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MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil võtta arvesse järgmisi 
muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Tolliliit on üks Euroopa Liidu 
nurgakive, sest EL on maailma suurimaid 
kaubandusliite ning tolliliitu on vaja, et 
ühtne turg toimiks nii ELi äriühingute 
kui ka kodanike huvides tõrgeteta. Oma 
14. märtsi 2018. aasta resolutsioonis 
väljendas Euroopa Parlament tõsist muret 
tollipettuste pärast, sest nende tõttu on 
suur summa tulu liidu eelarvesse 
laekumata jäänud. Euroopa Parlament 
tuletas meelde, et Euroopa saab 
tugevamaks ja sihikindlamaks ainult siis, 
kui talle eraldatakse rohkem raha, ja 
nõudis seetõttu, et tagataks pidev toetus 
senisele poliitikale, suurendataks liidu 
juhtprogrammidele eraldatavaid 
vahendeid ja uute ülesannete jaoks 
eraldataks uued rahasummad.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Selleks et tagada käesoleva 
määruse kohase tööprogrammi 
ühetaolised rakendamistingimused, tuleks 
komisjonile anda rakendamisvolitused. 
Neid volitusi tuleks teostada kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) nr 182/201127.

välja jäetud



PE626.954v02-00 4/12 AD\1168012ET.docx

ET

__________________

27 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) 
nr 182/2011, millega kehtestatakse 
eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Selleks et asjakohaselt reageerida 
poliitiliste prioriteetide, ohtude ja 
tehnoloogiate muutumisele, tuleks 
komisjonile anda volitused võtta kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 
290 vastu õigusakte küsimustes, mis 
puudutavad rahastamisvahendi raames 
rahastatavate meetmete korral tehtava 
tollikontrolli eesmärkide muutmist ja 
programmi erieesmärkide saavutamise 
mõõtmist võimaldavate näitajate loetelu 
muutmist. On eriti oluline, et komisjon 
korraldaks oma ettevalmistava töö käigus 
asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 
ekspertide tasandil, ja et kõnealused 
konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. 
aprill 2016 institutsioonidevahelise parema 
õigusloome kokkuleppes sätestatud 
põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises 
võrdne osalemine, saavad Euroopa 
Parlament ja nõukogu kõik dokumendid 
liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning 
nende ekspertidel on pidev juurdepääs 
komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, 
kus arutatakse delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamist.

(22) Selleks et asjakohaselt reageerida 
poliitiliste prioriteetide, ohtude ja 
tehnoloogiate muutumisele, tuleks 
komisjonile anda volitused võtta kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 
290 vastu õigusakte küsimustes, mis 
puudutavad tööprogrammide vastuvõtmist, 
rahastamisvahendi raames rahastatavate 
meetmete korral tehtava tollikontrolli 
eesmärkide muutmist ja programmi 
erieesmärkide saavutamise mõõtmist 
võimaldavate näitajate loetelu muutmist. 
On eriti oluline, et komisjon korraldaks 
oma ettevalmistava töö käigus 
asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 
ekspertide tasandil, ja et kõnealused 
konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. 
aprill 2016 institutsioonidevahelise parema 
õigusloome kokkuleppes sätestatud 
põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises 
võrdne osalemine, saavad Euroopa 
Parlament ja nõukogu kõik dokumendid 
liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning 
nende ekspertidel on pidev juurdepääs 
komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, 
kus arutatakse delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamist.
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Käesoleva määruse suhtes 
kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu poolt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 322 põhjal vastu võetud 
horisontaalseid finantseeskirju. Need 
eeskirjad on sätestatud finantsmääruses 
ning nendega on ette nähtud eelkõige 
eelarve koostamise ja täitmise eeskirjad, 
sealhulgas eeskirjad toetuste, hangete, 
auhindade ja kaudse rahastamise kohta 
ning ette nähtud eelarvevahendite 
käsutajate vastutuse kontroll. ELi 
toimimise lepingu artikli 322 kohaselt 
vastu võetud eeskirjades on käsitletud ka 
liidu eelarve kaitsmist juhul, kui 
liikmesriikides esineb üldisi puudusi 
õigusriigi toimimises, sest õigusriigi 
põhimõtte austamine on usaldusväärse 
finantsjuhtimise ja tulemusliku ELi-poolse 
rahastamise oluline eeltingimus.

