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Volitus 6 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 – võttes arvesse komisjoni 30. juuni 2016. 

aasta teatist nõukogule ja Euroopa 

Parlamendile „Finantsraamistiku 

tehniline kohandamine 2017. aastaks 

vastavalt kogurahvatulu muutustele ja 

ühtekuuluvuspoliitika rahastamispaketi 

kohandustele“ (COM(2016) 311), 

Or. en 
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Põhjendus A 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

A. arvestades, et olles uurinud kõiki 

täiendavate ja ettenägemata kulukohustuste 

vajaduste rahastamise võimalusi, tegi 

komisjon eelarveprojektis ettepaneku võtta 

kasutusele ettenägemata kulude varu 

summas 1 164,4 miljonit eurot, et 

täiendada Euroopa Liidu 2017. aasta 

üldeelarve rubriigi 3 kuludega seotud 

kulukohustuste assigneeringuid summaga, 

mis lisandub 2 578 miljoni euro suurusele 

kulukohustuste ülemmäärale 

jooksevhindades; 

A. arvestades, et olles uurinud 

peaaegu kõiki täiendavate ja ettenägemata 

kulukohustuste vajaduste rahastamise 

võimalusi, tegi komisjon eelarveprojektis 

ettepaneku võtta kasutusele ettenägemata 

kulude varu, mille hinnanguline 

absoluutsumma 2017. aastaks on 4 496,8 

miljonit eurot, summas 1 164,4 miljonit 

eurot, et täiendada Euroopa Liidu 2017. 

aasta üldeelarve rubriigi 3 kuludega seotud 

kulukohustuste assigneeringuid summaga, 

mis lisandub 2 578 miljoni euro suurusele 

kulukohustuste ülemmäärale 

jooksevhindades; 

Or. en 
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 A. arvestades, et ettenägemata kulude 

varu kasutuselevõtmine on viimane 

abinõu ja et see tuleb kasutusele võtta 

võimalikult peatselt, et täita hinnangulist 

uute assigneeringute vajadust, eelkõige 

rubriikides 1a ja 1b; väljendab tõsist 

muret eelkõige viivituste pärast selliste 

ELi programmide elluviimisel, mille 

eelarve täitmine toimub koostöös 

liikmesriikidega ja mis toob kaasa 

maksetaotluste märkimisväärse 

kuhjumise kehtiva finantsraamistiku 

perioodi lõppu; arvestades, et komisjon on 

järeldanud, et praeguste prognooside 

kohaselt on ajakohastatud maksevajadusi 

aastani 2020 võimalik kehtivate 

ülemmäärade raames täita ainult maksete 

koguvaru täieliku ärakasutamise korral – 

ja tühistades kaitsemeetmena iga-aastased 

ülemmäärad – ning kui erivahendite jaoks 

mõeldud maksed kantakse eelarvesse 

ülemmäärasid ületades; arvestades, et 

seetõttu tuleks viimati nimetatud küsimus 

lõplikult ja ühemõtteliselt lahendada 

mitmeaastase finantsraamistiku muutmise 

raames; 

Or. en 

 


