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MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil võtta arvesse järgmisi 
muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Liikmesriikide õigus- ja 
haldussüsteemide mitmekesisust tuleb 
piisavalt käsitleda, et võidelda 
õigusnormide rikkumiste ja pettusega. 
Õigusnormide rikkumiste arvu kõikumine 
võib olla seotud mitmeaastase 
programmitöö tsüklite edenemisega ning 
hilinemisega aruannete esitamisel. Kõik 
see nõuab ühtse süsteemi loomist 
võrreldavate andmete kogumiseks 
liikmesriikide õigusnormide rikkumiste ja 
pettusejuhtumite kohta, et ühtlustada 
aruandlust ning tagada edastatud 
andmete kvaliteet ja võrreldavus.

Selgitus

Euroopa Parlamendi 3. mai 2018. aasta resolutsioon ELi finantshuvide kaitset ja 
pettustevastast võitlust käsitleva 2016. aasta aruande kohta. Kättesaadav aadressil 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-
0196&language=ET&ring=A8-2018-0135

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 b) Komisjoni ja OLAFi 
ennetustegevus on vaieldamatu 
tähtsusega, samuti on seda varajase 
avastamise ja kõrvalejätmise süsteemi ja 
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pettustevastase infosüsteemi rakendamise 
tõhustamine ning riiklike pettusevastaste 
strateegiate väljatöötamise lõpuleviimine. 
Neist nõudmistest tuleneb vajadus töötada 
välja raamistik, mille eesmärk on 
digiteerida kogu ELi poliitikameetmete 
rakendamise protsess (konkursikutsed, 
taotlemine, hindamine, rakendamine, 
maksed) ja mida hakkavad kohaldama 
kõik liikmesriigid.

Selgitus

Euroopa Parlamendi 3. mai 2018. aasta resolutsioon ELi finantshuvide kaitset ja 
pettustevastast võitlust käsitleva 2016. aasta aruande kohta. Kättesaadav aadressil 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-
0196&language=ET&ring=A8-2018-0135

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Toetust, mida liit annab liidu 
finantshuvide kaitse valdkonnas, 
eeskirjade eiramisest teatamise ning 
vastastikuse haldusabi ja koostöö jaoks 
tolli ja põllumajandusküsimustes, tuleks 
ühtlustada ja koondada ühe programmi, 
nimelt ELi pettustevastase võitluse 
programmi (edaspidi „programm“) alla, et 
suurendada koostoimet ja eelarvealast 
paindlikkust ning lihtsustada haldamist.

(6) Liidu toetus liidu finantshuvide
kaitse, eeskirjade eiramisest teatamise ning 
tolli- ja põllumajandusküsimustes aset 
leidva vastastikuse haldusabi ja -koostöö 
valdkondades tuleks ühtlustada ja 
koondada ühe programmi, nimelt ELi 
pettustevastase võitluse programmi 
(edaspidi „programm“) alla, et suurendada 
koostoimet ja eelarvealast paindlikkust 
ning lihtsustada haldamist. Lisaks 
uuritakse dubleerimise ärahoidmist ja 
koostoimete loomist ELi pettustevastase 
võitluse programmi ja muude asjakohaste 
programmide vahel, näiteks justiits-, tolli-
ja siseasjade valdkonnas, iga-aastaste 
tööprogrammide ettevalmistamise raames.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Käesolevas määruses kohaldatakse 
horisontaalseid finantseeskirju, mille 
Euroopa Parlament ja nõukogu on võtnud 
vastu Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 322 alusel. Need eeskirjad on 
sätestatud finantsmääruses ja nendega 
määratakse eelkõige kindlaks 
eelarvestamise ja eelarve täitmise kord 
toetuste, hangete, auhindade ja eelarve 
kaudse täitmise kaudu, ning sätestatakse 
finantsjuhtimises osalejate vastutuse 
kontrollimine. Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 322 alusel vastuvõetud 
eeskirjad puudutavad ka liidu eelarve 
kaitsmist juhtudel, kui on tegemist 
üldistunud puudustega õigusriigi 
toimimises, sest õigusriigi põhimõtete 
järgimine on usaldusväärse 
finantsjuhtimise ja tulemusliku ELi-poolse 
rahastamise oluline eeltingimus.

