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LÜHISELGITUS

Arvamuse koostaja soovib juhtida tähelepanu olulisele küsimusele. Paljud ühissätete 
määruses käsitletud teemad tuleb viia vastavusse finantsmäärusega, mille osas käivad endiselt 
läbirääkimised. Seetõttu ei pea arvamuse koostaja vajalikuks käesolevas etapis väga 
üksikasjalikuks minna. Sellegipoolest tahab ta välja tuua alljärgnevad olulised valdkonnad 
ning rõhutada, et ühtsus tuleks tagada eelkõige järgmistes ühissätete määruse osades:

– rahastamisvahendid (artiklid 32–40);
– abikõlblikkuse eeskirjad (artiklid 55–60);
– juhtimine ja kontroll, sh akrediteerimine (artiklid 62–63 ja 112–118);
– raamatupidamisarvestuse kontroll ja heakskiitmine ning finantskorrektsioonid (artiklid 75–
77 ja 128–140).

Arvamuse koostaja sedastas, et ühissätete määrus on jagatud kaheks osaks. Ühissätted 
käsitlevad eeskirju, mida kohaldatakse kõigi hõlmatud fondide suhtes (ERF, ESF, 
Ühtekuuluvusfond, EAFRD, EMKF), teises osas aga nähakse ette struktuurifonde (ERF ja 
ESF) ja ühtekuuluvusfondi reguleerivad üldeeskirjad. 

Sellest ülesehitusest tulenevalt võiks paljud muudatusettepanekud paigutada kas ühiseekirju 
või üldeeskirju käsitlevasse osasse. Arvamuse koostaja otsustas paigutada üldisemat laadi 
muudatusettepanekud ühissätete osasse ja muuta üldeeskirjade osa spetsiifilisemat laadi 
ettepanekutega. Üldisemat laadi muudatusettepanekud on näiteks artiklite 62, 74 või 77 
muudatusettepanekud. Spetsiifilisemat laadi muudatusettepanekud on artiklite 116–117 ja 
134–137 muudatusettepanekud.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekontrollikomisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil lisada oma raportisse 
järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruses (EL) nr [...]/2012 liidu 
aastaeelarve suhtes kohaldatavate 
finantseeskirjade kohta1 sätestatakse liidu 
aastaeelarve täitmise üldpõhimõtted. On 
vaja tagada nimetatud määruse ja 
käesolevale määrusele kohaldatavate 
sätete kooskõla.
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) ÜSRi fondide eesmärke tuleks ellu 
viia säästva arengu raames ning seejuures 
peaks liit edendama keskkonnakaitse ja 
keskkonna kvaliteedi parandamise 
eesmärke, nagu on sätestatud aluslepingu 
artiklites 11 ja 19, võttes arvesse 
põhimõtet, et saastaja maksab.
Liikmesriigid peaksid andma teavet 
kliimamuutuse eesmärgi raames antavate 
toetuste kohta, lähtudes kaugeleulatuvast 
eesmärgist pühendada selleks otstarbeks 
vähemalt 20 % liidu eelarvest ning 
kasutades komisjoni poolt rakendusaktiga 
vastu võetud metoodikat.

(12) ÜSRi fondide eesmärke tuleks ellu 
viia säästva arengu raames ning seejuures 
peaks liit edendama keskkonnakaitse ja 
keskkonna kvaliteedi parandamise 
eesmärke, nagu on sätestatud aluslepingu 
artiklites 11 ja 19, võttes arvesse 
põhimõtet, et saastaja maksab.

