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MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekontrollikomisjon esitab vastutavale regionaalarengukomisjonile järgmised 
muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Projekte valides tuleb lähtuda 
soovitud tulemustest. Selleks peaksid 
liikmesriigid rahastamistaotlusi võrdlema 
ja vastavate projektis sisalduvate näitajate 
alusel tulemusi hindama. Projektide valik 
peaks põhinema taotluste otsesel 
võrdlemisel, mitte põhimõttel „kes ees, see 
mees“.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Liidu rahastamispoliitika ja liidu 
majanduse juhtimise vahelist seost 
tagavaid mehhanisme tuleks jätkuvalt 
täiustada, võimaldades komisjonil teha 
nõukogule, kui liikmesriik ei võta 
majanduse juhtimise protsessis 
tulemuslikke meetmeid, ettepanek peatada 
osa või kõik selle liikmesriigi 
programmidele ettenähtud 
kulukohustustest. Tagamaks ühetaoline 
rakendamine, ning arvestades võetavate 
meetmete olulist finantsmõju, tuleks 
rakendamisvolitused anda nõukogule, kes 
peaks toimima komisjoni ettepaneku 
alusel. Et lihtsustada otsuste tegemist, mida 
on vaja tulemusliku tegutsemise 
tagamiseks majanduse juhtimise protsessis, 

(20) Liidu rahastamispoliitika ja liidu 
majanduse juhtimise vahelist seost 
tagavaid mehhanisme tuleks jätkuvalt 
täiustada, võimaldades komisjonil teha 
nõukogule, kui liikmesriik ei võta 
majanduse juhtimise protsessis 
tulemuslikke meetmeid, ettepanek peatada 
osa või kõik selle liikmesriigi 
programmidele ettenähtud 
kulukohustustest. Tagamaks ühetaolise 
rakendamise ning arvestades võetavate 
meetmete olulist finantsmõju, tuleks 
rakendamisvolitused anda nõukogule, kes 
peaks toimima komisjoni ettepaneku alusel
ja pärast Euroopa Parlamendiga 
konsulteerimist. Et lihtsustada otsuste 
tegemist, mida on vaja tulemusliku 
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tuleks kasutada kvalifitseeritud 
häälteenamust nõudvat pöördhääletust.

tegutsemise tagamiseks majanduse 
juhtimise protsessis, tuleks kasutada 
kvalifitseeritud häälteenamust nõudvat 
pöördhääletust.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Liikmesriigid peaksid moodustama 
programmide tulemuslikkuse seireks 
seirekomisjonid. ERFi, ESF+i ja 
Ühtekuuluvusfondi iga-aastased 
rakendamisaruanded tuleks asendada iga-
aastase struktureeritud poliitilise 
dialoogiga, mis põhineb liikmesriigi 
esitatud uusimal teabel ja andmetel 
programmi rakendamise kohta.

(27) Liikmesriigid peaksid läbipaistval 
moel moodustama programmide 
tulemuslikkuse seireks seirekomisjonid. 
ERFi, ESF+i ja Ühtekuuluvusfondi iga-
aastased rakendamisaruanded tuleks 
asendada iga-aastase struktureeritud 
poliitilise dialoogiga, mis põhineb 
liikmesriigi esitatud uusimal teabel ja 
andmetel programmi rakendamise kohta.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Selleks et kindlaid maksemäärasid 
saaks kohe rakendama hakata, peaksid 
liikmesriigid käesoleva määruse raames 
toetatavate samalaadsete tegevuste suhtes, 
ilma uut arvutusmeetodit nõudmata, 
jätkama selliste kindlate määrade 
kohaldamist, mille nad on aastatel 2014–
2020 kindlaks määranud ausa, õiglase ja 
kontrollitava arvutusmeetodi kohaselt.

