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Punkt 2 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

2. võtab teadmiseks komisjoni aruande 

„Euroopa Liidu finantshuvide kaitse – 

pettusevastane võitlus – 2013. aasta 

aruanne” (komisjoni aastaaruande); tunneb 

heameelt mitmekesiste õigus- ja 

haldusmeetmete üle, mida komisjon on 

2011. aastast saadik võtnud ja millega ta on 

kujundanud uued tingimused liidu 

finantshuvide kaitsmise poliitika 

tugevdamiseks; toonitab, et vähesed 

tulemused pettusevastases võitluses ei 

tulene mitte puudulikust reguleerimisest, 

vaid puudulikust rakendamisest; palub, et 

komisjon vastaks parlamendi eelmistes 

Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse 

konventsiooni käsitlevates raportites 

esitatud nõudmistele õigeaegsemalt, 

komisjoni järgmises aruandes; 

2. võtab teadmiseks komisjoni aruande 

„Euroopa Liidu finantshuvide kaitse – 

pettusevastane võitlus – 2013. aasta 

aruanne” (komisjoni aastaaruande); tunneb 

heameelt mitmekesiste õigus- ja 

haldusmeetmete üle, mida komisjon on 

2011. aastast saadik võtnud ja millega ta on 

kujundanud uued tingimused liidu 

finantshuvide kaitsmise poliitika 

tugevdamiseks; toonitab, et napid 

tulemused pettusevastases võitluses ei 

tulene mitte puudulikust reguleerimisest, 

vaid mitterahuldavast rakendamisest; 

palub, et komisjon vastaks parlamendi 

eelmistes Euroopa ühenduste finantshuvide 

kaitse konventsiooni käsitlevates raportites 

esitatud nõudmistele õigeaegsemalt, 

komisjoni järgmises aruandes; 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

5. märgib, et kuigi 2013. aastal muu kui 

pettusena teatatud eeskirjade eiramiste 

üldine finantsmõju vähenes umbes 1,84 

miljardi euroni (s.o 36 % vähem kui 2012. 

aastal), suurenes selliste eiramiste arv 

eelnenud aastaga võrreldes 17 %; märgib 

peale selle, et 2013. aastal teatatud 

pettusejuhtumite arv kasvas 2012. aastaga 

võrreldes 30 %, kuigi nende üldine 

finantsmõju, mis puudutas 309 miljonit 

eurot ELi raha, vähenes 21%; 

5. märgib, et kuigi 2013. aastal muu kui 

pettusena teatatud eeskirjade eiramiste 

üldine finantsmõju vähenes umbes 1,84 

miljardi euroni (s.o 38 % vähem kui 2012. 

aastal), suurenes selliste eiramiste arv 

eelnenud aastaga võrreldes 16 %; märgib 

peale selle, et 2013. aastal teatatud 

pettusejuhtumite arv kasvas 2012. aastaga 

võrreldes 30 %, kuigi nende üldine 

finantsmõju, mis puudutas 309 miljonit 

eurot ELi raha, vähenes 21%; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

7. tunneb muret, et 2013. aastal oli 

sissenõudmismäär pettusejuhtumite puhul 

kõigest 23,74%, samas kui ajavahemikus 

2008–2012 oli vastav keskmine määr 

33,5%; juhib tähelepanu asjaolule, et 

sissenõudmismäär muude eeskirjade 

eiramistena teatatud juhtumite korral 

moodustas 2013. aastal 67,9%; rõhutab 

liikmesriikide ametiasutuste ja komisjoni 

talituste vastutust alusetult makstud 

summade sissenõudmisel ja kutsub neid 

üles seda kohustust korrektselt täitma ning 

oluliselt suurendama pettuste korral 

sissenõutavate summade määra, mis on 

muu kui pettusena teatatud eeskirjade 

eiramisi puudutavast sissenõudmismäärast 

tunduvalt madalam; 

