
Euroopa Parlament
2019-2024

VASTUVÕETUD TEKSTID

P9_TA(2019)0097
ÜPP: finantsdistsipliin alates eelarveaastast 2021 ja sambaid puudutav 
paindlikkus kalendriaastal 2020 ***I
Euroopa Parlamendi 18. detsembri 2019. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku 
kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse 
määrust (EL) nr 1306/2013 seoses 2021. eelarveaastast kohaldatava finantsdistsipliiniga 
ja määrust (EL) nr 1307/2013 seoses sammastevahelise paindlikkusega 
2020. kalendriaastal (COM(2019)0580 – C9-0163/2019 – 2019/0253(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2019)0580),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 43 lõiget 2, 
mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C9-0163/2019),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– pärast konsulteerimist Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega, 

– võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 25. novembri 2019. aasta kirjas võetud kohustust 
kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 294 lõikele 4,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

– võttes arvesse eelarvekomisjoni arvamust,

– võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni raportit (A9-0042/2019), 

A. arvestades, et olukorra pakilisuse tõttu on põhjendatud hääletada eelnõu üle enne 
kaheksanädalase tähtaja möödumist, mis on ette nähtud protokolli nr 2 (subsidiaarsuse 
ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise kohta) artiklis 6;

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab 
oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;



3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.



P9_TC1-COD(2019)0253

Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 18. detsembril 
2019. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
(EL) 2020/…, millega muudetakse määrust (EL) nr 1306/2013 seoses eelarveaastast 2021 
kohaldatava finantsdistsipliiniga ja määrust (EL) nr 1307/2013 seoses sammastevahelise 
paindlikkusega 2020. kalendriaastal

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi 
seisukoht õigusakti (määrus (EL) 2020/127) lõplikule kujule).


