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MUUDATUSETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutavatel eelarvekomisjonil ja eelarvekontrollikomisjonil 
võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Õigusriik on eeltingimus kaitsmaks 
teisi põhiväärtusi, millel liit rajaneb, 
näiteks vabadust, demokraatiat, võrdsust ja 
inimõiguste austamist. Õigusriigi 
põhimõtte austamine on lahutamatult 
seotud demokraatia ja põhiõiguste 
austamisega: ei saa olla demokraatiat ja 
põhiõiguste austamist ilma õigusriigi 
põhimõtte austamiseta ja vastupidi.

(3) Õigusriik on eeltingimus kaitsmaks 
teisi põhiväärtusi, millel liit rajaneb, 
näiteks vabadust, demokraatiat, 
mittediskrimineerimist, võrdsust ja 
inimõiguste austamist. Õigusriigi 
põhimõtte austamine on lahutamatult 
seotud demokraatia ja põhiõiguste 
austamisega: ei saa olla demokraatiat ja 
põhiõiguste austamist ilma õigusriigi 
põhimõtte austamiseta ja vastupidi. 
Demokraatia, õigusriigi põhimõtted ja 
põhiliste inimõiguste austamine on liidu 
usaldusväärsuse seisukohalt otsustava 
tähtsusega.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) 25. oktoobril 2016 võttis Euroopa 
Parlament vastu resolutsiooni 
soovitustega komisjonile ELi 
demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja 
põhiõiguste mehhanismi loomise kohta. 
Lisaks võttis Euroopa Nõukogu komisjon 
„Demokraatia õiguse kaudu“ (nn 
Veneetsia komisjon) 11.–12. märtsil 2016 
vastu õigusriigi kriteeriumide 
nimekirja(CDL-AD (2016) 007).
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Liikmesriikides õigusriigi 
toimimises esinevad üldistunud puudused, 
mis häirivad eelkõige avaliku sektori 
asutuste nõuetekohast toimimist ja tõhusat 
kohtulikku kontrolli, võivad liidu 
finantshuve tugevasti kahjustada.

(11) Liikmesriikides õigusriigi 
toimimises esinevad üldistunud puudused, 
mis häirivad eelkõige avaliku sektori 
asutuste nõuetekohast toimimist ja tõhusat 
kohtulikku kontrolli, võivad liidu 
finantshuve tugevasti kahjustada. Kui 
tehakse kindlaks üldistunud puudus, tuleb 
sellist puudust tulemuslikult uurida ning 
kohaldada mõjusaid ja proportsionaalseid 
meetmeid mitte ainult selleks, et 
kindlustada liidu finantshuve, sh tulude 
tulemuslikku kogumist, vaid ka selleks, et 
tagada üldsuse usaldus liidu ja selle 
institutsioonide vastu. Üksnes siis, kui 
sõltumatud kohtud tagavad õigusriigi 
toimimise ja õiguskindluse kõigis 
liikmesriikides, suudame tagada ELi 
eelarvevahendite piisava kaitse.

Muudatusettepanek 4

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 läbipaistvat ja 
erapooletut kvalitatiivset hinnangut. See 
hinnang võib põhineda teabel, mis pärineb 
kõigist kättesaadavatest allikatest ja 
tunnustatud asutustelt, sealhulgas Euroopa 
Liidu Kohtu otsustel, kontrollikoja 
aruannetel, asjaomaste Euroopa Liidu 
asutuste eksperdiarvamustel, mis tahes 
sõltumatu eksperdirühma soovitustel, 
millele on osutatud Euroopa Parlamendi 
25. oktoobri 2016. aasta resolutsioonis,
ning asjaomaste rahvusvaheliste 
organisatsioonide ja võrgustike, näiteks 
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Euroopa Nõukogu organite ning Euroopa 
ülemkohtute ja kohtute nõukogude 
võrgustike järeldustel ja soovitustel. 

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Kindlaks tuleks määrata üldistunud 
puuduste ilmnemise korral võetavad 
meetmed ja nende vastuvõtmiseks 
kohaldatav menetlus. Need meetmed 
peaksid hõlmama maksete ja 
kulukohustuste peatamist, rahastamise 
vähendamist olemasolevate kulukohustuste 
raames ning keeldu võtta teatavate 
vahendite saajate vastu uusi kohustusi.

