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LÜHISELGITUS

Arvamuse koostaja toetab kavandatava määruse eesmärki kaitsta liidu eelarvet mõnes 
liikmesriigis õigusriigi toimimises esinevate üldistunud puuduste vastu, mis kahjustavad või 
ähvardavad kahjustada usaldusväärset finantsjuhtimist või liidu finantshuvide kaitset. Ta 
jagab komisjoni seisukohta, et on olemas selge seos õigusriigi põhimõtte austamise ja liidu 
eelarve tõhusa täitmise vahel kooskõlas usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtetega. Samuti 
tunnistab ta, et õigusriigi põhimõtte järgimise tagamiseks on oluline kohtusüsteemi 
sõltumatus ja erapooletus. Samas leiab ta, et kavandatav mehhanism annab komisjonile liiga 
palju kaalutlusõigust. Eelkõige ei ole selgelt määratletud menetluse algatamise ja kvalitatiivse 
hindamise kriteeriumid, nagu ka meetmete valiku ja ulatuse kriteeriumid, ning komisjonil 
oleks lõpuks vabadus otsustada, kas ja millist meedet kohaldada ning kas meetme võiks 
hiljem tühistada. Seda lihtsustab veelgi asjaolu, et komisjoni ettepanek loetaks 
heakskiidetuks, kui nõukogu ei lükka seda ühe kuu jooksul kvalifitseeritud häälteenamusega 
tagasi (kvalifitseeritud häälteenamust nõudev pöördhääletus). Lisaks tundub, et kavandatud 
mehhanismil puudub õiguslik alus (ELi toimimise lepingu artikkel 322, millel ettepanek 
põhineb, ei ole piisav). Samuti tundub, et see on ebaproportsionaalne, eriti võrreldes ELi 
lepingu artikliga 7, mis võib hõlmata sarnaseid juhtumeid seoses õigusriigi valdkonnas 
esinevate puudustega ja mis olenevalt asjaoludest nõuab nõukogu neljaviiendikulist 
häälteenamust ja Euroopa Ülemkogu ühehäälset otsust. Seetõttu soovitab arvamuse koostaja 
teistsugust mehhanismi. Arvamuse koostaja peab kahetsusväärseks ka seda, et kavandatud 
määruse ettevalmistamisel ei toimunud sidusrühmadega konsulteerimist ega mõju hindamist. 
Eelkõige nähakse ettepanekuga ette, et finantsmääruse artikli 62 punktide a ja c kohase otsese 
ja kaudse eelarve täitmise puhul võib meetmeid kohaldada ainult juhul, kui vahendite saaja on 
valitsusasutus. Kui see tingimus ei ole täidetud, ei saa kõnealuse liidu rahastamise suhtes 
kohaldada ühtegi kavandatavas määruses osutatud meedet. Kui puudub mõjuhinnang, mis 
täpsustaks, kui suur osa liidu eelarvest jääks kavandatud mehhanismi kaitsest väljapoole, on 
raske hinnata selle võimalikku kasu. Arvamuse koostaja imestab samuti, miks ei ole 
ettepanekus sätestatud komisjoni kohustust hinnata omal algatusel meetmete tühistamise 
võimalust ja anda kavandatava määruse kohaldamise kohta aru. Eespool öeldut silmas pidades 
soovitab arvamuse koostaja ettepanekut muuta, nii nagu allpool toodud. 

MUUDATUSETTEPANEKUD

Põhiseaduskomisjon palub vastutavatel eelarvekomisjonil ja eelarvekontrollikomisjonil võtta 
arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Õigusriik on üks neist peamistest 
väärtustest, millel liit rajaneb. Euroopa 
Liidu lepingu artiklis 2 on meelde 

(1) Liit rajaneb sellistel väärtustel 
nagu inimväärikuse austamine, vabadus, 
demokraatia, võrdsus, õigusriik ja 
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tuletatud, et tegemist on liikmesriikide 
ühiste väärtustega.

inimõiguste, kaasa arvatud vähemuste 
hulka kuuluvate isikute õiguste 
austamine. Kooskõlas Euroopa Liidu 
lepingu artiklitega 2 ja 7 on liidu 
liikmesriigid ja institutsioonid on 
kohustatud neid kõikide liikmesriikide 
ühiseid väärtusi austama, kaitsma ja 
toetama ning seda ühiskonnas, kus 
valitsevad pluralism, 
mittediskrimineerimine, sallivus, õiglus, 
solidaarsus ning naiste ja meeste 
võrdõiguslikkus. Euroopa Liidu lepingu 
artiklis 2 ei ole need väärtused seatud 
tähtsuse järjekorda.

