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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

58. on väga mures praeguse täitmata 
kulukohustuste järjest suureneva summa 
pärast; nõuab ühist institutsioonidevahelist 
strateegiat, millega hoitakse täitmata 
kulukohustuste summa 2014.–2020. aasta 
finantsraamistikus kontrolli all, ning sel 
eesmärgil meetmete võtmist; innustab 
sellega seoses arutlema selle üle, kuidas 
tagada kogu mitmeaastase 
finantsraamistiku kestel maksete 
assigneeringute võrdsem jagunemine, et 
teha kõik mis võimalik, vältimaks ohtu, et 
ELi programmide elluviimises tekiksid 
finantsraamistiku lõpus maksete 
assigneeringute puudujäägi tõttu tõrked; 

58. on väga mures praeguse täitmata 
kulukohustuste järjest suureneva 
summa pärast; nõuab ühist 
institutsioonidevahelist strateegiat, 
millega hoitakse täitmata 
kulukohustuste summa 2014.–2020. 
aasta finantsraamistikus kontrolli all, 
ning sel eesmärgil meetmete võtmist, 
nt n+2 vahendite vabastamise reegli 

ranget kohaldamist ilma erandita 

kõikide liikmesriikide suhtes; innustab 
sellega seoses samuti arutlema selle 
üle, kuidas tagada kogu mitmeaastase 
finantsraamistiku kestel maksete 
assigneeringute võrdsem jagunemine, 
et teha kõik mis võimalik, vältimaks 
ohtu, et ELi programmide elluviimises 
tekiksid finantsraamistiku lõpus 
maksete assigneeringute puudujäägi 
tõttu tõrked; 

 

Or. en 



 

AM\916151ET.doc  PE493.633v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 
17.10.2012 A7-0313/2 

Muudatusettepanek  2 

Anne E. Jensen, Jan Mulder, Gerben-Jan Gerbrandy 

fraktsiooni ALDE nimel 
 
Raport A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 
COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Resolutsiooni ettepanek 

Lõige 41 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

41. toetab eeltingimusi käsitlevate 
eeskirjade kehtestamist, millega tagatakse 
see, et ELi rahastamine (eriti 
Ühtekuuluvusfondi, struktuurifondide ning 
maaelu ja kalandusfondide osas) on 
paremini suunatud strateegia „Euroopa 
2020” eesmärkide täitmisele; on 
veendunud, et kui nende täitmine tugineb 
ühelt poolt tõhustatud partnerluse 
põhimõttele, milleks kaasatakse rohkem 
kohalikke ja piirkondlikke ametiasutusi, ja 
teiselt poolt tingimustele, mis on seotud eri 
fondide eesmärkidega, siis on nende 
tingimusi käsitlevate eeskirjadega võimalik 
parandada ELi toe õiguspärasust ja 
mõjusust; 

41. toetab eeltingimusi käsitlevate 
eeskirjade kehtestamist, millega tagatakse 
see, et ELi rahastamine (eriti 
Ühtekuuluvusfondi, struktuurifondide ning 
maaelu ja kalandusfondide osas) on 
paremini suunatud strateegia „Euroopa 
2020” eesmärkide täitmisele; rõhutab 
sellega seoses vajadust tagada, et 

mitmeaastase finantsraamistiku toetused 

ei takistaks „Euroopa 2020” kliima- ja 

keskkonnaeesmärkide saavutamist; on 
veendunud, et kui nende täitmine tugineb 
ühelt poolt tõhustatud partnerluse 
põhimõttele, milleks kaasatakse rohkem 
kohalikke ja piirkondlikke ametiasutusi, ja 
teiselt poolt tingimustele, mis on seotud eri 
fondide eesmärkidega, siis on nende 
tingimusi käsitlevate eeskirjadega võimalik 
parandada ELi toe õiguspärasust ja 
mõjusust; 

Or. en 
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 14 a. on veendunud, et teatavate riiklike 

valitsussektori kuluartiklite (nt teadus- ja 

arendustegevusega seotud kulude) 

kaalutletud ülekandmisega ELi eelarvesse 

oleks võimalik oluliselt kulusid 

vähendada, sest see annaks 

mastaabiefekti ja lõpetaks dubleerimise 

ning looks võimaluse võtta kasutusele 

meetmed turutõrgete kõrvaldamiseks; 

Or. en 

 
 


