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Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtt
P7_TA(2009)0113
Euroopa Parlamendi 17. detsembri 2009. aasta resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa
Parlamendi ja nõukogu otsus paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtu kohta vastavalt
eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja
komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktile 27 (KOM(2009)0660 –
C7-0303/2009 – 2009/2207(BUD))
(2010/C 286 E/13)
Euroopa Parlament,

— võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2009)0660 – C70303/2009);

— võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja
komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta, (1) eriti selle punkti 27;

— võttes arvesse 2010. aasta üldeelarve projekti esimest lugemist 22. oktoobril 2009 (2);

— võttes arvesse 2. aprillil 2009. aastal vastu võetud kolme institutsiooni avaldust Euroopa majanduse
elavdamise kava rahastamise kohta;

— võttes arvesse 18. novembril 2009. aastal toimunud lepituskohtumise tulemusi;

— võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A7-0080/2009),

A. arvestades, et ELi institutsioonid peavad Euroopa majanduse elavdamise kava teise etapi rahastamist
hädavajalikuks;

B. arvestades, et ühinemisläbirääkimiste käigus võttis Bulgaaria endale kohustuse sulgeda Euroopa ühenduse
rahalisel toel Kozloduy tuumaelektrijaam 2007.-2009. aastal;

C. arvestades, et Kozloduy tuumaelektrijaama dekomisjoneerimine jätkub ka pärast 2009. aastat ning et
sellega seoses vajatakse ajavahemikul 2010-2013 300 000 000 eurot;

D. arvestades, et mõlemad eelarvepädevad institutsioonid otsustasid 18. novembril 2009 toimunud lepitus
kohtumisel kasutada paindlikkusinstrumenti järgmistel eesmärkidel:

— lisada Euroopa majanduse elavdamise kava rahastamiseks mõeldud vahenditele 2010. aasta eelarves
120 000 000 eurot;

— rahastada Kozloduy tuumaelektrijaama dekomisjoneerimist 2010. aastal 75 000 000 euroga,
(1) ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
(2) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2009)0051 ja P7_TA(2009)0052.
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1.
märgib, et hoolimata 2009. ja 2010. aasta varus olevate vahendite ümberpaigutamisest ei võimaldanud
alamrubriigi 1a ülemmäär Euroopa majanduse elavdamise kava ega Kozloduy tuumaelektrijaama dekomis
joneerimist piisavalt rahastada; tunneb sellega seoses heameelt lepituskohtumisel saavutatud kokkuleppe üle
kasutada paindlikkusinstrumenti nendel eesmärkidel 195 000 000 euro suuruses summas;
2.
taunib asjaolu, et komisjon andis Kozloduy tuumaelektrijaama dekomisjoneerimise rahastamise vaja
dusest teada alles kirjalikus muutmisettepanekus nr 2/2010, st pärast Euroopa Parlamendis toimunud
esimest lugemist, kus viimane määras 2010. aasta eelarve prioriteedid; on seisukohal, et kuna ettepanek,
mis suurendas alamrubriigile 1a avaldatavat survet veelgi, mõjutas oluliselt 2010. aasta eelarve üle peetavate
läbirääkimiste dünaamikat ning vähendas Euroopa Parlamendi võimet järgida oma poliitilisi prioriteete;
3.
peab siiski väga oluliseks, et järgitaks poliitilisi kohustusi, mis on toodud Bulgaaria Euroopa Liiduga
ühinemise tingimusi ja korda käsitlevas protokollis, ning seega jätkataks Kozloduy tuumaelektrijaama deko
misjoneerimise rahastamist 2010. aastal;
4.
juhib tähelepanu sellele, et Kozloduy tuumaelektrijaama dekomisjoneerimise rahastamine aastatel
2011-2013 ei tohiks piirata olemasolevate mitmeaastaste programmide ja meetmete rahastamist;
5.

kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

6.
teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle aval
damine Euroopa Liidu Teatajas;
7.

teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

LISA

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS
paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtu kohta vastavalt eelarvedistsipliini ja usaldusväärset
finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahelise 17. mai 2006. aasta
institutsioonidevahelise kokkuleppe punktile 27
EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja
komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta, (1) eriti selle punkti 27 viiendat
lõiku,
võttes arvesse komisjoni ettepanekut,
ning arvestades, et pärast kõigi võimaluste uurimist alamrubriigi 1a alusel tehtavate assigneeringute ümber
jaotamiseks nõustusid mõlemad eelarvepädevad institutsioonid 18. novembril 2009 toimunud lepituskoh
tumisel ületama alamrubriigi 1a ülemmäärasid ja võtma 2010. aasta eelarve täiendavaks rahastamiseks
kasutusele paindlikkusinstrumendi vahendeid:
— 120 miljonit eurot energeetikavaldkonna projektide rahastamiseks Euroopa majanduse elavdamise kava
raames;
— 75 miljonit eurot Kozloduy tuumaelektrijaama dekomisjoneerimiseks;
(1) ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
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ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1
Euroopa Liidu 2010. aasta üldeelarves kasutatakse paindlikkusinstrumenti 195 miljoni euro ulatuses alam
rubriigi 1a kulukohustuste assigneeringutena.
Kõnealust summat kasutatakse järgmiste meetmete rahastamise täiendamiseks:
— 120 miljonit eurot energeetikavaldkonna projektide rahastamiseks Euroopa majanduse elavdamise kava
raames;
— 75 miljonit eurot Kozloduy tuumaelektrijaama dekomisjoneerimiseks;
Artikkel 2
Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.
Strasbourg,

Euroopa Parlamendi nimel

Nõukogu nimel

president

eesistuja

Energeetikavaldkonna projektide rahastamine Euroopa majanduse elavdamise
kava raames
P7_TA(2009)0114
Euroopa Parlamendi 17. detsembri 2009. aasta resolutsioon muudetud ettepaneku kohta võtta vastu
Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse 17. mai 2006. aasta
institutsioonidevahelist kokkulepet eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta
seoses mitmeaastase finantsraamistikuga - energeetikavaldkonna projektide rahastamine Euroopa
majanduse elavdamise kava raames (KOM(2009)0662 – C7-0305/2009 – 2009/2211(ACI))
(2010/C 286 E/14)
Euroopa Parlament,
— võttes arvesse komisjoni muudetud ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2009)0662 –
C7-0305/2009);
— võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja
komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta, (1) eriti selle punkti 21, punkti
22 esimest ja teist lõiku ning punkti 23;
— võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 2009. aasta otsust, millega muudetakse 17. mai
2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta
seoses mitmeaastase finantsraamistikuga (2007–2013) (2);
(1) ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
(2) ELT L 132, 29.5.2009, lk 8.