Selgitus

Muudatuse eesmärk on viia põhjendus vastavusse Euroopa Liidu lepingu artikli 2 tegeliku 
sõnastusega.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Liikmesriigid peavad liidu 
liikmesusega seotud kohustuste täitmiseks 
tegema tihedat ja siirast koostööd, nagu 
on nõutud Euroopa Liidu lepingus.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Õigusriigi põhimõtte kohaselt 
peavad kõik avalikku võimu esindavad 
asutused tegutsema seadusega paika 
pandud piirides, kooskõlas demokraatlike 
väärtuste ja põhiõigustega ning sõltumatute 
ja erapooletute kohtute järelevalve all. 
Eelkõige nõutakse, et tuleb järgida 
seaduslikkuse,7 õiguskindluse,8 täidesaatva 
võimu omavoli keelamise,9 võimude 

(2) Õigusriigi põhimõtte kohaselt 
peavad kõik avalikku võimu esindavad 
asutused tegutsema seadusega paika 
pandud piirides, kooskõlas demokraatlike 
väärtuste ja põhiõigustega ning sõltumatute 
ja erapooletute kohtute järelevalve all. 
Eelkõige nõutakse, et tuleb järgida 
seaduslikkuse,7 õiguskindluse,8 täidesaatva 
võimu omavoli keelamise,9 võimude 
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lahususe10 ning tõhusa ja sõltumatu 
kohtuliku kaitse11 põhimõtet12.

lahususe10 ning tõhusa ja sõltumatu 
kohtuliku kaitse11 põhimõtet12.

_____________________________ _____________________________

7 Euroopa Kohtu otsus, 29. aprill 2004, 
CAS Succhi di Frutta, C-496/99 P, 
ECLI:EU:C:2004:236, punkt 63.

7 Euroopa Kohtu otsus, 29. aprill 2004, 
CAS Succhi di Frutta, C-496/99 P, 
ECLI:EU:C:2004:236, punkt 63.

8 Euroopa Kohtu otsus, 12. november 
1981, Amministrazione delle finanze dello 
Stato versus Srl Meridionale Industria 
Salumi ja teised; Ditta Italo Orlandi & 
Figlio ja Ditta Vincenzo Divella versus 
Amministrazione delle finanze dello Stato. 
Liidetud kohtuasjad 212 kuni 217/80, 
ECLI:EU:C:1981:270, punkt 10.

8 Euroopa Kohtu otsus, 12. november 
1981, Amministrazione delle finanze dello 
Stato versus Srl Meridionale Industria 
Salumi ja teised; Ditta Italo Orlandi & 
Figlio ja Ditta Vincenzo Divella versus 
Amministrazione delle finanze dello Stato. 
Liidetud kohtuasjad 212 kuni 217/80, 
ECLI:EU:C:1981:270, punkt 10.

9 Euroopa Kohtu otsus, 21. september 
1989, Hoechst, liidetud kohtuasjad 46/87 ja 
227/88, ECLI:EU:C:1989:337, punkt 19.

9 Euroopa Kohtu otsus, 21. september 
1989, Hoechst, liidetud kohtuasjad 46/87 ja 
227/88, ECLI:EU:C:1989:337, punkt 19.

10 Euroopa Kohtu otsus, 10. november 
2016, Kovalkovas, C-477/16, 
ECLI:EU:C:2016:861, punkt 36; Euroopa 
Kohtu otsus, 10. november 2016, PPU 
Poltorak, C-452/16, ECLI:EU:C:2016:858, 
punkt 35; ning Euroopa Kohtu otsus, 22. 
detsember 2010, DEB, C-279/09, 
ECLI:EU:C:2010:811, punkt 58.

10 Euroopa Kohtu otsus, 10. november 
2016, Kovalkovas, C-477/16, 
ECLI:EU:C:2016:861, punkt 36; Euroopa 
Kohtu otsus, 10. november 2016, PPU 
Poltorak, C-452/16, ECLI:EU:C:2016:858, 
punkt 35; ning Euroopa Kohtu otsus, 22. 
detsember 2010, DEB, C-279/09, 
ECLI:EU:C:2010:811, punkt 58.

11 Euroopa Kohtu otsus, 27. veebruar 2018, 
Associação Sindical dos Juízes 
Portugueses vs. Tribunal de Contas, C-
64/16, ECLI:EU:C:2018:117, punktid 31 ja 
40–41.

11 Euroopa Kohtu otsus, 27. veebruar 2018, 
Associação Sindical dos Juízes
Portugueses vs. Tribunal de Contas, C-
64/16, ECLI:EU:C:2018:117, punktid 31 ja 
40–41. Euroopa Kohtu otsus, 25. juuli 
2018, LM, C-216/18 PPU, 
ECLI:EU:C:2018:586, punktid 63–67.