7. tunneb muret, et 2013. aastal oli 

sissenõudmismäär OWNRESi 

andmebaasis pettusejuhtumite puhul 

kõigest 23,74%, samas kui ajavahemikus 

2008–2012 oli vastav keskmine määr 

33,5%; juhib tähelepanu asjaolule, et 

sissenõudmismäär muude eeskirjade 

eiramistena teatatud juhtumite korral 

moodustas 2013. aastal 67,9%; rõhutab 

üldjoontes liikmesriikide ametiasutuste ja 

komisjoni talituste vastutust alusetult 

makstud summade sissenõudmisel ja 

kutsub neid üles seda kohustust korrektselt 

täitma ning oluliselt suurendama pettuste 

korral sissenõutavate summade määra, mis 

on muu kui pettusena teatatud eeskirjade 

eiramisi puudutavast sissenõudmismäärast 

üldiselt tunduvalt madalam; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

10. märgib, et viie aasta perspektiivis on 

sissenõudmismäär pettusena teatatud 

eiramiste puhul 54,4% ja muu kui 

pettusena teatatud eiramiste puhul 63,9%; 

nõuab tungivalt, et komisjon parandaks 

veelgi sissenõudmisprotsessi ning muudaks 

selle õigeaegsemaks; 

10. märgib, et eelarve tsentraliseeritult 

toimuva täitmise raames tehtavate 

kulutuste puhul on sissenõudmismäär viie 

aasta perspektiivis pettusena teatatud 

eiramiste puhul 54,4% ja muu kui 

pettusena teatatud eiramiste puhul 63,9%; 

nõuab tungivalt, et komisjon parandaks 

veelgi sissenõudmisprotsessi ning muudaks 

selle õigeaegsemaks; 

Or. en 



 

AM\1052747ET.doc  PE550.024v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

4.3.2015 A8-0024/7 

Muudatusettepanek  7 

Georgi Pirinski 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Raport A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Euroopa Liidu finantshuvide kaitset ja pettusevastast võitlust käsitlev 2013. aasta aruanne 

2014/2155(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 13 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

13. tunneb muret, et 2013. aastal EL-28 

OWNRESi andmebaasis kindlaks määratud 

vahendid olid seotud vabasse ringlusse 

lubamise tollimenetlusega nii 

pettusejuhtumite (93%) kui ka eeskirjade 

eiramiste (87%) puhul; palub komisjonil 

võtta asjakohaseid meetmeid, et tugevdada 

vabasse ringlusse lubamise tollimenetlust 

ning muuta see pettuse ja eeskirjade 

eiramise suhtes vastupidavamaks; 

väljendab muret asjaolu pärast, et mitu 

EIP rahastatud projekti on olnud seotud 

korruptsiooni ja pettusega; leiab, et EIP 

8. novembri 2013. aasta dokumendist, 

milles määratletakse EIP poliitikat, mis 

on seotud korruptiivse tegevuse, pettuse, 

kokkumängu, sundimise, takistamise, 

rahapesu ja terrorismi rahastamise 

ennetamise ja tõkestamisega, nähtub 

mitmel juhul, et EIP rahastatud 

projektide elluviimise käigus puudub 

piisav kontroll; palub seepärast, et 

tõendatud pettuse- ja 

korruptsioonijuhtumite puhul nõutaks 

EIP-lt, et see peataks ja/või blokeeriks 

juhtumiga seotud projektile edaspidiseks 

ette nähtud ja käimasoleva rahastamise; 

13. tunneb muret, et 2013. aastal EL-28 

OWNRESi andmebaasis kindlaks määratud 

vahendid on seotud vabasse ringlusse 

lubamise tollimenetlusega nii 

pettusejuhtumite (93%) kui ka eeskirjade 

eiramiste (87%) puhul; palub komisjonil 

võtta asjakohaseid meetmeid, et tugevdada 

vabasse ringlusse lubamise tollimenetlust 

ning muuta see pettuse ja eeskirjade 

eiramise suhtes vastupidavamaks;  

(kustutatud tekst viia üle uude lõiku 

alapealkirja „Kulud” all) 

 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

33. võtab teadmiseks, et komisjon 

katkestas ühtekuuluvuspoliitika 

valdkonnas 217 makse tegemise ning et 

131 olid aasta lõpus veel pooleli, hõlmates 

ligi 2 miljonit eurot; võtab samuti 

teadmiseks asjaolu, et komisjon võttis 

2013. aastal vastu neli otsust peatamise 

kohta ja 2014. aasta jaanuaris veel kaks; 