(24) Käesoleva määruse suhtes 
kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu poolt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 322 põhjal vastu võetud 
horisontaalseid finantseeskirju. Need 
eeskirjad on sätestatud finantsmääruses 
ning nendega on ette nähtud eelkõige 
eelarve koostamise ja täitmise eeskirjad, 
sealhulgas eeskirjad toetuste, hangete, 
auhindade ja kaudse rahastamise kohta 
ning ette nähtud eelarvevahendite 
käsutajate vastutuse kontroll. ELi 
toimimise lepingu artikli 322 kohaselt 
vastu võetud eeskirjades on käsitletud ka 
liidu eelarve kaitsmist juhul, kui 
liikmesriikides esineb üldisi puudusi 
õigusriigi toimimises, sest õigusriigi 
põhimõtte austamine on usaldusväärse 
finantsjuhtimise ja tulemusliku ELi-poolse 
rahastamise oluline eeltingimus. Sellest 
rahastamisvahendist raha eraldamisel 
tuleks järgida läbipaistvuse, 
proportsionaalsuse, võrdse kohtlemise ja 
mittediskrimineerimise põhimõtet.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Käesoleva määrusega ette nähtud 
rahastamisliikide ja eelarve täitmise viiside 
valikul tuleks lähtuda nende võimest 
saavutada meetmete erieesmärki ja 
tulemusi, võttes eelkõige arvesse 
kontrollidega seotud kulusid, 
halduskoormust ja eeldatavat nõuete 
täitmata jätmisega seotud riski. See peaks 
hõlmama kindlasummaliste maksete, 

(25) Käesoleva määrusega ette nähtud 
rahastamisliikide ja eelarve täitmise viiside 
valikul tuleks lähtuda nende võimest 
saavutada meetmete erieesmärki ja 
tulemusi, võttes eelkõige arvesse 
kontrollidega seotud kulusid, 
halduskoormust ja eeldatavat nõuete 
täitmata jätmisega seotud riski. See peaks 
hõlmama kindlasummaliste maksete, 
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kindlamääraliste maksete ja ühikuhindade 
kasutamise kaalumist ning finantsmääruse 
artikli 125 lõike 1 kohaste kuludega 
mitteseotud rahastamisvahendite 
kasutamist.

kindlamääraliste maksete ja ühikuhindade 
kasutamise kaalumist ning finantsmääruse 
artikli 125 lõike 1 kohaste kuludega 
mitteseotud rahastamisvahendite 
kasutamist. Rahastamisvahendi 
eesmärkide saavutamisel peaks 
juhtpõhimõtteks olema rakendamise ja 
kulutuste kvaliteedi parandamine ning 
rahaliste vahendite optimaalne 
kasutamine.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 a) Arvestades, kui kiireloomuline 
ülesanne on võidelda kliimamuutuste 
vastu kooskõlas liidu kohustusega 
rakendada Pariisi kliimakokkulepet ja 
olla esirinnas ÜRO kestliku arengu 
eesmärkide, sealhulgas soolise 
võrdõiguslikkuse saavutamisel, aitab fond 
kliimameetmeid peavoolustada ja 
saavutada üldist eesmärki, mille kohaselt 
tuleb kliimaeesmärkide täitmiseks 
eraldada mitmeaastase finantsraamistiku 
perioodil 2021–2027 vähemalt 25 % ning 
võimalikult kiiresti ja hiljemalt 
2027. aastaks 30 % liidu 
eelarvekulutustest. Fondi ettevalmistamise 
ja rakendamise ajal tehakse kindlaks 
asjakohased meetmed ning neid 
hinnatakse uuesti vastavate hindamiste ja 
läbivaatamiste käigus.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Rahastamisvahendi rakendamise 1. Rahastamisvahendi rakendamise 
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rahastamispakett aastatel 2021–2027 on 
jooksevhindades 1 300 000 000 eurot.

rahastamispakett aastatel 2021–2027 on 
2018. aasta hindades 1 149 175 000 eurot 
(jooksevhindades 1 300 000 000 eurot).

Selgitus

Kooskõlas Euroopa Parlamendi 14. märtsi ja 30. mai resolutsioonidega (järgmise 
mitmeaastase finantsraamistiku kohta) tehakse ettepanek rahastamispaketi muutmiseks. 
Aluseks on võetud programmide kaupa tehtud esialgne tehniline jaotus, mida võidakse veel 
muuta. Seejuures tuleb aga järgida nimetatud resolutsioonides sõnastatud Euroopa 
Parlamendi üldist seisukohta ja võtta arvesse, et kogusumma moodustab ELi 27 riigi 
kogurahvatulust 1,3 %.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võtab tööprogrammid
vastu rakendusaktiga. Rakendusakt 
võetakse vastu kooskõlas artiklis 15 
osutatud kontrollimenetlusega.

2. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 14 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega muudetakse 
tööprogrammide vastuvõtmiseks II a lisa.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Rahastamisvahendi vahehindamine 
toimub siis, kui rahastamisvahendi 
rakendamise kohta on saanud 
kättesaadavaks piisavalt teavet, ent mitte 
hiljem kui neli aastat pärast 
rahastamisvahendi rakendamise algust.

2. Rahastamisvahendi vahehindamine 
toimub siis, kui rahastamisvahendi 
rakendamise kohta on saanud 
kättesaadavaks piisavalt teavet, ent mitte 
hiljem kui kaks aastat pärast 
rahastamisvahendi rakendamise algust.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Rahastamisvahendi rakendamise 
lõpul, ent mitte hiljem kui neli aastat pärast 
artiklis 1 nimetatud ajavahemikku teeb 
komisjon rahastamisvahendi 
lõpphindamise.

3. Rahastamisvahendi rakendamise 
lõpul, ent mitte hiljem kui kaks aastat 
pärast artiklis 1 nimetatud ajavahemikku 
teeb komisjon rahastamisvahendi 
lõpphindamise.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 6 lõikes 3 ja artikli 12 
lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte antakse komisjonile 
kuni 31. detsembrini 2028.

2. Artikli 6 lõikes 3, artikli 11 lõikes 2
ja artikli 12 lõikes 2 osutatud õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile kuni 31. detsembrini 2028.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Parlament või nõukogu 
võib artikli 6 lõikes 3 ja artikli 12 lõikes 2 
osutatud volituste delegeerimise igal ajal 
tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega 
lõpetatakse otsuses nimetatud volituste 
delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas või otsuses nimetatud 
hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba 
jõustunud delegeeritud õigusaktide 
kehtivust.

3. Euroopa Parlament või nõukogu 
võib artikli 6 lõikes 3, artikli 11 lõikes 2 ja 
artikli 12 lõikes 2 osutatud volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses 
nimetatud volituste delegeerimine. Otsus 
jõustub järgmisel päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See 
ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Artikli 6 lõike 3 ja artikli 12 lõike 2 
alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt 
jõustub üksnes juhul, kui Euroopa 
Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu 
jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
esitanud selle suhtes vastuväiteid või kui 
Euroopa Parlament ja nõukogu on enne 
selle tähtaja möödumist komisjonile 
teatanud, et nad ei esita vastuväiteid. 
Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

6. Artikli 6 lõike 3, artikli 11 lõike 
2 ja artikli 12 lõike 2 alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 
kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 
kahe kuu jooksul pärast õigusakti 
teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule esitanud selle suhtes 
vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja 
nõukogu on enne selle tähtaja möödumist 
komisjonile teatanud, et nad ei esita 
vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või 
nõukogu algatusel pikendatakse seda 
tähtaega kahe kuu võrra.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15 välja jäetud

Komiteemenetlus

1. Komisjoni abistab määruse (EL) 
[2018/XXX]38 artiklis 18 osutatud 
tolliprogrammi komitee.

2. Käesolevale lõikele viitamisel 
kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 
artiklit 5.

__________________

38 COM(2018)442.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liidu rahaliste vahendite saajad 
tunnistavad liidu rahaliste vahendite 
päritolu ja tagavad selle nähtavuse (eriti 

1. Liidu rahaliste vahendite saajad 
tunnistavad liidu rahaliste vahendite 
päritolu ja tagavad selle nähtavuse (eriti 
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meetmeid ja nende tulemusi reklaamides), 
andes eri sihtrühmadele, sealhulgas 
meediale ja üldsusele selle kohta sidusat, 
tulemuslikku ja proportsionaalset suunatud 
teavet.

meetmeid ja nende tulemusi reklaamides), 
andes eri sihtrühmadele, sealhulgas 
meediale ja üldsusele selle kohta sidusat, 
tulemuslikku ja proportsionaalset suunatud 
teavet, tuues seega esile liidu antava 
lisaväärtuse ja aidates komisjoni andmete 
kogumisel, et suurendada eelarve 
läbipaistvust.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
II a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II a lisa

Tööprogrammid
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