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Paranduseelarve nr 6/2008 projekt  

Euroopa Parlamendi 23. septembri 2008. aasta resolutsioon Euroopa Liidu 2008. 

eelarveaasta paranduseelarve nr 6/2008 projekti kohta, III jagu – Komisjon (12984/2008 – 

C6-0317/2008 – 2008/2166(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 finantsmäärust1 (edaspidi 

„finantsmäärus”), 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 1. juulil 2008. aastal esitatud Euroopa Liidu 2008. eelarveaasta 

paranduseelarve nr 6/2008 esialgset projekti (KOM(2008)0429); 

– võttes arvesse nõukogu 15. septembril 2008. aastal koostatud paranduseelarve nr 6/2008 

projekti (12984/2008 – C6-0317/2008); 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 69 ja IV lisa; 

– võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit  (A6-0353/2008), 

A. arvestades, et 2008. aasta üldeelarve paranduseelarve nr 6 projekt hõlmab järgmisi 

punkte: 

– eelarve vajalikud kohandused (ametikohtade loetelu), mis tulenevad kolme 

rakendusameti – Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusamet 

(EACEA), Rahvatervise Programmi Rakendusamet (PHEA) ning Üleeuroopalise 

Transpordivõrgu Rakendusamet (TEN-T EA) – volituste laiendamisest; 

– vajaliku eelarvestruktuuri loomine, et paigutada eelarvesse kütuseelementide ja 

vesiniku valdkonna ühisettevõte (FCH JU) ning vastavate eelarveliste vajaduste 

jaoks assigneeringute eraldamine; 

– kulukohustuste assigneeringute suurendamine 2 200 000 euro võrra, et katta osa 
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Eurojusti uue hoonega seotud kuludest; 

– kulukohustuste assigneeringute suurendamine 3 900 000 euro võrra 

konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammile – ettevõtluse ja 

uuendustegevuse programm; 

B. arvestades, et paranduseelarve nr 6/2008 projekti eesmärk on kirjendada kõnealused 

eelarve korrigeerimised ametlikult 2008. aasta eelarvesse, 

1. tuletab meelde, et ühisettevõtete assigneeringuid rahastatakse asjaomase programmi 

tegevuseelarvest; 

2. märgib, et vastavalt finantsmääruse artikli 179 lõikele 3 oleks Euroopa Parlamenti kui 

üht eelarvepädevat institutsiooni pidanud teavitama Eurojusti uue hoone rendikuludest, 

mis avaldavad eelarvele märkimisväärset finantsmõju; 

3. eeldab komisjonilt sellise teabe esitamist tulevikus, kui peaks tekkima hoonetega seoses 

täiendavaid vajadusi, et võimaldada eelarvepädevatel institutsioonidel esitada 

finantsmääruse artikli 179 lõike 3 kohane arvamus; 

4. kiidab paranduseelarve nr 6/2008 projekti muutmata kujul heaks; 

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


