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Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus E a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 E a. arvestades, et eelmise komisjoni ajal 
2013. aastal lõppes mitmeaastane 
programmitöö periood, mille eest uut 
komisjoni ei saa vastutavaks pidada, ning 
Euroopa Parlament saab vaid soovitada, 
et kogemustest, eelkõige eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise menetluse ning 
finants- ja sotsiaalkriisi kogemustest 
õppust võetaks; märgib, et 2013. aasta oli 
poliitiliste ja majandusprobleemide mõju 
ja muutuste mõttes ajalooline 
pöördepunkt, mis nõuab meilt kõigilt oma 
prioriteetide ja saavutuste läbivaatamist; 
on rahul tehtud edusammudega ning 
palub komisjonil ja teistel institutsioonidel 
võtta omaks tulemuspõhine lähenemisviis 
läbipaistvusele ja heale haldusele 
Euroopas; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendusele E järgnev alapealkiri 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

Eelarve täitmine koostöös liikmesriikidega: 
puudused komisjoni ja liikmesriikide 
halduses 

Eelarve detsentraliseeritud täitmine 
koostöös liikmesriikidega: puudused 
komisjoni ja liikmesriikide halduses 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

1. ei saa poliitiliselt tagada, et komisjonis 
ja liikmesriikides kasutusel olevad 
kontrollimenetlused annavad vajaliku 
kindluse kõigi põllumajandus- ja maaelu 
arengu valdkonna alustehingute 
seaduslikkuse ja korrektsuse kohta, nagu 
näitavad reservatsioonid, mille 
põllumajanduse ja maaelu arengu 
peadirektoraadi peadirektor esitas 31. 
märtsil 2014. aastal oma iga-aastases 
tegevusaruandes: 

1. on mures arvukate reservatsioonide 
pärast, mille põllumajanduse ja maaelu 
arengu peadirektoraadi peadirektor esitas 
31. märtsil 2014. aastal oma iga-aastases 
tegevusaruandes; 

– ABB 02 – turumeetmed: veariski 
sisaldab 198,3 miljonit eurot; 11 
reservatsioonielementi 7 toetuskavas 9 
liikmesriigis: Poola 77,6 miljonit eurot, 
Hispaania 54 miljonit eurot, Prantsusmaa 
32,4 miljonit eurot, Madalmaad 16,4 
miljonit eurot, Ühendkuningriik 8,5 
miljonit eurot, Itaalia 5 miljonit eurot, 
Tšehhi Vabariik 2 miljonit eurot, Austria 
1,9 miljonit eurot, Rootsi 0,5 miljonit 
eurot; 

– ABB 02 – turumeetmed: veariski 
sisaldab 198,3 miljonit eurot; 11 
reservatsioonielementi 7 toetuskavas 9 
liikmesriigis: Poola 77,6 miljonit eurot, 
Hispaania 54 miljonit eurot, Prantsusmaa 
32,4 miljonit eurot, Madalmaad 16,4 
miljonit eurot, Ühendkuningriik 8,5 
miljonit eurot, Itaalia 5 miljonit eurot, 
Tšehhi Vabariik 2 miljonit eurot, Austria 
1,9 miljonit eurot, Rootsi 0,5 miljonit 
eurot; 

– ABB 03 – otsetoetused: veariski 
sisaldab 652 miljonit eurot; 20 
makseasutust 6 asjaomases liikmesriigis: 
Hispaania (17 makseasutusest 15) 153 
miljonit eurot, Prantsusmaa 203,4 miljonit 
eurot, Ühendkuningriik, PRA England 118 

– ABB 03 – otsetoetused: veariski 
sisaldab 652 miljonit eurot; 20 
makseasutust 6 asjaomases liikmesriigis: 
Hispaania (17 makseasutusest 15) 153 
miljonit eurot, Prantsusmaa 203,4 miljonit 
eurot, Ühendkuningriik, PRA England 118 
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miljonit eurot, Kreeka 117,8 miljonit eurot, 
Ungari 36,6 miljonit eurot, Portugal 28 
miljonit eurot; 

miljonit eurot, Kreeka 117,8 miljonit eurot, 
Ungari 36,6 miljonit eurot, Portugal 28 
miljonit eurot; 

