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Muudatusettepanek 1
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Volitus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Regioonide Komitee
arvamust2,

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Enneolematu ulatusega ülemaailmne 
finantskriis ja majanduslangus on oluliselt 
pärssinud mitme liikmesriigi 
majanduskasvu ja kahjustanud 
finantsstabiilsust ning seega järsult 
halvendanud nende finants- ja 
majandusseisundit. Teatavad liikmesriigid 
on sattunud tõsistesse raskustesse või neid 
ähvardavad raskused, nagu majanduskasvu 
ja finantsstabiilsuse puudumine ning 
suurenev eelarvepuudujääk ja 
võlakoormus, seda ka rahvusvahelise 
majandus- ja rahanduskeskkonna tõttu.

(1) Enneolematu ulatusega ülemaailmne 
finantskriis ja majanduslangus on oluliselt 
pärssinud mitme liikmesriigi 
majanduskasvu ja kahjustanud 
finantsstabiilsust ning seega järsult 
halvendanud nende finants- ja 
majandusseisundit. Teatavad liikmesriigid 
on sattunud tõsistesse raskustesse või neid 
ähvardavad raskused, nagu majanduskasvu 
ja finantsstabiilsuse puudumine ning 
suurenev eelarvepuudujääk ja võlakoormus 
ning riikide valitsuste kasvavad 
probleemid turgudel laenu võtmisel, seda 
ka rahvusvahelise majandus- ja 
rahanduskeskkonna tõttu.

Or. it

Muudatusettepanek 3
Sergio Paolo Francesco Silvestris
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Enneolematu ulatusega ülemaailmne 
finantskriis ja majanduslangus on oluliselt 
pärssinud mitme liikmesriigi 
majanduskasvu ja kahjustanud 
finantsstabiilsust ning seega järsult 
halvendanud nende finants- ja 
majandusseisundit. Teatavad liikmesriigid 
on sattunud tõsistesse raskustesse või neid 
ähvardavad raskused, nagu majanduskasvu 
ja finantsstabiilsuse puudumine ning 
suurenev eelarvepuudujääk ja 
võlakoormus, seda ka rahvusvahelise 
majandus- ja rahanduskeskkonna tõttu.

(1) Enneolematu ulatusega ülemaailmne 
finantskriis ja majanduslangus on oluliselt 
pärssinud mitme liikmesriigi 
majanduskasvu ja kahjustanud 
finantsstabiilsust ning seega järsult 
halvendanud nende finants- ja 
majandusseisundit. Teatavad liikmesriigid 
on sattunud tõsistesse raskustesse või neid 
ähvardavad raskused, nagu majanduskasvu 
ja finantsstabiilsuse puudumine ning 
suurenev eelarvepuudujääk ja 
võlakoormus, samuti ka vaieldamatult 
vaevarikas võlakoormuse vähendamise 
ülesanne, seda ka rahvusvahelise 
majandus- ja rahanduskeskkonna tõttu.

Or. it

Muudatusettepanek 4
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Selleks et lihtsustada ELi rahastamise 
juhtimist, kiirendada investeeringute 
tegemist liikmesriikides ja piirkondades 
ning suurendada rahastamise mõju 
majandusele, on vaja lubada suurendada 
EAFRD panuse määra kuni 95 %-ni 
abikõlblikest avaliku sektori kuludest 
lähenemiseesmärgi alusel abikõlblikes 
piirkondades ning 85 %-ni abikõlblikest 
avaliku sektori kuludest muudes 
piirkondades, keda ähvardab oht sattuda 
tõsistesse finantsstabiilsusega seotud 
raskustesse.

(11) Selleks et lihtsustada ELi rahastamise 
juhtimist, kiirendada investeeringute 
tegemist ja tõsta konkurentsivõimet 
liikmesriikides ja piirkondades ning 
suurendada rahastamise mõju majandusele, 
on vaja lubada suurendada EAFRD panuse 
määra kuni 95 %-ni abikõlblikest avaliku 
sektori kuludest lähenemiseesmärgi alusel 
abikõlblikes piirkondades ning 85 %-ni 
abikõlblikest avaliku sektori kuludest 
muudes piirkondades, keda ähvardab oht 
sattuda tõsistesse finantsstabiilsusega 
seotud raskustesse, samas suurendamata 
ELi ühtekuuluvuspoliitika üldeelarvet 
programmiperioodil 2007–2013.
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Muudatusettepanek 5
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Seda kaasrahastamise määra 
ajutist suurendamist tuleks kaaluda kõiki 
liikmesriike puudutavate 
eelarvepiirangute kontekstis ning see 
peaks leidma asjakohast kajastamist ELi 
eelarves. Kuna mehhanismi põhiülesanne 
on leida lahendus konkreetsetele 
päevakajalistele raskustele, tuleks selle 
kohaldamist ajaliselt piirata, rakendades 
seda makseasutuste poolt 31. detsembrini 
2013 tehtud kulutustele.

Or. en

Selgitus

Nõukogu ettepanek teksti muutmiseks.