(13) Kindlaks tuleks määrata üldistunud 
puuduste ilmnemise korral võetavad 
meetmed ja nende vastuvõtmiseks 
kohaldatav menetlus ning kohaldada 
tuleks samu kriteeriume ja tagada võrdne 
kohtlemine kõigis liikmesriikides. Need 
meetmed peaksid hõlmama maksete ja 
kulukohustuste peatamist, rahastamise 
vähendamist olemasolevate kulukohustuste 
raames ning keeldu võtta teatavate 
vahendite saajate vastu uusi kohustusi. 
Nende meetmete kehtestamise otsus peaks 
andma mõjuhinnangute põhjal tõelise 
tagatise, et see ei kahjusta lõplikke ELi 
vahendite saajaid.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Vastuvõetavate meetmete 
kindlaksmääramisel tuleks kohaldada 
proportsionaalsuse põhimõtet, eelkõige 
võttes arvesse olukorra tõsidust, asjaomase 
käitumise algusest möödunud 
ajavahemikku, sellise käitumise kestust ja 
korduvust, kavatsust, ning seda, mil määral 
on liikmesriik teinud koostööd õigusriigi 
toimimises esineva üldistunud puuduse 
kõrvaldamiseks, ja rikkumise mõju 

(14) Vastuvõetavate meetmete 
kindlaksmääramisel tuleks kohaldada 
proportsionaalsuse põhimõtet, eelkõige 
võttes arvesse olukorra tõsidust, asjaomase 
käitumise algusest möödunud 
ajavahemikku, sellise käitumise kestust ja 
korduvust, kavatsust, ning seda, mil määral 
on liikmesriik teinud koostööd õigusriigi 
toimimises esineva üldistunud puuduse 
kõrvaldamiseks, ja rikkumise mõju 
asjaomastele liidu vahenditele. 
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asjaomastele liidu vahenditele. Kulukohustuste peatamise ulatus ja tase 
peaksid olema proportsionaalsed, tuleks 
austada liikmesriikide võrdse kohtlemise 
põhimõtet ja võtta arvesse asjaomase 
liikmesriigi majanduslikke ja sotsiaalseid 
tingimusi ning peatamise mõju asjaomase 
liikmesriigi majandusele. Eriti tuleks 
arvesse võtta peatamise mõju kriitilise 
tähtsusega programmidele, millega 
püütakse käsitleda õigusriigi toimimise 
tingimusi.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) On oluline, et lõplike vahendite või 
toetuste saajate õigustatud huvid oleksid 
meetmete vastuvõtmisel üldistunud 
puuduste ilmnemise korral 
nõuetekohaselt kaitstud. Komisjon peaks 
vastuvõetavate meetmete kavandamisel 
võtma arvesse nende võimalikku mõju 
lõplikele vahendite või toetuste saajatele.
Selleks et tugevdada lõplike vahendite või 
toetuste saajate kaitset, peaks komisjon 
aktiivselt jälgima, et valitsusüksused ja 
liikmesriigid täidavad oma seaduslikku 
kohustust jätkata maksete tegemist pärast 
meetmete vastuvõtmist käesoleva määruse 
kohaselt, ja teavitama lõplikke vahendite 
või toetuste saajaid nende õigustest mis 
tahes rikkumise korral.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(14 b) Kui üldistunud puuduste 
ilmnemise korral võetakse liikmesriigi 
vastu meetmeid, on äärmiselt tähtis, et see 
ei kahjustaks selliste programmide nagu 
Erasmuse kaudu stipendiume, 
teadusuuringutoetusi ja sarnaseid 
üksiktoetusi saavaid isikuid.

Muudatusettepanek 9

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 
rakendusvolitused anda nõukogule, kes 
peaks tegema otsuse komisjoni ettepaneku 
põhjal. Selleks et hõlbustada liidu 
finantshuvide kaitseks vajalike otsuste 
vastuvõtmist, tuleks kasutada ühehäälsust 
nõudvat hääletust, milles ei osale 
asjaomane liikmesriik.

