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ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

eelarvemenetluse parandamist ja eelarvedistsipliini käsitleva institutsioonidevahelise 
kokkuleppe (IIA) sõlmimise kohta
(2006/2028(ACI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse käesolevale otsusele lisatud eelarvemenetluse parandamist ja 
eelarvedistsipliini käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe eelnõu;

– võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit;

– võttes arvesse kodukorra artikli 120 lõiget 1 ning VI lisa IV jaotise punkte 1 ja 2 ning 
XVIII jaotise punkti 4;

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit (A6-0000/2006),

A. arvestades, et Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon on edukalt lõpetanud 
läbirääkimised eelarvemenetluse parandamist ja eelarvedistsipliini käsitleva uue 
institutsioonidevahelise kokkuleppe üle ajavahemikuks 2007–2013, edaspidi "kokkuleppe 
eelnõu";

B. arvestades, et eelarvekomisjon annab kokkuleppe eelnõus esitatud poliitilistele ja 
rahalistele valikutele positiivse hinnangu;

C. arvestades, et kokkuleppe eelnõus ei tundu olevat tõstatatud Euroopa Liidu esmase 
õigusega kokkusobimatuse probleeme ja selles on täielikult arvesse võetud parlamendi 
eelarvega seotud eesõigused;

D. arvestades, et kokkuleppe eelnõu ei tundu olevat vastuolus parlamendi kodukorra ühegi 
aspektiga; siiski võib tõstatada küsimuse, kas ei oleks mõistlik teha kodukorras mõned 
muudatused, eelkõige selle IV lisas, et parlament saaks osaleda parimal võimalikul viisil 
paljudes kokkuleppe eelnõu kohastes erimenetlustes; eelkõige kehtib see järgmiste 
menetluste puhul:

– ülemäärase valitsemissektori eelarve puudujäägi korrigeerimised,

– finantsraamistiku läbivaatamine,
– hädaabireservi kasutamine,

– Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutamine,
– paindlikkusinstrumendi kasutamine,

– Globaliseerumisega Kohanemise Fondi kasutamine,
– laienemisest tulenevate ülesannete täitmisega seotud finantsraamistiku 

korrigeerimine,
1. kiidab käesolevale otsusele lisatud kokkuleppe eelnõu teksti heaks;
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2. palub pädeval komisjonil uurida, millises ulatuses oleks asjakohane kodukorda muuta, 
eelkõige selle IV lisa, et parlament saaks osaleda parimal võimalikul viisil paljudes 
kokkuleppe eelnõu kohastes erimenetlustes;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus teavitamise eesmärgil nõukogule ja 
komisjonile.


