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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

nõukogu seisukoha kohta, mis käsitleb Euroopa liidu 2020. aasta paranduseelarve 
projekti nr 9/2020 ja mis on lisatud ettepanekule võtta kasutusele Euroopa Liidu 
Solidaarsusfond, et aidata Horvaatiat ja Poolat seoses looduskatastroofiga ning teha 
Hispaaniale, Horvaatiale, Iirimaale, Kreekale, Portugalile, Saksamaale ja Ungarile 
ettemakseid seoses rahvatervise hädaolukorraga (00000/2020 – C9-0000/2020 – 
2020/0297(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 paranduseelarve projekti nr 9/2020, mille komisjon võttis vastu 
9. oktoobril 2020. aastal (COM(2020)961),

– võttes arvesse XX oktoobril 2020. aastal vastu võetud ja XX oktoobril 2020. aastal 
Euroopa Parlamendile esitatud nõukogu seisukohta paranduseelarve projekti nr 9/2020 
kohta (00000/2020 – C9-0000/2020),

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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– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule Euroopa Liidu 
Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta, et aidata Horvaatiat ja Poolat seoses 
looduskatastroofiga ning teha Hispaaniale, Horvaatiale, Iirimaale, Kreekale, Portugalile, 
Saksamaale ja Ungarile ettemakseid seoses rahvatervise hädaolukorraga 
(COM(2020)960),

– võttes arvesse kodukorra artikleid 94 ja 96,

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

A. arvestades, et paranduseelarve projekt nr 9/2020 on seotud ettepanekuga võtta 
kasutusele Euroopa Liidu Solidaarsusfond, et aidata Horvaatiat ja Poolat neis 
liikmesriikides 2020. aastal toimunud loodusõnnetuste järel ning teha ettemakseid 
seitsmele liikmesriigile (Hispaania, Horvaatia, Iirimaa, Kreeka, Portugal, Saksamaa ja 
Ungari) seoses 2020. aasta alguses Covid-19 pandeemiast põhjustatud ulatusliku 
rahvatervise hädaolukorraga;

B. arvestades, et sellega seoses on komisjon teinud ettepaneku muuta 2020. aasta eelarvet 
ning suurendada eelarverea 13 06 01 „Liikmesriikide toetamine tõsise loodusõnnetuse 
korral, mis mõjutab oluliselt elutingimusi, looduskeskkonda või rahvamajandust“ 
kulukohustuste ja maksete assigneeringuid 823 548 633 euro võrra; 

C. arvestades, et Horvaatia taotles vastavalt määruse (EÜ) nr 2012/20026 artikli 4a sätetele 
ettemakset, ning et 10. augustil 2020 tegi komisjon liidu eeldatava rahalise toetuse 
ettemakse summas 88 951 877 eurot; arvestades, et kuna 2020. aasta eelarves algselt 
ette nähtud ettemaksete assigneeringud on juba täielikult ära kasutatud, teeb komisjon 
ettepaneku võtta Euroopa Liidu Solidaarsusfondi jaoks sätestatud iga-aastase 
ülemmäära piires kasutusele vajalikud lisavahendid;

D. arvestades, et paranduseelarve projektis nr 9/2020 tehakse ettepanek lisada 2020. aasta 
üldeelarvesse 734 596 756 eurot nii kulukohustuste kui ka maksetena, vähendades 
komisjoni ettepanekus algselt nimetatud summat Horvaatiale juba välja makstud summa 
(88 951 877 eurot) võrra;

E. arvestades, et Euroopa Liidu Solidaarsusfond on mitmeaastase finantsraamistiku 
määruses määratletud erivahend ning et asjakohased kulukohustuste ja maksete 
assigneeringud tuleb kanda eelarvesse väljaspool mitmeaastase finantsraamistiku 
ülemmäärasid;

1. võtab komisjoni esitatud paranduseelarve projekti nr 9/2020 teadmiseks;

2. kiidab nõukogu seisukoha paranduseelarve projekti nr 9/2020 kohta heaks;

3. teeb presidendile ülesandeks kuulutada paranduseelarve nr 9/2020 lõplikult 
vastuvõetuks ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

4. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile 

6 Nõukogu 11. novembri 2002. aasta määrus (EÜ) nr 2012/2002 Euroopa Liidu solidaarsusfondi loomise kohta 
(EÜT L 311, 14.11.2002, lk 3).
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ning liikmesriikide parlamentidele.


