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LÜHISELGITUS

Komisjoni ettepanek finantsmääruse läbivaatamise kohta on kiiduväärt, sest sellega 
muudetakse eeskirjad palju paindlikumaks ja lihtsamaks, kuid kodanikuvabaduste, justiits- ja 
siseasjade komisjoni arvates on võimalik eeskirju veel paremaks muuta. 

1. Läbivaadatud finantsmäärusega tuleks ette näha, et liidu rahastamisvahendite alla 
kantakse peamiste eesmärkide ja prioriteetide kaupa eelarveread, mille abil on 
võimalik jälgida just ühele konkreetsele eesmärgile või prioriteedile vastavaid 
kulukohustusi ja makseid. 

2. Liidu ametite läbipaistvuse suurendamiseks peaksid kõik detsentraliseeritud asutuste 
ja rakendusametite nõukogu ja juhatuse liikmed avaldama vastava ameti/asutuse 
veebisaidil huvide deklaratsiooni. 

3. Läbivaadatud finantsmääruses on liidu usaldusfondide kasutamine võimalikuks tehtud 
ka liidusiseste meetmete puhul. Liidu usaldusfondid kujutavad aga endast vastuolulist 
rahastamisvahendit. Neid tuleks kasutada ainult piiratud juhtudel ja välistegevuse 
puhul.
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutavatel eelarvekomisjonil ja 
eelarvekontrollikomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 80

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(80) On oluline, et menetlusest 
kõrvalejätmise ja rahalise karistuse 
hoiatavat mõju saaks tugevdada. Sellega 
seoses peaks hoiatavat mõju tugevdama 
võimalus avaldada kõrvalejätmise ja/või 
rahalise karistusega seotud teavet, järgides 
täielikult andmekaitsealaseid nõudeid, mis 
on sätestatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruses (EÜ) nr 45/2001 (6) 
ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivis 95/46/EÜ (7). See peaks aitama 
tagada, et sama käitumine ei kordu. 
Õiguskindluse huvides ja kooskõlas 
proportsionaalsuse põhimõttega tuleks 
täpsustada, millistes olukordades ei tuleks 
sellist teavet avaldada. Vastutav 
eelarvevahendite käsutaja peaks oma 
hindamistes arvesse võtma toimkonna 
soovitusi. Füüsiliste isikute puhul tuleks 
isikuandmeid avaldada ainult erandjuhul, 
mis on põhjendatav käitumise raskusaste 
või selle mõjuga liidu finantshuvidele.

(80) On oluline, et menetlusest 
kõrvalejätmise ja rahalise karistuse 
hoiatavat mõju saaks tugevdada. Sellega 
seoses peaks hoiatavat mõju tugevdama 
võimalus avaldada kõrvalejätmise ja/või 
rahalise karistusega seotud teavet, järgides 
täielikult andmekaitsealaseid nõudeid, mis 
on sätestatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruses (EÜ) nr 45/2001 (6) 
ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruses (EL) 2016/6791 a. See peaks 
aitama tagada, et sama käitumine ei kordu. 
Õiguskindluse huvides ja kooskõlas 
proportsionaalsuse põhimõttega tuleks 
täpsustada, millistes olukordades ei tuleks 
sellist teavet avaldada. Vastutav 
eelarvevahendite käsutaja peaks oma 
hindamistes arvesse võtma toimkonna 
soovitusi. Füüsiliste isikute puhul tuleks 
isikuandmeid avaldada ainult erandjuhul, 
mis on põhjendatav käitumise raskusaste 
või selle mõjuga liidu finantshuvidele.

