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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 puhul, kes on sattunud tõsistesse 
finantsstabiilsusega seotud raskustesse või keda ähvardab oht sattuda sellistesse 
raskustesse, ja seoses kulukohustustest vabastamise eeskirjadega teatavate 
liikmesriikide puhul
(COM(2013)0301 – C7-0143/2013 – 2013/0156(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2013)0301),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 177, mille 
kohaselt esitas komisjon ettepaneku parlamendile (C7-0143/2013),

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

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit ning eelarvekomisjoni, 
eelarvekontrollikomisjoni, transpordikomisjoni ja kalanduskomisjoni arvamusi 
(A7-0000/2013),

1. võtab vastu esimese lugemise seisukoha alljärgnevas sõnastuses;

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

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus, millega muudetakse nõukogu 
määrust (EÜ) nr 1083/2006 seoses 
teatavate finantsjuhtimist käsitlevate 
sätetega selliste liikmesriikide puhul, kes 
on sattunud tõsistesse finantsstabiilsusega 
seotud raskustesse või keda ähvardab oht 
sattuda sellistesse raskustesse, ja seoses 
kulukohustustest vabastamise eeskirjadega 
teatavate liikmesriikide puhul

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus, millega muudetakse nõukogu 
määrust (EÜ) nr 1083/2006 seoses 
teatavate finantsjuhtimist käsitlevate 
sätetega selliste liikmesriikide puhul, kes 
on sattunud tõsistesse finantsstabiilsusega 
seotud raskustesse või keda ähvardab oht 
sattuda sellistesse raskustesse, ja seoses 
kulukohustustest vabastamise eeskirjadega

Or. en

Muudatusettepanek 2

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. See piirang mõjutab tõsiselt kahte 
liikmesriiki. Seetõttu tuleb neid paremini 
kaitsta ajavahemiku 2007–2013 eraldiste 
suhtes automaatse kulukohustustest 
vabastamise kohaldamise eest.

Or. en

Selgitus

See niinimetatud topeltpiirang mõjutab kahte liikmesriiki: Slovakkiat ja Rumeeniat.
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a) Oma 7.–8. veebruari 2013. aasta 
järeldustes sätestas Euroopa Ülemkogu, et 
kõik programmid läbivad 
kulukohustustest vabastamise menetluse, 
mis kehtestatakse sellel alusel, et 
vabastatakse kulukohustustega seotud 
summad, mis ei ole hõlmatud 
eelrahastamise või maksetaotlusega N+3 
perioodi jooksul.

Or. en

Selgitus

Euroopa Ülemkogu 7.–8. veebruari 2013. aasta järelduste punktis 87 ei öelda üksnes seda, et 
kahel topeltpiirangutest mõjutatud riigil (Rumeenia ja Slovakkia) tuleks aidata leida 
praktiline lahendus, kuidas vähendada ohtu, et aastateks 2007–2013 ettenähtud vahendid 
jäävad automaatselt kasutamata, vaid esmajoones määrati kindlaks, et järgmises 
mitmeaastases finantsraamistikus, mis algab 2014. aastal, kohaldatakse kõigi liikmesriikide 
kõikide programmide suhtes n+3 kulukohustustest vabastamise eeskirja.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7) Euroopa Ülemkogu kutsus oma 
8. veebruari 2013. aasta järeldustes
komisjoni üles uurima Rumeenia ja 
Slovakkia puhul praktilisi lahendusi, 
kuidas vähendada ohtu, et aastate 2007–
2013 riiklikud assigneeringud jäävad 
automaatselt kasutamata, sealhulgas 
võimalust muuta määrust (EÜ) nr 
1083/2006.

7) Samuti kutsus Euroopa Ülemkogu 
komisjoni üles uurima Rumeenia ja 
Slovakkia puhul praktilisi lahendusi, 
kuidas vähendada ohtu, et aastate 2007–
2013 riiklikud assigneeringud jäävad 
automaatselt kasutamata, sealhulgas 
võimalust muuta määrust (EÜ) nr 
1083/2006.

