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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 1083/2006 seoses teatavate finantsjuhtimist 
käsitlevate sätetega selliste liikmesriikide suhtes, kes on sattunud tõsistesse 
finantsstabiilsusega seotud raskustesse või keda ähvardab oht sattuda sellistesse 
raskustesse
(KOM(2011)0482 – C7-0221/2011 – 2011/0211(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2011)0482),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 177, mille 
alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7-0221/2011),

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

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust,

– võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit (A7-0000/2011),

1. võtab vastu 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.
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SELETUSKIRI

Euroopa Liit seisab silmitsi jätkuva finants- ja majanduskriisiga, mis avaldab murettekitavalt 
negatiivset mõju liikmesriikide makromajanduslikule stabiilsusele ja eelarvele. Avaliku 
sektori investeeringute rahastamiseks saadaolevate riiklike vahendite vähenemine on 
muutunud ilmseks takistuseks ühtekuuluvuspoliitika rakendamisele ja struktuurifondide 
vahendite ärakasutamisele mõnedes riikides. 
Raportöör tervitab Euroopa Komisjoni ettepanekut (KOM(2011)0482), millega muudetakse 
nõukogu määrust (EÜ) nr 1083/2006 (üldmäärus), ning märgib, et eesmärgiks on anda 
täiendavaid rahalisi vahendeid liikmesriikidele, kes on riigivõla/eelarvedefitsiidi haldamisel ja 
finantsstabiilsuse tagamisel tõsistes raskustes – et tagada nimetatud programmide 
rakendamise jätkumine.

Abikõlbulikeks liikmesriikideks loetakse (1) euroala riigid, kes on saanud rahalist abi 
Euroopa finantsstabiilsusmehhanismi kaudu, või (2) euroala välised riigid, kes on saanud 
rahalist abi maksebilansi mehhanismi kaudu.
Täiendava finantsabi andmiseks ühtekuuluvuspoliitika kaudu kasutatakse 
kaasrahastamismäära suurendamist, mis võimaldab suurendada abikõlbulikele riikidele 
tehtavaid väljamakseid. Komisjoni ettepanek on suurendada programmide prioriteetsele 
suunale kohaldatavaid kaasrahastamise määrasid 10 protsendipunkti võrra. 
Praeguse seisuga puudutaks määrus järgmisi riike: Ungari, Rumeenia, Läti, Portugal, Kreeka 
ja Iirimaa; kusjuures nende jaoks ühtekuuluvuspoliitika 2007–2013 raames ette nähtud 
üldsumma jääks muutumatuks. Kreeka puhul tuleb märkida, et riik on saanud finantsabi 
EFSM programmi väliselt, ning Ungari puhul, et riik on juba väljunud maksebilansi 
mehhanismist.

Kavandatavad meetmed oleksid ajutised, lõppedes hetkel, kui liikmesriik väljub finantsabi 
mehhanismist, ning määrust kohaldataks tagasiulatuvalt.

Pärast ettepaneku saamist määras regionaalarengukomisjon raportööriks oma esimehe ja andis 
volitused läbirääkimiste kiireks lõpetamiseks, võimaluse korral nn esimese lugemise 
kokkuleppega, olles arvamusel, et kavandatava kaasrahastamismäära suurendamise 
maksimaalse tõhususe tagamiseks tuleb kavandatavad meetmed kiiresti vastu võtta, et 
võimaldada liikmesriikidele kohest likviidsust. 
Ettepaneku kiireloomulisus ja komisjoni raporti napp ajakava nõuavad tihedat koostööd 
raportööri ja nõukogus läbirääkimisi juhtiva eesistujariigi Poola vahel. Ühiseks eesmärgiks on 
viia läbirääkimised lõpule sügisel 2011, et oleks võimalik saada Euroopa Parlamendi 
seisukoht (hääletus täiskogu istungil) juba detsembri alguseks 2011.
Komisjonide koosolekute ajakava tingib vajaduse esitada raporti projekt oktoobri alguseks 
2011. Kahjuks ei ole nõukogus toimuvate arutelude tulemus selles etapis veel teada.
Raportöör toetab komisjoni kavatsust anda täiendavat abi liikmesriikidele, keda finantskriis 
on tabanud kõige valusamalt. Ühtlasi, selleks et tagada ükskõik kumma eelnimetatud 
abikõlbulikkuse kriteeriumi alla kuuluvate või kuulunud liikmesriikide võrdne kohtlemine, 
peab raportöör ettepaneku tagasiulatuvat kohaldamist möödapääsmatuks.
Nõustudes komisjoni ettepaneku üldise vaimuga, peab raportöör siiski vajalikuks teha 
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mõningaid muudatusi, et parandada ettepaneku teostatavust. Komisjoni raporti napp ajakava 
ning vajadus selgitada konkreetsete muudatusettepanekute vormistamiseks välja rohkem 
üksikasju on siiski tinginud otsuse esitada raporti projekt ilma konkreetsete
muudatusettepanekuteta ning teha need hilisemas etapis, mis on eraldatud tekstile 
muudatusettepanekute tegemiseks, andes nii rohkem aega nende sisu läbi arutamiseks. 
Raportöör on seisukohal, et kaasrahastamise määra suurendamise meetmete menetluskord 
peab olema selge ning et suurendatud vahemaksete kasutamisest tuleb nõuetekohaselt aru 
anda. Nimetatud meetmete taotlemise ega ka vastava aruandluse menetlus ei tohiks siiski 
põhjustada halduskoormuse suurenemist ega takistada kiiret poliitika kohandamist vastavalt 
kriisist kõige rohkem tabatud riikide vajadustele. Aruandlus võiks näiteks moodustada ühe 
osa olemasolevast strateegiaraportist.
Lisaks eelpool komisjoni ettepanekule tehtud parandustele võiks teha veel ka 
muudatusettepanekuid, mille eesmärgiks oleks selgitada ettepaneku ajutist iseloomu (s.t et see 
ei mõjuta läbirääkimisi tulevase seadusandliku paketi üle) ning selle mõju eelarvele.


