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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus 
ettenägematute kulude varu kasutuselevõtmise kohta 2020. aastal, et jätkata Türgis 
pagulastele humanitaarabi andmist
(COM(2020)0422) – C9-0162/2020 – 2020/2094(BUD))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2020)0422) – C9-0162/2020),

– 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,

– võttes arvesse Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 
27. novembril 2019. aastal3,

– võttes arvesse paranduseelarve projekti nr 5/2020, mille komisjon võttis vastu 3. juunil 
2020. aastal (COM(2020)0421),

– võttes arvesse 24. juunil 2020. aastal vastu võetud ja järgmisel päeval Euroopa 
Parlamendile edastatud nõukogu seisukohta paranduseelarve projekti nr 5/2020 kohta 
(09060/2020 – C9-0189/2020),

– võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A9-0125/2020),

A. arvestades, et nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013 artikliga 13 on kehtestatud 
ettenägematute kulude varu, mille suurus on kuni 0,03 % liidu kogurahvatulust,

B. arvestades, et komisjon on teinud seoses Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve 
paranduseelarve projektis nr 5 sisalduva rahastamisega ettepaneku võtta kasutusele 
ettenägematute kulude varu, et rahuldada kiireloomuline vajadus anda Türgis viibivatele 
pagulastele humanitaarabi, suurendades liidu 2020. aasta üldeelarve kulukohustuste 
assigneeringuid üle mitmeaastase finantsraamistiku rubriigi 4 ülemmäära;

1. nõustub ettenägematute kulude varu kasutuselevõtmisega summas 481 572 239 eurot 
kulukohustuste assigneeringutena üle mitmeaastase finantsraamistiku rubriigi 4 
(„Globaalne Euroopa“) ülemmäära;

1 ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
2 ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
3 ELT L 57, 27.2.2020.
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2. kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

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

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

ettenägematute kulude varu kasutuselevõtmise kohta 2020. aastal, et jätkata Türgis 
pagulastele humanitaarabi andmist

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning 
usaldusväärse finantsjuhtimise kohta1, eriti selle punkti 14,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist: 

(1) Nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 1311/20132 artikliga 13 kehtestatakse ettenägemata 
kulude varu suuruseks kuni 0,03 % liidu kogurahvatulust. 

(2) Vastavalt määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013 artiklile 6 on komisjon arvutanud selle 
ettenägemata kulude varu absoluutsumma 2020. aastaks3.

(3) Olles mitmeaastase finantsraamistiku rubriigi 4 („Globaalne Euroopa“) 2020. aasta 
kulukohustuste ülemmäära piires vaadanud läbi kõik muud rahastamisvõimalused 
ettenägematutele asjaoludele reageerimiseks ja võttes arvesse, et 2020. aastal ei ole 
selliste olukordade lahendamiseks muid erivahendeid, on vaja kasutusele võtta 
ettenägematute kulude varu, et reageerida kiireloomulisele vajadusele anda Türgis 
asuvatele pagulastele humanitaarabi, suurendades liidu 2020. aasta üldeelarve 
kulukohustuste assigneeringuid üle mitmeaastase finantsraamistiku rubriigi 4 
ülemmäära.

(4) Arvestades, et praegune olukord on väga eriline, on määruse (EL, Euratom) 
nr 1311/2013 artikli 13 lõikes 1 sätestatud viimase võimaluse tingimus täidetud.

(5) Käesolev otsus on seotud rahastamisega, mida käsitletakse Euroopa Liidu 2020. aasta 
üldeelarve paranduseelarve projektis nr 5. Kõnealuse paranduseelarvega sidususe 
tagamiseks peaks käesolev otsus muutuma kohaldatavaks selle vastuvõtmise päeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1
Liidu 2020. aasta üldeelarve jaoks võetakse kasutusele ettenägematute kulude varu ning 
tehakse sellest kättesaadavaks 481 572 239 eurot kulukohustuste assigneeringuid üle 
mitmeaastase finantsraamistikuga ettenähtud rubriigi 4 („Globaalne Euroopa“) 
kulukohustuste ülemmäära.

1 ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
2 Nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrus (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks 

mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 884).
3 Komisjoni 2. aprilli 2020. aasta teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile „Erivahendite 2020. aasta 

tehniline kohandus“ (COM(2020) 173).
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Artikkel 2
Artiklis 1 nimetatud 481 572 239 euro suurune summa kompenseeritakse mitmeaastase 
finantsraamistiku rubriikide all 2020. eelarveaasta kulukohustuste ülemmäära varudest 
järgmiselt:

a) rubriik 5 („Haldus“): 16 248 368 eurot;

b) rubriik 2 („Jätkusuutlik kasv:“ „loodusvarad“): 465 323 871 eurot.

Artikkel 3
Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Seda kohaldatakse alates … [vastuvõtmise kuupäev**].

Brüssel,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel
president eesistuja

[** Kuupäeva märgib parlament enne ELTs avaldamist.]
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TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev 24.6.2020