Or. en
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8) Euroopa Ülemkogu rõhutas vajadust 
tagada kõigi rubriikide kohaste maksete 
hallatav tase ja profiil, et piirata täitmata 
eelarvelisi kulukohustusi, eelkõige 
kohaldades automaatse kulukohustustest 
vabastamise eeskirju kõigi rubriikide 
puhul. Seega tulevad sätted, mis 
vabastavad kulukohustuste eeskirjade 
kohaldamisest liikmesriigid, keda mõjutab 
määrusega (EL) nr …/…[ühissätete 
määrus] kehtestatud piirmäär, viia 
tasakaalu nende arvatava mõjuga 
täitmata eelarvelistele kulukohustustele.

8) Euroopa Ülemkogu rõhutas vajadust 
tagada kõigi rubriikide kohaste maksete 
hallatav tase ja profiil, et piirata täitmata 
eelarvelisi kulukohustusi, eelkõige 
kohaldades automaatse kulukohustustest 
vabastamise eeskirju kõigi rubriikide 
puhul. Pidades silmas Euroopa Ülemkogu 
7.-8. veebruari 2013. aasta järelduste 
punkti 87 ja arvestades ennenägematut 
kriisi, tuleb viia tasakaalu sätted, mis 
vabastavad liikmesriigid kulukohustuste 
eeskirjade kohaldamisest.

Or. en

Selgitus

Pidades silmas asjaolu, et Euroopa Ülemkogu pikendas kulukohustustest vabastamise 
eeskirja 2014. aastast edasi, soovitab raportöör eeskirja süsteemseks muuta ning kohaldada 
seda 2011. aastast kõigi liikmesriikide suhtes. See on seotud komisjoni ettepaneku esimese 
osaga lisamise kohta, mille eesmärk on eeskiri süsteemseks muuta ja lubada Euroopa 
kohandamiskavaga liituval mis tahes riigil mitte piirata suurendatud kaasrahastamise määra.

Muudatusettepanek 6

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 

9) Eelarvelisest kulukohustusest 
automaatse vabastamise tähtaega, mis on 
seotud aastatega 2011, 2012 ja 2013, tuleks 
pikendada ühe aasta võrra. See peaks 
võimaldama rakenduskavade jaoks ette 
nähtud vahendite paremat kasutamist 
liikmesriikides. Selline paindlikkus on 
vajalik rakenduskavade oodatust aeglasema 



PR\941491ET.doc 9/15 PE514.735v01-00

ET

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 
oodatust aeglasema rakendamise tõttu, eriti 
kõnelustes liikmesriikides.

rakendamise tõttu teatud liikmesriikides.

Or. en

Selgitus

Arvestades, et Euroopa Ülemkogu pikendas kulukohustustest vabastamise eeskirja 2014. 
aastast edasi, soovitab raportöör eeskirja süsteemseks muuta ning kohaldada seda 2011. 
aastast kõigi liikmesriikide suhtes. See on seotud komisjoni ettepaneku esimese osaga lisamise 
kohta, mille eesmärk on eeskiri süsteemseks muuta ja lubada Euroopa kohandamiskavaga 
liituval mis tahes riigil mitte piirata suurendatud kaasrahastamise määra kuni 
programmiperioodi lõpuni.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt -1 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1083/2006
Artikkel 62 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 a. Artikli 62 lõike 1 punkti e 
muudetakse järgmiselt:
„e) esitada komisjonile hiljemalt 31. 
märtsiks 2018 lõpetamise deklaratsioon, 
milles antakse hinnang 
lõppmaksetaotluse õigsusele ja lõplikus 
kuluaruandes käsitletavate tehingute 
seaduslikkusele ja korrektsusele, ning 
millele on lisatud lõplik 
kontrolliaruanne.”

Or. en

Selgitus

Kooskõlas raportööri ettepanekuga pikendada automaatset kulukohustustest vabastamist ühe 
aasta võrra, tuleks lõpetamise deklaratsioon saata komisjonile 31. märtsiks 2018.
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt -1 b (uus)
Määrus (EÜ) nr 1083/2006
Artikkel 67 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 b. Artikli 67 lõiget 1 muudetakse 
järgmiselt:
„1. Korraldusasutus saadab komisjonile 
esimest korda 2008. aastal ja seejärel iga 
aasta 30. juuniks aastaaruande ning 
31. märtsiks 2018. aastal lõpparuande 
rakenduskava elluviimise kohta.”