– ABB 04 – maaelu arenguga seotud 
kulutused: veariski sisaldab 599 miljonit 
eurot; 31 makseasutust 19 asjaomases 
liikmesriigis: Belgia, Bulgaaria (56,8 
miljonit eurot), Küpros, Saksamaa (Baieri, 
Brandenburg), Taani, Hispaania 
(Andaluusia, Astuuria, Castilla la Mancha, 
Castilla y Léon, FOGGA Galicia, Madrid), 
Soome, Prantsusmaa (ODARC, ASP (70,3 
miljonit eurot)), Ühendkuningriik 
(SGRPID Scotland, RPA England), 
Kreeka, Iirimaa, Itaalia (AGEA (52,6 
miljonit eurot), AGREA Emilia-Romagna, 
OPR Lombardy, OPPAB Bolzano, 
ARCEA Calabria), Luksemburg, 
Madalmaad, Poola (56,7 miljonit eurot), 
Portugal (51,7 miljonit eurot), Rumeenia 
(138,9 miljonit eurot) ja Rootsi; 

– ABB 04 – maaelu arenguga seotud 
kulutused: veariski sisaldab 599 miljonit 
eurot; 31 makseasutust 19 asjaomases 
liikmesriigis: Belgia, Bulgaaria (56,8 
miljonit eurot), Küpros, Saksamaa (Baieri, 
Brandenburg), Taani, Hispaania 
(Andaluusia, Astuuria, Castilla la Mancha, 
Castilla y Léon, FOGGA Galicia, Madrid), 
Soome, Prantsusmaa (ODARC, ASP (70,3 
miljonit eurot)), Ühendkuningriik 
(SGRPID Scotland, RPA England), 
Kreeka, Iirimaa, Itaalia (AGEA (52,6 
miljonit eurot), AGREA Emilia-Romagna, 
OPR Lombardy, OPPAB Bolzano, 
ARCEA Calabria), Luksemburg, 
Madalmaad, Poola (56,7 miljonit eurot), 
Portugal (51,7 miljonit eurot), Rumeenia 
(138,9 miljonit eurot) ja Rootsi; 

– ABB 05: veariski sisaldab 2,6 
miljonit eurot – Türgile tehtud IPARDi-
kulutused; 

– ABB 05: veariski sisaldab 2,6 
miljonit eurot – Türgile tehtud IPARDi-
kulutused; 

 tunnistab, et kuigi nimetatud 
reservatsioonid viitavad puudustele 
liikmesriikide kontrollisüsteemides, on 
need samas ka komisjoni jaoks mõjus 
vahend, mille abil kiirendada 
liikmesriikide poolt nende puuduste 
kõrvaldamiseks ja seega liidu eelarve 
kaitsmiseks võetavaid meetmeid; on rahul 
asjaoluga, et 2013. aasta tegevusaruandes 
esitatud reservatsioonid olid 
konkreetsemad kui varasematel aastatel; 
soovitab komisjonil jälgida 
reservatsioonide põhjal koostatud 
tegevuskavade täitmist, kasutada liidu 
eelarve kaitsmiseks jätkuvalt omaenda 
ennetus- ja korrektsioonivahendeid ning 
anda aru Euroopa Parlamendile, et 
parlament saaks tuvastatud puuduste 
kõrvaldamiseks võetud meetmeid 
kontrollida ja eeskätt eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise otsust üldsusele 
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põhjendada;  

  

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 37 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

37. märgib, et 14 finantskorraldusvahendit 
loodi liikmesriikides maaelu arengu fondi 
raames; märgib, et Rumeenia, Bulgaaria, 
Kreeka, Itaalia ja Leedu pankadele maksti 
liidu eelarvest kuni 2013. aasta lõpuni 
välja 443,77 miljonit eurot; väljendab 
muret selle pärast, et sellest summast ei 
jõudnud lõplike toetusesaajate kätte 
ühtegi eurot; märgib, et kuue Euroopa 
Kalandusfondi raames loodud 
finantskorraldusvahendi tarbeks maksti 
Kreeka, Rumeenia, Bulgaaria, Eesti, Läti ja 
Madalamaade pankadele välja 72,37 
miljonit eurot; märgib, et ainult Lätis 
maksti lõplikele toetusesaajatele välja kogu 
kasutada olnud summa, kuid Rumeenias 
maksti lõplikele toetusesaajate välja ainult 
28 %, Bulgaarias 77 % ja Eestis 91 % 
rahast ning Madalmaades ja Kreekas ei 
makstud midagi välja92; 