(35) Selleks et kindlaid maksemäärasid 
saaks kohe rakendama hakata, peaksid 
liikmesriigid käesoleva määruse raames 
toetatavate samalaadsete tegevuste suhtes, 
ilma uut arvutusmeetodit nõudmata, 
jätkama selliste kindlate määrade 
kohaldamist, mille nad on aastatel 2014–
2020 ausa, õiglase ja kontrollitava 
arvutusmeetodi kohaselt kindlaks 
määranud, võttes siiski arvesse 
inflatsiooni.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 45 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45 a) Programmide raames toime 
pandavate piiriüleste pettuste vältimiseks 
tuleks luua pädevate asutuste vastastikul
haldusabil põhinev tõhus süsteem kiireks 
teabevahetuseks, mis võimaldab 
kontrollida vastastikku kahe või enama 
liikmesriigi vaheliste tehingute 
raamatupidamisarvestust, tagades seega 
horisontaalse ja tervikliku lähenemise 
liikmesriikide finantshuvide kaitsele.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 52

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(52) Juhtudel, kui on saadud kinnitus 
selle kohta, et programm on kahe viimase 
aasta jooksul toiminud tõhusalt ning seega 
on fonde tõhusalt ja tulemuslikult 
rakendatud pikema aja jooksul, tuleks 
võimaldada neile esitatavate kontrolli- ja 
auditeerimisnõuete vähendamist.

(52) Juhtudel, kui on saadud kinnitus 
selle kohta, et programm on kahe viimase 
aasta jooksul toiminud tõhusalt ning seega 
on fonde tõhusalt ja tulemuslikult 
rakendatud pikema aja jooksul, tuleks 
võimaldada neile esitatavate kontrolli- ja 
auditeerimisnõuete vähendamist, säilitades 
juhusliku ja ette teatamata kontrolli 
võimaluse.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 58

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(58) Ka liikmesriigid peaksid olema 
kohustatud ära hoidma, välja selgitama ja 
lahendama eeskirjade eiramisi ning 
toetusesaajate toime pandud pettusi. Lisaks 
võib Euroopa Pettustevastane Amet 
(OLAF) kooskõlas määrusega (EL, 
Euratom) nr 883/201318 ning määrustega 
(Euratom, EÜ) nr 2988/9519 ja nr 2185/9620

viia läbi haldusjuurdlusi, sealhulgas 
kohapealset kontrolli, et teha kindlaks, kas 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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on toime pandud pettust, korruptsiooni või 
muud liidu finantshuve kahjustavat 
ebaseaduslikku tegevust. Vastavalt 
määrusele (EL) 2017/193921 võib Euroopa 
Prokuratuur uurida pettusi ja muud liidu 
finantshuve kahjustavat tegevust ning 
esitada nende kohta süüdistusi kooskõlas 
direktiiviga (EL) 2017/1371, mis käsitleb 
võitlust liidu finantshuve kahjustavate 
pettuste vastu kriminaalõiguse abil22. 
Liikmesriigid peaksid võtma vajalikke 
meetmeid, et iga liidu vahendeid saav 
füüsiline ja juriidiline isik teeks igakülgset 
koostööd liidu finantshuvide kaitseks, et 
komisjonile, Euroopa Pettustevastasele 
Ametile (OLAF), Euroopa Prokuratuurile 
ja Euroopa Kontrollikojale antaks 
vajalikud õigused, sealhulgas 
juurdepääsuõigus, ning et liidu rahaliste 
vahendite rakendamisega seotud 
kolmandatel isikutel oleksid samaväärsed 
õigused. Liikmesriigid peaksid komisjonile 
teatama eeskirjade eiramisest, sealhulgas 
pettustest, meetmetest, mis nende suhtes 
võetud, ning OLAFi juurdluse tulemusel 
võetud meetmetest.

_________________

18 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
septembri 2013. aasta määrus (EL, 
Euratom) nr 883/2013, mis käsitleb 
Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) 
juurdlusi ning millega tunnistatakse 
kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus (EÜ) nr 1073/1999 ja nõukogu 
määrus (Euratom) nr 1074/1999 (ELT L 
248, 18.9.2013, lk 1).

19 Nõukogu 18. detsembri 1995. aasta 
määrus (EÜ, Euratom) nr 2988/95 Euroopa 
ühenduste finantshuvide kaitse kohta (EÜT 
L 312, 23.12.1995, lk 1).