33. võtab teadmiseks, et komisjon viis 

2013. aastal ühtekuuluvuspoliitika 

valdkonnas lõpule 217 maksete 

katkestamise juhtumi käsitlemise ning et 

131 olid aasta lõpus veel pooleli, hõlmates 

1,977 miljonit eurot; võtab samuti 

teadmiseks asjaolu, et komisjon võttis 

2013. aastal vastu viisteist otsust peatamise 

kohta ja 2014. aasta jaanuaris veel kaks; 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

36. täheldab, et soovitused, mis komisjon 

andis liikmesriikidele 2012. aastal – 

eelkõige pettustevastaste 

koordineerimistalituste, pettuseid 

käsitlevate ühiste eeskirjade, avalike 

hangete reformi, pettusena teatatud 

eeskirjade rikkumiste ning kontrolli- ja 

riskihindamise süsteemide kohta olid 

üldiselt asjakohased, ja peab 

kahetsusväärseks asjaolu, et 

mitmesuguseid probleeme ei käsitletud 

täiel määral; märgib näiteks, et kõik 

liikmesriigid ei käivitanud ettevalmistusi 

mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 

ja selle pettuse vältimise sätete 

rakendamiseks; kutsub liikmesriike üles 

järgima komisjoni 2012. aastal tehtud 

soovitusi ja tagama komisjoni 2011. aasta 

aruandes neile suunatud soovituste 

igakülgse järgimise ja esitama põhjendatud 

selgitused juhtudel, kus nad ei saanud 

nimetatud soovitusi täita; 

36. täheldab, et soovitused (eelkõige 

pettustevastaste koordineerimistalituste, 

pettuseid käsitlevate ühiste eeskirjade, 

avalike hangete reformi, pettusena teatatud 

eeskirjade rikkumiste ning kontrolli- ja 

riskihindamise süsteemide kohta), mis 

komisjon andis liikmesriikidele 2012. 

aastal ja mille rakendamise kohta antakse 

aru komisjoni 2013. aasta aruandes, olid 

üldiselt asjakohased ja peab 

kahetsusväärseks asjaolu, et 

mitmesuguseid probleeme ei käsitletud 

täiel määral; märgib näiteks, et kõik 

liikmesriigid ei käivitanud ettevalmistusi 

mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 

ja selle pettuse vältimise sätete 

rakendamiseks; kutsub liikmesriike üles 

järgima komisjoni 2012. aastal tehtud 

soovitusi ja tagama komisjoni 2011. ja 

2013. aasta aruannetes neile suunatud 

soovituste igakülgse järgimise ja esitama 

põhjendatud selgitused juhtudel, kus nad ei 

saanud nimetatud soovitusi täita; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  36 a. väljendab muret asjaolu pärast, et 

mitu EIP rahastatud projekti on olnud 

seotud korruptsiooni ja pettusega; leiab, 

et EIP 8. novembri 2013. aasta 

dokumendist, milles määratletakse EIP 

poliitikat, mis on seotud korruptiivse 

tegevuse, pettuse, kokkumängu, 

sundimise, takistamise, rahapesu ja 

terrorismi rahastamise ennetamise ja 

tõkestamisega, nähtub mitmel juhul, et 

EIP rahastatud projektide elluviimise 

käigus puudub piisav kontroll; palub 

seepärast, et tõendatud pettuse- ja 

korruptsioonijuhtumite puhul nõutaks 

EIP-lt, et see peataks ja/või blokeeriks 

juhtumiga seotud projektile edaspidiseks 

ette nähtud ja käimasoleva rahastamise; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

52. nõuab tungivalt, et komisjon säilitaks 

oma range poliitika maksete katkestamise 

ja peatamise osas; 