37. märgib, et 14 finantskorraldusvahendit 
loodi liikmesriikides maaelu arengu fondi 
raames; märgib, et 2013. aasta lõpus kanti 
maaelu arengu programmidest 
rahastamisvahenditesse üle 443,77 
miljonit eurot; võtab teadmiseks, et 
aastatel 2007–2013 maaelu arengu 
programmides rahastamisvahendite jaoks 
ette nähtud 510 miljonist eurost maksti 
31. detsembriks 2013 kuue liikmesriigi 
1981 toetusesaajale tegelikult välja 429 
miljonit eurot; märgib, et kuue Euroopa 
Kalandusfondi raames loodud 
finantskorraldusvahendi tarbeks maksti 
Kreeka, Rumeenia, Bulgaaria, Eesti, Läti ja 
Madalamaade pankadele välja 72,37 
miljonit eurot; märgib, et ainult Lätis 
maksti lõplikele toetusesaajatele välja kogu 
kasutada olnud summa, kuid Rumeenias 
maksti lõplikele toetusesaajate välja ainult 
28 %, Bulgaarias 77 % ja Eestis 91 % 
rahast ning Madalmaades ja Kreekas ei 
makstud midagi välja92; 

92 Selle teabe andis eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise menetluse ajal 
komisjoni asepresident Kristalina 
Georgieva. 

92 Selle teabe andis eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise menetluse ajal 
komisjoni asepresident Kristalina 
Georgieva. 

Or. en 
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Punktile 49 järgnev alapealkiri 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

Kõige halvemate näitajatega liikmesriigid Liikmesriikide tulemused 

Or. en 
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Punkt 51 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

51. juhib tähelepanu sellele, et nende 
andmete kohaselt, mis kontrollikoda esitas 
ERFi, ESFi ja Ühtekuuluvusfondi puhul 
riski sisaldavate summade ja riski 
sisaldavate vahendite osakaalu kohta 
(algandmed sisalduvad tööhõive, 
sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse 
peadirektoraadi ning regionaal- ja 
linnapoliitika peadirektoraadi 2013. aasta 
tegevusaruannetes), on kõige kõrgemad 
veamäärad Slovakkial, Ühendkuningriigil 
ja Hispaanial; 

51. juhib tähelepanu sellele, et regionaal- 
ja linnapoliitika peadirektoraadi 2013. 
aasta tegevusaruandes esitatud andmete 
kohaselt oli kõigi Euroopa 
Regionaalarengu Fondist ja 
Ühtekuuluvusfondist toetatud 
tegevusprogrammide arvestuslike 
veariskide kaalutud keskmine alla 1% 
Luksemburgis (0,03%), Soomes (0,29%), 
Eestis (0,43%), Maltal (0,89%) ja 
Portugalis (0,88%) ning 5% või rohkem 
Sloveenias (5%), Hispaanias (6,18%) ja 
Slovakkias (11,48%); 

Or. en 
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Punkt 51 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 51 a. juhib tähelepanu sellele, et tööhõive, 
sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse 
peadirektoraadi 2013. aasta 
tegevusaruandes esitatud andmete 
kohaselt oli kõigi Euroopa Sotsiaalfondist 
toetatud tegevusprogrammide arvestuslike 
veariskide kaalutud keskmine alla 1% 
Austrias ja Taanis (0,8%), Bulgaarias ja 
Poolas (0,6%), Eestis (0,4%), Soomes 
(0,1%) ning Ungaris ja Maltal (0,9%) 
ning 5% või rohkem Rumeenias (6,6%), 
Ühendkuningriigis (8,8%) ja Belgias 
(9,3%); 

Or. en 
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Punkt 52 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

52. juhib tähelepanu sellele, et nende 
andmete kohaselt, mis kontrollikoda esitas 
Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi 
(EAGF) ja Euroopa Regionaalarengu 
Põllumajandusfondi puhul riski 
sisaldavate summade ja riski sisaldavate 
vahendite osakaalu kohta (algandmed 
sisalduvad põllumajanduse ja maaelu 
arengu peadirektoraadi 2013. aasta 
tegevusaruandes), on kõige kõrgemad 
veamäärad Rumeenial, Bulgaarial ja 
Portugalil; 

