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Muudatusettepanek 433
Iskra Mihaylova
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Andrey Novakov, Constanze Krehl
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad taotleda kuni 5 % 
programmi rahaliste eraldiste 
ümberpaigutamist mis tahes fondist mis 
tahes muusse fondi, mille eelarvet 
täidetakse koostöös liikmesriikidega, või 
mis tahes vahendisse, mida rakendatakse 
kas otsese või kaudse eelarve täitmise 
raames. 

1. Paindlikkuse tagamiseks võivad 
liikmesriigid kokkuleppel programmi 
seirekomisjoniga taotleda kuni 10 % 
programmi rahaliste eraldiste 
ümberpaigutamist mis tahes fondist 
Euroopa Regionaalarengu Fondi, 
Euroopa Sotsiaalfond+i, 
Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Merendus- 
ja Kalandusfondi, Varjupaiga- ja 
Rändefondi, Sisejulgeolekufondi, 
piirihalduse ja viisade 
rahastamisvahendisse, programmi LIFE 
ja programmi „Euroopa horisont“.

2. Ümberpaigutatud vahendeid 
rakendatakse vastavalt selle fondi või 
rahastamisvahendi eeskirjadele, kuhu need 
ümber paigutatakse, ning otsese või kaudse 
eelarve täitmise raames rakendatavatesse 
rahastamisvahenditesse kantavate 
vahendite puhul sama liikmesriigi 
toetuseks.

2. Ümberpaigutatud vahendeid 
rakendatakse vastavalt selle fondi või 
rahastamisvahendi eeskirjadele, kuhu need 
ümber paigutatakse, ning Varjupaiga- ja 
Rändefondi, Sisejulgeolekufondi, 
piirihalduse ja viisade 
rahastamisvahendisse, programmi LIFE 
või programmi „Euroopa horisont“ 
kantavate vahendite puhul sama 
liikmesriigi toetuseks.

3. Lõike 1 kohastes taotlustes sätestatakse 
igal aastal ümberpaigutatav kogusumma 
fondide ja piirkonnakategooriate kaupa, kui 
see on asjakohane, taotluses esitatakse 
nõuetekohased põhjendused ja sellele 
lisatakse läbivaadatud programm või 

3. Lõike 1 kohastes taotlustes sätestatakse 
igal aastal ümberpaigutatav kogusumma 
fondide ja piirkonnakategooriate kaupa, kui 
see on asjakohane, taotluses esitatakse 
nõuetekohased põhjendused, pidades 
silmas saavutatavat vastastikust 
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programmid, millest vahendid artikli 19 
kohaselt ümber paigutatakse ja millega 
seoses on märgitud, millisesse muusse 
fondi või rahastamisvahendisse kõnealused 
summad ümber paigutatakse. 

täiendavust ja mõju, ning sellele lisatakse 
läbivaadatud programm või programmid, 
millest vahendid artikli 19 kohaselt ümber 
paigutatakse ja millega seoses on märgitud, 
millisesse muusse fondi või 
rahastamisvahendisse kõnealused summad 
ümber paigutatakse. 

4. Komisjon võib esitada 
ümberpaigutamise taotluse kohta 
vastuväiteid asjaomases programmi 
muudatuses, kui vahendite 
ümberpaigutamine kahjustaks selle 
programmi eesmärkide saavutamist, kust 
kõnealused vahendid pärinevad. 

4. Komisjon võib esitada 
ümberpaigutamise taotluse kohta 
vastuväiteid asjaomases programmi 
muudatuses, kui vahendite 
ümberpaigutamine kahjustaks selle 
programmi eesmärkide saavutamist, kust 
kõnealused vahendid pärinevad. 

5. Ümber võib paigutada üksnes tulevaste 
kalendriaastate vahendeid.

5. Ümber võib paigutada üksnes tulevaste 
kalendriaastate vahendeid.

Or. en
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad taotleda kuni 5 % 
programmi rahaliste eraldiste 
ümberpaigutamist mis tahes fondist mis 
tahes muusse fondi, mille eelarvet 
täidetakse koostöös liikmesriikidega, või 
mis tahes vahendisse, mida rakendatakse 
kas otsese või kaudse eelarve täitmise 
raames. 

1. Paindlikkuse tagamiseks võivad 
liikmesriigid kokkuleppel programmi 
seirekomisjoniga taotleda kuni 7 % 
programmi rahaliste eraldiste 
ümberpaigutamist mis tahes fondist 
Euroopa Regionaalarengu Fondi, 
Euroopa Sotsiaalfond+i, 
Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Merendus- 
ja Kalandusfondi, Varjupaiga- ja 
Rändefondi, Sisejulgeolekufondi ning 
piirihalduse ja viisade 
rahastamisvahendisse.

