
 

PR\1116591ET.docx  PE599.626v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

Euroopa Parlament 
2014-2019  

 

Eelarvekomisjon 
 

2016/0274(COD) 

8.2.2017 

***I 
RAPORTI PROJEKT 

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, 

millega muudetakse määrust (EÜ, Euratom) nr 480/2009 välistegevuse 

tagatisfondi asutamise kohta 

(COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)) 

Eelarvekomisjon 

Raportöör: Eider Gardiazabal Rubial 

 



 

PE599.626v01-00 2/6 PR\1116591ET.docx 

ET 

 

PR_COD_1amCom 

 

  

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 

 

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud 
 

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 

Asendatav tekst on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus tekst 

on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas. 

 

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida näitavad ära 

läbivaadatava õigusakti eelnõu asjaomase tekstiosa. Kui muudatusettepanek 

puudutab kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, 

märgitakse päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja 

neljandale reale viide muudetavale sättele.  

 

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 

muudatusettepanekud 

 

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 

tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 

tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 

kriipsutatud.  

Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 

lõpliku teksti vormistamiseks. 
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 ET 

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT 

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 

muudetakse määrust (EÜ, Euratom) nr 480/2009 välistegevuse tagatisfondi asutamise 

kohta 

(COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)) 

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

(COM(2016)0582), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ning artikleid 209 ja 

212, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0374/2016), 

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

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59, 

– võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit ning väliskomisjoni, arengukomisjoni ja 

rahvusvahelise kaubanduse komisjoni arvamusi (A8-0000/2017), 

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha; 

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 

seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada; 

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 

komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele. 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 

Määrus (EÜ, Euratom) nr 480/2009 

Artikkel 8 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Peale selle saadab komisjon iga aasta 31. 

maiks Euroopa Parlamendile, nõukogule ja 

kontrollikojale aruande tagatisfondi 

tegevuse kohta eelmisel kalendriaastal. 

Selles aastaaruandes esitatakse ülevaade 

tagatisfondi finantsseisundist eelmise 

kalendriaasta lõpu seisuga, eelmise 

kalendriaasta rahavoogude aruanne, 

Peale selle saadab komisjon iga aasta 31. 

maiks Euroopa Parlamendile, nõukogule ja 

kontrollikojale aruande tagatisfondi 

tegevuse kohta eelmisel kalendriaastal. 

Selles aastaaruandes esitatakse ülevaade 

tagatisfondi finantsseisundist eelmise 

kalendriaasta lõpu seisuga, eelmise 

kalendriaasta rahavoogude aruanne, 
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ET 

oluliste tehingute ülevaade ja muu 

asjakohane teave finantskontode kohta. 

Aruandes esitatakse ka teave 

finantsjuhtimise ning tagatisfondi 

tulemuste ja riski kohta eelmise 

kalendriaasta lõpu seisuga. 

oluliste tehingute ülevaade ja muu 

asjakohane teave finantskontode kohta. 

Aruandes esitatakse ka teave 

finantsjuhtimise ning tagatisfondi 

tulemuste ja riski kohta eelmise 

kalendriaasta lõpu seisuga, samuti 

hinnang artiklis 3 osutatud 9 % 

sihtsumma ja 10 % lävendi piisavusele 

ning tagatisfondi varade haldamisele 

komisjoni poolt. 

Or. en 

 

 

 


