
 

AM\1168676ET.docx  PE624.234v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

8.11.2018 A8-0358/81 

Muudatusettepanek  81 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Ángela Vallina, Emmanuel Maurel 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

Vaheraport mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 kohta – parlamendi seisukoht 

kokkuleppe saavutamiseks 

(2018/0166R(APP)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 49 – muudatusettepanek 15 a (uus) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Peatükk 1 – artikkel 2 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Juhul kui on vaja kasutada 

tagatisi liikmesriikidele antava finantsabi 

puhul, mis on heaks kiidetud vastavalt 

määruse nr EL [xxx/201x] (edaspidi 

„finantsmäärus“) artikli 

võib kasutatav summa ületada 

finantsraamistikus kindlaksmääratud 

ülemmäärasid. 

välja jäetud 

Or. pt 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

8.11.2018 A8-0358/82 

Muudatusettepanek  82 

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

Le Hyaric 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

Vaheraport mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 kohta – parlamendi seisukoht 

kokkuleppe saavutamiseks 

(2018/0166R(APP)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 49 – muudatusettepanek 17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Peatükk 1 – artikkel 3 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Ühegi finantsraamistikuga 

hõlmatud aasta puhul ei tohi vajalikeks 

makseteks ettenähtud assigneeringute 

üldsumma pärast iga-aastast kohandamist 

ning muid kohandusi või muudatusi ja 

artikli 2 lõigete 2 ja 3 kohaldamist arvesse 

võttes olla selline, et tagajärjeks on 

omavahendite sissenõudemäär, mis ületab 

omavahendite ülemmäära, mis on 

sätestatud vastavalt kehtivale Euroopa 

Liidu omavahendite süsteemi käsitlevale 

nõukogu otsusele, mis on vastu võetud EL 

toimimise lepingu artikli 311 kolmanda 

lõigu kohaselt (edaspidi „omavahendite 

otsus“). 

4. Ühegi finantsraamistikuga 

hõlmatud aasta puhul ei tohi vajalikeks 

makseteks ettenähtud assigneeringute 

üldsumma pärast iga-aastast kohandamist 

ning muid kohandusi või muudatusi ja 

artikli 2 lõigete 2 ja 3 kohaldamist arvesse 

võttes olla selline, et tagajärjeks on 

omavahendite sissenõudemäär, mis ületab 

omavahendite ülemmäära, mis on 

sätestatud vastavalt kehtivale Euroopa 

Liidu omavahendite süsteemi käsitlevale 

nõukogu otsusele, mis on vastu võetud EL 

toimimise lepingu artikli 311 kolmanda 

lõigu kohaselt (edaspidi „omavahendite 

otsus“), välja arvatud erandjuhtudel, mida 

tuleb nõukogus arutada. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/83 

Muudatusettepanek  83 

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

Le Hyaric 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

Vaheraport mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 kohta – parlamendi seisukoht 

kokkuleppe saavutamiseks 

(2018/0166R(APP)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 49 – muudatusettepanek 18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Peatükk 2 – artikkel 3 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Vajaduse korral alandatakse 

finantsraamistikus esitatud ülemmäärasid, 

et tagada kehtiva omavahendite otsuse 

kohaselt omavahenditele kehtestatud 

ülemmäära järgimine. 

5. Vajaduse korral alandatakse 

finantsraamistikus esitatud ülemmäärasid, 

et tagada kehtiva omavahendite otsuse 

kohaselt omavahenditele kehtestatud 

ülemmäära järgimine, välja arvatud 

erandjuhtudel, mida tuleb nõukogus 

arutada. 

Or. pt 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

8.11.2018 A8-0358/84 

Muudatusettepanek  84 

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

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

Vaheraport mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 kohta – parlamendi seisukoht 

kokkuleppe saavutamiseks 

(2018/0166R(APP)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 49 – muudatusettepanek 19 a (uus) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Peatükk 2 – artikkel 6 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Lõikes 2 osutatud kohanduste 

positiivne või negatiivne summaarne 

netomõju ei või olla suurem kui 4 miljardit 

eurot. 

3. Lõikes 2 osutatud kohanduste 

negatiivne summaarne netomõju ei või olla 

suurem kui 4 miljardit eurot. 

Or. pt 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

8.11.2018 A8-0358/85 

Muudatusettepanek  85 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

Vaheraport mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 kohta – parlamendi seisukoht 

kokkuleppe saavutamiseks 

(2018/0166R(APP)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 49 – muudatusettepanek 21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Peatükk 2 – artikkel 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Juhul kui vastavalt asjaomastele 

alusaktidele tühistatakse otsus peatada 

liidu vahenditega seotud eelarveliste 

kulukohustuste täitmine meetmete tõttu, 

mis on seotud usaldusväärse 

majandusjuhtimisega või liidu eelarve 

kaitsmisega, juhul kui liikmesriikides 

esineb üldistunud puuduseid õigusriigi 

toimimises, kantakse peatatud 

kulukohustustele vastavad summad üle 

järgmistesse aastatesse ja 

finantsraamistiku ülemmäärasid 

kohandatakse vastavalt.  

Aastal n peatatud kulukohustusi ei saa 

eelarvesse kanda kaugemale kui aastasse 

n+2. 

välja jäetud 

Or. pt 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

8.11.2018 A8-0358/86 

Muudatusettepanek  86 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Ángela Vallina 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

Vaheraport mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 kohta – parlamendi seisukoht 

kokkuleppe saavutamiseks 

(2018/0166R(APP)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 49 – muudatusettepanek 21 a (uus) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Peatükk 2 – artikkel 8 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kui pärast 1. jaanuari 2021 võetakse vastu 

uued struktuurifondide, 

Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu 

Arengu Põllumajandusfondi, Euroopa 

Merendus- ja Kalandusfondi, Varjupaiga- 

ja Rändefondi, Sisejulgeolekufondi ning 

integreeritud piirihalduse fondi 

piirihalduse ja viisade rahastamisvahendi 

eeskirjad või programmid, mille eelarvet 

täidetakse koostöös liikmesriikidega, 

kantakse 2021. aastal kasutamata jäänud 

vahenditele vastavad summad võrdsete 

osadena aastatesse 2022–2025 ning 

finantsraamistiku vastavaid ülemmäärasid 

kohandatakse vastavalt. 