12 Komisjoni teatis „ELi uus õigusriigi 
tugevdamise raamistik“, 
COM(2014) 158 final, I lisa.

12 Komisjoni teatis „ELi uus õigusriigi 
tugevdamise raamistik“, 
COM(2014) 158 final, I lisa.

Selgitus

Muudatuse eesmärk on viia põhjendus vastavusse Euroopa Kohtu uusima kohtupraktikaga.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Kohtute sõltumatus eeldab 
eelkõige, et asjaomane kohtuorgan on 
suuteline täitma oma ametiülesandeid 
täiesti iseseisvalt, olemata kellegagi 
hierarhilises või alluvussuhtes ja saamata 
kelleltki korraldusi või juhiseid, ning et ta 
on seega kaitstud väljastpoolt tuleva 
sekkumise või surve eest, mis võib 
kahjustada selle organi liikmete 
otsustusvabadust ja mõjutada nende 
otsuseid. Sõltumatuse ja erapooletuse 
tagatised eeldavad selliste normide 
olemasolu, mis puudutavad muu hulgas 
organi koosseisu, selle liikmete nimetamist 
ja ametiaega ning nende taandamise ja 
tagasikutsumise aluseid, ning mis lubavad 
ümber lükata isiku põhjendatud kahtlusi 
selles suhtes, kas nimetatud organi tegevust 
ei mõjuta välised tegurid ja kas nimetatud 
organ on tema ees olevate huvide suhtes 
neutraalne.

(7) Kohtute sõltumatus eeldab 
eelkõige, et asjaomane kohtuorgan on 
suuteline täitma oma ametiülesandeid 
täiesti iseseisvalt, olemata kellegagi 
hierarhilises või alluvussuhtes ja saamata 
kelleltki korraldusi või juhiseid, ning et ta 
on seega kaitstud väljastpoolt tuleva 
sekkumise või surve eest, mis võib 
kahjustada selle organi liikmete 
otsustusvabadust ja mõjutada nende 
otsuseid. Kohtute sõltumatus eeldab ka 
seda, et menetlusosalistest ja huvist, mis 
neil menetluse puhul on, säilitatakse 
võrdne kaugus. See aspekt eeldab 
objektiivsust ja huvi puudumist menetluse 
tulemuse vastu peale õigusriigi põhimõtte 
range kohaldamise. Sõltumatuse ja 
erapooletuse tagatised eeldavad selliste 
normide olemasolu, mis puudutavad muu 
hulgas organi koosseisu, selle liikmete 
nimetamist ja ametiaega ning nende
hääletamisest hoidumise, taandamise ja 
tagasikutsumise aluseid, ning mis lubavad 
ümber lükata isiku põhjendatud kahtlusi 
selles suhtes, kas nimetatud organi tegevust 
ei mõjuta välised tegurid ja kas nimetatud 
organ on tema ees olevate huvide suhtes 
neutraalne.

(Vt ettepaneku põhjendust 7 a (uus) käsitlevat muudatusettepanekut.)

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on viia põhjendus vastavusse Euroopa Kohtu uusima 
kohtupraktikaga (vt eelkõige kohtuasja C-216/18, punktid 63–67).

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Kohtu sõltumatuse nõue tähendab 
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ka seda, et distsiplinaarsüsteem, mis 
reguleerib neid, kellel on ülesanne 
lahendada vaidlusi, peab andma vajalikud 
tagatised, et vältida riski, et seda 
kasutatakse kohtuotsuste sisu poliitilise 
kontrolli süsteemina. Eeskirju, milles 
määratletakse eelkõige nii 
distsiplinaarrikkumisena käsitletav 
käitumine kui ka tegelikult kohaldatavad 
karistused, millega nähakse ette 
sõltumatu organi kaasamine vastavalt 
korrale, mis kaitseb täielikult harta 
artiklites 47 ja 48 sätestatud õigusi, 
eelkõige kaitseõigusi, ja millega nähakse 
ette võimalus algatada kohtumenetlus, 
millega vaidlustatakse 
distsiplinaarorganite otsused, käsitletakse 
tagatisena, mis on hädavajalik kohtu 
sõltumatuse tagamiseks.

(Vt muudatusettepanekut ettepaneku põhjenduse 7 kohta.)

Selgitus

Muudatuse eesmärk on viia põhjendus vastavusse Euroopa Kohtu uusima kohtupraktikaga (vt 
eelkõige kohtuasja C-216/18, punktid 63–67).