Selgitus

Komisjoni ettepaneku kohaselt tuleks uues mitmeaastases finantsraamistikus eraldada 20 % 
ELi eelarvevahenditest kliimamuutuse eesmärkidele: niikaua, kui sel teemal ei ole veel 
läbirääkimisi peetud, tuleks need ennatlikud arvud siinkohal välja jätta.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Iga programmi jaoks tuleks kindlaks 
määrata tulemusraamistik, et teostada 
järelevalvet iga programmi jaoks 
programmiperioodil ette nähtud 
eesmärkide ja sihtide poole liikumise üle. 
Komisjon peaks aastatel 2017 ja 2019 
koostöös liikmesriikidega tegema 
tulemuslikkuse analüüsi. Tuleks ette näha 

(18) Iga programmi jaoks tuleks kindlaks 
määrata tulemusraamistik, et teostada 
järelevalvet iga programmi jaoks 
programmiperioodil ette nähtud 
eesmärkide ja sihtide poole liikumise üle. 
Komisjon peaks aastatel 2017 ja 2019 
koostöös liikmesriikidega tegema 
tulemuslikkuse analüüsi. Tuleks ette näha 
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tulemusreserv, mis eraldataks aastal 2019, 
kui tulemusraamistiku vahe-eesmärgid on 
täidetud. Et Euroopa territoriaalse koostöö 
programmid on mitmekesised ja mitut riiki 
hõlmavad, ei peaks nendeks olema mingit 
tulemusreservi. Kui vahe-eesmärkide ja 
sihtide saavutamise puudujäägid on 
märkimisväärsed, peaks komisjonil olema 
võimalik peatada programmile tehtavad 
maksed või kohaldada programmiperioodi 
lõpus finantskorrektsioone, tagamaks, et 
liidu eelarvet ei raisataks ega kasutataks 
ebatõhusalt.

tulemusreserv, mis eraldataks aastal 2019, 
kui tulemusraamistiku vahe-eesmärgid on 
täidetud. Et Euroopa territoriaalse koostöö 
programmid on mitmekesised ja mitut riiki 
hõlmavad, ei peaks nendeks olema mingit 
tulemusreservi. Kui vahe-eesmärkide ja 
sihtide saavutamise puudujäägid on 
märkimisväärsed, peaks komisjonil olema 
võimalik peatada programmile tehtavad 
maksed või kohaldada programmiperioodi 
lõpus finantskorrektsioone, tagamaks, et 
liidu eelarvet ei raisataks ega kasutataks 
ebatõhusalt. Kui korrektsioonid või 
maksete peatamine on seotud 
liikmesriigiga, kellel on 
finantsstabiilsusega tõsiseid probleeme või 
nende tekkimise oht, peaks olema 
võimalik need vahendid komisjoni 
juhtimisel eri kasvuprogrammiga 
liikmesriigile kättesaadavaks teha. See 
peaks toimuma asjaomaste programmide 
alusel, aga prioriteete arvesse võttes 
kõrgeima majandusliku tõhususega. 
Mehhanismi eesmärk on hoida ära 
majanduslike raskuste edasine 
süvenemine.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Tihedama sideme loomine 
ühtekuuluvuspoliitika ja liidu majandusliku 
juhtimise vahel tagab, et ÜSRi fondide 
raames tehtavate kulutuste tulemuslikkust 
võimendab usaldusväärne 
majanduspoliitika ning et ÜSRi fonde võib 
vajadusel ümber suunata, et lahendada riigi 
ees seisvaid majandusprobleeme. See 
protsess peab olema järkjärguline, alates 
muudatustest, mis tehakse 
partnerluslepingutesse ja programmidesse, 
et toetada nõukogu soovitusi 
makromajandusliku tasakaalustamatuse 