2. Ümberpaigutatud vahendeid 
rakendatakse vastavalt selle fondi või 
rahastamisvahendi eeskirjadele, kuhu need 
ümber paigutatakse, ning otsese või 
kaudse eelarve täitmise raames 
rakendatavatesse rahastamisvahenditesse 
kantavate vahendite puhul sama 
liikmesriigi toetuseks.

2. Ümberpaigutatud vahendeid 
rakendatakse vastavalt selle fondi või 
rahastamisvahendi eeskirjadele, kuhu need 
ümber paigutatakse.

3. Lõike 1 kohastes taotlustes sätestatakse 
igal aastal ümberpaigutatav kogusumma 
fondide ja piirkonnakategooriate kaupa, kui 
see on asjakohane, taotluses esitatakse 
nõuetekohased põhjendused ja sellele 
lisatakse läbivaadatud programm või 
programmid, millest vahendid artikli 19 
kohaselt ümber paigutatakse ja millega 

3. Lõike 1 kohastes taotlustes sätestatakse 
igal aastal ümberpaigutatav kogusumma 
fondide ja piirkonnakategooriate kaupa, kui 
see on asjakohane, taotluses esitatakse 
nõuetekohased põhjendused, pidades 
silmas saavutatavat vastastikust 
täiendavust ja mõju, ning sellele lisatakse 
läbivaadatud programm või programmid, 
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seoses on märgitud, millisesse muusse 
fondi või rahastamisvahendisse kõnealused 
summad ümber paigutatakse. 

millest vahendid artikli 19 kohaselt ümber 
paigutatakse ja millega seoses on märgitud, 
millisesse muusse fondi või 
rahastamisvahendisse kõnealused summad 
ümber paigutatakse. 

4. Komisjon võib esitada 
ümberpaigutamise taotluse kohta 
vastuväiteid asjaomases programmi 
muudatuses, kui vahendite 
ümberpaigutamine kahjustaks selle 
programmi eesmärkide saavutamist, kust 
kõnealused vahendid pärinevad. 

4. Komisjon võib esitada 
ümberpaigutamise taotluse kohta 
vastuväiteid asjaomases programmi 
muudatuses, kui vahendite 
ümberpaigutamine kahjustaks selle 
programmi eesmärkide saavutamist, kust 
kõnealused vahendid pärinevad. 

5. Ümber võib paigutada üksnes tulevaste 
kalendriaastate vahendeid.

5. Ümber võib paigutada üksnes tulevaste 
kalendriaastate vahendeid.

Or. en
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 104 – lõige 4 – lõik 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud spetsiaalsete 
projektikonkursside suhtes kohaldatakse 
määruse (EL) [new CEF Regulation] alusel 
transpordisektori suhtes kohaldatavaid 
eeskirju. Kuni 31. detsembrini 2023 
peetakse rahastamiskõlblike projektide 
valimisel kinni Ühtekuuluvusfondist 
riikidele tehtavatest eraldistest, võttes 
arvesse, et 70 % vahenditest on üle kantud 
Euroopa ühendamise rahastusse.

Esimeses lõigus osutatud spetsiaalsete 
projektikonkursside suhtes kohaldatakse 
määruse (EL) .../... [new CEF Regulation] 
alusel transpordisektori suhtes 
kohaldatavaid eeskirju. Kuni 31. 
detsembrini 2022 peetakse 
rahastamiskõlblike projektide valimisel 
kinni Ühtekuuluvusfondist riikidele 
tehtavatest eraldistest.

Or. en



AM\1176410ET.docx PE631.704v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

6.2.2019 A8-0043/436

Muudatusettepanek 436
Iskra Mihaylova
fraktsiooni ALDE nimel

Raport A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
Ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi+, Ühtekuuluvusfondi ning 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning nende suhtes kohaldatavad finantseeskirjad
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 104 – lõige 4 – lõik 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alates 1. jaanuarist 2024 tehakse Euroopa 
ühendamise rahastusse üle kantud 
vahendid, mis ei ole transpordiprojektidele 
määratud, kättesaadavaks kõigile 
liikmesriikidele, mis vastavad 
Ühtekuuluvusfondist toetuse saamise 
tingimustele, et nad saaksid rahastada 
transporditaristu projekte kooskõlas 
määrusega [the new CEF Regulation].

Alates 1. jaanuarist 2023 tehakse Euroopa 
ühendamise rahastusse üle kantud 
vahendid, mis ei ole transpordiprojektidele 
määratud, kättesaadavaks kõigile 
liikmesriikidele, mis vastavad 
Ühtekuuluvusfondist toetuse saamise 
tingimustele, et nad saaksid rahastada 
transporditaristu projekte kooskõlas 
määrusega (EL) .../... [the new CEF 
Regulation].

Or. en


