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Muudatusettepanek 1
Mojca Kleva

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
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 
majandustingimusi. 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. Kriis ei ole mitte üksnes
järsult halvendanud mitme liikmesriigi
finants- ja majandustingimusi, vaid see on 
ka oluliselt suurendanud tööpuudust, eriti 
noorte seas, halvendanud naiste 
majanduslikku olukorda, avaldanud 
survet sotsiaalkaitse süsteemide 
jätkusuutlikkusele ning oluliselt 
halvendanud sotsiaalseid tingimusi.
Lisaks on teatavad liikmesriigid sattunud 
tõsistesse raskustesse või neid ähvardavad 
raskused, nagu majanduskasvu ja 
finantsstabiilsuse puudumine ning 
suurenev eelarvepuudujääk ja 
võlakoormus, seda ka rahvusvahelise 
majandus- ja rahanduskeskkonna tõttu.

Or. en

Muudatusettepanek 2
Mojca Kleva

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Kuigi peamised meetmed kriisi 
negatiivse mõju tasakaalustamiseks on juba 
võetud, sealhulgas õigusliku raamistiku 
muudatused, on finantskriisi mõju 
reaalmajandusele, tööturule ja kodanikele 
laialdaselt tuntav. Surve liikmesriikide 

(2) Kuigi peamised meetmed kriisi 
negatiivse mõju tasakaalustamiseks on juba 
võetud, sealhulgas õigusliku raamistiku 
muudatused, on finantskriisi mõju 
reaalmajandusele, tööturule ja kodanikele 
laialdaselt tuntav. Surve liikmesriikide 
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finantsvahenditele on kasvamas ja tuleks 
võtta täiendavaid meetmeid selle surve 
leevendamiseks struktuurifondide ja 
Ühtekuuluvusfondi vahendite maksimaalse 
ja optimaalse kasutamise kaudu.

finantsvahenditele on kasvamas ja
viivitamatult tuleks võtta täiendavaid 
meetmeid selle surve leevendamiseks 
struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi 
vahendite maksimaalse ja optimaalse 
kasutamise kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 3
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Kreeka jaoks 8. mail 2010 sõlmitud 
kreeditoridevaheline kokkuleppe ja 
laenukorralduse leping jõustusid 11. mail 
2010. Sellega nähakse ette, et 
kreeditoridevaheline kokkulepe jääb täiel 
määral jõusse kolmeaastase 
programmiperioodi lõpuni, kui 
laenukorralduse lepingu raames on veel 
lahtisi arveid.

(6) Kreeka jaoks 8. mail 2010 sõlmitud 
kreeditoridevaheline kokkulepe ja 
laenukorralduse leping jõustusid 11. mail 
2010. Sellega nähakse ette, et 
kreeditoridevaheline kokkulepe jääb täiel 
määral jõusse kolmeaastase 
programmiperioodi lõpuni, kui 
laenukorralduse lepingu raames on veel 
lahtisi arveid.

Or. en

Muudatusettepanek 4
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Ungarile anti sellist finantsabi nõukogu 
4. novembri 2008. aasta otsusega 
2009/102/EÜ, Lätile nõukogu 20. jaanuari 
2009. aasta otsusega 2009/290/EÜ ja 
Rumeeniale nõukogu 26. juuni 2009. aasta 
otsusega 2009/459/EÜ.

(8) Ungarile anti sellist finantsabi nõukogu 
4. novembri 2008. aasta otsusega 
2009/102/EÜ, Lätile nõukogu 20. jaanuari 
2009. aasta otsusega 2009/290/EÜ ja 
Rumeeniale nõukogu 6. mai 2009. aasta 
otsusega 2009/459/EÜ.
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Or. en

Muudatusettepanek 5
Danuta Maria Hübner, Mojca Kleva, Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Selleks et lihtsustada ELi rahastamise 
juhtimist, kiirendada investeeringute 
tegemist liikmesriikides ja piirkondades 
ning suurendada rahastamise mõju 
majandusele, on vaja lubada suurendada 
struktuurifondidest ja Ühtekuuluvusfondist 
tehtavaid vahemakseid kümne protsendi 
võrra praegusest prioriteetse suuna kohta 
kehtivast kaasrahastamise määrast 
liikmesriikide puhul, kes on tõsistes 
finantsstabiilsusega seotud raskustes ning 
on taotlenud selle meetme kaudu abi 
saamist.