Kui pärast 1. jaanuari 2021 võetakse vastu 

uued struktuurifondide, 

Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu 

Arengu Põllumajandusfondi, Euroopa 

Merendus- ja Kalandusfondi ning 

Varjupaiga- ja Rändefondi eeskirjad või 

programmid, mille eelarvet täidetakse 

koostöös liikmesriikidega, kantakse 2021. 

aastal kasutamata jäänud vahenditele 

vastavad summad võrdsete osadena 

aastatesse 2022–2025 ning 

finantsraamistiku vastavaid ülemmäärasid 

kohandatakse vastavalt. 

Or. pt 

(...) 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

8.11.2018 A8-0358/87 

Muudatusettepanek  87 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Ángela 

Vallina, Javier Couso Permuy, Emmanuel Maurel 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

Vaheraport mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 kohta – parlamendi seisukoht 

kokkuleppe saavutamiseks 

2018/0166R(APP) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 49 – muudatusettepanek 22 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Peatükk 3 – artikkel 10 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Euroopa Liidu Solidaarsusfond, 

mille eesmärgid ja reguleerimisala on 

sätestatud Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määruses (EÜ) nr 2012/2002, ei 

tohi ületada iga-aastast maksimaalset 

summat, milleks on 600 miljonit eurot 

(2018. aasta hindades). Iga aasta 

1. oktoobril peab aasta lõpuni tekkivate 

vajaduste rahuldamiseks jääma kasutada 

vähemalt veerand aastasummast. Aastal n 

kasutamata jäänud osa iga-aastasest 

summast võib kasutada kuni aastani n+1. 

Kõigepealt võetakse kasutusele eelmisest 

aastast tulenev osa iga-aastasest summast. 

See osa iga-aastasest summast, mida ei 

kasutata ära aastal n+1, tühistatakse. 

1. Euroopa Liidu Solidaarsusfond, 

mille eesmärgid ja reguleerimisala on 

sätestatud nõukogu määruses (EÜ) nr 

2012/2002, ei tohi ületada iga-aastast 

maksimaalset summat, milleks on 1800 

miljonit eurot (2018. aasta hindades), välja 

arvatud erandjuhtudel, mida tuleb 

nõukogus arutada. Iga aasta 1. oktoobril 

peab aasta lõpuni tekkivate vajaduste 

rahuldamiseks jääma kasutada vähemalt 

veerand aastasummast. Aastal n 

kasutamata jäänud osa iga-aastasest 

summast võib kasutada kuni aastani n+1. 

Kõigepealt võetakse kasutusele eelmisest 

aastast tulenev osa iga-aastasest summast. 

See osa iga-aastasest summast, mida ei 

kasutata ära aastal n+1, tühistatakse. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/88 

Muudatusettepanek  88 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Ángela 

Vallina, Javier Couso Permuy, Emmanuel Maurel 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

Vaheraport mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 kohta – parlamendi seisukoht 

kokkuleppe saavutamiseks 

(2018/0166R(APP)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 49 – muudatusettepanek 24 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Peatükk 3 – artikkel 11 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Reserviks on igal aastal ette nähtud 

600 miljonit eurot (2018. aasta hindades) ja 

seda võib finantsmääruse kohaselt kasutada 

kuni aastani n +1. Reserv kantakse liidu 

üldeelarvesse määratlemata otstarbega 

assigneeringuna. Kõigepealt võetakse 

kasutusele eelmisest aastast tulenev osa 

iga-aastasest summast. See osa iga-

aastasest summast, mida ei kasutata ära 

aastal n+1, tühistatakse. 

2. Reserviks on igal aastal ette nähtud 

1800 miljonit eurot (2018. aasta hindades) 

ja seda võib finantsmääruse kohaselt 

kasutada kuni aastani n +1. Reserv 

kantakse liidu üldeelarvesse määratlemata 

otstarbega assigneeringuna. Kõigepealt 

võetakse kasutusele eelmisest aastast 

tulenev osa iga-aastasest summast. See osa 

iga-aastasest summast, mida ei kasutata ära 

aastal n+1, tühistatakse. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/89 

Muudatusettepanek  89 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Emmanuel Maurel 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

Vaheraport mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 kohta – parlamendi seisukoht 

kokkuleppe saavutamiseks 

(2018/0166R(APP)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 49 – muudatusettepanek 29 a (uus) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Peatükk 3 – artikkel 13 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 

Artikkel 13 a  

Eurost loobumise tugiprogramm 

 1. Liikmesriikidele, kes otsustavad 

euroalast vabatahtlikult lahkuda, tuleb 

luua eurost loobumise tugiprogramm. 

2. Programm peab korvama ühisraha 

kasutuselevõtu ja euroalasse kuulumisega 

põhjustatud kahju, toetama rahaliselt 

omavääringu uuesti kasutusele võtmist, 

tagama, et miski seda protsessi ei 

takistaks, ning toetama majanduse ja 

rahanduse olukorra kiiret 

normaliseerimist, kaubandussuhete 

mitmekesistamist ning uuest rahalisest 

olukorrast tingitud võimaluste kiiret ja 

täielikku ärakasutamist. 

Or. pt 

 

 