Muudatusettepanek 10

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 
kõnealuse määruse alusel peaks komisjon 
asjaomasele liikmesriigile teatama kas 
sõltumatu eksperdirühma või komisjoni 
läbi viidud hindamise tulemuse ja 
põhjenduse, miks ta arvab, et selles 
liikmesriigis võib esineda õigusriigi 
toimimises üldistunud puudus. Komisjon 
peaks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule teatest ja selle sisust teada 
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andma. Asjaomasele liikmesriigile tuleks 
anda võimalus esitada oma märkused. 
Komisjon peaks neid märkusi arvesse 
võtma.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Muudatusettepanek 12

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,

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

Muudatusettepanek 13

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) „üldistunud puudus õigusriigi 
toimimises“ – avaliku sektori asutuste 
laialdane või korduv tegevus või 
tegevusetus või meede, mis kahjustab 
õigusriigi toimimist;

(b) „üldistunud puudus õigusriigi 
toimimises“ – avaliku sektori asutuste 
laialdane või korduv tegevus või 
tegevusetus või meede, mis kahjustab 
õigusriigi toimimist, nagu on kirjeldatud 
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artiklis 3;

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Meetmed Üldistunud puudus õigusriigi toimimises

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui liikmesriigis esineb õigusriigi 
toimimises üldistunud puudus, mis 
kahjustab või ohustab kahjustada 
usaldusväärse finantsjuhtimise või liidu 
finantshuvide kaitse põhimõtet, tuleb võtta 
asjakohaseid meetmeid, eelkõige juhul kui 
ohus on:

1. Kui liikmesriigis esineb õigusriigi 
toimimises üldistunud puudusi, mis 
kahjustavad või ähvardavad kahjustada 
usaldusväärse finantsjuhtimise või liidu 
finantshuvide kaitse põhimõtet, on
eelkõige ohus:

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) arvamus- ja väljendusvabadus, sh 
ajakirjandusvabadus, ühinemisvabadus ja 
akadeemiline vabadus;

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt f b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f b) selle liikmesriigi eelarvedistsipliin, 
eelkõige hoidumine ülemäärasest 
riigieelarve puudujäägist kooskõlas ELi 
toimimise lepingu artikliga 126.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) õiguskaitsevahendite 
kättesaadavuse ja tõhususe piiramine, muu 
hulgas piiravate menetlusnõuete kaudu, 
kohtuotsuste puudulik rakendamine või 
õigusrikkumiste tõhusa uurimise, nende 
eest süüdistuse esitamise või nende eest 
karistuste määramise piiramine.

(c) õiguskaitsevahendite 
kättesaadavuse ja tõhususe piiramine, muu 
hulgas piiravate menetlusnõuete kaudu, 
kohtuotsuste, eelkõige 
rikkumismenetlustes Euroopa Liidu 
Kohtu tehtavate otsuste puudulik 
rakendamine või õigusrikkumiste tõhusa 
uurimise, nende eest süüdistuse esitamise 
või nende eest karistuste määramise 
piiramine.

Muudatusettepanek 19

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) ajakirjandusvabaduse, 
ühinemisvabaduse ja akadeemilise 
vabaduse põhjendamatu piiramine;

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt c b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c b) suutmatus tagada, et valitsusel 
oleks seaduste alusel samasugune 
vastutus nagu erasektori osalejatel;

Muudatusettepanek 21

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c c) suutmatus tagada seaduste 
avaldamine ja õiglus ning põhiõiguste, 
sealhulgas isikute ja vara turvalisuse ning 
teatavate põhiliste inimõiguste kaitse 
seaduste abil;

Muudatusettepanek 22

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c d) suutmatus tagada seaduste 
kehtestamise, haldamise ja jõustamise 
protsesside ligipääsetavus, õiglus ja 
tõhusus;

Muudatusettepanek 23

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c e) suutmatus tagada, et õigust 
mõistaksid õigeaegselt pädevad, eetilised 
ja sõltumatud esindajad ja neutraalsed 
isikud, kes on kättesaadavad, kellel on 
piisavad vahendid ja kes kajastavad 
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kogukondi, mida nad teenivad;

Muudatusettepanek 24

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c f) suutmatus tagada valitsuse 
volituste kontroll valitsusväliste osalejate 
poolt ja valitsusametnike karistamine 
ametialase väärkäitumise eest.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Meetmete sisu Meetmed

Muudatusettepanek 26

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 õigusriigi toimimises esineb 
üldistunud puudus, võib vastu võtta
järgnevavad asjakohased meetmed,

Muudatusettepanek 27

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(b) kui komisjon täidab liidu eelarvet 
koostöös liikmesriikidega vastavalt 
finantsmääruse [artikli 62 punktile b]:

(b) üldistunud puuduse korral 
õigusriigi toimimises, kui komisjon täidab 
liidu eelarvet koostöös liikmesriikidega 
vastavalt finantsmääruse [artikli 62 
punktile b], välja arvatud juhul, kui 
kohaldatakse punkti b a:

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b – alapunkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) eelmaksete vähendamine; välja jäetud

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b – alapunkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) maksetähtaegade arvestamise 
katkestamine;

välja jäetud

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b – alapunkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) maksete peatamine. välja jäetud

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) kui komisjon täidab liidu eelarvet 
koostöös liikmesriikidega vastavalt 
finantsmääruse [artikli 62 punktile b] ja 
õigusriigi toimimises esineb üldistunud 
puudus, tuleks seoses Euroopa struktuuri-
ja investeerimisfondidega kohaldada 
ühissätete määruses määratletud 
meetmeid.

Muudatusettepanek 32

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. Asjakohaste 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. Asjakohaste tingimuste 
jõustamise otsus peaks andma 
mõjuhinnangute põhjal tõelise tagatise, et 
see ei kahjusta ELi lõplike vahendite 
saajaid.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kulukohustuste peatamise ulatus 
ja tase peavad olema proportsionaalsed, 
järgida tuleb liikmesriikide võrdse 
kohtlemise põhimõtet ja võtta arvesse 
asjaomase liikmesriigi majanduslikke ja 
sotsiaalseid tingimusi ning peatamise 
mõju asjaomase liikmesriigi majandusele.
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Eriti tuleb arvesse võtta peatamise mõju 
õigusriigi toimimise tingimuste 
käsitlemise seisukohalt kriitilise 
tähtsusega programmidele.

Muudatusettepanek 34

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 komisjon leiab, et tal on selge 
ja piisav alus arvata, et artiklis 3 sätestatud 
tingimused on täidetud, saadab ta 
asjaomasele liikmesriigile kirjaliku teate, 
milles on esitatud komisjoni arvamuse 
aluseks olevad põhjused. Komisjon 
teavitab teatest ja selle sisust koheselt 
Euroopa Parlamenti ja nõukogu.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjon annab vajalikud 
tagatised selleks, et õigusriigi toimimise 
hindamisel kohaldataks kõigi 
liikmesriikide suhtes samu kriteeriume 
kooskõlas võrdse kohtlemise ja 
mittediskrimineerimise põhimõtetega, 
võttes kõigis liikmesriikides võrreldavate 
juhtumite korral sarnaseid ja 
mittediskrimineerivaid meetmeid.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2
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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. Hinnates, kas artikli 3 tingimusi 
täidetakse, võib komisjon võtta arvesse 
kogu asjakohast teavet, sealhulgas Euroopa 
Liidu Kohtu otsuseid, Euroopa 
Parlamendi resolutsioone, mis tahes 
sõltumatu eksperdirühma soovitusi, 
millele on osutatud Euroopa Parlamendi 
25. oktoobri 2016. aasta resolutsioonis, 
kontrollikoja aruandeid ning asjaomaste 
rahvusvaheliste organisatsioonide, 
valitsusväliste organisatsioonide ja 
võrgustike, näiteks Euroopa Nõukogu 
organite ja Euroopa ülemkohtute ja 
kohtute nõukogude võrgustike järeldusi ja 
soovitusi ning Euroopa Liidu asjaomaste 
asutuste eksperdiarvamusi.

Muudatusettepanek 37

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 artikli 3 
lõikes 2 määratletud üldistunud puudus 
õigusriigi toimimises on tuvastatud, esitab 
ta ettepaneku asjakohaseid meetmeid 
käsitleva rakendusakti kohta Euroopa 
Parlamendile arvamuse saamiseks ja
nõukogule otsuse tegemiseks.

Pärast Euroopa Parlamendi arvamuse 
arvesse võtmist loetakse otsus nõukogu 
poolt vastuvõetuks juhul, kui nõukogu ei 
ole kvalifitseeritud häälteenamusega 
otsustanud komisjoni ettepaneku tagasi 
lükata ühe kuu jooksul pärast selle 
vastuvõtmist komisjonis.

Nõukogu võib kvalifitseeritud 
häälteenamusega komisjoni ettepanekut 
muuta ja muudetud teksti nõukogu 
otsusena vastu võtta.
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Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Otsus loetakse nõukogu poolt 
vastuvõetuks juhul, kui nõukogu ei ole 
kvalifitseeritud häälteenamusega 
otsustanud komisjoni ettepanekut tagasi 
lükata ühe kuu jooksul pärast selle 
vastuvõtmist komisjonis.