(19) Tihedama sideme loomine 
ühtekuuluvuspoliitika ja liidu majandusliku 
juhtimise vahel tagab, et ÜSRi fondide 
raames tehtavate kulutuste tulemuslikkust 
võimendab usaldusväärne 
majanduspoliitika ning et ÜSRi fonde võib 
vajadusel ümber suunata, et lahendada riigi 
ees seisvaid majandusprobleeme. See 
protsess peab olema järkjärguline, alates 
muudatustest, mis tehakse 
partnerluslepingutesse ja programmidesse, 
et toetada nõukogu soovitusi 
makromajandusliku tasakaalustamatuse 
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korrigeerimise ning ühiskondlike ja 
majanduslike raskuste lahendamise kohta. 
Kui vaatamata ÜSRi fondide 
ulatuslikumale kasutamisele ei võta 
liikmesriik majanduse juhtimise protsessis 
tulemuslikke meetmeid, peaks komisjonil 
olema õigus peatada kõik maksed ja 
kohustused või osa neist. Otsused ja 
peatamised peaksid olema 
proportsionaalsed ja mõjusad, võttes 
arvesse individuaalsete programmide mõju 
asjaomaste liikmesriikide majandusliku ja 
sotsiaalse olukorra lahendamisele ning 
varem partnerluslepingus tehtud 
muudatusi. Peatamisotsust tehes peaks 
komisjon järgima ka liikmesriikide võrdse 
kohtlemise põhimõtet, võttes eelkõige 
arvesse peatamise mõju asjaomase 
liikmesriigi majandusele. Peatamine tuleks 
tühistada ja vahendid asjaomasele 
liikmesriigile uuesti kättesaadavaks teha 
niipea, kui liikmesriik võtab vajalikud 
meetmed.

korrigeerimise ning ühiskondlike ja 
majanduslike raskuste lahendamise kohta. 
Kui vaatamata ÜSRi fondide 
ulatuslikumale kasutamisele ei võta 
liikmesriik majanduse juhtimise protsessis 
tulemuslikke meetmeid, peaks komisjonil 
olema õigus peatada kõik maksed ja 
kohustused või osa neist. Otsused ja 
peatamised peaksid olema 
proportsionaalsed ja mõjusad, võttes 
arvesse individuaalsete programmide mõju 
asjaomaste liikmesriikide majandusliku ja 
sotsiaalse olukorra lahendamisele ning 
varem partnerluslepingus tehtud 
muudatusi. Peatamisotsust tehes peaks 
komisjon järgima ka liikmesriikide võrdse 
kohtlemise põhimõtet, võttes eelkõige 
arvesse peatamise mõju asjaomase 
liikmesriigi majandusele. Peatamine tuleks 
tühistada ja vahendid asjaomasele 
liikmesriigile uuesti kättesaadavaks teha 
niipea, kui liikmesriik võtab vajalikud 
meetmed. Kui liikmesriik ei ole võtnud 
vähemalt kolme kuu jooksul piisavaid 
meetmeid, peaks komisjon andma 
peatatud raha kasutada kontrollitult enda
hallatava programmi raames. Seejuures 
tuleks seada esikohale majanduskasvu, 
näiteks majanduse infrastruktuuri 
võimalikult tugev toetamine, et vältida 
suurema kahju tekkimist piirkonna 
majandusele ja sotsiaalsele olukorrale.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Asjaomase liikmesriigi taotlusel 
peaks komisjon võtma vastu ad hoc 
otsused, millega kehtestatakse sellise 
vahendi suhtes kohaldatavad tingimused, 
lähtudes assigneeringutest, mis tekivad 
struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi 
korrektsioonidest ja maksete 
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peatamistest..

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) On vaja kehtestada erieeskirjad 
summade kohta, mida peetakse 
abikõlblikeks summadeks kontode 
sulgemisel, tagamaks, et neid summasid 
(kaasa arvatud halduskulud ja teenustasud), 
mis makstakse ÜSRi fondidest 
rahastamisvahenditesse, kasutatakse 
tulemuslikult investeeringuteks ja 
makseteks lõppsaajatele. Samuti on tarvis 
kehtestada erinormid, mis käsitlevad ÜSRi 
fondide toetustest saadud vahendite 
taaskasutamist, sealhulgas pärast kavade 
lõpetamist järelejäänud vahendite 
kasutamist.