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Komisjonil peaks olema võimalik 
liikmesriikides valitsevat 
õigusriigiolukorda ja ELi 
demokraatiamehhanismi pidevalt jälgida. 
Õigusriigi ja põhiõigused võiks kehtestada 
selliselt, nagu Euroopa Parlament on 
nõudnud oma 25. oktoobri 2016. aasta 
resolutsioonis1a.

_________

1a Euroopa Parlamendi 25. oktoobri 2016. 
aasta resolutsioon soovitustega 
komisjonile ELi demokraatia, õigusriigi 
põhimõtte ja põhiõiguste mehhanismi 
loomise kohta (2015/2254(INL)), ELT C 
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215, 19.6.2018, lk 162–177.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Üldistunud puuduse tuvastamine 
nõuab komisjonilt kvalitatiivset hinnangut. 
See hinnang võib põhineda teabel, mis 
pärineb kõigist kättesaadavatest allikatest 
ja tunnustatud asutustelt, sealhulgas 
Euroopa Liidu Kohtu otsustel, 
kontrollikoja aruannetel ning asjaomaste 
rahvusvaheliste organisatsioonide ja 
võrgustike, näiteks Euroopa Nõukogu 
organite ning Euroopa ülemkohtute ja 
kohtute nõukogude võrgustike järeldustel 
ja soovitustel.

(12) Üldistunud puuduse tuvastamine 
nõuab komisjonilt erapooletut, läbipaistvat 
ja kvalitatiivset hinnangut. Hinnang peaks 
põhinema teabel, mis pärineb kõigist 
kättesaadavatest allikatest ja tunnustatud 
asutustelt, sealhulgas tingimustel ja 
ajakaval, mille alusel liikmesriik võtab 
vastu, rakendab ja jõustab liidu õigustiku 
asjaomased peatükid, Euroopa Liidu 
Kohtu otsustel, kontrollikoja aruannetel, 
Euroopa Parlamendi resolutsioonidel
ning asjaomaste rahvusvaheliste 
organisatsioonide ja võrgustike, näiteks 
Euroopa Nõukogu organite ning Euroopa 
ülemkohtute ja kohtute nõukogude 
võrgustike järeldustel ja soovitustel.

(Vt muudatusettepanekut ettepaneku artikli 5 lõike 2 kohta.)

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Nende lõplike vahendite saajate ja 
toetusesaajate õiguspäraseid huve, kes 
saavad raha programmist või fondist, 
mille suhtes võetakse meetmeid, sest 
liikmesriikides esineb üldistunud puudusi 
õigusriigi toimimises, tuleb täitelikult 
kaitsta ja neid ei tohi kahjustada 
eeskirjade rikkumine, mille eest nemad ei 
vastuta. Nende meetmete kavandamisel 
peaks komisjon arvesse võtma, kuidas 
need mõjuvad lõplikele vahendite 
saajatele ja toetusesaajatele, ning 



AD\1169808ET.docx 9/23 PE627.943v02-00

ET

tähelepanelikult kontrollima, kas pärast 
seda, kui komisjon on meetmed kooskõlas 
käesoleva määrusega vastu võtnud, täidab 
liikmesriik juriidilist kohustust jätkata 
maksete tegemist. Kui liikmesriik eeskirju 
rikub, peaks komisjon andma lõplikele 
vahendite saajatele ja toetusesaajatele 
teada, millised õigused neil on.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 b) Enne meetmete soovitamist tuleks 
komisjonilt nõuda, et ta hindaks 
proportsionaalsuse ja 
mittediskrimineerimise põhimõtet 
järgides, kuidas võivad need meetmed 
mõjuda asjaomase riigi eelarvele.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Käesoleva määruse ühetaolise 
rakendamise tagamiseks ja võttes arvesse 
käesoleva määruse alusel kehtestatavate 
meetmete finantsmõju tähtsust, tuleks 
rakendusvolitused anda nõukogule, kes 
peaks tegema otsuse komisjoni ettepaneku 
põhjal. Selleks et hõlbustada liidu 
finantshuvide kaitseks vajalike otsuste 
vastuvõtmist, tuleks kasutada 
kvalifitseeritud häälteenamust nõudvat 
pöördhääletust.

(15) Käesoleva määruse ühetaolise 
rakendamise tagamiseks ja võttes arvesse 
käesoleva määruse alusel kehtestatavate 
meetmete finantsmõju tähtsust, tuleks 
komisjonile anda rakendusvolitused. 