(10) Käesolevas määruses kohaldatakse 
horisontaalseid finantseeskirju, mille 
Euroopa Parlament ja nõukogu on võtnud 
vastu Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 322 alusel. Need eeskirjad on 
sätestatud finantsmääruses ja nendega 
määratakse eelkõige kindlaks 
eelarvestamise ja eelarve täitmise kord 
toetuste, hangete, auhindade ja eelarve 
kaudse täitmise kaudu, ning sätestatakse 
finantsjuhtimises osalejate vastutuse 
kontrollimine. Lepingute suhtes, mida 
rahastatakse ELi pettustevastase võitluse 
programmi raames täielikult või osaliselt 
ELi eelarvest, kohaldatakse seetõttu muu 
hulgas läbipaistvuse, proportsionaalsuse, 
võrdse kohtlemise ja 
mittediskrimineerimise põhimõtteid, 
samas kui toetuste suhtes kohaldatakse 
lisaks kaasrahastamise, toetuste 
mittekumuleerumise ja kahekordse 
rahastamise keelu, tagasiulatuva jõu 
puudumise ja kasumi taotlemise keelu 
põhimõtteid. Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 322 alusel vastuvõetud 
eeskirjad puudutavad ka liidu eelarve 
kaitsmist juhtudel, kui on tegemist 
üldistunud puudustega õigusriigi 
toimimises, sest õigusriigi põhimõtete 
järgimine on usaldusväärse 
finantsjuhtimise ja tulemusliku ELi-poolse 
rahastamise oluline eeltingimus.

Selgitus

Vt finantsreeglite art 160 lg 1 (hangete ja kontsessioonide suhtes kohaldatavad põhimõtted) ja 
art 188 (toetuste suhtes kohaldatavad põhimõtted).

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 Artikkel 3

Eelarve Eelarve

1. Programmi rakendamise 
rahastamispakett aastatel 2021–2027 on 
jooksevhindades 181,207 miljonit eurot.

1. Programmi rakendamise 
rahastamispakett aastatel 2021–2027 on
322 000 000 eurot 2018. aasta hindades 
(363 000 000 eurot jooksevhindades).

2. Lõikes 1 esitatud summa 
soovituslik jaotus on järgmine:

2. Lõikes 1 esitatud summa 
soovituslik jaotus on järgmine:

(a) 114,207 miljonit eurot artikli 2 
lõike 2 punktis a osutatud eesmärgile;

(a) 203 000 000 eurot 2018. aasta 
hindades (229 000 000 eurot 
jooksevhindades) artikli 2 lõike 2 punktis a 
osutatud eesmärgile;

(b) 7 miljonit eurot artikli 2 lõike 2 
punktis b osutatud eesmärgile;

(b) 12 000 000 eurot 2018. aasta 
hindades (14 000 000 eurot 
jooksevhindades) artikli 2 lõike 2 punktis b 
osutatud eesmärgile;

(c) 60 miljonit eurot artikli 2 lõike 2 
punktis c osutatud eesmärgile;

(c) 107 000 000 eurot 2018. aasta 
hindades (120 000 000 eurot 
jooksevhindades) artikli 2 lõike 2 punktis c 
osutatud eesmärgile.

3. Lõikes 1 osutatud summat võib 
kasutada ka programmi rakendamise 
tehnilise ja haldusabi kulude ning 
ettevalmistus-, järelevalve-, kontrolli-, 
auditi- ja hindamismeetmete kulude 
katteks, sealhulgas institutsioonidesiseste 
infotehnoloogiasüsteemide kulude katteks.

3. Lõikes 1 osutatud summat võib 
kasutada ka programmi rakendamise 
tehnilise ja haldusabi kulude ning 
ettevalmistus-, järelevalve-, kontrolli-, 
auditi- ja hindamismeetmete kulude 
katteks, sealhulgas institutsioonidesiseste 
infotehnoloogiasüsteemide kulude katteks.
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