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LÜHISELGITUS

Regionaalarengukomisjon koostab majandus- ja rahanduskomisjonile arvamuse projekti 
tulenevalt asjaolust, et ühtekuuluvuspoliitikat käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
katusmääruse (EL) nr .../2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu 
Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted 
Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 
1083/2006, artikkel 21 ja lisa X sisaldavad makromajandusliku tasakaalustamatuse menetlust 
kui maksete peatamise käivitajat.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil võtta arvesse 
järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) nr .../2013, millega 
kehtestatakse ühissätted Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, 
Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondi ja Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondi kohta, 
nähakse ette üldsätted Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi ning 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 
kohta ning tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006, 
artiklis 21 ja lisas X on sätestatud, et 
aluslepingu artikli 121 lõikes 6 osutatud 
makromajandusliku tasakaalustamatuse 
menetlus käivitab nii Euroopa struktuuri-
ja investeerimisfondide kulukohustuste 
kui ka 50% maksete peatamise.

Or. en
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 b) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) nr .../2013, millega 
kehtestatakse ühissätted Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, 
Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondi ja Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondi kohta, 
nähakse ette üldsätted Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi ning 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 
kohta ning tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006, lisa 
X punktis 1 on kindlaks määratud 
kogurahastamise peatamise määra 
vähendamisprotsendid, võttes arvesse 
tööpuuduse, vaesuse ja SKP vähenemise 
näitajaid.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 c) Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondid koos maaelu 
arengufondi ja kalandusfondiga 
esindavad väga olulist osa paljude ELi 
liikmesriikide avaliku sektori 
investeeringutest. Seetõttu võib nende 
fondide peatamine märkimisväärselt 
suurendada makromajanduslikku 
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tasakaalustamatust konkreetses 
liikmesriigis.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 d) Makromajandusliku 
tasakaalustamatuse menetluse 
põhjustatud maksete peatamist tuleks 
kasutada alles viimase vahendina ning 
selle puhul tuleks arvesse võtta 
tööpuuduse, vaesuse ja SKP vähenemise 
näitajate põhjalikke analüüse.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 e) Euroopa Parlament toetab 
ettepanekut jätta analüüsitavate näitajate 
nimekiri lahtiseks, nagu see on esitatud 
komisjoni ettepanekus võtta vastu määrus 
makromajandusliku tasakaalustamatuse 
menetluse jaoks vajaliku statistika 
esitamise ja kvaliteedi kohta.

Or. en
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 f) Rõhutab, et liikmesriikide esitatava 
statistika kvaliteet on makromajandusliku 
tasakaalustamatuse menetluse ühtse 
kohaldamise seisukohast ülisuure 
tähtsusega.

Or. en