52. juhib tähelepanu sellele, et 
põllumajanduse ja maaelu arengu 
peadirektoraadi 2013. aasta 
tegevusaruande lisades esitatud andmete 
kohaselt olid sektorite korrigeeritud 
allesjäänud veariskid järgmised:  

 – turumeetmed: alla 1 % Belgias (0,92 %), 
Bulgaarias (0,91 %) Ungaris (0,41 %), 
Iirimaal (0,90 %), Luksemburgis 
(0,85 %), Lätis (0,65 %), Rumeenias 
(0,95 %) ja Slovakkias (0,08 %); üle 5 % 
Austrias (8,57 %), Tšehhi Vabariigis 
(14,48 %), Hispaanias (10,89 %), 
Prantsusmaal (6,37 %), Madalmaades 
(19,40 %), Poolas (19,05 %) ja 
Ühendkuningriigis (20,21 %); 

 – otsetoetused: alla 1 % Belgias (0,14 %), 
Tšehhi Vabariigis (0,39 %), Saksamaal 
(0,63 %), Eestis (0,94 %), Maltal (0,03 %), 
Poolas (0,97 %), Rootsis (0,41 %) ja 
Sloveenias (0,85 %) ning üle 5 % Kreekas 
(5,17 %); 
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 maaelu arenguga seotud kulutused: mitte 
üheski liikmesriigis ei olnud korrigeeritud 
allesjäänud vearisk alla 1 % ning ainult 
Saksamaal, Eestis ja Maltal jäi see alla 
2 %; üle 5 % oli see näitaja Bulgaarias 
(14,36 %), Taanis (6,60 %), Prantsusmaal 
(7,26 %), Kreekas (12,37 %), Itaalias 
(5,10 %), Luksemburgis (6,31 %), 
Madalmaades (5,77 %), Portugalis 
(7,87 %), Rumeenias (11,43 %) ja Rootsis 
(5,04 %); 

Or. en 
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Punkt 70 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

70. peab kahetsusväärseks, et EAGFi 
maksed sisaldasid 2013. aastal olulisel 
määral vigu ja kontrollikoja hinnangul on 
kõige tõenäolisem veamäär 3,6 % (2012. 
aastal 3,8 %)101 ning viiest kuludena 
kajastatud maksete seisukohast uuritud 
kontrollisüsteemist hinnati kaks 
mittemõjusaks, kaks osaliselt mõjusaks ja 
ainult üks mõjusaks; 

70. peab kahetsusväärseks, et EAGFi 
maksed sisaldasid 2013. aastal olulisel 
määral vigu ja kontrollikoja hinnangul on 
kõige tõenäolisem veamäär 3,6 % (2012. 
aastal 3,8 %)101, kuid tunnistab, et 
võrreldes 2012. aastaga on veamäär 
vähenenud, ning kutsub komisjoni ja 
liikmesriike üles tagama mõjusad 
kuludena kajastatud maksete kontrolli 
süsteemid; 

__________________ __________________ 

101 Esinemissagedus suurenes üsna 
oluliselt: 2012. aastal oli see 41 %, aga 
2013. aastal juba 61 %. 

101 Esinemissagedus suurenes üsna 
oluliselt: 2012. aastal oli see 41 %, aga 
2013. aastal juba 61 %. 

Or. en 

                                                 
1  Esinemissagedus suurenes üsna oluliselt: 2012. aastal oli see 41 %, aga 2013. aastal juba 61 %. 
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Punkt 81 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

81. juhib tähelepanu sellele, et viis kõige 
kõrgema veamääraga makseasutust olid 
järgmised: 

välja jäetud 

1. 
Ühendkuningriik, 
RPA 

5,66 % 
(liikmesriigi 
teatatud määr: 
0,67 %) 

 

2. Kreeka, 
OKEPE 

5,17 % 
(liikmesriigi 
teatatud määr: 
0,83 %) 

 

3. Hispaania, 
AVGA 

4,71 % 
(liikmesriigi 
teatatud määr: 
1,93 %) 

 

4. Portugal, IFAP 4,37 % 
(liikmesriigi 
teatatud määr: 
0,82 %) 

 

5. Rumeenia, 
PIAA 

4,27 % 
(liikmesriigi 
teatatud määr: 
1,77 %)  

 

Or. en 