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Arvestades seda, kuidas käesoleva 
määruse kohaselt kehtestatud meetmed 
liidu eelarvele mõjuvad, peaksid need 
jõustuma alles pärast seda, kui Euroopa 
Parlament ja nõukogu on andnud loa 
paigutada eelarvereservi summa, mis 
võrdub vastuvõetud meetmete väärtusega. 
Et liidu finantshuvide kaitsmiseks vajalike 
meetmete kohta saaks otsuse teha kiiresti, 
tuleks ümberpaigutamine lugeda 
heakskiidetuks, kui Euroopa Parlament 
ega nõukogu ei muuda ega lükka seda 
kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul 
(nõukogu puhul kvalifitseeritud 
häälteenamusega) tagasi.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Enne mis tahes meetme 
vastuvõtmise ettepaneku esitamist 
käesoleva määruse alusel peaks komisjon 
asjaomasele liikmesriigile teatama, miks ta 
arvab, et selles liikmesriigis võib esineda 
õigusriigi toimimises üldistunud puudus. 
Liikmesriigile tuleks anda võimalus esitada 
oma märkused. Komisjon ja nõukogu 
peaksid neid märkusi arvesse võtma.

(16) Enne mis tahes meetme 
vastuvõtmise ettepaneku esitamist 
käesoleva määruse alusel peaks komisjon 
asjaomasele liikmesriigile teatama, miks ta 
arvab, et selles liikmesriigis võib esineda 
õigusriigi toimimises üldistunud puudus. 
Komisjon peaks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule teatest ja selle sisust 
viivitamatult teada andma. Asjaomasele 
liikmesriigile tuleks anda võimalus esitada 
oma märkused. Komisjon peaks neid 
märkusi arvesse võtma.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Kui olukord, mis on viinud peatava 
mõjuga meetmete võtmiseni komisjon 

(17) Kui olukord, mis on viinud peatava 
mõjuga meetmete võtmiseni, on piisavalt 
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ettepaneku alusel, on piisavalt heastatud, 
peaks nõukogu need meetmed tühistama.

heastatud, peaks komisjon need meetmed 
tühistama ja saatma Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule ettepaneku 
kõnealuste meetmete eelarvereserv 
täielikult või osaliselt tühistada.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Komisjon peaks teavitama 
Euroopa Parlamenti igast käesoleva 
määruse alusel ette pandud ja vastu 
võetud meetmest,

välja jäetud

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) „õigusriik“ – Euroopa Liidu 
lepingu artiklis 2 osutatud liidu väärtus, 
mis hõlmab järgmisi põhimõtteid: 
seaduslikkus, mis tähendab seaduste 
kehtestamise läbipaistvat, 
aruandekohustuslikku, demokraatlikku ja 
pluralistlikku protsessi; õiguskindlus; 
täidesaatva võimu omavoli keelamine; 
sõltumatute kohtute pakutav tõhus kohtulik 
kaitse, sealhulgas põhiõiguste kohtulik 
kaitse; ning võimude lahusus ja võrdsus 
seaduse ees;

(a) „õigusriik“ – riik, mis põhineb 
Euroopa Liidu lepingu artiklis 2 osutatud 
liidu väärtustel ja liidu liikmesuse 
kriteeriumidel, millele on osutatud selle 
lepingu artiklis 49; see hõlmab järgmisi 
põhimõtteid: seaduslikkus, mis tähendab 
seaduste kehtestamise läbipaistvat, 
aruandekohustuslikku, demokraatlikku ja 
pluralistlikku protsessi; õiguskindlus; 
täidesaatva võimu omavoli keelamine; 
sõltumatute ja erapooletute kohtute 
pakutav tõhus kohtulik kaitse, sealhulgas 
põhiõiguste kohtulik kaitse; ning võimude 
lahusus ja võrdsus seaduse ees;

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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Artikkel 2 a

Järelevalve

Komisjon jälgib ja hindab pidevalt, kas 
liidu õigusakte rakendatakse korrektselt 
ja õigusriiginõue on täidetud.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Meetmed Liidu eelarve kaitsmise tingimused

(Vt muudatusettepanekuid ettepaneku artiklite 3, 4 ja 5 kohta.)

Selgitus

Artikli pealkiri tuleks viia vastavusse selle tegeliku sisuga.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) tõhus ja õigeaegne koostöö 
Euroopa Pettustevastase Ameti ja Euroopa 
Prokuratuuriga nende uurimiste või 
süüdistuste esitamise raames vastavalt 
nende asjaomastele õigusaktidele ja 
lojaalse koostöö põhimõttele.

(f) tõhus ja õigeaegne koostöö 
Euroopa Pettustevastase Ameti ja, kui 
asjaomane liikmesriik selles osaleb, siis
Euroopa Prokuratuuriga nende uurimiste 
või süüdistuste esitamise raames vastavalt 
nende asjaomastele õigusaktidele ja 
lojaalse koostöö põhimõttele.

