
 

AM\1058868ET.doc  PE555.121v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

22.4.2015 A8-0101/15 

Muudatusettepanek  15 

Inés Ayala Sender, Georgi Pirinski, Bogusław Liberadzki 

fraktsiooni S&D nimel 
 
Raport A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu üldeelarve – Euroopa 
Komisjon ja rakendusametid 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 
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Punkt 82 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

82. peab kahetsusväärseks, et praeguses 
õigusraamistikus ei ole makseasutustele 
ebakorrektsete või valede aruannete104 
esitamise eest karistusi ette nähtud; 

82. kutsub komisjoni üles kasutama kõiki 
tema käsutuses olevaid meetmeid, 
sealhulgas uute sertifitseerimisasutuste 
seaduslikkust ja korrektsust puudutavat 
tööd aktiivselt jälgima, et parandada 
liikmesriikide kontrolli kvaliteeti ja 
seeläbi ka nende kontrollistatistika 
usaldusväärsust;   

__________________ __________________ 
104 Vt komisjoni vastust kirjalikult 
vastatavale küsimusele nr 11, 1. 
detsembril 2014 toimunud volinik Phil 
Hogani kuulamine 
eelarvekontrollikomisjonis. 

 

Or. en 



 

AM\1058868ET.doc  PE555.121v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 
22.4.2015 A8-0101/16 

Muudatusettepanek  16 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

fraktsiooni S&D nimel 
 
Raport A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu üldeelarve – Euroopa 
Komisjon ja rakendusametid 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 90 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

90. märgib, et vastavalt põllumajanduse ja 
maaelu arengu peadirektoraadi 2013. 
aasta tegevusaruandes106 esitatud 
andmetele on alusetute maksete 
sissenõudmisel kõige halvema näitajaga 
liikmesriigid Bulgaaria 
(sissenõudmismäär 4 %), Kreeka (21 %), 
Prantsusmaa (25 %), Sloveenia (25 %), 
Slovakkia (27 %) ja Ungari (33 %); peab 
murettekitavaks häirivalt madalat 
sissenõudmiste määra teatavates 
valdkondades ning nõuab, et komisjon 
esitaks aruande selle põhjuste ning 
võimalike edusammude kohta; 

90. peab murettekitavaks osaliselt häirivalt 
madalat sissenõudmiste määra ning nõuab, 
et komisjon esitaks aruande selle põhjuste 
ning võimalike edusammude kohta; 

__________________ __________________ 

106 Vt põllumajanduse ja maaelu arengu 
peadirektoraadi 2013. aasta 
tegevusaruande 10. lisa tabelit 51 „Uued 
juhtumid alates 2007. aastast”. 
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Punkt 107 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

107. soovitab, et komisjon peaks aktiivselt 
jälgima Poola, Austria, Madalmaade ja 
Ühendkuningriigi puu- ja 
köögiviljasektori tootjarühmadele 
antavate liidu toetuste kontrolli süsteemis 
leitud puuduste parandamist; 

107. soovitab, et komisjon jälgiks 
aktiivselt, kuidas liidu toetuste suhtes 
kohaldatava kontrollisüsteemi puudusi 
parandavaid meetmeid kohaldatakse puu- 
ja köögivilja tootjarühmade 
tunnustamiseks Poolas ning 
tootjaorganisatsioonide 
tegevusprogrammides Austrias, 
Madalmaades ja Ühendkuningriigis; 
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Punkt 133 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

133. märgib, et ERFi ja Ühtekuuluvusfondi 
kulutuste puhul on peamised 
vastavusriskid järgmised: vead 
riigihangetes (39 %), toetuskõlbmatud 
projektid/tegevused või toetusesaajad (22 
%), toetuskõlbmatud kulud 
kuludeklaratsioonides (21 %) ja riigiabi 
eeskirjade mittejärgimine; 

133. märgib, et ERFi ja 
Ühtekuuluvusfondi, samuti liikuvuse, 
transpordi ja energia valdkonna kulutuste 
puhul on peamised vigade esinemise riskid 
seotud mittevastavusega riigihangete 
eeskirjadele ning toetuskõlbmatute 
projektide ja toetuskõlbmatute kuludega 
ning ERFi ja Ühtekuuluvusfondi puhul 
mittevastavusega riigiabi eeskirjadele; 
avaldab heameelt komisjoni meetmete üle, 
mis on võetud nende riskide 
leevendamiseks, ning julgustab komisjoni 
jätkama korraldusasutuste suunamist 
ning koolitamist välja selgitatud riskide 
osas; ootab, et programmitöö perioodi 
2014–2020 puudutavad uued määrused ja 
eeskirjad aitavad vähendada vigade ohtu 
ning parandavad menetluste lihtsustamise 
ja selgitamise abil tulemusi; 
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Punkt 134 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

134. märgib, et liikmesriikide asutused 
esitasid oma rakenduskavade kohta 322 
riiklikku auditiarvamust ja nendes märgiti 
209 juhul (65 %), et veamäär on alla 2 %; 
märgib, et kui komisjon andmeid 
kontrollis, kinnitas ta liikmesriikide 
teatatud veamäära ainult 78 riikliku 
auditiarvamuse puhul; märgib, et 
komisjon pidi 244 auditiarvamust 
korrigeerima116; palub komisjonil anda 
tulevikus aru regionaal- ja linnapoliitika 
peadirektoraadi (DG REGIO) poolt 
veamäärades tehtud kõikide muudatuste 
üksikasjadest; 

