
 

AM\1168675ET.docx  PE624.234v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

8.11.2018 A8-0358/78 

Muudatusettepanek  78 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Emmanuel Maurel, Patrick 

Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Vaheraport mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 kohta – parlamendi seisukoht 

kokkuleppe saavutamiseks 

(2018/0166R) 

Resolutsiooni ettepanek 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Juhul kui on vaja kasutada liidu 

üldeelarve kohaseid tagatisi 

liikmesriikidele antava finantsabi puhul, 

mis on heaks kiidetud vastavalt Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruse nr EL 

[xxx/201x]17 (edaspidi „finantsmäärus“) 

summa ületada mitmeaastase 

finantsraamistiku kulukohustuste 

assigneeringute ja maksete 

assigneeringute ülemmäära, kuid mitte 

omavahendite ülemmäära.  
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Punkt 49 – muudatusettepanek 7 
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(7) Selleks et liit saaks reageerida 

ettenägematutele asjaoludele või rahastada 

selgelt kindlaksmääratud kulutusi, mida ei 

ole võimalik rahastada mitmeaastases 

finantsraamistikus kehtestatud ühe või 

enama rubriigi ülemmäära piires, ning 

selleks et võimaldada eelarvemenetluse 

sujuv toimimine, on vajalikud järgmised 

erivahendid: Globaliseerumisega 

Kohanemise Euroopa Fond, Euroopa Liidu 

Solidaarsusfond, hädaabireserv, 

kulukohustuste koguvaru (liidu reserv), 

paindlikkusinstrument ja ettenägematute 

kulude varu. Hädaabireserv ei ole ette 

nähtud selleks, et tegeleda 

põllumajanduslikku tootmist või 

turustamist mõjutavate, turuga seotud 

kriiside tagajärgedega. Seepärast on 

vajalikud erisätted, et juhul, kui on vaja 

kasutada erivahendeid, oleks võimalus 

kanda kulukohustuste assigneeringud ja 

vastavate maksete assigneeringud 

eelarvesse suurematena, kui mitmeaastase 

finantsraamistikuga kehtestatud 

ülemmäärades ette nähtud. 

(7) Selleks et liit saaks reageerida 

ettenägematutele asjaoludele või rahastada 

selgelt kindlaksmääratud kulutusi, mida ei 

ole võimalik rahastada mitmeaastases 

finantsraamistikus kehtestatud ühe või 

enama rubriigi ülemmäära piires, ning 

selleks et võimaldada eelarvemenetluse 

sujuv toimimine, on vajalikud järgmised 

erivahendid: Globaliseerumisega 

Kohanemise Euroopa Fond, Euroopa Liidu 

Solidaarsusfond, hädaabireserv, 

kulukohustuste koguvaru (liidu reserv), 

paindlikkusinstrument, eurost loobumise 

tugiprogramm ja ettenägematute kulude 

varu. Hädaabireserv ei ole ette nähtud 

selleks, et tegeleda põllumajanduslikku 

tootmist või turustamist mõjutavate, turuga 

seotud kriiside tagajärgedega. Seepärast on 

vajalikud erisätted, et juhul, kui on vaja 

kasutada erivahendeid, oleks võimalus 

kanda kulukohustuste assigneeringud ja 

vastavate maksete assigneeringud 

eelarvesse suurematena, kui mitmeaastase 

finantsraamistikuga kehtestatud 

ülemmäärades ette nähtud. 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(9) Kindlaks tuleks määrata eeskirjad 

muudeks olukordadeks, mille puhul võib 

olla vaja mitmeaastast finantsraamistikku 

kohandada. Kohandused võivad seonduda 

olukorraga, kus uute eeskirjade või 

koostöös liikmesriikidega täidetava 

eelarvega programmide vastuvõtmine 

hilineb, või meetmetega, mis on seotud 

usaldusväärse majandusjuhtimisega või 

liidu eelarve kaitsmisega, juhul kui 

liikmesriikides esineb üldistunud 

puuduseid õigusriigi toimimises, ja mis on 

vastu võetud vastavalt asjaomasele 

alusaktile. 

(9) Kindlaks tuleks määrata eeskirjad 

muudeks olukordadeks, mille puhul võib 

olla vaja mitmeaastast finantsraamistikku 

kohandada. Kohandused võivad seonduda 

olukorraga, kus uute eeskirjade või 

koostöös liikmesriikidega täidetava 

eelarvega programmide vastuvõtmine 

hilineb. 

Or. pt 

 

 


