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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
*** nõusolekumenetlus

***I seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine)
***II seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine)

***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine)

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1698/2005 seoses teatavate sätetega, mis 
käsitlevad finantsstabiilsuse säilitamisega tõsistes raskustes või sellises ohus olevate 
teatavate liikmesriikide finantsjuhtimist
(KOM(2011)0481 – C7-0218/2011 – 2011/0209(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2011)0481),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikleid 42 ja 43, 
mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7-0218/2011),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi presidendile esitatud liikmesriikide parlamentide 
põhjendatud arvamusi õigusakti eelnõu subsidiaarsuse põhimõttele vastavuse kohta,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ... aasta arvamust1,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni raportit ja 
eelarvekontrollikomisjoni ning eelarvekomisjoni arvamust (A7-0000/2011),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha, võttes üle komisjoni ettepaneku;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

                                               
1 Euroopa Liidu Teatajas veel avaldamata.



PE472.049v01-00 6/7 PR\876275ET.doc

ET

SELETUSKIRI

Finants- ja eelarvekriisi tulemusel on mõnedel liikmesriikidel tekkinud eelarvepiirangud, mis 
võivad takistada neid täitmast oma kohustusi liidu kaasrahastatavates programmides 
(struktuuri- ja ühtekuuluvusfondid, Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond (EAFRD) ja 
Euroopa Kalandusfond). 

Need liikmesriigid võivad kaotada EAFRD kaudu saadava liidu abi, kui nad ei esita tõendeid 
määruse (EÜ) nr 1698/2005 artiklis 70 ette nähtud vastavate riiklike kulutuste kohta hiljemalt 
kaks aastat pärast makseks esialgu kavandatud aastat (n+2 reegel). 

Seoses sellega teeb komisjon ettepaneku ajutiselt suurendada liidu maksimaalset 
programmide kaasrahastamise määra Euroopa finantsstabiilsusmehhanismi toetust saavates 
liikmesriikides (nõukogu määrus (EL) nr 407/2010, praegu Kreeka, Iirimaa ja Portugal) ja 
euroalasse mittekuuluvate liikmesriikide maksebilansi toetamise süsteemist toetust saavates 
liikmesriikides (nõukogu määrus (EÜ) nr 332/2002, praegu Läti ja Rumeenia). Liidu 
kaasrahastamise niisugune ajutine suurendamine, mis toimub asjaomase liikmesriigi taotlusel, 
aitaks vähendada vastavate riiklike rahaliste vahendite vajadust 2011. ja 2012. eelarveaastal. 
Seega aitaks see kavandatud vahendeid maapiirkondade majandusele kättesaadavaks teha 
ning toetaks kõnealuste liikmesriikide majanduse üldist taastumist. 

Kehtiv 
maksimaaln
e ELi 
kaasrahasta
mine 

Soovitatav 
maksimaalne 
kaasrahastami
se määr

Muutus:

Teljed 1 ja 3 75 % 95 % + 20 %Lähenemiseesmärgi 
alusel abikõlblikud 
piirkonnad

Teljed 2 ja 4 80 % 95 % + 15 %

Artiklile 16 a 
(läbivaatamine) 
vastavad meetmed

90 % 95 % +  5 %

Teljed 1 ja 3 50 % 85 % + 35 %Muud piirkonnad 
Teljed 2 ja 4 55 % 85 % + 30 %
Artiklile 16 a 
(läbivaatamine) 
vastavad meetmed

75 % 85 % + 10 %

Teljed 1 ja 3 85 % 95 % + 10 %Äärealad / Egeuse 
mere saared Teljed 2 ja 4 85 % 95 % + 10 %

Komisjoni ettepanekus ei nähta programmiperioodiks ette täiendavaid kulukohustuste
assigneeringuid. Selle asemel tuuakse täiendavad maksete assigneeringud, mida on vaja ELi 
suurenenud toetuse rahastamiseks, 2013. eelarveaastast 2011. ja 2012. eelarveaastasse. 
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Seetõttu ei saa välistada teatavat kavandatava kogusumma üldise vähenemise ohtu. See oht 
näib siiski väike, võrreldes ohuga, et riiklike vahendite puudumise tõttu kaotatakse Euroopa 
maksed 2011. ja 2012. aastal täiesti1. 

Seetõttu soovitab raportöör asjaomaste liikmesriikide maapiirkondade majanduse huvides 
ning ELi kui terviku majanduslikes huvides toetada komisjoni ettepanekut ning kiirendada 
seadusandlikku menetlust nii, et ettepanek võiks jõustuda enne 2011. aasta lõppu.
                                               
1 Selgituseks võiks olla järgmine (kujuteldav) näide.
Kehtiva määruse kohaselt saaks liikmesriik, kes on maksnud toetusesaajatele 100 miljonit eurot, komisjonilt 
tagasi 75 miljonit eurot (75% kaasrahastamismäär). Ettepanekus esitatud muudatuste kohaselt saaks sama 
liikmesriik tagasi 95 miljonit eurot (lähenemiseesmärgiga hõlmatud või äärealad).
Teisest küljest aga, kui kõnealune liikmesriik suudab antud aastal (st 2012. aastal) maksta ainult viis miljonit 
eurot ja kui komisjoni ettepanekut vastu ei võeta, siis väheneb kavandatud kogusumma 80% (20 miljoni euroni, 
millest liit maksab tagasi ainult 15 miljonit eurot).