________________

1 a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 
2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumise ning direktiivi 
95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta 
(isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT 
L 119, 4.5.2016, lk 1).
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 105

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(105) „Huvide konflikti“ all osutatakse 
tavapäraselt erinevatele olukordadele, mida 
on asjakohane täpsustada ja käsitleda 
erinevalt. Mõistet „huvide konflikt“ tuleks 
kasutada ainult juhtudel, kui niisugusesse 
olukorda on sattunud eelarve täitmise, 
auditi või kontrollimise eest vastutav üksus 
või isik või liidu institutsiooni ametnik või 
teenistuja. Kui ettevõtja püüab menetlust 
nõuetevastaselt mõjutada või saada 
konfidentsiaalset teavet, tuleks seda 
käsitada ametialaste käitumisreeglite raske 
rikkumisena. Lisaks võivad ettevõtjad 
sattuda olukorda, kus neid ei tohiks valida 
lepingut täitma ametialase huvide konflikti 
tõttu. Näiteks ei tohiks äriühing hinnata 
projekti, milles ta ise on osalenud, ning 
audiitoril ei tohiks olla võimalust 
auditeerida tema poolt eelnevalt kinnitatud 
raamatupidamise aastaaruandeid.

(105) „Huvide konflikti“ all osutatakse 
tavapäraselt erinevatele olukordadele, mida 
on asjakohane täpsustada ja käsitleda 
erinevalt. Mõistet „huvide konflikt“ tuleks 
kasutada juhtudel, kui niisugusesse 
olukorda on sattunud eelarve täitmise, 
auditi või kontrollimise eest vastutav üksus 
või isik või liidu institutsiooni ametnik või 
teenistuja. Kõik isikud ja üksused, kellel 
võib tekkida huvide konflikt, peaksid 
avaldama huvide konflikti puudumise 
deklaratsiooni asemel huvide 
deklaratsiooni. Kui huvide konflikti 
olemasolu ise hinnata, on see juba 
iseenesest huvide konflikt. Seetõttu peaks 
huvide konflikti olemasolu hindama 
sõltumatu kolmas isik. Kui ettevõtja püüab 
menetlust nõuetevastaselt mõjutada või 
saada konfidentsiaalset teavet, tuleks seda 
käsitada ametialaste käitumisreeglite raske 
rikkumisena. Lisaks võivad ettevõtjad 
sattuda olukorda, kus neid ei tohiks valida 
lepingut täitma ametialase huvide konflikti 
tõttu. Näiteks ei tohiks äriühing hinnata 
projekti, milles ta ise on osalenud, ning 
audiitoril ei tohiks olla võimalust 
auditeerida tema poolt eelnevalt kinnitatud 
raamatupidamise aastaaruandeid. Teavet 
liidu institutsioonide tuvastatud kõikide 
huvide konfliktide ja nn pöördukse efekti 
juhtumite kohta tuleks avaldada 
korrapäraselt.

Muudatusettepanek3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 108

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(108) Liidu avalike hangete puhul peaks 
olema tagatud, et liidu vahendeid 

(108) Liidu avalike hangete puhul peaks 
olema tagatud, et liidu vahendeid 
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kasutatakse tulemuslikult, läbipaistvalt ja 
asjakohaselt. Seda silmas pidades peaksid 
e-hanked aitama liidu vahendeid paremini 
kasutada ning suurendama kõigi ettevõtjate 
võimalusi lepinguid sõlmida.

kasutatakse tulemuslikult, läbipaistvalt ja 
asjakohaselt. Seda silmas pidades peaksid 
e-hanked aitama liidu vahendeid paremini 
kasutada ning suurendama kõigi ettevõtjate 
võimalusi lepinguid sõlmida. Kõik liidu 
institutsioonid, kes korraldavad avalikke 
hankeid, peaksid oma veebisaidil 
avaldama soetamise, kulude ja seire selge 
eeskirja ning kõik sõlmitud lepingud koos 
nende maksumusega.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 113

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(113) Hankijal peaks olema võimalik 
enne lepingule alla kirjutamist 
hankemenetlus tühistada, ilma et 
hankemenetluses osalevatel taotlejatel või 
pakkujatel oleks õigus nõuda hüvitist. See 
ei peaks mõjutama olukordi, kus hankija on 
tegutsenud sellisel viisil, et teda võib 
kooskõlas liidu õiguse üldpõhimõtetega 
kahjude eest vastutusele võtta.