(27) On vaja kehtestada erieeskirjad 
summade kohta, mida peetakse 
abikõlblikeks summadeks kontode 
sulgemisel, tagamaks, et neid summasid 
(kaasa arvatud halduskulud ja teenustasud), 
mis makstakse ÜSRi fondidest 
rahastamisvahenditesse, kasutatakse 
tulemuslikult investeeringuteks ja 
makseteks lõppsaajatele. Samuti on tarvis 
kehtestada erinormid, mis käsitlevad ÜSRi 
fondide toetustest saadud vahendite 
taaskasutamist, sealhulgas pärast kavade 
lõpetamist järelejäänud vahendite 
kasutamist. Need lisanduvad ja 
järelejäänud vahendid koos teiste 
ettenähtud vahenditega (näiteks 
finantskorrektsioonidest tulenevad 
vahendid) tuleks komisjoni kontrolli all ja 
lähtuvalt majanduskasvu enim 
soodustavatest prioriteetidest teha 
kättesaadavaks nendele liikmesriikidele, 
kellel on tõsiseid raskusi 
finantsstabiilsuse säilitamisega.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41 a) Komisjonil peaks suuremate 
tootlike investeeringuprojektide 
hindamisel olema kogu vajalik teave, et 
otsustada, kas fondide rahaline toetus 
põhjustab olulist töökohtade kaotamist 
liidu nende praegustes asukohtades, 
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eesmärgiga tagada, et ühenduse 
rahastamine ei toetaks liidusisest 
ümberpaigutumist.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41 b) Seoses ettevõtetele makstavate 
otseste tegevustoetustega tuleks arvestada 
asjaoluga, et ühtekuuluvuspoliitika 
vahendid – selle asemel et mõjutada 
eelkõige just suuremaid äriühinguid 
tegema otsust tehase avamise kohta 
ettemääratud kohas – võivad sattuda 
pigem nendesse äriühingutesse, kes on 
sellised otsused juba teinud 
(ballastkahjum); suurte eraettevõtete 
toetused tuleks seetõttu senisest enam 
suunata investeeringuteks uurimis- ja 
arendustegevusse või pakkuda varasemast 
rohkem kaudset toetust infrastruktuuri 
rahastamise kaudu.

Selgitus

Cf. Vrdl Euroopa Parlamendi 5. juuli 2011. aasta resolutsiooni komisjoni viienda 
ühtekuuluvusaruande ja ühtekuuluvuspoliitika strateegia kohta pärast 2013. aastat 
(2011/2035(INI)) art 71.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41 c) Samuti on tarvis selget korraldust 
üldises struktuurifondide määruses, mis 
välistab ELi toetused ettevõtete 
ümberpaigutamistele liidu piires ja 
alandab kontrollikünnise selliste 
investeeringute kontrollimiseks 10 
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miljonile, jättes suured ettevõtjad 
otsetoetuste saajate seast välja ning 
kehtestades toimingutele 10-aastase 
piirangu.

Selgitus

Cf. Vrdl Euroopa Parlamendi 5. juuli 2011. aasta resolutsiooni komisjoni viienda 
ühtekuuluvusaruande ja ühtekuuluvuspoliitika strateegia kohta pärast 2013. aastat 
(2011/2035(INI)) art 71.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 51

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(51) Et soodustada finantsdistsipliini, on 
kohane määrata kindlaks programmi mis 
tahes eelarvelise kulukohustuse osa 
vabastamise kord, eriti kui summa puhul 
võib vabastamise suhtes teha erandi, 
eelkõige siis, kui viivitused programmi 
rakendamisel tulenevad asjaoludest, mis ei 
sõltu erandit taotlevast isikust ja on 
ebatavalised või ettearvamatud ning mille 
tagajärgi isikul ei ole hoolikusele 
vaatamata võimalik vältida.