20 Nõukogu määrus (Euratom, EÜ) nr 
2185/96, 11. november 1996, mis käsitleb 
komisjoni tehtavat kohapealset kontrolli ja 
inspekteerimist, et kaitsta Euroopa 
ühenduste finantshuve pettuste ja 
igasuguse muu eeskirjade eiramiste eest 
(EÜT L 292, 15.11.1996, lk 2).
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21 Nõukogu 12. oktoobri 2017. aasta 
määrus (EL) 2017/1939, millega 
rakendatakse tõhustatud koostööd Euroopa 
Prokuratuuri asutamisel (ELT L 283, 
31.10.2017, lk 1).

22 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 
2017. aasta direktiiv (EL) 2017/1371, mis 
käsitleb võitlust liidu finantshuve 
kahjustavate pettuste vastu kriminaalõiguse 
abil (ELT L 198, 28.7.2017, lk 29).

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 70

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(70) On eriti oluline, et komisjon 
korraldaks oma ettevalmistava töö käigus 
asjakohased konsultatsioonid, sealhulgas 
ekspertide tasandil, ning et need 
konsultatsioonid toimuksid vastavalt 13. 
aprilli 2016. aasta institutsioonivahelises
parema õigusloome kokkuleppes sätestatud 
põhimõtetele. Eelkõige selleks et tagada 
võrdne osalemine delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamises, saavad Euroopa 
Parlament ja nõukogu kõik dokumendid 
liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning 
nende eksperdid saavad alati osaleda 
komisjoni eksperdirühmade koosolekutel, 
kus arutatakse delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamist.

(70) On eriti oluline, et komisjon 
korraldaks oma ettevalmistava töö käigus 
läbipaistvad ja asjakohased 
konsultatsioonid, sealhulgas ekspertide 
tasandil, ning et need konsultatsioonid 
toimuksid vastavalt 13. aprilli 2016. aasta 
institutsioonidevahelises parema 
õigusloome kokkuleppes sätestatud 
põhimõtetele. Eelkõige selleks et tagada 
võrdne osalemine delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamises, saavad Euroopa 
Parlament ja nõukogu kõik dokumendid 
liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning 
nende eksperdid saavad alati osaleda 
komisjoni eksperdirühmade koosolekutel, 
kus arutatakse delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamist.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) „väljundnäitaja“ – näitaja, mille 
abil mõõdetakse sekkumise konkreetseid 
tulemusi;

(12) „väljundnäitaja“ – kvalitatiivne või 
kvantitatiivne näitaja, mille abil 
mõõdetakse sekkumise konkreetseid 
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tulemusi;

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) „tulemusnäitaja“ – näitaja, mille 
abil mõõdetakse toetatud sekkumiste 
lühiajalist mõju ning mis kajastab eelkõige 
vahetule sihtrühmale, hõlmatud 
toetusesaajatele või taristu kasutajatele 
avalduvat mõju;

(13) „tulemusnäitaja“ – kvalitatiivne või 
kvantitatiivne näitaja, mille abil 
mõõdetakse toetatud sekkumiste lühiajalist 
mõju ning mis kajastab eelkõige vahetule 
sihtrühmale, hõlmatud toetusesaajatele või 
taristu kasutajatele avalduvat mõju;

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vastavalt mitmetasandilise 
valitsemise põhimõttele kaasab liikmesriik
eespool nimetatud partnerid 
partnerluslepingute ettevalmistamisse ning
jätkab kaasamist kogu programmide 
ettevalmistamise ja rakendamise ajal; see 
hõlmab ka osalemist programmide 
seirekomisjonides kooskõlas artikliga 34.

2. Vastavalt mitmetasandilise 
valitsemise põhimõttele kaasab liikmesriik 
eespool nimetatud partnerid 
partnerluslepingute ettevalmistamisse,
jätkab kaasamist kogu programmide 
ettevalmistamise ja rakendamise ajal ja 
austab neid partnereid; see hõlmab ka 
osalemist programmide seirekomisjonides 
kooskõlas artikliga 34.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon teavitab käesoleva artikli 
lõikes 3 osutatud, partnerluse 
käitumisjuhendit käsitleva delegeeritud 
õigusakti vastuvõtmisest hiljemalt 31. 
juulil 2020 üheaegselt Euroopa 
Parlamenti ja nõukogu. Nimetatud 
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delegeeritud õigusaktis ei määratleta selle 
kohaldamiskuupäevana varasemat
kuupäeva kui selle vastuvõtmise kuupäev.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Liikmesriikidele kas käesoleva 
artikliga või delegeeritud määrusega (EL) 
nr 240/2014 pandud mis tahes kohustuse 
rikkumist ei või käsitleda eeskirjade 
eiramisena, mille tagajärjeks on artikli 98 
kohane finantskorrektsioon.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Vähemalt kord aastas konsulteerib 
komisjon liidu tasandil partnereid 
esindavate organisatsioonidega 
programmide rakendamise teemal.