(113) Hankijal peaks olema võimalik 
enne lepingule alla kirjutamist 
hankemenetlus tühistada ja seda ka siis, 
kui kahtlustatakse huvide konflikti, nn 
pöördukse efekti juhtumit või ametialaste 
käitumisreeglite rasket rikkumist, ilma et 
hankemenetluses osalevatel taotlejatel või 
pakkujatel oleks õigus nõuda hüvitist. See 
ei peaks mõjutama olukordi, kus hankija on 
tegutsenud sellisel viisil, et teda võib 
kooskõlas liidu õiguse üldpõhimõtetega 
kahjude eest vastutusele võtta.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 131

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(131) Selleks et hõlbustada piiratud 
vahendite tingimustes väikeste 
organisatsioonide osalemist ELi poliitika 
rakendamises, on vaja võtta 
rahastamiskõlblike kuludena arvesse 
vabatahtlike tööd. See võimaldab sellistel 
organisatsioonidel suuremal määral 
kasutada vabatahtlike tööd meetme 
kaasrahastamiseks. Ilma et see piiraks 
alusaktis sätestatud maksimaalset 

(131) Selleks et hõlbustada piiratud 
vahendite tingimustes väikeste 
organisatsioonide osalemist ELi poliitika 
rakendamises, on vaja võtta 
rahastamiskõlblike kuludena arvesse 
vabatahtlike tööd. See võimaldab sellistel 
organisatsioonidel suuremal määral 
kasutada vabatahtlike tööd meetme 
kaasrahastamiseks. See peaks kehtima 
ainult sellise vabatahtliku töö kohta, mis 
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kaasrahastamise määra, peab liidu toetus 
sel juhul piirduma nende hinnanguliste 
rahastamiskõlblike kuludega, mis ei ole 
seotud vabatahtlike tööga. Kuna 
vabatahtlike töö on töö, mida kolmas isik 
teeb ilma toetusesaajalt tasu saamata, tagab 
selline piirang, et toetusesaajale ei hüvitata 
kulusid, mida ta ei ole kandnud.

on ka tegelikkuses vabatahtlik, st mille 
puhul ei esine ilmset ärakasutamist ega 
kaitsetust. Et ei tekiks ohtu, et kasumit 
taotlevad ettevõtted võtavad 
personalikulude vähendamiseks tööle 
ebaproportsionaalse arvu vabatahtlikke, 
peaks õigus, mille kohaselt võib 
vabatahtlike tehtud tööga seotud 
personalikulusid deklareerida, olema 
ainult kasumit mittetaotlevatel 
toetusesaajatel. Ilma et see piiraks 
alusaktis sätestatud maksimaalset 
kaasrahastamise määra, peab liidu toetus 
sel juhul piirduma nende hinnanguliste 
rahastamiskõlblike kuludega, mis ei ole 
seotud vabatahtlike tööga. Kuna 
vabatahtlike töö on töö, mida kolmas isik 
teeb ilma toetusesaajalt tasu saamata, tagab 
selline piirang, et toetusesaajale ei hüvitata 
kulusid, mida ta ei ole kandnud.

Selgitus

Vabatahtliku töö kulude deklareerimine on väga kasulik näiteks rände- või 
varjupaigavaldkonnas tegutsevate väikeste valitsusväliste organisatsioonide jaoks. 
Muudatusettepanekuga tagatakse, et deklareerida võib ainult sellist vabatahtlikku tööd, mis 
on ka tegelikkuses vabatahtlik, st mille puhul ei esine ilmset ärakasutamist ega kaitsetust. 
Ühtlasi nähakse sellega ette, et vastavat sätet kohaldatakse ainult mittetulundussektori suhtes, 
et ettevõtted ei saaks ELi raha tasustamata töötajate töölevõtmise kaudu kuritarvitada.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 164

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(164) Komisjonil tuleks lubada asutada ja 
hallata liidu usaldusfonde, millest 
rahastataks hädaolukorra aegseid, 
hädaolukorra järgseid või temaatilisi 
meetmeid mitte ainult väljaspool ELi, vaid 
ka selle siseselt. Hiljuti Euroopa Liidus 
toimunud sündmused näitavad, et ELi-
sisest rahastamist on vaja muuta 
paindlikumaks. See aitaks ühtlasi 
reageerida piiriülestele probleemidele, 
sest sise- ja välispoliitika vaheline piir 
muutub üha hägusemaks. 