134. märgib, et liikmesriikide asutused 
esitasid oma rakenduskavade kohta 322 
riiklikku auditiarvamust ja nendes märgiti 
209 juhul (65 %), et veamäär on alla 2 %; 
juhib tähelepanu, et kokkuvõttes hindas 
peadirektoraat, et 89 % juhtumitest oli 
teatatud veamäär usaldusväärne 
teabeallikas 2013. aasta maksete riski 
arvutamiseks, kuna sellega kinnitati aasta 
kontrolliaruandes teatatud veamäärad 68 
% ulatuses teatatud määradest või saadi 
21 % juhtumitest veamäär uuesti 
arvutada, tuginedes kogu teabele, mille 
auditiasutus tegi teatavaks ja mille 
peadirektoraadi audiitorid kinnitasid ; 
täheldab, et olles aasta kontrolliaruandeid 
analüüsinud, leiab regionaalarengu 
peadirektoraat, et ta võib kinnitada 
auditiasutuste auditiarvamused 304 
programmi osas (94 %); 

__________________ __________________ 
116 Vt regionaal- ja linnapoliitika 
peadirektoraadi 2013. aasta 
tegevusaruannet, lisa, lk 41. 
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Punkt 135 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

135. täheldab, et komisjon pidas kõiki 
Slovakkia aruannetes esitatud riiklikult 
auditeeritud veamäärasid, Ungari 
aruannetes 10 veamäära 15st, Bulgaaria 
aruannetes kahte veamäära seitsmest ja 
Belgia aruannetes ühte veamäära neljast 
ebausaldusväärseks; palub komisjonil 
näidata, kas ja kuidas nende liidu eelarve 
kaitsmiseks nõutud kindla määraga 
korrektsioonid (25 % ühe programmi ja 
10 % üheksa programmi puhul 
Slovakkias, kahe puhul Bulgaarias ja 
Itaalias ning ühe puhul Belgias117) 
olukorda parandasid; 

135. täheldab, et regionaalarengu 
peadirektoraat pidas  

 – usaldusväärseks kuue liikmesriigi 
(Austria, Soome, Prantsusmaa, 
Luksemburgi, Portugali ja Madalmaade) 
esitatud kõiki riiklikult auditeeritud 
rakenduskavade veamäärasid;  

 – ebausaldusväärseks / kindla määraga 
korrektsiooni eeldavaks kahe liikmesriigi 
(Slovakkia ja Sloveenia) esitatud kõiki 
riiklikult auditeeritud rakenduskavade 
veamäärasid;  

 – nii usaldusväärseks kui ka 
usaldusväärseks, kuid ümberarvutamist 
eeldavaks, enamiku liikmesriikide esitatud 
riiklikult auditeeritud rakenduskavade 
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veamäärasid;  

 – kuue liikmesriigi (Belgia, Bulgaaria, 
Saksamaa, Ungari, Itaalia ja 
Ühendkuningriigi) riiklikult auditeeritud 
veamäärad olid usaldusväärsed ja/või 
„usaldusväärsed/ümberarvutatud” mõne 
rakenduskava osas ja „ebausaldusväärsed 
/ kindla määraga korrektsiooni 
eeldavaks” muude rakenduskavade osas;  

__________________ __________________ 
117 Vt regionaal- ja linnapoliitika 
peadirektoraadi 2013. aasta 
tegevusaruannet, lisa, lk 42. 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 136 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

136. märgib, et aruandlus vigade kohta oli 
eriti ebausaldusväärne järgmiste 
rakenduskavade puhul: 

välja jäetud 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 141 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

141. toetab täielikult komisjoni maksete 
katkestamise ja peatamise poliitikat; 

141. toetab jõuliselt komisjoni poolt 
rikkumiste puhul ennetusvahendina 
rangelt kasutatavat maksete katkestamist 
ja peatamist; 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 146 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

146. märgib, et komisjon otsustas 2013. 
aastal teha liikmesriikide rakenduskavades 
finantskorrektsioone 912 371 222 euro 
ulatuses, millest 239,50 miljonit eurot 
puudutas Tšehhi Vabariiki, 147,21 
miljonit eurot Ungarit ja 95,47 miljonit 
eurot Kreekat; 

146. märgib, et regionaalarengu 
peadirektoraadi iga-aastase 
tegevusaruande kohaselt otsustas 
komisjon 2013. aastal teha või kinnitas 
ERFi/Ühtekuuluvusfondi puhul 
finantskorrektsioone 557,2 miljoni euro 
suuruses summas seoses kõigi 
programmitöö perioodidega ning 2013. 
aastal rakendati kokku 898,7 miljonit 
eurot seoses 2013. aastal ja varasematel 
aastatel otsustatud/kinnitatud 
korrektsioonidega; juhib tähelepanu 
regionaalarengu peadirektoraadi 
tugevdatud järelevalverollile pärast 
komisjoni 2008. aasta tegevuskava 
vastuvõtmist ja rakendamist ning 
julgustab komisjoni seda tööd jätkama; 
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Punkt 168 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

168. tunneb heameelt asjaolu üle, et 
kõnealuste eesmärkide saavutamisele on 
kaasa aidanud lisaks ESFist 
rahastatavatele projektidele ka niisuguste 
riigipõhiste soovituste koostamine, mis 
sisalduvad iga-aastases ühises 
tööhõivearuandes, mis koostatakse 
Euroopa poolaasta protsessi osana; 

168. tunneb heameelt, et see 
poliitikavaldkond aitab strateegia 
„Euroopa 2020” eesmärkide 
saavutamisele kaasa ESFi projektide ning 
muude sellekohaste vahendite kaudu; 
rõhutab, kui oluline on ESF 
investeeringute tegemiseks töökohtade 
loomise, tööpuuduse vastu võitlemise, 
inimkapitali, hariduse ja koolituse, 
sotsiaalse kaasatuse ning sotsiaalteenuste 
kättesaadavuse meetmetesse;  
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