Muudatusettepanek 6
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Arvestades tungivat vajadust 
leevendada majanduskriisi, peaks 
käesolev määrus jõustuma kohe pärast 
selle avaldamist,

Or. en
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Selgitus

Õigusaktide direktoraadi ettepanek teksti muutmiseks.

Muudatusettepanek 7
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1
Määrus (EÜ) nr 1698/2005
Artikkel 70 – lõige 4c – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4c. Erandina lõigetes 3, 4 ja 5 sätestatud 
ülemmääradest võib EAFRD toetusmäära 
suurendada kuni 95 %-ni abikõlblikest 
avaliku sektori kuludest lähenemiseesmärgi 
alusel abikõlblikes piirkondades, äärealadel 
ja väiksematel Egeuse mere saartel ning 
85 %-ni abikõlblikest avaliku sektori 
kuludest muudes piirkondades. Neid 
toetusmäärasid kohaldatakse selliste uute 
abikõlblike kulude suhtes, mille 
liikmesriigid on deklareerinud igas 
tõendatud kuludeklaratsioonis 
ajavahemikul, mil liikmesriik vastab ühele 
järgmistest tingimustest:

4c. Erandina lõigetes 3, 4 ja 5 sätestatud 
ülemmääradest võib EAFRD toetusmäära 
suurendada kuni 95 %-ni abikõlblikest 
avaliku sektori kuludest lähenemiseesmärgi 
alusel abikõlblikes piirkondades, äärealadel 
ja väiksematel Egeuse mere saartel ning 
85 %-ni abikõlblikest avaliku sektori 
kuludest muudes piirkondades. Neid 
toetusmäärasid kohaldatakse selliste uute 
abikõlblike kulude suhtes, mille 
liikmesriigid on deklareerinud igas 
tõendatud kuludeklaratsioonis, mis hõlmab 
neid kulutusi, mis on tehtud ajavahemikul, 
mil liikmesriik vastab ühele järgmistest 
tingimustest:

Or. en

Selgitus

Nõukogu ettepanek teksti muutmiseks.

Muudatusettepanek 8
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1
Määrus (EÜ) 1698/2005
Artikkel 70 – lõige 4c – teine lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus sätestatud erandit kasutada 
sooviv liikmesriik esitab komisjonile oma 
maaelu arengu programmi vastava 
muutmise taotluse. Erandit hakatakse 
kohaldama siis, kui komisjon on 
programmi muutmise heaks kiitnud, ja 
kohaldamine lõpetatakse, kui liikmesriik ei 
vasta enam ei esimese lõigu punktis a, b 
ega c sätestatud tingimusele. Liikmesriik 
saadab seejärel komisjonile programmi 
muutmise ettepaneku, sealhulgas uue 
rahastamiskava kooskõlas enne erandi 
kohaldamist kehtivate 
maksimummääradega.

Esimeses lõigus sätestatud erandit kasutada 
sooviv liikmesriik esitab komisjonile oma 
maaelu arengu programmi vastava 
muutmise taotluse. Erandit hakatakse 
kohaldama siis, kui komisjon on 
programmi muutmise heaks kiitnud, ja 
kohaldamine lõpetatakse, kui liikmesriik ei 
vasta enam ei esimese lõigu punktis a, b 
ega c sätestatud tingimusele. Esimeses 
lõigus sätestatud erandit kohaldatakse 
igal juhul üksnes makseasutuste poolt 31. 
detsembrini 2013 tehtud kulutustele. 
Liikmesriik saadab seejärel komisjonile 
programmi muutmise ettepaneku, 
sealhulgas uue rahastamiskava kooskõlas 
enne erandi kohaldamist kehtivate 
maksimummääradega.

Or. en

Selgitus

Nõukogu ettepanek teksti muutmiseks.

Muudatusettepanek 9
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1
Määrus (EÜ) nr 1698/2005 
Artikkel 70 – lõige 4c – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liikmesriik ei esita komisjonile oma 
maaelu arengu programmi muutmise 
ettepanekut, sealhulgas uut rahastamiskava 
kuupäevaks, mil ta lakkab vastamast 
käesoleva lõike esimese lõigu punktis a, b 
või c sätestatud tingimusele, või kui 
esitatud rahastamiskava ei ole kooskõlas 
käesoleva artikli lõigetes 3, 4 ja 5 
sätestatud maksimummääradega, 

Kui liikmesriik ei esita komisjonile oma 
maaelu arengu programmi muutmise 
ettepanekut, sealhulgas uut rahastamiskava 
kuupäevaks, mil erand lakkab vastavalt 
teisele lõigule kehtimast, või kui esitatud 
rahastamiskava ei ole kooskõlas käesoleva 
artikli lõigetes 3, 4 ja 5 sätestatud 
maksimummääradega, kohaldatakse neid 
automaatselt alates kõnealusest 
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kohaldatakse neid automaatselt alates 
kõnealusest kuupäevast.

kuupäevast.

Or. en

Selgitus

Nõukogu ettepanek teksti muutmiseks.


