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ET

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2020. aasta paranduseelarve projekti 
nr 6/2020 kohta – Euroopa majanduse taastekava käivitamise kajastamine 2020. aasta 
eelarves
(00000/2020 – C9-0000/2020 – 2020/2093(BUD))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 314,

– võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust 
(EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid 
finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, 
(EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, 
(EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse 
kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)1, eriti selle artiklit 44,

– võttes arvesse Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 
27. novembril 2019. aastal2, 

– võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, 
millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–20203 
(mitmeaastase finantsraamistiku määrus),

– võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning 
usaldusväärse finantsjuhtimise kohta4,

– võttes arvesse nõukogu 26. mai 2014. aasta otsust 2014/335/EL, Euratom Euroopa 
Liidu omavahendite süsteemi kohta5,

– võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu 
määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane 
finantsraamistik aastateks 2014–2020 (COM(2020)0446),

– võttes arvesse paranduseelarve projekti nr 6/2020, mille komisjon võttis vastu 3. juunil 
2020. aastal (COM(2020)0423),

– võttes arvesse xx. juulil 2020. aastal vastu võetud ja xx. juulil 2020. aastal Euroopa 
Parlamendile esitatud nõukogu seisukohta paranduseelarve projekti nr 6/2020 kohta 

1 ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
2 ELT L 57, 27.2.2020.
3 ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
4 ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
5 ELT L 168, 7.6.2014, lk 105.
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(00000/2020 – C9-0000/2020),

– võttes arvesse kodukorra [artiklit 94 / artikleid 94 ja 96],

– võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A9-0000/2020),

A. arvestades, et paranduseelarve projekti nr 6/2020 eesmärk on eraldada 11 540 miljonit 
eurot kulukohustuste assigneeringutena ja 6 540 miljonit eurot maksete 
assigneeringutena komisjoni poolt 27., 28. ja 29. mail liidu majanduse taastepaketi 
raames vastu võetud seadusandlike ettepanekute mõju kajastamiseks ja see täiendab 
ettepanekut muuta mitmeaastase finantsraamistiku määrust 2020. aasta osas;

B. arvestades, et komisjon on teinud ettepaneku muuta EFSI määrust6, et luua spetsiaalne 
maksevõime toetamise vahend, mis kaasaks erakapitali COVID-19 kriisist mõjutatud 
ettevõtete maksevõime toetamiseks (5 miljardit eurot kulukohustuste assigneeringutena 
ja 2,5 miljardit eurot maksete assigneeringutena);

C. arvestades, et komisjon on teinud ettepaneku muuta EFSD määrust7 reageeringuna 
COVID-19 pandeemiale, võttes kasutusele veel 1040 miljonit kulukohustuste ja 
maksete assigneeringutena, et suurendada EFSD suutlikkust anda tagatisi partnerriikides 
ja seega hõlbustada kiiret reageerimist COVID-19 pandeemiale nendes piirkondades;

D. arvestades, et komisjon on esitanud uue algatuse „REACT-EU“8, mis võimaldab 
liikmesriikidel kasutada Euroopa Regionaalarengu Fondis (ERF) ja Euroopa 
Sotsiaalfondis (ESF) eesmärgile „Investeeringud majanduskasvu ja tööhõivesse“ 
ettenähtud lisasummasid (5 miljardit eurot kulukohustuste assigneeringutena ja 
2,5 miljardit eurot maksete assigneeringutena), et toetada tegevust, mis aitab kõrvaldada 
COVID-19 pandeemia tagajärgi piirkondades, kus kriisi mõju majandusele ja 
töökohtadele on olnud kõige suurem, ja teha ettevalmistusi majanduse taastamiseks, või 
suurendada omal algatusel assigneeringuid enim puudust kannatavate isikute jaoks 
loodud Euroopa abifondist toetatavatele programmidele;

E. arvestades, et komisjon on teinud ettepaneku, et liit osaleks 500 miljoni euro ulatuses 
kulukohustuste ja maksete assigneeringutena Euroopa Investeerimisfondi kapitali 
suurendamises; fondi ülesandeks jääb liidu majanduse taastepaketi raames liidu 
eelarvest kaetavate täiendavate tagatissummade rakendamine;

F. arvestades, et peaaegu kõik mitmeaastase finantsraamistiku ülemmäärade piires olevad 
varud ja saadavalolevad erivahendid 2020. aastaks on ammendatud, arvestades, et 
komisjon on teinud ettepaneku rahastada Euroopa majanduse taastekava käivitamist 
2020. aastal, vaadates läbi mitmeaastase finantsraamistiku määruse, et suurendada 
kulukohustuste ülemmäärasid 2020. aastaks alamrubriikides 1a ja 1b ning rubriigis 4, 
ning arvestades, et käesoleva paranduseelarve projekti saab vastu võtta alles pärast 
mitmeaastase finantsraamistiku määruse muutmise vastuvõtmist;

1. võtab teadmiseks komisjoni esitatud paranduseelarve projekti nr 6/2020, mille eesmärk 

6 COM(2020)0404, 29.5.2020.
7 COM(2020)0407, 28.5.2020.
8 COM(2020)0451, 27.5.2020.
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on eraldada 11 540 miljonit eurot kulukohustuste assigneeringutena ja 6 540 miljonit 
eurot maksete assigneeringutena komisjoni poolt 27., 28. ja 29. mail Euroopa Liidu 
majanduse taastepaketi raames vastu võetud seadusandlike ettepanekute mõju 
kajastamiseks ja mis täiendab ettepanekut muuta mitmeaastase finantsraamistiku 
määrust 2020. aasta osas;

2. [kiidab nõukogu seisukoha paranduseelarve projekti nr 6/2020 kohta heaks / võtab 
teadmiseks nõukogu seisukoha paranduseelarve projekti nr 6/2020 kohta];

3. [teeb presidendile ülesandeks kuulutada paranduseelarve nr 6/2020 lõplikult 
vastuvõetuks ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas; / on otsustanud 
muuta nõukogu seisukohta paranduseelarve projekti nr 6/2020 kohta, nagu allpool 
näidatud;]

4. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon [koos Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekutega] nõukogule, komisjonile, teistele asjaomastele 
institutsioonidele ja asutustele ning liikmesriikide parlamentidele.