Or. en

Selgitus

Kooskõlas raportööri ettepanekuga pikendada automaatset kulukohustustest vabastamist ühe 
aasta võrra, tuleks lõpparuanne saata komisjonile 31. märtsiks 2018.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1 – sissejuhatav lause ja alapunkt a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1083/2006
Artikkel 77 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1) Artiklis 77 jäetakse välja lõige 6. 1) Artiklit 77 muudetakse järgmiselt:
a) lõige 6 jäetakse välja.

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt b (uus)
Määrus (EÜ) nr 1083/2006
Artikkel 77 – lõige 11 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) lisatakse järgmine lõige 11 a:
„11 a. Erandina lõikest 10 ja et tagada 
programmi korrektne lõpetamine, ei erine 
liidu panus – lõppmakse maksete kaudu –
prioriteedi tasandil enam kui 10% 
fondidelt saadud suurimast abisummast, 
nagu esitatud viimases komisjoni poolt 
heakskiidetud otsuse rahastamiskavas. 
Prioriteedi tasandi erinevus ei mõjuta 
programmi tasandi suurimat abisummat.”

Or. en

Selgitus

Selleks et vältida programmiperioodi lõpul suurte muudatuste tegemist programmides ja 
võimaldada raha tõhusat ärakasutamist, soovitatakse 10% suurust paindlikkust (nagu oli 
ajavahemikul 2000–2006).

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1083/2006
Artikkel 89 – lõige 1 – punkt a – sissejuhatav lause

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a) Artikli 89 lõike 1 punkti a 
muudetakse järgmiselt:
„a) liikmesriik on 31. märtsiks 2018
saatnud maksetaotluse, mis sisaldab 
järgmisi dokumente:”

Or. en

Selgitus

Kooskõlas raportööri ettepanekuga pikendada automaatset kulukohustustest vabastamist 
aasta võrra, tuleb teha lõppmakse, tingimusel et liikmesriik on saatnud maksetaotluse 31. 
maiks 2018.
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Muudatusettepanek 12

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„2 b. 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 järgneva kolmanda aasta 
31. detsember.”

„2 b. Erandina lõike 1 esimesest lõigust ja 
lõikest 2 on lõikes 1 osutatud tähtaeg nende 
liikmesriikide rakenduskavades 
sisalduvate, ajavahemikus 2011–2013
võetud iga-aastaste eelarvekohustuste 
täitmise aastale järgneva kolmanda aasta 
31. detsember.”

Or. en

Selgitus

Arvestades, et Euroopa Ülemkogu pikendas kulukohustustest vabastamise eeskirja 
2014. aastast edasi, soovitab raportöör eeskirja süsteemseks muuta ning kohaldada seda 
2011. aastast kõigi liikmesriikide suhtes. See on seotud komisjoni ettepaneku esimese osaga 
lisamise kohta, mille eesmärk on eeskiri süsteemseks muuta ja lubada Euroopa 
kohandamiskavaga liituval mis tahes riigil saada kasu suurendatud kaasrahastamise määrast 
kuni programmiperioodi lõpuni. Pikem ajavahemik aitab parandada raha kasutamist 
liikmesriikides (nagu komisjon põhjenduses 9 väidab) ja võimaldab valida kvaliteetseid 
projekte. Samuti kujutavad need endast lahendust, mis aitab liikmesriikidel tegeleda kriisi 
mõjudega tulemuslikumal viisil. See muudatusettepanek ei mõjuta liikmesriikidele selleks 
ajavahemikuks fondidest eraldatava raha kogusummasid ning selle ettepaneku – pikendada 
automaatset kulukohustustest vabastamist aasta võrra – eelarvemõju ei muuda kulukohustuse 
assigneeringute kogusummat.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 1083/2006
Artikkel 93 – lõige 3 – lõik 1 a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) lõikesse 3 lisatakse järgmine lõik: välja jäetud
„Esimene lõik ei piira artikli 93 lõikes 2b 
sätestatud tähtaja kohaldamist selles 
lõikes osutatud liikmesriikide 2012. aasta 
eelarveliste kulukohustuste suhtes.”