Selgitus

Kõik liikmesriigid Euroopa Prokuratuuri koostöös ei osale.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 3 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) liikmesriigi liidu liikmesusega 
seotud kohustuste täitmise võime, sh liidu 
õigustikku kuuluvate eeskirjade, normide 
ja meetmete tõhusa rakendamise võime 
ohustamine.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Meetmete sisu Liidu eelarve kaitsmise meetmed

(Vt muudatusettepanekuid ettepaneku artiklite 3, 4 ja 5 kohta.)

Selgitus

Artikli pealkiri tuleks viia vastavusse selle tegeliku sisuga. 

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ühe järgneva asjakohase meetme 
või mitu sellist meedet võib vastu võtta,

1. Kui artikli 3 tingimused on 
täidetud, võib vastu võtta ühe või mitu 
järgmistest meetmetest,

(Vt muudatusettepanekuid ettepaneku artiklite 3 ja 5 kohta.)

Selgitus

Soovitatakse täpsemat sõnastust.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a – alapunkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(2 a) vajaduse korral eelarve kaudse 
täitmise peatamine ja selle asemel otsese 
täitmise alustamine.

Selgitus

Muudatusettepanekuga soovitakse liidu eelarve kaitsmiseks pakkuda lisameede.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui meetmete vastuvõtmise otsuses 
ei ole sätestatud teisiti, ei mõjuta
asjakohaste meetmete kehtestamine lõike 
1 punktis a osutatud valitsemissektori 
üksuste või lõike 1 punktis b osutatud 
liikmesriikide kohustust rakendada 
meetmega hõlmatud programmi või fondi, 
iseäranis kohustust teha makseid lõplikele 
vahendite või toetuste saajatele.

2. Lõikes 1 osutatud meetmete 
kehtestamine ei mõjuta lõike 1 punktis a 
osutatud valitsemissektori üksuste või lõike 
1 punktis b osutatud liikmesriikide 
kohustust rakendada meetmega hõlmatud 
programmi või fondi, iseäranis kohustust 
teha makseid lõplikele vahendite või 
toetuste saajatele. Komisjon jälgib, kas 
lõplike vahendite või toetusesaajate 
seaduslikke õigusi austatakse. Kui 
komisjon leiab tõendeid selle kohta, et 
liikmesriik ei täida kohustust tagada 
maksed ja kaitsta lõplike vahendite 
saajate või toetusesaajate õiguspäraseid 
huve, võtab ta asjakohased meetmed, et 
aidata vahendite saajatel või 
toetusesaajatel nõudeid täitmisele 
pöörata. Määruse (EL, Euratom) nr 
XXXX (ühissätete määruse) artikli 68 
lõike 1 punkti b ei kohaldata.

(Vt muudatusettepanekuid ettepaneku artiklite 3 ja 5 kohta.)

Selgitus

Oma 14. märtsi 2018. aasta resolutsioonis järgmise mitmeaastase finantsraamistiku kohta 
hoiatas parlament, et „liidu eelarvevahendite lõplikke saajaid ei tohi mõjutada rikkumised, 
mille eest nemad vastutavad ei ole“ (vt punkt 119). Seepärast ei tohiks kõnealuse juhtumi 
puhul kavandatava ühissätete määruse (COM(2018) 375) artikli 68 lõike 1 punkti b 
kohaldada, sest selles kohustatakse riiklikku ametiasutust tagama makse tegemine 
toetusesaajale ainult siis, kui rahalised vahendid on olemas.
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Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Võetud meetmed peavad olema 
proportsionaalsed õigusriigi toimimises 
esineva üldistunud puuduse laadi, 
raskusastme ja ulatusega. Meetmed peaksid 
olema võimalikult suurel määral suunatud 
puuduse tõttu kahjustunud või 
potentsiaalselt kahjustunud liidu 
meetmetele.

3. Võetud meetmed peavad olema 
proportsionaalsed õigusriigi toimimises 
esineva üldistunud puuduse laadi, 
raskusastme, kestuse ja ulatusega. 
Meetmed peaksid olema võimalikult suurel 
määral suunatud puuduse tõttu kahjustunud 
või potentsiaalselt kahjustunud liidu 
meetmetele.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui komisjon leiab, et tal on 
piisavalt alust arvata, et artiklis 3 sätestatud 
tingimused on täidetud, saadab ta 
asjaomasele liikmesriigile kirjaliku teate, 
milles on esitatud komisjoni arvamuse 
aluseks olevad põhjused.

