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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2020. aasta paranduseelarve projekti nr 
10/2020 kohta: kulukohustuste ja maksete assigneeringute suurendamine vastavalt 
ajakohastatud kuluprognoosidele ning muudele kulude ja tulude kohandustele
(00000/2020 – C9-0000/2020 – 2020/0298(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 966/20121, 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 10/2020, mille komisjon võttis vastu 
9. oktoobril 2020. aastal (COM(2020)0962),

– võttes arvesse xxx vastu võetud ja xxx Euroopa Parlamendile esitatud nõukogu 
seisukohta paranduseelarve projekti nr 10/2020 kohta (00000/2020 - C9-0000/2020),

– võttes arvesse kodukorra artiklit 94,

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

1 ELT L 193, 30.07.2018, 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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A. arvestades, et paranduseelarve projekti nr 10/2020 eesmärk on suurendada maksete 
assigneeringute taset vastavalt ajakohastatud prognoosile ja võttes arvesse 
koondümberpaigutuses (DEC 16/2020) kavandatud ümberpaigutusi, kohandada tulude 
poolt, et võtta arvesse vahetuskursi erinevuste mõju ja kogutud täiendavaid trahve, ning 
kanda eelarvesse veelgi piiratumad kulude kohandamised seoses Euroopa 
Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) ja mõne detsentraliseeritud asutuse (ESMA, 
EIOPA, EBA ja ELA) assigneeringute tasemega;

B. arvestades, et paranduseelarve projektis nr 10/2020 nähakse ette maksete 
assigneeringute üldine suurenemine (1 569,3 miljonit eurot), mis puudutab alamrubriike 
1a „Konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks“ ja 1b „Majanduslik, 
sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus“ ning rubriike 2 „Jätkusuutlik majanduskasv – 
Loodusvarad“ ja 4 „Globaalne Euroopa“,

C. arvestades, et 93,8 miljoni euro suurused maksete assigneeringud aitavad täita COSME 
laenutagamisrahastu kohustusi toetada COVID-19 majanduslikest tagajärgedest 
mõjutatud VKEsid;

D. arvestades, et EAFRD raames rahastatakse 750 miljoni euro ulatuses täiendavalt 
tehtavate maksete assigneeringutena eelkõige ühekordseid makseid, et aidata COVID-
19st mõjutatud põllumajandustootjaid ning väikesi ja keskmise suurusega 
põllumajandusettevõtteid;

E. arvestades, et 586 miljoni euro suuruste maksete assigneeringutega toetatakse ELi 
ülemaailmset reageerimist partnerriikide abistamiseks ühinemiseelse abi 
rahastamisvahendi (IPA II), Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendi ja 
arengukoostöö rahastamisvahendi kaudu;

F. arvestades, et detsentraliseeritud asutuste eelarve täitmise hoolikal läbivaatamisel on 
leitud kokkuhoidu, mis aitab vähendada maksete assigneeringuid 9,1 miljoni euro võrra; 

G. arvestades, et kuni 2020. aasta septembri lõpuni makstud trahvid ja karistusmaksed 
summas 128 miljonit eurot on aidanud vähendada liikmesriikide omavahendite 
osamakse liidu eelarvesse;

H. arvestades, et paranduseelarve projekti nr 10/2020 üldine prognoositud mõju tulude 
poolele on muude tulude vähenemine 588 miljoni euro võrra, mida tasakaalustab 
kogurahvatulul põhinevate osamaksude vastav suurenemine;

1. võtab teadmiseks komisjoni esitatud paranduseelarve projekti nr 10/2020, mille eesmärk 
on näha COVID-19 kriisiga seoses ette 1 569,3 miljoni euro täiendav eraldamine 
maksete assigneeringutena pärast koondümberpaigutuses kavandatud ümberpaigutuste 
arvessevõtmist, kohandada tulude poolt ja teha eelarves veelgi väiksemaid kulude 
kohandamisi;

2. kiidab nõukogu seisukoha paranduseelarve projekti nr 10/2020 kohta heaks;

3. teeb presidendile ülesandeks kuulutada paranduseelarve nr 10/2020 lõplikult 
vastuvõetuks ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;
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4. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile 
ning liikmesriikide parlamentidele. 


