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Paranduseelarve nr 3/2008 projekt  

Euroopa Parlamendi 5. juuni 2008. aasta resolutsioon Euroopa Liidu 2008. eelarveaasta 

paranduseelarve nr 3/2008 projekti kohta, III jagu – Komisjon ja VI jagu - Euroopa 

Majandus- ja Sotsiaalkomitee (9903/2008 – C6-0206/2008 – 2008/2095(BUD)) 

 

Euroopa Parlament, 

 

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 272 ja Euratomi asutamislepingu artiklit 177; 

 

– võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis 

käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust,1 eriti selle 

artikleid 37 ja 38; 

 

– võttes arvesse Euroopa Liidu 2008. eelarveaasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 

13. detsembril 20072; 

 

– võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa 

Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse 

finantsjuhtimise kohta3; 

 

– võttes arvesse komisjoni 14. aprillil 2008. aastal esitatud Euroopa Liidu 2008. 

eelarveaasta paranduseelarve nr 3/2008 esialgset projekti (KOM(2008)0201); 

 

– võttes arvesse nõukogu 26. mail 2008. aastal koostatud paranduseelarve nr 3/2008 

projekti (9903/2008 – C6-0206/2008); 

 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 69 ja IV lisa; 

 

– võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A6-0204/2008), 

 

A. arvestades, et 2008. aasta üldeelarve paranduseelarve nr 3 projekt hõlmab järgmisi 

punkte: 

 

- Microsofti kohtuasjaga seoses laekuva tulu eelarvestamine (trahv ja intressid 

kokku 849 200 000 eurot); 

 

- 2007. aastal ametnike töötasude ja pensionide prognoositust väiksemast kasvust 

tuleneva säästu eelarvestamine; 

 

- veterinaarmeetmete hädaolukordade fondi vahendite suurendamine seoses 

                                                 
1  EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1525/2007 

(ELT L 343, 27.12.2007, lk 9). 
2   ELT L 71, 14.3.2008. 
3  ELT C 139, 14.6.2006, lk 1. Kokkulepet on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

otsusega 2008/371/EÜ (ELT L 128, 16.5.2008, lk 8). 



lammaste katarraalse palaviku kriisiga 130 000 000 euro võrra kulukohustuste 

assigneeringutena ja 63 950 000 euro võrra maksete assigneeringutena; 

 

- eelarveridade loomine, et toetada nelja ühist tehnoloogiaalgatust: Innovatiivsete 

ravimite algatus (IMI), algatus Clean Sky, ARTEMIS (manussüsteemide ühine 

tehnoloogiaalgatus) ning ENIAC (nanoelektroonika Euroopa 

tehnoloogiplatvorm);  
 

- ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine 98 000 000 euro ulatuses 

kulukohustuste ja maksete assigneeringutena seoses 2007. aasta augustis 

Kreekas toimunud metsatulekahjude ning 2007. aasta septembris Sloveenias 

toimunud üleujutustega; 

 

- Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi ametikohtade loetelu muutmine, nt 

AD 13 kategooria ametikoha muutmine AD 14 kategooria ametikohaks; 

 

- Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ametikohtade loetelu muutmine, 

 

B. arvestades, et paranduseelarve nr 3/2008 projekti eesmärk on kirjendada kõnealused 

eelarve korrigeerimised ametlikult 2008. aasta eelarvesse, 

 

C. arvestades, et nõukogu lisas paranduseelarve nr 3/2008 projekti töötasudelt ja 

pensionidelt tuleneva säästu ning nn Microsofti järelevalvemehhanismi rahastamise, 

 

1. tuletab meelde, et ühisettevõtete assigneeringuid rahastatakse asjaomase programmi 

tegevuseelarvest; 

 

2. märgib, et Microsofti järelevalvemehhanismi rahastatakse üksnes töötasudelt ja 

pensionidelt tulenevast säästust rubriigis 5; 

 

3. avaldab kahetsust, et nõukogu vähendas ootamatult vahendeid eelarvereal 26 02 01, 

tehes seeläbi uue muudatuse ilma Euroopa Parlamendiga konsulteerimata; ootab 

kõnealuste säästude kasutamist rubriigis 1a Euroopa Parlamendi prioriteetide 

rahastamiseks; 

 

4. palub komisjonil tulevikus hoiduda selliste instrumentidega nagu ELi Solidaarsusfond 

või Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond seotud rahastamise lisamisest 

paranduseelarve projektidesse koos teiste küsimustega, et edaspidi vältida igasuguseid 

hilinemisi seoses otsustamise ja vahendite kättetoimetamisega; 

 

5. kiidab paranduseelarve nr 3/2008 projekti muutmata kujul heaks; 

 

6. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile. 

 


