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ET

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2020. aasta paranduseelarve projekti 
nr 7/2020 kohta – Tulude ajakohastamine (omavahendid)
(00000/2020 – C9-0000/2020 – 2020/1999(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,

– 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 paranduseelarve projekti nr 7/2020, mille komisjon võttis vastu 6. juulil 
2020. aastal (COM(2020)0424),

– võttes arvesse XX. juulil 2020. aastal vastu võetud ja XX. juulil 2020. aastal Euroopa 
Parlamendile esitatud nõukogu seisukohta paranduseelarve projekti nr 7/2020 kohta 
(00000/2020 – C9-0000/2020),

– võttes arvesse kodukorra artikleid 94 ja 96,

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

A. arvestades, et paranduseelarve projekti nr 7/2020 eesmärk on ajakohastada eelarve 

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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tulude poolt, et võtta arvesse viimase aja sündmusi;

B. arvestades, et COVID-19 pandeemia on drastiliselt muutnud Euroopa majanduse 
väljavaateid ja komisjoni 2020. aasta kevadise prognoosi kohaselt väheneb liidu 
majandus sel aastal rekordiliselt 7,5 %, millele järgneb 6,1 % tõus 2021. aastal, millest 
aga ei piisa käesoleva aasta languse täielikuks korvamiseks, ning arvestades, et 
halvenev majandusolukord kajastub 2020. aasta omavahendite prognoosis;

C. arvestades, et eelarve tulude poolel on vaja teha kahte liiki kohandusi, nimelt 
ajakohastada traditsiooniliste omavahendite ning käibemaksul ja kogurahvatulul 
põhinevate omavahendite prognoose, et võtta arvesse uuemaid majandusprognoose, 
ning ajakohastada Ühendkuningriigile võimaldatavat korrektsiooni;

D. arvestades, et ka muid tulusid tuleb ajakohastada, et võtta arvesse lõplikult makstud 
trahve ja karistusmakseid kuni 2020. aasta juunini ning negatiivseid 
vahetuskursierinevusi;

1. võtab teadmiseks komisjoni esitatud paranduseelarve projekti nr 7/2020, mis on 
pühendatud eelarve tulude poole ajakohastamisele;

2. kiidab nõukogu seisukoha paranduseelarve projekti nr 7/2020 kohta heaks;

3. teeb presidendile ülesandeks kuulutada paranduseelarve nr 7/2020 lõplikult 
vastuvõetuks ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

4. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
teistele asjaomastele institutsioonidele ja asutustele ning liikmesriikide parlamentidele.