Or. en
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SELETUSKIRI

Sissejuhatus
Euroopa Komisjon algatas määruse 1083/2006 muutmise vastusena finantskriisile. Selle 
eesmärgid on järgmised:

 Pikendada ajavahemikku, mille jooksul suurendataks kaasrahastamist liikmesriikides, 
mida ähvardavad tõsised raskused seoses nende finantsstabiilsusega. Tulevikus 
kohandamiskavaga liituvatel ja rahalist abi saavatel liikmesriikidel tuleks võimaldada 
saada suuremaid makseid ajavahemikul, kui nende suhtes kohaldatakse 
toetusmehhanisme, muutmata seejuures nende jaoks ühtekuuluvuspoliitika 2007–2013 
raames ette nähtud üldsummasid.

 Kohaldada Euroopa Ülemkogu 7.–8. veebruari 2013. aasta poliitilist kokkulepet, st 
täita ülemkogu järelduste punkti 87. Komisjoni ettepanekuga soovitakse leida 
mehhanismi, millega antaks kahele liikmesriigile, Rumeeniale ja Slovakkiale erandlik 
n+3 kulukohustustest vabastamise eeskiri 2011. ja 2012. aastaks.

Komisjoni kavatsuste kohaselt ei muutu rahasumma, mis on eraldatud selleks ajavahemikuks 
fondidest riikidele ja kõnealustele programmidele ning struktuurifondide ja 
ühtekuuluvusfondi maksimumsummasid ei ole vaja muuta.

Käesoleva määruse ettepaneku üle otsustamisel kohaldatakse seadusandlikku tavamenetlust1

ja lõplik kokkulepe oleneb Euroopa Parlamendi, nõukogu ja Euroopa Komisjoni 
läbirääkimistest. See on seotud mitmeaastase finantsraamistiku ja ühissätete määruste 
heakskiitmisega.

Raportööri ettepanek
Raportöör tunneb heameelt komisjoni ettepaneku üle ja põhimõtteliselt nõustub, et riike on 
vaja aidata, eelkõige kriisi ja tõsiste eelarvepiirangute ajal. 

1) Ettepanek suurendada teatud liikmesriikide kaasrahastamise määra
Lisamist käsitleva ettepanekuga suurendataks kaasrahastamise määra 10 protsendi võrra. Seda 
tuleks kohaldada programmide prioriteetsete suundade uute kinnitatud kulude suhtes, mis on 
esitatud kõnealusel ajavahemikul, ning see peaks olema suunatud kriisist enim mõjutatud ja 
kohandamiskavas osalevatele liikmesriikidele. Ettepanek võeti kasutusele 2011. aastal 
määrusesse 1083/2006 tehtud muudatusega ja see pidi olema ette nähtud üksnes nõuetele, mis 
esitatakse enne 2013. aasta lõppu. Kuna aga paljud liikmesriigid on ikka veel tõsistes 
raskustes seoses finantsstabiilsusega, tegi komisjon ettepaneku, et suurenenud 
kaasrahastamise määra kohaldamise kestust ei tohiks piirata 31. detsembriga 2013. Raportöör 
kiidab selle ettepaneku heaks, kuna sellega nähakse ette tulevane olukord, nagu ühissätete 
määruses läbi räägitud.

2) Ettepanek vähendada vahendite automaatse kasutamatajäämise riski Rumeenia ja 
Slovakkia puhul
Ettepanek vähendada Rumeeniale ja Bulgaariale aastateks 2007–2013 ettenähtud vahendite 
automaatse kasutamatajäämise riski on arusaadav, kuna neid kaht riiki hakkab mõjutama 
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2014–2020 ettenähtud eraldiste maksimummäära piiramine 110%-ga ajavahemikuks 2007–
2013 ettenähtud eraldistest, nagu sätestati veebruaris Euroopa Ülemkogu kohtumisel.

