
 

AM\929526ET.doc  PE503.603v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

6.3.2013 B7-0082/196 

Muudatusettepanek  196 

Giovanni La Via 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Seadusandlikest muudatusettepanekutest koosnev B7-0082/2013 

institutsioonidevaheliste läbirääkimiste mandaat 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon 

Otsus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise ja mandaadi kohta seoses ühise 

põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja järelevalvega 

(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 

2013/2531(RSP)) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 43 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Komisjon võib rakendusaktidega 

vähendada liikmesriigi igakuiseid või 

vahemakseid või need peatada, kui on 

täidetud kõik järgmised tingimused: 

Komisjon võib rakendusaktidega 

vähendada liikmesriigi igakuiseid või 

vahemakseid või need peatada, kui riikliku 

kontrollisüsteemi üks või enam 

põhikomponente on puudu või ei toimi, 

kuna avastatud puudused on tõsised või 

esinevad pidevalt või eeskirjadevastaselt 

tehtud makseid ei nõuta sisse vajaliku 

hoolsusega või kui on täidetud üks 

järgmistest tingimustest: 

Or. en 



 

AM\929526ET.doc  PE503.603v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

6.3.2013 B7-0082/197 

Muudatusettepanek  197 

Giovanni La Via 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Seadusandlikest muudatusettepanekutest koosnev B7-0082/2013 

institutsioonidevaheliste läbirääkimiste mandaat 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon 

Otsus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise ja mandaadi kohta seoses ühise 

põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja järelevalvega 

(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 

2013/2531(RSP)) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 43 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) kõnealuse riikliku kontrollisüsteemi 

üks keskne või mitu keskset osa puudub 

täielikult või ei toimi tõhusalt, sest on 

tuvastatud tõsiseid ja püsivaid puuduseid 

või eeskirjadevastaselt tehtud makseid ei 

nõuta sisse vajaliku hoolsusega; 

välja jäetud 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

6.3.2013 B7-0082/198 

Muudatusettepanek  198 

Giovanni La Via 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Seadusandlikest muudatusettepanekutest koosnev B7-0082/2013 

institutsioonidevaheliste läbirääkimiste mandaat 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon 

Otsus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise ja mandaadi kohta seoses ühise 

põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja järelevalvega 

(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 

2013/2531(RSP)) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 43 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) punktis a osutatud puudused on pidevad 

ning nende alusel on võetud vähemalt kaks 

artikli 54 kohast rakendusakti, millega jäeti 

asjaomase liikmesriigi kulutused liidu 

rahastamisest välja ning 

(b) eespool osutatud puudused on kas 

pidevad ning nende alusel on võetud 

vähemalt kaks artikli 54 kohast 

rakendusakti, millega jäeti asjaomase 

liikmesriigi kulutused liidu rahastamisest 

välja, või 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

6.3.2013 B7-0082/199 

Muudatusettepanek  199 

Giovanni La Via 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Seadusandlikest muudatusettepanekutest koosnev B7-0082/2013 

institutsioonidevaheliste läbirääkimiste mandaat 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon 

Otsus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise ja mandaadi kohta seoses ühise 

põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja järelevalvega 

(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 

2013/2531(RSP)) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 43 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) komisjon on seisukohal, et kõnealune 

liikmesriik ei suuda võtta vajalikke 

meetmeid olukorra parandamiseks 

lähitulevikus. 

c) komisjon on seisukohal, et kõnealune 

liikmesriik ei suuda võtta vajalikke 

parandusmeetmeid lähitulevikus 

kooskõlas tegevuskavaga, mis sisaldab 

selgeid edunäitajaid, mis kehtestatakse 

komisjoniga konsulteerides; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

6.3.2013 B7-0082/200 

Muudatusettepanek  200 

Giovanni La Via 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Seadusandlikest muudatusettepanekutest koosnev B7-0082/2013 

institutsioonidevaheliste läbirääkimiste mandaat 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon 

Otsus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise ja mandaadi kohta seoses ühise 

põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja järelevalvega 

(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 

2013/2531(RSP)) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 110 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 110 a 

 EAGFi ja EAFRD toetusesaajate andmete 

iga-aastane tagantjärele avaldamine 

 Liikmesriigid tagavad EAGFi ja EAFRD 

toetusesaajate andmete iga-aastase 

tagantjärele avaldamise. Seda tehes 

järgivad nad mutatis mutandis komisjoni 

29. oktoobri 2012. aasta delegeeritud 

määruse (EL) nr 1268/2012 (mis käsitleb 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 

(EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb 

Euroopa Liidu üldeelarve suhtes 

kohaldatavaid finantseeskirju) 

kohaldamise eeskirju) artiklit 21. 

Or. en 

 

 


