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Punkt 53 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 53 a. tuletab meelde, et korruptsioon 
kahjustab tõsiselt liidu vahendeid; peab 
murettekitavaks andmeid, mis näitavad, et 
mõned liikmesriigid on sellest nähtusest 
eriti mõjutatud, ning tuletab sellega 
seoses meelde komisjoni 29. mai 2013. 
aasta soovitust võtta vastu nõukogu 
soovitus, milles käsitletakse Itaalia 2013. 
aasta riiklikku reformikava ja esitatakse 
nõukogu arvamus Itaalia 
stabiilsusprogrammi (2012-2017) kohta1; 
nõuab, et direktiiv, milles käsitletakse 
liidu finantshuve kahjustava pettuse 
vastast võitlust kriminaalõiguse abil, 
võetaks kiiresti vastu; 

 __________ 
1 COM(2013)0362. 
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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 
ning liikuvuse, transpordi ja 
energiavaldkonna kulutuste puhul on 
peamised vastavusriskid järgmised: vead 
riigihanke-eeskirjades (39 %), 
toetuskõlbmatud projektid/tegevused või 
toetusesaajad (22 %), toetuskõlbmatud 
kulud kuludeklaratsioonides (21 %) ja 
riigiabi eeskirjade mittejärgimine ERFi ja 
Ühtekuuluvusfondi puhul; avaldab 
heameelt komisjoni meetmete üle, mis on 
võetud nende riskide leevendamiseks, 
ning julgustab komisjoni jätkama 
korraldusasutuste suunamist ja 
koolitamist välja selgitatud riskide osas; 
eeldab, 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 141 
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141. toetab täielikult komisjoni maksete 
katkestamise ja peatamise poliitikat; 

141. toetab kindlalt komisjoni poolt 
kasutusele võetud maksete katkestamist ja 
peatamist, kuna see on liidu finantshuvide 
kaitsmiseks tõhus ja ennetav vahend; 
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