(13) Selleks et lihtsustada ELi rahastamise 
juhtimist, kiirendada investeeringute 
tegemist liikmesriikides ja piirkondades 
ning parandada rahaliste vahendite 
kättesaadavust ühtekuuluvuspoliitika 
rakendamiseks, on vaja põhjendatud 
juhtudel lubada ajutiselt – ja ilma et see 
piiraks programmitöö perioodi 2014–2020 
– suurendada struktuurifondidest ja 
Ühtekuuluvusfondist tehtavaid 
vahemakseid kümne protsendi võrra 
praegusest prioriteetse suuna kohta 
kehtivast kaasrahastamise määrast 
liikmesriikide puhul, kes on tõsistes 
finantsstabiilsusega seotud raskustes ning 
on taotlenud selle meetme kaudu abi 
saamist. Selle tulemusena vähendatakse 
vastavalt nõutavat riigi toetust, ilma et 
oleks vaja muuta rakenduskavasid.

Or. en

Muudatusettepanek 6
Mojca Kleva

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Selleks et lihtsustada ELi rahastamise 
juhtimist, kiirendada investeeringute 
tegemist liikmesriikides ja piirkondades 
ning suurendada rahastamise mõju 
majandusele, on vaja lubada suurendada 
struktuurifondidest ja Ühtekuuluvusfondist 

(13) Selleks et lihtsustada ELi rahastamise 
juhtimist, kiirendada investeeringute 
tegemist liikmesriikides ja piirkondades 
ning suurendada rahastamise mõju 
majandusele, on vaja lubada suurendada 
struktuurifondidest ja Ühtekuuluvusfondist 
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tehtavaid vahemakseid kümne protsendi 
võrra praegusest prioriteetse suuna kohta 
kehtivast kaasrahastamise määrast 
liikmesriikide puhul, kes on tõsistes 
finantsstabiilsusega seotud raskustes ning 
on taotlenud selle meetme kaudu abi 
saamist.

tehtavaid vahemakseid kümne protsendi 
võrra praegusest prioriteetse suuna kohta 
kehtivast kaasrahastamise määrast 
liikmesriikide puhul, kes on tõsistes 
finantsstabiilsusega seotud raskustes ning 
on taotlenud selle meetme kaudu abi 
saamist. Kaasrahastamise määra ajutise 
suurendamisega üheaegselt tuleks 
kiirendada selliste projektide prioriteediks 
seadmist, millega keskendutakse 
majanduskasvule, töökohtade loomise 
potentsiaalile jätkusuutlikus majanduses, 
kvaliteetsetele töökohtadele ning 
haridusse, koolitusse ja oskustesse 
investeerimisele.

Or. en

Muudatusettepanek 7
Mojca Kleva

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Komisjoni tuleks kutsuda üles 
tegema kõik endast oleneva selleks, et 
laiendada komisjonipoolse toetuse 
andmist kõigile asjaomastele 
liikmesriikidele, et aidata neil parandada 
rahaliste vahendite kasutamist, tugevdada 
haldussuutlikkust ja kiirendada 
kohapealset rakendamist.

Or. en

Muudatusettepanek 8
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 14
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Seega tuleks ajavahemikul, kui 
liikmesriigid saavad finantsabi tõsiste 
finantsstabiilsusega seotud probleemide 
lahendamiseks, üle vaadata 
rakendusprogrammide vahemaksete ja 
lõppmakse arvutamise eeskirjad.

(14) Seega tuleks ajavahemikul, kui 
liikmesriigid saavad finantsabi tõsiste 
finantsstabiilsusega seotud probleemide 
lahendamiseks, üle vaadata 
rakendusprogrammide vahemaksete 
arvutamise eeskirjad.

Or. en

Muudatusettepanek 9
Danuta Maria Hübner, Mojca Kleva, Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Vaja on tagada nõuetekohane 
aruandlus käesoleva määruse kohaselt 
suurendatud vahemakseid saavatele 
liikmesriikidele makstavate suurendatud 
summade kasutamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 10
Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Infrastruktuuri ja tootlike 
investeeringute valdkonna 
rakenduskavade ja projektide 
rakendamisel on Kreekas suuri raskusi 
muu hulgas seetõttu, et Kreeka pankadel 
ei ole olemasolevatest või uutest 
lepingutest tulenevate kohustuste 
täitmiseks piisavalt likviidsust. Selles 
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olukorras ei suudeta tagada projektide ja 
programmide jaoks vajalikku 
kaasrahastamist. Lisaks on raskusi 
Euroopa Investeerimispanga (EIP) 
antava toetusega, mille eesmärk on aidata 
rahastada riigi toetust ja ELi 
programmide raames kohapeal tehtavaid 
investeeringuid, kuna EIP riskipositsioon 
Kreeka toetuse suhtes üha suureneb.

Or. de

Muudatusettepanek 11
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Vahemaksete kavandatud 
suurendamist tuleks kaaluda ka seoses 
eelarvepiirangutega, millega kõik 
liikmesriigid silmitsi seisavad ja mida 
tuleks ELi eelarves nõuetekohaselt 
arvesse võtta. Seetõttu kohaldatakse 
asjaomast mehhanismi üksnes 2013. aasta 
lõpuni.