4. Vähemalt kord aastas konsulteerib 
komisjon liidu tasandil partnereid 
esindavate organisatsioonidega 
programmide rakendamise teemal ning 
annab tulemustest aru Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) InvestEU-le eraldatavad summad 
fondide ja piirkonnakategooriate kaupa;

(e) kui see on põhjendatud, InvestEU-
le eraldatavad summad fondide ja 
piirkonnakategooriate kaupa;

Muudatusettepanek 16
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon hindab partnerluslepingut 
ja selle vastavust käesolevale määrusele 
ning fondispetsiifilistele eeskirjadele. Oma 
hinnangu koostamisel võtab komisjon 
eelkõige arvesse asjaomaseid riigipõhiseid 
soovitusi.

1. Komisjon hindab partnerluslepingut 
ja selle vastavust käesolevale määrusele 
ning fondispetsiifilistele eeskirjadele. Oma 
hinnangu koostamisel võtab komisjon 
eelkõige arvesse asjaomaseid riigipõhiseid 
soovitusi ja austab partnerluse ning 
mitmetasandilise valitsemise põhimõtteid.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Kui komisjon ja liikmesriik ei 
saavuta kokkulepet programmi 
erieesmärgi või prioriteetide või 
programmi täitmise rakendamistingimuse 
kohaldatavuse suhtes, peab komisjon 
kohaldatavust või mittetäitmist 
põhjendatud arvamusega tõendama.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 b. Komisjon tühistab viivitamata 
prioriteedile tehtavate vahemaksete 
peatamise, kui liikmesriik on lõpule 
viinud meetmed, mis on seotud asjaomase 
programmi suhtes kohaldatavate 
rakendamistingimuste täitmisega, mis ei 
olnud komisjoni peatamisotsuse tegemise 
ajal täidetud. Samuti tühistab komisjon 
viivitamata peatamise, kui 
rakendamistingimus ei ole asjaomase 
prioriteediga seotud programmi muutmise 
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tõttu enam kohaldatav.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) seni kohaldatud näitajate 
asjakohasust.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui liikmesriik ei võta lõike 1 
kohaselt esitatud taotlusele 
reageerimiseks lõigetes 3 ja 4 sätestatud 
tähtaegade jooksul tulemuslikke 
meetmeid, võib komisjon vastavalt 
artiklile 91 peatada kõik maksed või osa 
makseid asjaomastele programmidele või 
prioriteetidele.

välja jäetud

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 7 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon teeb nõukogule ettepaneku 
peatada kõik kulukohustused või maksed 
või osa kulukohustusi või makseid 
liikmesriigi programmi(de)le juhul, kui:

Komisjon teeb nõukogule ettepaneku 
peatada kõik liikmesriigi programmi(de)
kulukohustused või osa kulukohustusi 
juhul, kui:

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 7 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esmatähtsaks peetakse kulukohustuste 
peatamist; maksed peatatakse ainult 
juhul, kui taotletakse koheseid meetmeid 
ja nõuete olulise eiramise korral. Maksete 
peatamist kohaldatakse maksetaotlustele, 
mis asjaomaste programmide suhtes on 
esitatud pärast peatamisotsuse tegemise 
kuupäeva.

välja jäetud

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 8 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjoni ettepanek kulukohustuste 
peatamiseks loetakse nõukogu poolt 
vastuvõetuks, välja arvatud kui nõukogu 
lükkab ühe kuu jooksul alates komisjoni 
ettepaneku esitamisest sellise ettepaneku 
rakendusakti kaudu kvalifitseeritud 
häälteenamusega tagasi.