(164) Komisjonil tuleks lubada asutada ja 
hallata liidu usaldusfonde, millest 
rahastataks hädaolukorraaegseid või -
järgseid või temaatilisi meetmeid ainult 
väljaspool ELi. Usaldusfondidele ette 
nähtud rahalise toetuse ja rahalise osaluse 
suhtes kehtivaid põhimõtteid on vaja 
täpsustada, et selgitada finantsjuhtimises 
osalejate ja usaldusfondi nõukogu 
kohustusi. Samuti on vaja määrata kindlaks 
eeskirjad, millega tagataks osalevate 
rahastajate õiglane esindatus usaldusfondi 
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Usaldusfondidele ette nähtud rahalise 
toetuse ja rahalise osaluse suhtes kehtivaid 
põhimõtteid on vaja täpsustada, et selgitada 
finantsjuhtimises osalejate ja usaldusfondi 
nõukogu kohustusi. Samuti on vaja 
määrata kindlaks eeskirjad, millega 
tagataks osalevate rahastajate õiglane
esindatus usaldusfondi nõukogus ja 
vahendite kasutamiseks kohustuslik 
komisjoni poolthääl.

nõukogus ja vahendite kasutamiseks 
kohustuslik komisjoni poolthääl.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määruse alusel kogutud 
isikuandmeid töödeldakse kooskõlas 
direktiiviga 95/46/EÜ28 ja määrusega (EÜ) 
nr 45/2001. Hankemenetluses osalevat 
taotlejat või pakkujat, taotlejat toetuste 
andmise menetluses, eksperti ekspertide 
valimise menetluses, taotlejat 
auhinnakonkursil või isikut või üksust, kes 
osaleb liidu vahendite haldamise 
menetluses artikli 61 lõike 1 punkti c 
kohaselt, toetusesaajat, töövõtjat, 
tasustatud väliseksperti ning mis tahes 
isikut või üksust, kes saab auhindu või 
haldab liidu vahendeid artikli 61 lõike 1 
punkti c kohaselt, teavitatakse sellest.

Käesoleva määruse alusel kogutud 
isikuandmeid töödeldakse kooskõlas 
määrusega (EL) 2016/679 ja määrusega 
(EÜ) nr 45/2001. Hankemenetluses 
osalevat taotlejat või pakkujat, taotlejat 
toetuste andmise menetluses, eksperti 
ekspertide valimise menetluses, taotlejat 
auhinnakonkursil või isikut või üksust, kes 
osaleb liidu vahendite haldamise 
menetluses artikli 61 lõike 1 punkti c 
kohaselt, toetusesaajat, töövõtjat, 
tasustatud väliseksperti ning mis tahes 
isikut või üksust, kes saab auhindu või 
haldab liidu vahendeid artikli 61 lõike 1 
punkti c kohaselt, teavitatakse sellest.

_________________

28 EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Poliitika- ja projektitasandil 
määratakse kindlaks tulemusnäitajad ja 
võetud meetmetel põhinevad mõõdetavad 
eesmärgid. Töötatakse välja kvalitatiivsed 
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ja kvantitatiivsed näitajad. Need näitajad 
peavad püsima aja jooksul stabiilsena ja 
olema võrreldavad, et mõõta liidu 
rahastamisvahendite mõju ja nende 
eesmärkide saavutamist. Arvandmeid 
kogutakse süstemaatiliselt.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Järelhindamiste käigus hinnatakse 
programmi või tegevuse tulemust, 
sealhulgas selliseid aspekte nagu 
tulemuslikkus, tõhusus, ühtsus, 
asjakohasus ja ELi lisaväärtus. Neid 
tehakse regulaarselt ja piisava aja tagant, et 
leide saaks võtta arvesse eelhindamistes, 
mis toetavad programmide ja tegevuste 
ettevalmistamist.

