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Muudatusettepanek 14
Tamás Deutsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Määrusega (EL) nr …[ühissätete 
määrus] seatakse liikmesriikidele tehtavate 
eraldiste piirmääraks 110 % nende 
tegelikust tasemest ajavahemikul 2007–
2013. Liikmesriike, keda see piirang 
mõjutab, tuleb paremini kaitsta 
ajavahemiku 2007–2013 eraldiste suhtes 
automaatse kulukohustustest vabastamise 
kohaldamise eest.

(6) Määrusega (EL) nr …[ühissätete 
määrus] seatakse liikmesriikidele tehtavate 
eraldiste piirmääraks 110 % nende 
tegelikust tasemest ajavahemikul 2007–
2013. Liikmesriike, keda see piirang 
mõjutab, tuleb paremini kaitsta 
ajavahemiku 2007–2013 eraldiste suhtes 
automaatse kulukohustustest vabastamise 
kohaldamise eest. Teatavate muude 
liikmesriikide eraldise tegelik tase 
võrreldes 2007.−2013. aasta omaga isegi 
väheneb.

Or. en

Muudatusettepanek 15
Jan Březina

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Eelarvelisest kulukohustusest 
automaatse vabastamise tähtaega, mis on 
seotud aastatega 2011 ja 2012, tuleks 
pikendada ühe aasta võrra, kuid 2012. aasta 
kulukohustused, mis 31. detsembriks 2015
on veel avatud, tuleb nimetatud 
kuupäevaks põhjendada. See peaks 
võimaldada rakenduskavade jaoks ette 
nähtud vahendite paremat kasutamist 
liikmesriikides, keda mõjutab tulevaste 
Ühtekuuluvusfondist tehtavate eraldiste 
piiramine 110 %le nende tegelikust 
tasemest ajavahemikul 2007–2013. Selline 
paindlikkus on vajalik rakenduskavade 

(9) Eelarvelisest kulukohustusest 
automaatse vabastamise tähtaega, mis on 
seotud aastatega 2011, 2012 ja 2013, tuleks 
pikendada ühe aasta võrra, kuid 2013. aasta 
kulukohustused, mis 31. detsembriks 2016
on veel avatud, tuleb nimetatud 
kuupäevaks põhjendada. See peaks 
võimaldada rakenduskavade jaoks ette 
nähtud vahendite paremat kasutamist 
liikmesriikides, kelle SKT moodustas
ajavahemikul 2001–2003 alla 85 % 
25liikmelise ELi keskmisest samal 
ajavahemikul. Selline paindlikkus on 
vajalik rakenduskavade oodatust aeglasema 
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oodatust aeglasema rakendamise tõttu, eriti 
kõnelustes liikmesriikides.

rakendamise tõttu, eriti kõnelustes 
liikmesriikides.

Or. en

Muudatusettepanek 16
Tamás Deutsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt -1 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1083/2006
Artikkel 56 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 a) Artikli 56 lõiget 1 muudetakse 
järgmiselt:
„1. Kulud, sealhulgas suurprojektide 
kulud, on fondidelt toetuse saamiseks 
kõlblikud, kui kulude eest on tegelikult 
makstud alates kuupäevast, mis jääb 
ajavahemikku komisjonile 
rakenduskavade esitamise kuupäevast 
või 1. jaanuarist 2007 (olenevalt sellest, 
kumb on varasem) kuni 31. detsembrini 
2016. Toimingud ei tohi olla lõpule 
viidud enne abikõlblikkuse 
alguskuupäeva.”

Or. en

Selgitus

Kooskõlas raportööri ettepanekuga pikendada automaatset kulukohustustest vabastamist ühe 
aasta võrra oleks abikõlblikkuse lõppkuupäev 31. detsember 2016.

Muudatusettepanek 17
Nuno Teixeira, Tamás Deutsch, Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 1083/2006
Artikkel 77 – lõiked 2 ja 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Artiklis 77 jäetakse välja lõige 6. (1) Artiklit 77 muudetakse järgmiselt:
a) lõike 2 sissejuhatavat osa muudetakse 
järgmiselt:
„2. Erandina artikli 53 lõikest 2, artikli
53 lõike 4 teisest lausest ja III lisas 
kehtestatud piirmääradest 
suurendatakse vahemakseid ja 
lõppmakset summani, mis on kümme 
protsendipunkti suurem vastava 
prioriteetse suuna suhtes kohaldatavast 
kaasrahastamise määrast, kuid ei ületa 
100 %, abikõlblike kulude puhul, mida 
on viimati kinnitatud igas tõendatud 
kuluaruandes, mis esitatakse pärast 
ajavahemikku, mil liikmesriik vastab 
ühele järgmistest tingimustest, ja kuni 
programmiperioodi lõpuni: ”
b) lõige 6 jäetakse välja.

Or. en

Muudatusettepanek 18
Jan Březina

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – punkt a
Määrus (EÜ) nr 1083/2006
Artikkel 93 – lõige 2b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„2b. Liikmesriikide puhul, kelle
ühtekuuluvuspoliitika eraldistele 
programmiperioodil 2014–2020 on seatud 
piirmäär 110 % nende tegelikust tasemest 
ajavahemikul 2007–2013, on lõikes 1 
osutatud tähtaeg erandina lõike 1 esimesest 
lõigust ja lõikest 2 nende liikmesriikide 
rakenduskavades sisalduvate, 
ajavahemikus 2007–2012 võetud iga-
aastaste eelarvekohustuste täitmise aastale 

„2b. Liikmesriikide puhul, kelle SKT 
moodustas ajavahemikul 2001–2003 alla 
85 % 25liikmelise ELi keskmisest samal 
ajavahemikul ja kes on loetletud III lisas, 
on lõikes 1 osutatud tähtaeg erandina lõike 
1 esimesest lõigust ja lõikest 2 nende 
liikmesriikide rakenduskavades 
sisalduvate, ajavahemikus 2007–2013
võetud iga-aastaste eelarvekohustuste 
täitmise aastale järgneva kolmanda aasta 
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järgneva kolmanda aasta 31. detsember.” 31. detsember.”

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on aidata vähem arenenud riikidel kasutada ELi 
finantsallikaid investeeringuteks, mis soodustavad majanduskasvu ja töökohtade loomist ning 
tagavad asjaomaste liikmesriikide võrdse kohtlemise. Kulukohustuste vabastamise eeskirjaga 
ühtlustataks praeguse ja tulevase programmiperioodi ajalised tingimused, tänu millele oleks 
riikidel võimalik viia ettevalmistatud investeerimisprojektid ellu ja kasutada eraldatud raha 
Euroopa Liidu konkurentsivõime suurendamiseks.

Muudatusettepanek 19
László Surján, Tamás Deutsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määrust hakatakse aga liikmesriikide 
suhtes kohaldama tagasiulatuvalt, alates 
kuupäevast, mil finantsabi tehti neile 
vastavalt määruse (EÜ) nr 1083/2006 
artikli 77 lõikele 2 kättesaadavaks.

Or. en