Komisjoni ettepanek kulukohustuste 
peatamiseks loetakse nõukogu poolt 
vastuvõetuks, välja arvatud kui nõukogu 
lükkab kolme kuu jooksul alates komisjoni 
ettepaneku esitamisest sellise ettepaneku 
rakendusakti kaudu kvalifitseeritud 
häälteenamusega tagasi.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 8 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõukogu võtab rakendusaktiga vastu 
otsuse lõikes 7 osutatud maksete
peatamist käsitleva komisjoni ettepaneku 
kohta.

välja jäetud

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Kohaldatava kulukohustuste või 9. Kohaldatava kulukohustuste 
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maksete peatamise ulatus ja määr peab 
olema proportsionaalne ja mõjus, selle 
puhul tuleb tagada liikmesriikide võrdne 
kohtlemine ja võtta arvesse asjaomase 
liikmesriigi majanduslikku ja sotsiaalset 
olukorda, eelkõige tööpuuduse määra ning 
vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse taset 
asjaomases liikmesriigis võrreldes liidu 
keskmisega ning peatamise mõju 
asjaomase liikmesriigi majandusele. Eriti 
tuleb arvesse võtta peatamise mõju 
kriitilise tähtsusega programmidele, 
millega püütakse leida lahendust 
negatiivsetele majandus- ja 
sotsiaaltingimustele.

peatamise ulatus ja määr peab olema 
proportsionaalne ja mõjus, selle puhul 
tuleb tagada liikmesriikide võrdne 
kohtlemine ja võtta arvesse asjaomase 
liikmesriigi majanduslikku ja sotsiaalset 
olukorda, eelkõige tööpuuduse määra ning 
vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse taset 
asjaomases liikmesriigis võrreldes liidu 
keskmisega ning peatamise mõju 
asjaomase liikmesriigi majandusele. Eriti 
tuleb arvesse võtta peatamise mõju
kriitilise tähtsusega programmidele, 
millega püütakse leida lahendust 
negatiivsetele majandus- ja 
sotsiaaltingimustele.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 10 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Jätkuva nõuete täitmata jätmise korral võib
kulukohustuste peatamisel ületada 
esimeses lõigus sätestatud maksimaalseid 
protsendimäärasid.

Jätkuva nõuete täitmata jätmise korral 
kohaldatakse kulukohustuste peatamisel 
esimeses lõigus sätestatud kahekordseid
maksimaalseid protsendimäärasid.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 11 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Otsuse maksete peatamise tühistamise 
kohta teeb nõukogu komisjoni ettepaneku 
põhjal juhul, kui on täidetud esimeses 
lõigus sätestatud tingimused.

välja jäetud

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 11 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11 a. Lõigetes 7–11 sätestatud menetlust 
kohaldatakse ainult juhul, kui:

(a) majanduse juhtimise vahendid on 
juba kasutusele võetud;

(b) need vahendid on osutunud 
ebapiisavaks makromajandusliku 
stabiilsuse ja eelarvestabiilsuse 
parandamisel ning

(c) üks lõike 7 punktides a–e osutatud 
juhtum seab ühtekuuluvuspoliitika 
kulutused selles liikmesriigis ohtu.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 12 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon hoiab Euroopa Parlamenti 
käesoleva artikli rakendamisega kursis. 
Komisjon teavitab Euroopa Parlamenti 
viivitamata eelkõige juhul, kui üks lõikes 7 
sätestatud tingimus osutub liikmesriigi 
puhul täidetuks, ning annab üksikasjalikud 
andmed fondide ja programmide kohta, 
mille kulukohustused või maksed võidakse 
peatada.

Komisjon hoiab Euroopa Parlamenti 
käesoleva artikli rakendamisega kursis. 
Komisjon teavitab Euroopa Parlamenti 
viivitamata eelkõige juhul, kui üks lõikes 7 
sätestatud tingimus osutub liikmesriigi 
puhul täidetuks, ning esitab oma 
ettepaneku põhjused ja üksikasjalikud 
andmed fondide ja programmide kohta, 
mille kulukohustused võidakse peatada, 
samuti peatamise eeldatava mõju kohta 
liikmesriigi majandusele, et saavutada 
struktureeritud dialoog ning tagada 
sisuline arutelu ja edendada läbipaistvat 
jõustamisprotsessi. Komisjon teavitab 
enne kulukohustuste peatamise 
ettepaneku tegemist Euroopa Parlamenti.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 12 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek



AD\1165360ET.docx 15/17 PE628.627v01-00

ET

Võttes arvesse esimeses lõigus osutatud 
teabe edastamise kohustust, võib Euroopa 
Parlament kutsuda komisjoni käesoleva 
artikli kohaldamist käsitlevale 
struktureeritud dialoogile.

välja jäetud

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 12 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon edastab kulukohustuste 
peatamise ettepaneku või peatamise 
tühistamise ettepaneku Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

Komisjon edastab kulukohustuste 
peatamise ettepaneku või peatamise 
tühistamise ettepaneku Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule viivitamata 
pärast selle vastuvõtmist, esitades 
ettepaneku põhjendused.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13. Lõikeid 1–12 ei kohaldata ESF+ 
määruse artikli [4 punkti c alapunkti v 
alapunkti ii] kohaste prioriteetide või 
programmide suhtes.

13. Lõikeid 1–12 ei kohaldata ESF+ 
määruse artikli [4 lõike 1 punkti xi]
kohaste prioriteetide või programmide 
suhtes.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3 – lõik 1 – punkt a – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) asjaomastes riigipõhistes 
soovitustes ja muudes asjaomastes 
liikmesriigile adresseeritud liidu 
soovitustes kindlaks määratud probleeme;

iii) asjaomastes riigipõhistes 
soovitustes kindlaks määratud probleeme;
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Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva lõike punkte c ja d ei kohaldata 
erieesmärgi suhtes, mis on sätestatud ESF+ 
määruse artikli [4] punkti [c] alapunktis 
[vii].

Käesoleva lõike punkte c ja d ei kohaldata 
erieesmärgi suhtes, mis on sätestatud ESF+ 
määruse artikli [4] lõike [1] punktis [xi].

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. ERF, ESF+ ja Ühtekuuluvusfond 
võivad ühiselt toetada tööhõivesse ja 
majanduskasvu investeerimise eesmärgi 
programme.

1. ERF, ESF+ ja Ühtekuuluvusfond 
võivad ühiselt toetada tööhõivesse, 
majanduskasvu ja sotsiaalsesse 
kaasatusse investeerimise eesmärgi 
programme;

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Selleks et hoida ära olukorrad, kus 
maksed peatatakse, tagab komisjon, et 
liikmesriigid ja piirkonnad, mis seisavad 
silmitsi vähesest haldussuutlikkusest 
tulenevate nõuete täitmisega seotud 
probleemidega, saaksid piisavat tehnilist 
abi oma haldussuutlikkuse 
parandamiseks.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 2 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) valitud tegevuste arv, nende 
rahastamiskõlblike kulude kogusumma, 
fondidest antud toetus ja toetusesaajate 
poolt korraldusasutusele deklareeritud 
rahastamiskõlblikud kulud kokku, mis kõik 
on jaotatud sekkumise liikide kaupa;

(a) iga aasta 31. jaanuariks, 31. 
märtsiks, 31. maiks, 31. juuliks, 30. 
septembriks ja 30. novembriks 
edastatavates andmetes sisalduvad valitud
tegevuste arv, nende rahastamiskõlblike 
kulude kogusumma, fondidest antud toetus 
ja toetusesaajate poolt korraldusasutusele 
deklareeritud rahastamiskõlblikud kulud 
kokku, mis kõik on jaotatud sekkumise 
liikide kaupa;

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) valitud tegevuste väljund- ja 
tulemusnäitajate väärtused ning 
tegevustega saavutatud väärtused.

(b) ainult iga aasta 31. maiks ja 30. 
novembriks edastatavates andmetes 
sisalduvad valitud tegevuste väljund- ja 
tulemusnäitajate väärtused ning 
tegevustega saavutatud väärtused.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 63 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad seiresüsteemi 
ning näitajaid käsitlevate andmete 
kvaliteedi ja usaldusväärsuse.

4. Liikmesriigid tagavad seiresüsteemi 
ning näitajaid käsitlevate andmete 
kvaliteedi, sõltumatuse ja usaldusväärsuse.
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