3. Pidevate ja järelhindamiste käigus 
hinnatakse programmi või tegevuse 
tulemust, sealhulgas selliseid aspekte nagu 
tulemuslikkus, tõhusus, ühtsus, 
asjakohasus ja ELi lisaväärtus. Neid 
tehakse regulaarselt ja piisava aja tagant, et 
leide saaks võtta arvesse eelhindamistes, 
mis toetavad programmide ja tegevuste 
ettevalmistamist.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Optimaalse läbipaistvuse ja 
selguse huvides vastavad eelarveprojekti 
eelarveread igale üksikule liidu 
rahastamisvahendi peamisele eesmärgile 
ja prioriteedile või mõlemale. Ükski liidu 
eelarve rida ei vasta korraga ühe ja sama 
liidu usaldusfondi rohkem kui ühe 
peamise eesmärgi ega prioriteedi 
rahastamisele.

Selgitus

Et Euroopa Parlamendi komisjonid saaksid eelarvet tõhusalt kontrollida ja neil oleks oma 
poliitikavaldkonnast ülevaade, peab komisjonidel olema võimalik jälgida, kuidas kasutatakse 
rahalisi vahendeid liidu eelarves, milles on märgitud teatava liidu fondi või osaliselt eelarvest 
rahastatava liidu usaldusfondi peamised poliitilised eesmärgid ja prioriteedid. 
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon, liikmesriigid või muu 
liidu eelarvet täitev üksus võib liidu 
eelarve täitmise küsimuses konsulteerida 
kodanikega.

3. Komisjon, liikmesriigid või muu 
liidu eelarvet täitev üksus võib liidu 
eelarve täitmise küsimuses konsulteerida 
kodanikega. Kodanikuühiskonna 
organisatsioonide jaoks töötatakse välja 
tõhusad partnerluspõhimõtted, millega 
tagatakse nende organisatsioonide 
osalemine nii riigi kui ka liidu tasandi 
rahaeralduse ettevalmistuses, 
kavandamises, seires, rakendamises ja 
hindamises.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rakendusametid Rakendusametid ja detsentraliseeritud 
asutused

Selgitus

Muudatusettepaneku 3 sisu tõttu peaks pealkiri puudutama nii rakendusameteid kui ka 
detsentraliseeritud asutusi.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kõik liidu rakendusametite või 
detsentraliseeritud asutuste nõukogu ja 
juhatuse liikmed avaldavad igal aastal 
oma asutuse/ameti veebisaidil huvide 
deklaratsiooni. Deklaratsioonide selguse 
huvides esitab komisjon huvide 
deklaratsiooni mudeli, mida võib iga 
asutuse/ameti jaoks kohandada.
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Selgitus

Läbivaadatud finantsmäärusega tuleks huvide konflikti deklaratsioon muuta kohustuslikuks 
kõigi detsentraliseeritud asutuste ja rakendusametite nõukogu ja juhatuse liikmete jaoks. 
Huvide deklaratsioonid peaksid olema ühtlustatud, kuid neid peaks olema võimalik iga 
asutuse/ameti jaoks kohandada.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 131 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Et varajase avastamise ja 
kõrvalejätmise süsteem oleks tulemuslik, 
kehtestatakse rikkumisest teatajate 
tõhusaks kaitsmiseks selge eeskiri. 
Asjaomased asutused avaldavad 
korrapäraselt aruandeid rikkumisest 
teatamise juhtumite käsitlemise ja 
lõpetamise kohta.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 165 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hankija võib enne lepingule alla 
kirjutamist hankemenetluse tühistada, ilma 
et hankemenetluses osalevatel taotlejatel 
või pakkujatel oleks õigus nõuda mingit
hüvitist.