7. Kui komisjon leiab, et artikli 3 
lõikes 1 määratletud üldistunud puudus 
õigusriigi toimimises on tuvastatud, esitab 
ta ettepaneku asjakohaseid meetmeid 
käsitleva otsuse kohta Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule arvamuse 
saamiseks. Võttes arvesse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu arvamusi, teeb 
komisjon asjakohaste meetmete kohta 
otsuse või otsuse õigusriigi toimimisega 
seotud tingimusi mitte jõustada.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Komisjon viib enne asjakohaseid 
meetmeid käsitleva otsuse vastuvõtmist 
läbi hindamise nimetatud meetmete 
võimaliku mõju kohta mõjutatud 
programmide või fondidega seotud 
maksete lõplikele saajatele või toetuste 
saajatele. Komisjon võtab meetmete 
proportsionaalsuse hindamisel 
nõuetekohaselt arvesse lõikes 2 osutatud 
teavet ja juhiseid.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

asjaomast liikmesriiki kaasamata
komisjoni ettepanekut muuta ja muudetud 
teksti nõukogu otsusena vastu võtta.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. Kui komisjon võtab vastu otsuse, 
esitab ta samaaegselt Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule ettepaneku 
paigutada eelarvereservi ümber 
vastuvõetud meetmete väärtusega 
samaväärne summa.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 8 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 b. Erandina finantsmääruse artikli 
31 lõigetest 4 ja 6 arutavad Euroopa 
Parlament ja nõukogu 
ümberpaigutusettepanekut nelja nädala 
jooksul alates selle vastu võtmisest 
mõlema institutsiooni poolt.
Ümberpaigutusettepanek loetakse 
heakskiidetuks, kui Euroopa Parlament 
seda häälteenamusega või kui nõukogu 
seda kvalifitseeritud häälteenamusega 
nelja nädala jooksul ei muuda ega tagasi 
ei lükka. Juhul kui Euroopa Parlament 
või nõukogu muudab 
ümberpaigutusettepanekut, kohaldatakse 
finantsmääruse artikli 31 lõiget 8.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 5 – lõige 8 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 c. Otsus jõustub juhul, kui ei 
Euroopa Parlament ega ka nõukogu ei 
lükka tagasi ümberpaigutusettepanekut 
lõikes 8 b osutatud ajavahemiku jooksul.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 8 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 d. Komisjon jälgib kogu meetmete 
kohaldamisaja jooksul aktiivselt, kas 
lõplike vahendite või toetuste saajate 
seaduslikke õigusi austatakse. Komisjon 
hõlbustab ka lõplike vahendite või toetuste 
saajate poolt komisjonile kaebuste 
esitamist, kui nad leiavad, et nende 
seaduslikke õigusi ei austata. Kui 
komisjon leiab, et asjaomane liikmesriik 
või valitsusüksus ei täida oma seaduslikku 
kohustust teha makseid ja et lõplike 
vahendite või toetuste saajate õigustatud 
huvisid ei austata, võtab ta asjakohased 
meetmed, et aidata nimetatud lõplikel 
saajatel või vahendite saajatel nõudeid 
esitada.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Juhul kui artikli 4 lõike 2 punkti b 
alapunktis i osutatud meede, millega 

3. Juhul kui artikli 4 lõike 1 punkti b 
alapunktis 1 osutatud meede, millega 
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peatatakse ühe või mitme programmi või 
selle/nende muudatuste heakskiitmine, või 
artikli 4 lõike 2 punkti b alapunktis ii
osutatud kulukohustuste peatamise meede 
on tühistatud, kantakse eelarvesse peatatud 
kulukohustustele vastavad summad 
kooskõlas nõukogu määruse (EL, Euratom) 
nr XXXX („finantsraamistiku määrus“) 
artikliga 7. Aastal n peatatud 
kulukohustusi ei või kanda eelarvesse 
kaugemale kui aastasse n+2.

peatatakse ühe või mitme programmi või 
selle/nende muudatuste heakskiitmine, või 
artikli 4 lõike 1 punkti b alapunktis 2
osutatud kulukohustuste peatamise meede 
on tühistatud, kantakse eelarvesse peatatud 
kulukohustustele vastavad summad 
kooskõlas nõukogu määruse (EL, Euratom) 
nr XXXX („finantsraamistiku määrus“) 
artikliga 7.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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