52. nõuab tungivalt, et komisjon kasutaks 

maksete katkestamist ja peatamist selleks, 

et vältida eiramisi ja veariski ELi 

vahendite korrektsel kasutamisel; nõuab, 

et komisjon annaks teada, kui palju on 

maksete katkestamine ja peatamine 

aidanud tegelikult eiramisi ja vigu 

vähendada; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

59. märgib, et OLAF esitas 2013. aastal 

asjaomastele ELi institutsioonidele, 

organitele, asutustele, ametitele ja riiklikele 

pädevatele asutustele 353 soovitust haldus-

, distsiplinaar-, finants- ja kohtulike 

meetmete kohta, mida tuleks võtta, ja 

soovitas sisse nõuda umbes 402,8 miljonit 

eurot; tunneb muret selle pärast, et OLAFi 

kohtualastele soovitustele järgnenud 

süüdistuste esitamise määr ajavahemikus 

2006–2013 oli kõigest 54%; tunneb muret, 

sest süüdistuste esitamise madal määr 

seab kahtluse alla OLAFi uurimiste 

tulemuste kvaliteedi ja kasutatavuse; 

palub komisjonil kiiresti parandada 

OLAFi tõhusust; on arvamusel, et 

järelevalvekomitee täieulatuslik ja 

nõuetekohane järelevalve OLAFi 

tegutsemise üle (käimasolevatesse 

uurimistesse sekkumata) on hädavajalik, 

ning nõuab seepärast tungivalt, et 

komisjon ja OLAF parandaksid praegust 

olukorda, kus järelevalvekomitee ei saa 

oma otstarvet täita; peab samuti 

kahetsusväärseks puudulikku teavet 

süüdimõistvate otsuste määra kohta 

juhtumites, mis puudutavad ELi eelarvega 

seotud õiguserikkumisi; 

59. peab kiiduväärseks OLAFi 2013. aasta 

aruandes esitatud häid tulemusi; märgib, 

et uurimiste keskmine kestus on järk-

järgult vähenenud – 2011. aastal oli see 

29,3 kuud, 2012. aastal 23,6 kuud ja 2013. 

aastal 21,8 kuud; märgib, et OLAF esitas 

2013. aastal asjaomastele ELi 

institutsioonidele, organitele, asutustele, 

ametitele ja riiklikele pädevatele asutustele 

353 soovitust haldus-, distsiplinaar-, 

finants- ja kohtulike meetmete kohta, mida 

tuleks võtta, ja soovitas sisse nõuda umbes 

402,8 miljonit eurot; tunneb muret selle 

pärast, et OLAFi kohtualastele soovitustele 

järgnenud süüdistuste esitamise määr 

ajavahemikus 2006–2013 oli kõigest 54%;  

Or. en 
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Punkt 61 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

61. võtab teadmiseks, et OLAFi teatel sai 

see amet 2013. aastal suurima hulga seni 

registreeritud teavet ning väidab olevat 

andnud enneolematult palju soovitusi; 

juhib tähelepanu asjaolule, et saabunud 

teabe ja antud soovituste arvestamise 

metoodika on samuti muutunud; palub 

järelevalvekomiteel analüüsida nende 

andmete muutumise mõju ja OLAFI 

antud soovituste kvaliteeti; 

61. võtab teadmiseks, et OLAF sai 2013. 

aastal seni suurimas mahus registreeritud 

teavet ning andis enneolematult palju 

soovitusi;  

Or. en 
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Punkt 62 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

62. palub, et OLAFi järelevalvekomitee 

teavitaks parlamenti OLAFi uurimiste 

kestusest ja selle arvutamise meetodist, sest 

see muutus 2012. aastal; juhib tähelepanu 

asjaolule, et see muudatus võib 

kunstlikult vähendada uurimiste näivat 

kestust; palub järelevalvekomiteel 

analüüsida tähelepanelikult OLAFi antava 

teabe kvaliteeti, k.a institutsioonidele 

esitatavad aruanded; 

62. palub, et OLAFi järelevalvekomitee 

teavitaks parlamenti OLAFi uurimiste 

kestusest ja selle arvutamise meetodist, sest 

see muutus 2012. aastal; palub 

järelevalvekomiteel analüüsida 

tähelepanelikult OLAFi antava teabe 

kvaliteeti, k.a institutsioonidele esitatavad 

aruanded; 

Or. en 

 

 