(51) Et soodustada finantsdistsipliini, on 
kohane määrata kindlaks programmi mis 
tahes eelarvelise kulukohustuse osa 
vabastamise kord, eriti kui summa puhul 
võib vabastamise suhtes teha erandi, 
eelkõige siis, kui viivitused programmi 
rakendamisel tulenevad asjaoludest, mis ei 
sõltu erandit taotlevast isikust ja on 
ebatavalised või ettearvamatud ning mille 
tagajärgi isikul ei ole hoolikusele 
vaatamata võimalik vältida. Kui liikmesriik 
on raskes rahalises seisus, peaks komisjon 
võtma liikmesriigi taotluse alusel rahade 
juhtimise üle ja koostama konkreetse 
programmi, mis edendab eelkõige 
asjaomase liikmesriigi majanduskasvu.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 60

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(60) Tegeliku majandusliku mõju 
tagamiseks ei tohiks abi fondidest asendada 
riiklikke kulutusi või samaväärseid 
struktuurikulutusi, mida liikmesriigid 

(60) Tegeliku majandusliku mõju 
tagamiseks ei tohiks abi fondidest asendada 
riiklikke kulutusi või samaväärseid 
struktuurikulutusi, mida liikmesriigid 
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teevad käesoleva määruse kohaldamisel. Et 
fondidest toetuste andmisel võetaks arvesse 
laiemat majanduslikku konteksti, tuleks 
ühtlasi kindlaks määrata avalike kulutuste 
tase, lähtudes üldistest 
makromajanduslikest tingimustest, milles 
rahastamine toimub ja mis põhinevad 
näitajatel, mis on esitatud stabiilsus- ja 
lähenemisprogrammides, mida 
liikmesriigid esitavad igal aastal vastavalt 
7. juuli 1997. aasta määrusele (EÜ) nr 
1466/1997 eelarveseisundi järelevalve ning 
majanduspoliitika järelevalve ja 
kooskõlastamise tõhustamise kohta. Kui 
komisjon kontrollib täiendavuse põhimõtet, 
peaks ta keskenduma liikmesriikidele, kus 
vähem arenenud ja 
üleminekupiirkondade elanikkond 
moodustab vähemalt 15 % elanikkonnast, 
nendele eraldutud rahaliste vahendite 
ulatuse tõttu.

teevad käesoleva määruse kohaldamisel. Et 
fondidest toetuste andmisel võetaks arvesse 
laiemat majanduslikku konteksti, tuleks 
ühtlasi kindlaks määrata avalike kulutuste 
tase, lähtudes üldistest 
makromajanduslikest tingimustest, milles 
rahastamine toimub ja mis põhinevad 
näitajatel, mis on esitatud stabiilsus- ja 
lähenemisprogrammides, mida 
liikmesriigid esitavad igal aastal vastavalt 
7. juuli 1997. aasta määrusele (EÜ) nr 
1466/1997 eelarveseisundi järelevalve ning 
majanduspoliitika järelevalve ja 
kooskõlastamise tõhustamise kohta. Kui 
komisjon kontrollib täiendavuse põhimõtet, 
peaks see hõlmama kõiki piirkondi.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 86 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(86 a) Raskes finantsolukorras või sellest 
ohustatud liikmesriikide puhul, kellele 
osutatakse juba toetavaid meetmeid 
vastavalt artikli 22 lõikele 1, peaks 
komisjonil olema võimalus anda 
asjaomasele liikmesriigile taotluse alusel 
kasutada kas korrigeeritud või tagasi 
nõutud vahendid või intressikasum või 
muud sissenõutud vahendid või kõik need 
vahendid otsese juhtimise alusel 
kooskõlas finantsmääruse [artikli 55 lõike 
1 punktiga a] eraldi programmi raames, 
mis keskendub majanduskasvu 
soodustavatele investeeringutele, eelkõige 
majandusega seotud 
infrastruktuurprojektidele.
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Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 86 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(86 b) Finantsolukorra teravnemise 
ärahoidmiseks raskes rahalises seisus või 
sellest ohustatud liikmesriikides, peaks 
komisjon kõnealuste liikmesriikide 
taotlusel ja komisjoni juhtimisel tegema 
võimalikult kiiresti kättesaadavaks 
sissenõutud või peatatud vahendid 
eriprogrammiga, mille eesmärk on 
majanduskasvu konkreetne soodustamine, 
nt majanduse infrastruktuuri edendamise 
kaudu.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 87