1. Kui komisjonil on piisavalt alust 
arvata, et artiklis 3 sätestatud tingimused 
on täidetud, saadab ta asjaomasele 
liikmesriigile kirjaliku teate, milles on 
esitatud komisjoni arvamuse aluseks 
olevad põhjused. Komisjon annab 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule igast 
sellisest teatest ning selle sisust 
viivitamata teada.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võib võtta arvesse kogu 
asjakohast teavet, sealhulgas Euroopa 
Liidu Kohtu otsuseid, kontrollikoja 
aruandeid ning asjaomaste rahvusvaheliste 
organisatsioonide järeldusi ja soovitusi.

2. Enne lõike 1 kohase kirjaliku teate 
saatmist võtab komisjon arvesse kogu 
asjakohast teavet, sealhulgas tingimusi ja 
ajakava, mille alusel liikmesriik võtab 
vastu, rakendab ja jõustab liidu õigustiku 
asjaomased peatükid, võimaluse korral 
Euroopa Liidu Kohtu otsuseid, 
kontrollikoja aruandeid ja Euroopa 
Parlamendi resolutsioone. Samuti võtab 
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ta arvesse asjaomaste rahvusvaheliste 
organisatsioonide järeldusi ja soovitusi, 
eelkõige:

i) Veneetsia komisjoni õigusriigi 
kontrollnimekirja,

ii) Euroopa Nõukogu soovitust 
CM/Rec (2010) 12 „Kohtunikud: 
sõltumatus, tulemuslikkus ja kohustused“,

iii) Veneetsia komisjoni 
kohtusüsteemi sõltumatust käsitleva 
aruande I osa: Kohtunike sõltumatus 
(CDL-AD(2010)004), 

iv) Veneetsia komisjoni aruande II 
osa: Riigiprokuratuur (CDL-
AD(2010)040), ning

v) riikide korruptsioonivastase 
ühenduse (GRECO) asjassepuutuvaid 
hindamis- ja vastavusaruandeid.

Selgitus

Võimalike suunavate allikate selgem määratlemine võiks suurendada kavandatava 
mehhanismi läbipaistvust, jälgitavust ja auditeeritavust ning samuti õiguskindlust ja 
vähendada komisjonile antavate volituste meelevaldsust. 

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Asjaomane liikmesriik edastab 
kogu nõutava teabe ja võib esitada märkusi 
komisjoni määratud tähtaja jooksul, mis ei 
tohi olla lühem kui 1 kuu alates komisjoni 
arvamuse teatavakstegemisest. Oma 
märkustes võib liikmesriik teha ettepaneku 
võtta parandusmeetmeid.

4. Asjaomane liikmesriik edastab 
kogu nõutava teabe ja võib esitada märkusi 
komisjoni määratud tähtaja jooksul, mis ei 
tohi olla lühem kui üks kuu ega pikem kui 
kolm kuud alates komisjoni arvamuse 
teatavakstegemisest. Oma märkustes võib 
liikmesriik teha ettepaneku võtta 
parandusmeetmeid.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Otsustades selle üle, kas esitada 
ettepanek asjakohaste meetmete võtmise 
otsuse kohta, võtab komisjon arvesse 
saadud teavet, asjaomase liikmesriigi 
esitatud märkusi ja ette pandud 
parandusmeetmete piisavust.

5. Otsustades selle üle, kas võtta vastu
asjakohaste meetmete võtmise otsus, võtab 
komisjon arvesse saadud teavet, asjaomase 
liikmesriigi esitatud märkusi ja ette pandud 
parandusmeetmete piisavust.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui komisjon leiab, et üldistunud 
puudus õigusriigi toimimises on tuvastatud, 
esitab ta nõukogule ettepaneku 
asjakohaseid meetmeid käsitleva
rakendusakti kohta.

6. Kui komisjon leiab, et üldistunud 
puudus õigusriigi toimimises on tuvastatud, 
võtab ta artiklis 4 osutatud meetmete 
kohta otsuse vastu rakendusakti abil.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Samal ajal kui komisjon võtab 
otsuse vastu, esitab ta Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule ettepaneku 
paigutada eelarvereservi summa, mis 
võrdub vastuvõetud meetmete väärtusega. 
Erandina finantsmääruse artikli 31 
lõigetest 4 ja 6 arutavad Euroopa 
Parlament ja nõukogu ümberpaigutamise 
kohta tehtud ettepanekut nelja nädala 
jooksul alates sellest, kui mõlemad 
institutsioonid on selle kätte saanud. 
Ümberpaigutusettepanek loetakse 
heakskiidetuks, kui Euroopa Parlament 
seda antud häälte enamusega või kui 
nõukogu seda kvalifitseeritud 
häälteenamusega ei muuda ega tagasi ei 
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lükka. Otsus jõustub juhul, kui ei 
Euroopa Parlament ega ka nõukogu ei 
lükka ümberpaigutusettepanekut 
nimetatud ajavahemiku jooksul tagasi. 
Juhul kui Euroopa Parlament või 
nõukogu ümberpaigutusettepanekut 
muudab, kohaldatakse finantsmääruse 
artikli 31 lõiget 8.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 b. Komisjon tagab lõike 6 kohaselt 
esitatud ettepanekus, et meetmest 
mõjutatud programmist või fondist lõplike 
vahendite või toetuse saajate õigustatud 
huvid oleksid täielikult kaitstud. Komisjon 
hindab ka seda, kuidas võib liidu eelarvest 
eraldatud rahasummade vähendamine 
asjaomase liikmesriigi eelarvele mõjuda, 
võttes arvesse proportsionaalsuse ja 
mittediskrimineerimise põhimõtet.