Euroopa Parlament ja regionaalarengukomisjon on aga alati edendanud põhimõtetel ja 
süsteemsetel lahendustel põhinevaid kokkuleppeid. Euroopa Ülemkogu juba tegi otsuse 
sellise süsteemse lahenduse kohta, kehtestades mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 
puhul n+3 kulukohustustest vabastamise eeskirja. See tähendab muuhulgas, et üldiselt 
tunnustatakse vajadust pikendada kulukohustustest vabastamist ning anda liikmesriikidele 
rohkem aega korrektsete ja kvaliteetsete projektide ettevalmistamiseks. 

Kuna 2013. aasta ühtekuuluvuspoliitika üldised põhimõtted on liikunud tulemustele 
orienteerituse ja tulemustepõhise süsteemi suunas, teeb raportöör ettepaneku ühtlustada 
ülejäänud praeguse programmiperioodi kulukohustustest vabastamise eeskiri tulevase 
programmiperioodi omaga. Selline paindlikkus võib kiirendada programmide rakendamist 
rasketel aegadel ja aidata parandada rakenduskavadele ettenähtud raha ärakasutamist perioodi 
lõpuks. See võimaldaks liikmesriikidel esitada 2011. aasta kohustustega seotud kulunõudeid 
2014. aasta lõpuni, 2012. aasta kohustustega seotud kulunõudeid 2015. aasta lõpuni ja 2013. 
aasta kohustustega seotud kulunõudeid 2016. aasta lõpuni. See vähendaks 2011., 2012. ja 
2013. aasta kulukohustustest automaatse vabastamise riski ja looks sujuva 
üleminekumehhanismi enne järgmist programmiperioodi. 

Teise ettepanekuga – kiirendada liikmesriikidele tehtavaid makseid – soovitakse tagada 
programmidele suurem paindlikkus. Selleks et vältida programmiperioodi lõpul paljude 
muudatuste tegemist programmides ja võimaldada raha tõhusat ärakasutamist, soovitab 
raportöör 10%-list paindlikkust prioriteetide / prioriteetse suuna vahel (nagu oli 
programmiperioodil 2000–2006). Ta toetab seda põhjusel, et see võimaldaks 
rakenduskavadesse muudatuste tegemisel paindlikumat lähenemist kui praegused lõpetamise 
suunised. 

Kokkuvõtlik põhjendus
Ettepanekuga ühtlustataks praeguse ja tulevase programmiperioodi tingimusi ja aidataks 
riikidel raha tulemuslikumalt kulutada. Liikmesriikides on vaja rakendada projekte ja 
kasutada vahendeid majanduskasvu suurendamiseks ja konkurentsivõime tugevdamiseks. 

Pikk finants- ja majanduskriis on põhjustanud majanduslikku kahju ja stagnatsiooni ning 
sellel on palju halbu tagajärgi. Liikmesriigid on pidanud järgima ranget eelarvepoliitikat ja 
eelarve konsolideerimise poliitikat, mille tõttu on vähenenud investeerimistegevused avalikus 
ja erasektoris. Ilmselgelt on tingimused investeeringute ja arengupoliitika valdkonnas olnud 
palju raskemad, kui enne kriisi eeldati. Kuna kriisi mõju on olnud ettearvamatu, on vaja 
hõlbustada liidupoolse rahastamise juhtimist, aidata liikmesriikidel investeeringuid 
hoogustada ning parandada rahastamise kättesaadavust majandustele.
Veel üks ettepaneku lisandväärtus on praeguse ja tulevase programmiperioodi vahelisele 
sujuvale üleminekule kaasaaitamine. Selle tulemusena peaks vähenema maksmata 
maksetaotluste suur hulk ja kaduma vajadus tegutseda liiga kiiresti ja tegema otsuseid 
survestatuna. 
Praegune kulukohustustest vabastamise süsteem on ebastabiilne, eelkõige arvestades järgmise 
mitmeaastase finantsraamistiku üle peetavaid läbirääkimisi. Kavandatav muudatus aitaks 
investeeringud ja arengupoliitika ladusamaks, järjepidevamaks ja ettearvatavamaks muuta.