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(87) Toimingute auditeerimise sagedus 
peaks olema proportsionaalne fondidest 
antava liidu abi ulatusega. Eelkõige tuleks 
vähendada audiitorkontrollide arvu, kui 
toimingu abikõlblike kulutuste kogusumma 
ei ületa 100 000 eurot. Auditeerimisi peab 
siiski olema võimalik teha igal ajal, kui on 
märke rikkumisest või pettusest, või 
auditivalimina pärast lõpuleviidud 
toimingu lõpetamist. Et komisjoni 
auditeerimistase oleks proportsionaalne 
riskiga, peaks komisjonil olema võimalik 
vähendada oma auditeerimistegevust 
rakenduskavade puhul, kus ei ole 
märkimisväärseid vajakajäämisi või kui 
võib jääda lootma auditeerimisasutusele.

(87) Toimingute auditeerimise sagedus 
peaks olema proportsionaalne fondidest 
antava liidu abi ulatusega. Eelkõige tuleks 
vähendada audiitorkontrollide arvu, kui 
toimingu abikõlblike kulutuste kogusumma 
ei ületa 100 000 eurot. Vähemalt 10 
miljoni euro suuruste toimingute puhul 
peaks komisjonil olema kontrollikohustus.
Auditeerimisi peab siiski olema võimalik 
teha igal ajal, kui on märke rikkumisest, 
asukoha ümberpaigutamisest või pettusest, 
või auditivalimina pärast lõpuleviidud 
toimingu lõpetamist. Et komisjoni 
auditeerimistase oleks proportsionaalne 
riskiga, peaks komisjonil olema võimalik 
vähendada oma auditeerimistegevust 
rakenduskavade puhul, kus ei ole 
märkimisväärseid vajakajäämisi või kui 
auditeerimisasutus on näidanud end 
eelmisel toetusperioodil usaldusväärsena.
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Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 90

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(90) Komisjonil peaks olema volitus võtta 
kõigi ÜSRi fondide puhul 
rakendusaktidega vastu partnerluslepingute 
heakskiitmise otsused, tulemusreservi 
eraldamise otsused, liikmesriigi 
majanduspoliitikaga seotud maksete 
peatamise otsused ning kohustusest 
vabastamise korral programmide 
kehtestamise otsuste muutmise otsused; 
fondide puhul aga peaks tal olema volitus 
võtta vastu otsused, milles määratakse 
kindlaks „majanduskasvu ja tööhõive 
investeeringute” eesmärgile vastavad 
piirkonnad ja liikmesriigid, sätestatakse 
liikmesriikidele eraldatavate 
kulukohustuste assigneeringute aastane 
jaotus, sätestatakse summa, mis tuleb iga 
liikmesriigi Ühtekuuluvusfondi eraldisest 
kanda üle Euroopa Ühendamise 
Rahastusse, sätestatakse summad, mis 
tuleb iga liikmesriigi struktuurifondide 
eraldisest kanda üle puudust kannatavatele 
isikutele mõeldud toiduabiks, samuti 
rakenduskavade vastuvõtmise ja muutmise 
otsused, suurprojektide otsused, ühiste 
tegevuskavade otsused, maksete peatamise 
otsused ja finantskorrektsioonide otsused.