Hankija võib enne lepingule alla 
kirjutamist hankemenetluse tühistada ja 
seda ka siis, kui kahtlustatakse huvide 
konflikti, nn pöördukse efekti juhtumit või 
ametialaste käitumisreeglite rasket 
rikkumist, ilma et hankemenetluses 
osalevatel taotlejatel või pakkujatel oleks 
õigus nõuda hüvitist.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 174 – lõige 2 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Otsetoetuse puhul ei jäeta väiksemaid 
üksusi, eelkõige valitsusväliseid 
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organisatsioone, liidu raha saamise 
võimalusest ilma. Komisjon ja 
liikmesriigid hoiavad suuremahulised ja 
väiksemahulised projektid omavahel 
tasakaalus.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 183 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kõik eelarveaasta käigus antud 
toetused avalikustatakse kord aastas 
vastavalt artikli 36 lõigetele 1–4.

2. Kõik eelarveaasta käigus antud 
toetused avalikustatakse kord aastas 
vastavalt artikli 36 lõigetele 1–4. Peale 
selle avaldavad kõik liidu institutsioonid, 
kes korraldavad avalikke hankeid, oma 
veebisaidil soetamise, kulude ja seire selge 
eeskirja ning kõik sõlmitud lepingud koos 
nende maksumusega.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 227 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Usaldusfondid Välistegevuse usaldusfondid

Selgitus

Läbivaadatud finantsmääruses on liidu usaldusfondide kasutamine võimalikuks tehtud ka 
liidusiseste meetmete puhul. Liidu usaldusfondid kujutavad aga endast vastuolulist 
rahastamisvahendit. Oma arvamuses nr 1/2017 väljendas Euroopa Kontrollikoda arvamust, 
et liidu usaldusfondide kasutuselevõtmiseks ka liidusiseste meetmete korral ei ole veel õige 
aeg ning see tekitaks haldus-, kulu- ja vastutusprobleeme. Muudatusettepanekuga 
soovitatakse seni, kuni usaldusfondide tõhusust on korrektselt hinnatud, kasutada neid fonde 
ainult välistegevuse jaoks.
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Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 227 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võib pärast Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu teavitamist asutada 
hädaolukorra aegsete, hädaolukorra 
järgsete või temaatiliste meetmete jaoks 
usaldusfonde teiste rahastajatega sõlmitud 
kokkulepete alusel. Iga usaldusfondi 
asutamisaktis määratakse kindlaks fondi 
eesmärgid. Komisjoni otsuses usaldusfondi 
asutamise kohta kirjeldatakse fondi 
eesmärke, põhjendatakse selle asutamist 
vastavalt lõikele 3 ning märgitakse 
usaldusfondi tegevusaeg ja teiste 
rahastajatega sõlmitud esialgsed 
kokkulepped.

1. Komisjon võib pärast Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu teavitamist asutada 
hädaolukorraaegsete ja -järgsete või 
temaatiliste välismeetmete jaoks 
usaldusfonde teiste rahastajatega sõlmitud 
kokkulepete alusel. Iga usaldusfondi 
asutamisaktis määratakse kindlaks fondi 
eesmärgid. Komisjoni otsuses usaldusfondi 
asutamise kohta kirjeldatakse fondi 
eesmärke, põhjendatakse selle asutamist 
vastavalt lõikele 3 ning märgitakse 
usaldusfondi tegevusaeg ja teiste 
rahastajatega sõlmitud esialgsed 
kokkulepped.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 227 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon esitab liidu usaldusfondi 
asutamist, tegevusaja pikendamist ja 
likvideerimist käsitlevate otsuste eelnõud 
pädevale komiteele, kui see on ette nähtud 
alusaktis, mille kohaselt liidu 
usaldusfondile antakse liidu rahalist 
toetust.