(Vt muudatusettepanekuid ettepaneku artiklite 3 ja 4 kohta.)

Selgitus

Oma 14. märtsi 2018. aasta resolutsioonis järgmise mitmeaastase finantsraamistiku kohta 
märkis parlament, et „liidu eelarvevahendite lõplikke saajaid ei tohi mõjutada rikkumised, 
mille eest nemad vastutavad ei ole“, et „liidu eelarve ei ole õige vahend Euroopa Liidu 
lepingu artiklis 2 sätestatud väärtuste mittejärgimise eest karistamiseks“ ning et „võimalikud 
rahatrahvid tuleks liikmesriigile määrata eelarve täitmise menetlusest eraldiseisvalt“ (vt 
punkt 119).

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Otsus loetakse nõukogu poolt 
vastuvõetuks juhul, kui nõukogu ei ole 
kvalifitseeritud häälteenamusega 

välja jäetud
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otsustanud komisjoni ettepanekut tagasi 
lükata ühe kuu jooksul pärast selle 
vastuvõtmist komisjonis.

(Vt muudatusettepanekut ettepaneku põhjenduse 15 kohta.)

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Nõukogu võib kvalifitseeritud 
häälteenamusega komisjoni ettepanekut 
muuta ja muudetud teksti nõukogu 
otsusena vastu võtta.

välja jäetud

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Asjaomane liikmesriik võib igal 
ajal esitada komisjonile tõendeid selle 
kohta, et üldistunud puudus õigusriigi 
toimimises on kõrvaldatud või olemast 
lakanud.

1. Asjaomane liikmesriik võib igal 
ajal esitada komisjonile tõendeid selle 
kohta, et üldistunud puudus õigusriigi 
toimimises on piisavalt kõrvaldatud või 
olemast lakanud.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon hindab olukorda asjaomases
liikmesriigis. Juhul kui üldistunud 
puudused õigusriigi toimimises, mis olid 
asjakohaste meetmete vastuvõtmise 
aluseks, on täielikult või osaliselt olemast 
lakanud, esitab komisjon nõukogule 
ettepaneku võtta vastu otsus nende 
meetmete täieliku või osalise tühistamise 
kohta. Kohaldatakse artikli 5 lõigetes 2, 4, 

Komisjon hindab asjaomase liikmesriigi 
taotlusel või omal algatusel olukorda 
kõnealuses liikmesriigis. Juhul kui 
üldistunud puudused õigusriigi toimimises, 
mis olid asjaomaste meetmete 
vastuvõtmise aluseks, on täielikult või 
osaliselt olemast lakanud, võtab komisjon 
vastu otsuse nende meetmete täieliku või 
osalise tühistamise kohta. Samal ajal 
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5, 6 ja 7 sätestatud menetlust. esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule ettepaneku, mille kohaselt 
tuleks vastuvõetud meetmete jaoks 
eelarvereservi paigutatud summad 
täielikult või osaliselt vabastada.
Kohaldatakse artikli 5 lõigetes 2, 4, 5, 6, 6 
a ja 6 b sätestatud menetlust.

Selgitus

Komisjonil peaks olema võimalik tegutseda ka omal algatusel, mitte ainult asjaomase 
liikmesriigi taotlusel. Soovitatakse täpsemat sõnastust.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 välja jäetud

Euroopa Parlamendi teavitamine

Komisjon teavitab Euroopa Parlamenti 
viivitamata kõigist artiklite 4 ja 5 alusel 
ette pandud või vastu võetud meetmetest.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 a

Aruandlus

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule hiljemalt viis aastat pärast 
käesoleva määruse jõustumist aruande 
määruse kohaldamise, eelkõige võetud 
meetmete tõhususe kohta.

Aruandele lisatakse vajaduse korral 
asjakohased ettepanekud.

Muudatusettepanek 38
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas. Seda kohaldatakse alates 
1. jaanuarist 2021.

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas.
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