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Paranduseelarve projekt nr 3/2013 – 2012. aasta eelarve täitmise käigus 

tekkinud ülejääk 

Euroopa Parlamendi 11. septembri 2013. aasta resolutsioon, mis käsitleb nõukogu 

seisukohta Euroopa Liidu 2013. aasta paranduseelarve projekti nr 3/2013 kohta, III jagu 

– Komisjon (11694/2013 – C7-0246/2013 – 2013/2070(BUD)) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 314 ja Euroopa 

Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, 

Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid 

finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 

1605/20021) ning eriti selle artiklit 18, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 12. 

detsembril 20122, 

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

Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse 

finantsjuhtimise kohta3, 

– võttes arvesse nõukogu 7. juuni 2007. aasta otsust 2007/436/EÜ, Euratom Euroopa 

ühenduste omavahendite süsteemi kohta4, 

– võttes arvesse paranduseelarve projekti nr 3/2013, mille komisjon esitas 15. aprilli 2013. 

aastal (COM(2013)0224),  

– võttes arvesse 9. juulil 2013. aastal vastu võetud nõukogu seisukohta paranduseelarve 

projekti nr 3/2013 kohta (11694/2013 – C7-0246/2013), 

– võttes arvesse kodukorra artikleid 75b ja 75e, 

– võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A7-0284/2013), 

A. arvestades, et paranduseelarve projekti nr 3/2013 eesmärk on kanda 2013. aasta 

eelarvesse 2012. aasta eelarve ülejääk summas 1,0233 miljardit eurot; 

B. arvestades, et ülejääk tekkis peamiselt seetõttu, et kulutusi tehti 244,3 miljoni euro eest 

vähem, tulud osutusid üle 719,1 miljoni euro võrra suuremaks ning vahetuskursi 

erinevusest saadi 59,9 miljonit eurot tulu; 
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C. arvestades, et tulude suurenemine tulenes peamiselt tagasimaksetest ning liidu lepingute 

ja programmidega seotud rahalistest osalustest (350 miljonit eurot), tegelikult kogutud 

omavahendite suuremast summast eelarvestatud omavahenditega võrreldes (231 

miljonit eurot) ja trahvidest ning hilinenud maksete eest võetud viivistest (159 miljonit 

eurot); 

D. arvestades, et summa, mille võrra kulutusi vähem tehti, oli 244 miljonit eurot ja sellest 

168 miljonit eurot moodustasid 2012. aasta eelarveassigneeringud ja 76 miljonit eurot 

2011. aastast üle kantud vahendid; 

1. võtab teadmiseks paranduseelarve projekti nr 3/2013, mille ainus eesmärk on kanda 

2012. aasta ülejääk summas 1,0233 miljardit eurot eelarvesse vastavalt finantsmääruse 

artiklile 18 ja nõukogu sellekohasele seisukohale; 

2. tuletab meelde, et selle paranduseelarve projekti vastuvõtmisega väheneb liikmesriikide 

kogurahvatulu põhine osamakse liidu eelarvesse, mis kompenseerib seega osaliselt 

nende osamakseid paranduseelarve nr 2/2013 rahastamiseks; toonitab seetõttu, et nende 

kahe dokumendi suhtes kohaldatakse ühist vastuvõtmise ajakava, kuna nad on 

poliitiliselt tihedalt seotud;  

3. kiidab nõukogu seisukoha paranduseelarve projekti nr 3/2013 kohta heaks; 

4. teeb presidendile ülesandeks kuulutada paranduseelarve nr 3/2013 lõplikult 

vastuvõetuks ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;  

5. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile 

ning liikmesriikide parlamentidele. 