Or. en

Muudatusettepanek 12
Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 17 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 b) Eespool nimetatud riskide 
vähendamiseks, rakenduskavade ja 
projektide rakendamise kiirendamiseks 
ning majanduse taastumise toetamiseks 
on asjakohane, et haldusasutused neis 
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liikmesriikides, kes on olnud tõsistes 
finantsstabiilsusega seotud raskustes ja 
kellele on antud rahalist toetust ühe 
eespool nimetatud mehhanismi alusel, 
võivad kasutada rakenduskavade rahalisi 
vahendeid selleks, et luua liidu tasandil 
tagatisfond, laenufond ja riskikapitalifond 
rakenduskavade raames ette nähtud 
projektide ja tegevuste toetamiseks. 
Selliste fondide tegevus võib hõlmata 
eelkõige meetmeid, millega tagatakse 
Euroopa Investeerimispanga tegevust, 
hõlbustatakse ettevõtete, eriti väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete 
juurdepääsu rahalistele vahenditele ning 
soositakse avaliku ja erasektori 
partnerluse kaudu teostatavaid projekte.

Or. en

Muudatusettepanek 13
Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 17 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 c) Selleks on vaja võtta 
struktuurifondidest ja 
Ühtekuuluvusfondist tehtava ettemakse 
kujul kasutusele rahalised vahendid 
nende liikmesriikide jaoks, kus on käimas 
kohandamisprogramm.

Or. en

Muudatusettepanek 14
Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel -1 (uus)
Määrus (EÜ) nr 1083/2006
Artikkel 14 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel -1
Artikli 14 lõike 1 esimene lõik 
asendatakse järgmisega:
„1. Euroopa Liidu eelarvest fondidele 
eraldatud osa täidetakse vastavalt 
nõukogu 25. juuni 2002. aasta määruse 
(EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb 
Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes 
kohaldatavat finantsmäärust) artikli 53 
lõike 1 punktile b liikmesriikide ja 
komisjoni ühise juhtimise raames, 
v.a käesoleva määruse artiklis 45 osutatud 
tehnilise abi ja artikli 36 lõikes 2 a 
osutatud tegevuste puhul.”

Or. en

Muudatusettepanek 15
Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel -1 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1083/2006
Artikkel 36 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel -1 a
Artiklile 36 lisatakse järgmine lõige:
„2 a. Liikmesriikidele, mis vastavad ühele 
artikli 77 lõikes 2 nimetatud tingimusele, 
võivad haldusasutused anda 
rakenduskavade rahalisi vahendeid liidu 
tasandil tagatisfondi, laenufondi ja 
riskikapitalifondi loomiseks, et toetada 
rakenduskava raames ette nähtud 
tegevusi, mida viiakse ellu finantsmääruse 
artikli 56 lõike 1 kohase kaudse 
tsentraliseeritud halduse raames.
Fond võib anda garantiisid EIP 
tegevusele nii tootlike investeeringute kui 
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ka infrastruktuuriinvesteeringutega 
seoses ning toetada avaliku ja erasektori 
partnerluse kaudu teostatavaid projekte.
Fondist võib samuti toetada ettevõtete, 
eriti väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtete juurdepääsu rahalistele 
vahenditele ning rahastamisvõimaluste 
parandamist pankadele antavate 
garantiide ja käibekapitali toetamise 
kaudu.
Komisjon võib otsustada anda toetust või 
sõlmida teenuste hankelepingu või 
algatada muus vormis koostöö EIPga või 
valida kohaldatavate liidu eeskirjade 
kohaselt avalik-õigusliku või eraõigusliku 
organi.”

Or. en

Muudatusettepanek 16
Danuta Maria Hübner, Mojca Kleva, Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1
Määrus (EÜ) nr 1083/2006
Artikkel 77 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Erandina artikli 53 lõikest 2 ja artikli 53 
lõike 4 teisest lausest ning III lisas 
kehtestatud piirmääradest võib liikmesriigi 
taotlusel vahemakseid ja lõppmakseid 
suurendada summani, mis on kümme 
protsendipunkti suurem vastava prioriteetse 
suuna suhtes kohaldatavast 
kaasrahastamise määrast, kuid ei ületa 100 
%, abikõlblike kulude puhul, mida on 
uuesti kinnitatud igas tõendatud 
kuluaruandes, mis esitatakse ajavahemikul, 
mil liikmesriik vastab ühele järgmistest 
tingimustest:

2. Erandina artikli 53 lõikest 2 ja artikli 53 
lõike 4 teisest lausest ning III lisas 
kehtestatud piirmääradest suurendatakse
vahemakseid summani, mis on kümme 
protsendipunkti suurem vastava prioriteetse 
suuna suhtes kohaldatavast 
kaasrahastamise määrast, kuid ei ületa 100 
%, abikõlblike kulude puhul, mida on 
uuesti kinnitatud igas tõendatud 
kuluaruandes, mis esitatakse ajavahemikul, 
mil liikmesriik vastab ühele järgmistest 
tingimustest:

Or. en
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Muudatusettepanek 17
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1
Määrus (EÜ) nr 1083/2006
Artikkel 77 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lõikes 2 osutatud erand tehakse 
kirjaliku taotluse alusel liikmesriigile, kes 
vastab ühele eespool nimetatud punktides 
a, b või c osutatud tingimusele. Taotlus 
esitatakse kahe kuu jooksul pärast 
käesoleva määruse jõustumist või kahe 
kuu jooksul alates kuupäevast, mil 
liikmesriik vastab ühele eespool 
nimetatud punktides a, b või c osutatud 
tingimusele.

Or. en

Muudatusettepanek 18
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1
Määrus (EÜ) nr 1083/2006
Artikkel 77 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Komisjonile esitatud taotluses 
põhjendab liikmesriik lõikes 2 osutatud 
erandi tegemise vajadust, esitades 
andmed, mis on vajalikud selleks, et 
tõestada
a) et riigi toetuse jaoks ei ole 
kättesaadavaid vahendeid, tuginedes 
makromajanduse ja eelarve olukorda 
kirjeldavatele andmetele, ning et lõikes 2 
osutatud maksete suurendamine on 
vajalik rakenduskavade elluviimise 
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jätkumise tagamiseks;
b) et probleemid jätkuvad isegi juhul, kui 
kasutada III lisas osutatud 
kaasrahastamise suhtes kohaldatavaid 
maksimaalseid piirmäärasid.
Komisjon kontrollib esitatud andmeid ja 
uurib nende põhjendusi ning ta võib 
esitada vastuväite edastatud andmete 
usaldusväärsuse kohta 30 päeva jooksul 
alates taotluse esitamisest. Kui komisjon 
ei esita vastuväiteid, loetakse liikmesriigi 
taotlus lõikes 2 sätestatud erandi 
tegemiseks põhjendatuks.

Or. en

Muudatusettepanek 19
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1
Määrus (EÜ) nr 1083/2006
Artikkel 77 – lõige 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 c. Taotluses esitatakse ka üksikasjalik 
teave suurendatud vahemaksete 
kavandatava kasutamise kohta ning 
esitatakse teave täiendavate meetmete 
kohta, mida kavatsetakse võtta selleks, et 
rahalised vahendid oleksid koondatud 
konkurentsivõime, majanduskasvu ja 
tööhõive heaks, muutes muu hulgas 
vajaduse korral rakenduskavasid.

Or. en

Muudatusettepanek 20
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1
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Määrus (EÜ) nr 1083/2006
Artikkel 77 – lõige 2 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 d. Lõikes 2 osutatud erand ei kehti 
pärast 31. detsembrit 2013 esitatud 
kuluaruannete puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 21
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1
Määrus (EÜ) nr 1083/2006
Artikkel 77 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Artikli 77 lõike 2 kohaldamisest 
tulenevad täiendavad vahemaksed tehakse 
haldusasutusele kättesaadavaks 
võimalikult kiiresti ning neid kasutatakse 
üksnes rakenduskava elluviimisega seotud 
maksete tegemiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 22
Danuta Maria Hübner, Mojca Kleva, Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1
Määrus (EÜ) nr 1083/2006
Artikkel 77 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Liikmesriigid esitavad artikli 29 lõikes 
1 osutatud strateegiliste aruannete raames 
komisjonile asjakohase teabe lõikes 2 
osutatud erandi tegemisest tulenevate 
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suurendatud vahemaksete kasutamise 
kohta. Kõnealusest teabest peab selguma 
eriti see, kuidas suurendatud 
toetussummad on aidanud asjaomases 
liikmesriigis edendada konkurentsivõimet, 
majanduskasvu ja töökohtade loomist. 
Komisjon võtab seda teavet arvesse artikli 
30 lõikes 1 ette nähtud strateegiliste 
aruannete koostamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 23
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1
Määrus (EÜ) nr 1083/2006
Artikkel 77 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõikeid 2 ja 3 ei kohaldata Euroopa 
territoriaalse koostöö eesmärgi 
rakenduskavade suhtes.

5. Lõikeid 2, 2 a, 2 b, 2 c, 2 d, 3, 3 a ja 3b
ei kohaldata Euroopa territoriaalse koostöö 
eesmärgi rakenduskavade suhtes.

Or. en