2. Komisjon konsulteerib enne liidu 
usaldusfondi asutamist Euroopa 
Parlamendiga ja esitab seejärel niisuguse 
fondi asutamist, tegevusaja pikendamist ja 
likvideerimist käsitlevate otsuste eelnõud 
pädevale komiteele, kui see on ette nähtud 
alusaktis, mille kohaselt sellele fondile
antakse liidu rahalist toetust.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 227 – lõige 3 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) liidu usaldusfonde kasutatakse 
piiratud juhtudel ja niisugused fondid ei 
ole liidu tasandil tavaline 
rahastamisvahend. Igal juhul asutatakse 
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liidu usaldusfonde ainult siis, kui see on 
ettenähtud meetme elluviimiseks 
vältimatu. 

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 250 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kontrollikoda edastab komisjonile 
ja asjaomastele institutsioonidele hiljemalt 
15. juuniks kõik tähelepanekud, mis tema 
arvates tuleks avaldada kontrollikoja 
aastaaruandes. Need tähelepanekud peavad 
jääma konfidentsiaalseks ja nende suhtes 
kohaldatakse ärakuulamismenetlust. Kõik 
institutsioonid saadavad kontrollikojale 
vastuse 15. oktoobriks. Institutsioonide 
vastused, välja arvatud komisjoni omad, 
saadetakse samal ajal ka komisjonile.

1. Kontrollikoda edastab komisjonile 
ja asjaomastele institutsioonidele hiljemalt 
30. juuniks kõik tähelepanekud, mis tema 
arvates tuleks avaldada kontrollikoja 
aastaaruandes, et asjaomastel 
institutsioonidel oleks võimalik nende 
kohta märkusi esitada. Need 
tähelepanekud peavad jääma 
konfidentsiaalseks. Kõik institutsioonid 
saadavad kontrollikojale vastuse 15. 
oktoobriks. Institutsioonide vastused, välja 
arvatud komisjoni omad, saadetakse samal 
ajal ka komisjonile.

Selgitus

Oma arvamuses nr 1/2017 andis Euroopa Kontrollikoda teada, et 15. juuni on tema 
sõltumatu töö jaoks liiga lühike tähtaeg. Peale selle ei ole „ärakuulamismenetlus“ selge 
mõiste. Parem on selgelt öelda, et asjaomane institutsioon võib kontrollikoja tähelepanekute 
kohta märkusi esitada.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 251 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kontrollikoda edastab asjaomasele 
institutsioonile või asutusele kõik 
tähelepanekud, mis tema arvates tuleks 
avaldada eriaruandes. Need tähelepanekud 
peavad jääma konfidentsiaalseks ja nende 
suhtes kohaldatakse 
ärakuulamismenetlust.

Kontrollikoda edastab asjaomasele 
institutsioonile või asutusele kõik 
tähelepanekud, mis tema arvates tuleks 
avaldada eriaruandes, et asjaomasel 
institutsioonil oleks võimalik nende kohta 
märkusi esitada. Need tähelepanekud 
peavad jääma konfidentsiaalseks.
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Selgitus

Põhineb Euroopa Kontrollikoja arvamuses nr 1/2017 avaldatud teabel. 
„Ärakuulamismenetlus“ ei ole selge mõiste. Parem on selgelt öelda, et asjaomane 
institutsioon võib kontrollikoja tähelepanekute kohta märkusi esitada.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 251 – lõige 1 – lõik 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kontrollikoda võtab kõik vajalikud 
meetmed tagamaks, et kõikide asjaomaste 
institutsioonide ja asutuste vastused tema 
tähelepanekutele avaldatakse kas iga 
tähelepanekuga kõrvuti või selle järel, 
ning avaldab eriaruande koostamise 
ajakava.

Kontrollikoda võtab kõik vajalikud 
meetmed tagamaks, et koos eriaruandega 
avaldatakse kõikide asjaomaste 
institutsioonide ja asutuste vastused tema 
tähelepanekutele.

Selgitus

Põhineb Euroopa Kontrollikoja arvamuses nr 1/2017 avaldatud teabel. Sellise ettepanekuga 
kohustataks kontrollikoda esitama aruandeid kindlal viisil ja vähendataks selle sõltumatust. 
Kontrollikojal peaks olema õigus ise otsustada, kuidas ta oma aruandeid kooskõlas 
rahvusvaheliste auditistandarditega esitab.
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