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Paranduseelarve projekt nr 5/2013 – Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine 

pärast 2012. aasta üleujutusi Sloveenias, Horvaatias ja Austrias 

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

seisukohta Euroopa Liidu 2013. aasta paranduseelarve projekti nr 5/2013 kohta, III jagu 

– Komisjon (11697/2013 – C7-0248/2013 – 2013/2086(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, 

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

12. detsembril 2012. aastal2, 

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

Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse 

finantsjuhtimise kohta3, eriti selle punkti 26, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. juuli 2013. aasta otsust, millega 

muudetakse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet eelarvedistsipliini ja 

usaldusväärse finantsjuhtimise kohta seoses mitmeaastase finantsraamistikuga, et võtta 

arvesse Horvaatia Euroopa Liiduga ühinemisest tingitud kulusid4, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu 2013. aasta paranduseelarve projekti nr 5/2013, mille 

komisjon võttis vastu 2. mail 2013. aastal (COM(2013)0258), 

– võttes arvesse nõukogu 15. juuli 2013. aasta seisukohta paranduseelarve projekti nr 

5/2013 kohta (11697/2013 – C7-0248/2013), 

– võttes arvesse kodukorra artikleid 75b ja 75e, 

– võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A7-0286/2013), 

A. arvestades, et paranduseelarve projekt nr 5/2013 puudutab Euroopa Liidu 

Solidaarsusfondi kasutuselevõtmist kulukohustuste ja maksete assigneeringute summas 

14 607 942 eurot seoses ohtrate vihmadega ja nende tagajärjel tekkinud üleujutustega, 

mis tabasid 2012. aasta sügisel Sloveeniat, Horvaatiat ja Austriat; 

                                                 
1  ELT L 298, 26.10.2012, lk 1. 
2  ELT L 66, 8.3.2013. 
3  ELT C 139, 14.6.2006, lk 1. 
4  ELT L 209, 3.8.2013, lk 14.  



B. arvestades, et paranduseelarve projekti nr 5/2013 eesmärk on ametlikult korrigeerida 

2013. aasta eelarvet; 

1. võtab teadmiseks paranduseelarve projekti nr 5/2013, mille esitas komisjon, ja nõukogu 

seisukoha selle kohta; 

2. rõhutab, et selle loodusõnnetuse tagajärjel kannatanud riikidele tuleb Euroopa Liidu 

Solidaarsusfondist rahalist abi anda kiiresti; peab kahetsusväärseks, et ka see kord 

otsustas nõukogu mitte kasutada enne paranduseelarve kohta seisukoha võtmist 

aluslepingu protokolli nr 1 artiklis 4 ette nähtud võimalust liikmesriikide parlamentide 

teavitamiseks mõeldud 8-nädalast ajavahemikku kiireloomulisuse tõttu lühendada;  

3. tunneb heameelt nõukogu seisukoha üle, mis kinnitab komisjoni ettepaneku muutmata 

kujul, tagades sellega paranduseelarve nr 5/2013 katmise uute assigneeringutega; 

rõhutab asjaolu, et juba 2013. aastal tekkinud maksete assigneeringute puudujäägi tõttu, 

mis oli ka paranduseelarve projekti nr 2/2013 esitamise põhjuseks, oli välistatud, et 

paranduseelarvet nr 5/2013 võiks rahastada ümberpaigutamise teel; 

4. kiidab seetõttu nõukogu seisukoha paranduseelarve nr 5/2013 projekti kohta heaks; 

5. teeb presidendile ülesandeks kuulutada paranduseelarve nr 5/2013 lõplikult 

vastuvõetuks ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;  

6. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile 

ning liikmesriikide parlamentidele. 


