euroni ning 
samal ajal oli täitmata kulukohustuste tase 221,7 miljardit eurot, st 41 miljardit eurot 
rohkem kui mitmeaastase finantsraamistiku 2007–2013 vastuvõtmisel esialgu kokku 
lepiti; arvestades, et selline olukord on vastuvõetamatu ja vajab kiireloomulisi 
meetmeid, kasutades mitmeaastase finantsraamistiku määruses sisalduvaid 
paindlikkusmehhanisme, et mitte ohtu seada ELi poliitika ja programmide elluviimist, 
mis on mitmeaastases finantsraamistikus ühehäälselt kokku lepitud, vaid ühtlasi piirata 
intressinõudeid hilinenud maksete eest ning vältida liidu eelarvest toetuse saajate 
majandusliku osaluse ja haavatavuse põhjendamatut suurendamist;

                                               
1 ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
2 ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
3 Vastuvõetud tekstid, 20.11.2013, P7_TA(2013)0472.
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B. arvestades, et 2014. aasta eelarvet käsitleva lepitusmenetluse raames leppisid Euroopa 
Parlament, nõukogu ja komisjon ühiselt kokku, et kasutatakse mitmeaastase 
finantsraamistiku määruses sisalduvaid erinevaid paindlikkusmehhanisme, sealhulgas 
ettenägemata kulude varu, võttes arvesse vajadust tagada maksete korrapärane areng ja 
vältida täitmata kulukohustuste mis tahes ebatavalist ülekandumist 2015. aasta 
eelarvesse;

C. arvestades, et olles uurinud kõiki rahalisi võimalusi, et reageerida ettenägematule 
olukorrale, on komisjon teinud ettepaneku võtta ette nähtud ettenägemata kulude varu 
kasutusele täies ulatuses, et täiendada liidu üldeelarves 2014. aasta maksete 
assigneeringuid maksete ülemmäärast eraldiseisva lisasummaga;

D. arvestades, et kõnealune kasutuselevõtmine ei lahenda tõenäoliselt jätkusuutlikult 
hiljutisi makseraskusi ega vähenda täitmata kulukohustuste kasvavat määra, vaid üksnes 
piirab tasumata arvete järgmisse aastasse ülekandmise suurenemist, mis on kasvanud 
alates 2010. aastast igal aastal üle 50%;

E. arvestades ühtlasi, et tänu 2014. aasta ootamatutele täiendavatele sissetulekutele on 
võimalik kõnealust kasutuselevõtmist rahastada peaaegu riiklikke eelarveid kasutamata;

1. kiidab heaks komisjoni kavandatud ettenägemata kulude varu kasutuselevõtmise 2014. 
aastal;

2. rõhutab, et selle instrumendi kasutuselevõtmine vastavalt mitmeaastast 
finantsraamistikku käsitleva määruse punktile 13 kinnitab taas, et liidu eelarve peab 
olema üha paindlikum;

3. kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

4. teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja 
korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

5. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule 
ja komisjonile.
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LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

ettenägemata kulude varu kasutusele võtmise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi, 
nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe 
(eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) 
punktile 14

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, 
millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–20201, eriti selle 
artiklit 13,

võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning 
usaldusväärse finantsjuhtimise kohta2, eriti selle punkti 14 teist lõiku,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

ning arvestades järgmist: 

(1) Nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013 artikliga 13 on kehtestatud ettenägemata 
kulude varu, mille suurus on kuni 0,03 % liidu kogurahvatulust. 

(2) Vastavalt määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013 artiklile 6 on komisjon arvutanud 
ettenägemata kulude varu absoluutsumma aastaks 20143.

(3) Olles uurinud kõiki rahalisi võimalusi, et reageerida ettenägematule olukorrale, mis on 
tekkinud pärast 2014. aastaks mitmeaastase finantsraamistiku maksete ülemmäära 
kehtestamist 2013. aasta veebruaris ning pidades seetõttu vajalikuks võtta ette nähtud 
ettenägemata kulude varu kasutusele täies ulatuses, et täiendada Euroopa Liidu 
üldeelarves 2014. aasta maksete assigneeringuid maksete ülemmäärast eraldiseisva 
lisasummaga,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve raames võetakse kasutusele ettenägematute kulude varu, 

                                               
1 ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
2 ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
3 Komisjoni 20. detsembri 2013. aasta teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile „Finantsraamistiku tehniline 

kohandamine 2014. aastaks vastavalt kogurahvatulu muutustele” (COM(2013)928).
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millest eraldatakse 4 026 700 000 eurot mitmeaastases finantsraamistikus sätestatud maksete 
ülemmäärasid täiendavate maksete assigneeringutena.

Nimetatud summa täiendab alamrubriikide 1a (282 000 000 eurot), 1b (3 394 700 000 eurot) 
ning rubriikide 2 (100 000 000 eurot) ja 4 (250 000 000 eurot) makseid.

Artikkel 2

2014. aastaks ettenägematute kulude varu kasutusele võtmise raames kättesaadavaks tehtud 4 
026 700 000 eurot tasaarveldatakse järgmiste aastate maksete ülemmäärade varudest:

a) 2018: 1 342 300 000 eurot
b) 2019: 1 342 200 000 eurot
c) 2020: 1 342 200 000 eurot

Artikkel 3

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel,

Euroopa Parlamendi nimel nõukogu nimel
president eesistuja