(90) Komisjonil peaks olema volitus võtta 
kõigi ÜSRi fondide puhul 
rakendusaktidega vastu partnerluslepingute 
heakskiitmise otsused, tulemusreservi 
eraldamise otsused, liikmesriigi 
majanduspoliitikaga seotud maksete 
peatamise otsused ning kohustusest 
vabastamise korral programmide 
kehtestamise otsuste muutmise otsused; 
fondide puhul aga peaks tal olema volitus 
võtta vastu otsused, milles määratakse 
kindlaks „majanduskasvu ja tööhõive 
investeeringute” eesmärgile vastavad 
piirkonnad ja liikmesriigid, sätestatakse 
liikmesriikidele eraldatavate 
kulukohustuste assigneeringute aastane 
jaotus, sätestatakse summa, mis tuleb iga 
liikmesriigi Ühtekuuluvusfondi eraldisest 
kanda üle Euroopa Ühendamise 
Rahastusse, sätestatakse summad, mis 
tuleb iga liikmesriigi struktuurifondide 
eraldisest kanda üle puudust kannatavatele 
isikutele mõeldud toiduabiks, samuti 
rakenduskavade vastuvõtmise ja muutmise 
otsused, suurprojektide otsused, ühiste 
tegevuskavade otsused, maksete peatamise 
otsused ja finantskorrektsioonide otsused 
ning rahalistes raskustes olevate 
liikmesriikide eriprogrammide otsused.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) „piirkonnakategooria” – piirkondade 
liigitus vähem arenenud piirkondadeks, 
üleminekupiirkondadeks või enam 

(19) „piirkonnakategooria” – piirkondade 
liigitus vähem arenenud piirkondadeks või 
enam arenenud piirkondadeks vastavalt 
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arenenud piirkondadeks vastavalt artikli 82 
lõikele 2;

artikli 82 lõikele 2;

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. ÜSRi fondidele eraldatud osa Euroopa 
Liidu eelarvest rakendatakse liikmesriikide 
ja komisjoni ühisjuhtimise raamistikus 
vastavalt finantsmääruse artikli 53 
punktile b, välja arvatud 
Ühtekuuluvusfondist artikli 84 lõikes 4 
osutatud Euroopa Ühendamise Rahastusse 
üle kantav summa ning komisjoni algatusel 
ERFi määruse artikli 9 kohaselt võetavad 
uuenduslikud meetmed ja komisjoni 
algatusel antav tehniline abi.

7. ÜSRi fondidele eraldatud osa Euroopa 
Liidu eelarvest rakendatakse liikmesriikide 
ja komisjoni ühisjuhtimise raamistikus 
vastavalt finantsmääruse artikli 53 
punktile b, välja arvatud 
Ühtekuuluvusfondist artikli 84 lõikes 4 
osutatud Euroopa Ühendamise Rahastusse 
üle kantav summa ning komisjoni algatusel 
ERFi määruse artikli 9 kohaselt võetavad 
uuenduslikud meetmed ja komisjoni 
algatusel antav tehniline abi ning artikli 22 
lõikes 2 a nimetatud rahalistes raskustes 
olevate liikmesriikide toetamise 
programmid.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – punkt d – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) eeltingimuste täitmise hindamise 
kokkuvõte ning riiklikul ja piirkondlikul 
tasandil võetavate meetmete kokkuvõte ja 
nende rakendamise ajakava, juhul kui 
eeltingimused ei ole täidetud;

ii) eeltingimuste täitmise hindamise 
kokkuvõte ning Euroopa, riiklikul ja 
piirkondlikul tasandil võetavate meetmete 
kokkuvõte ja nende rakendamise ajakava, 
kui eeltingimused ei ole täidetud;

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon hindab eeltingimuste täitmise 
kohta esitatud teavet partnerluslepingu ja 
programmide hindamise raames. Komisjon 
võib programmi vastuvõtmisel otsustada 
peatada kõik programmile tehtavad 
vahemaksed või osa vahemaksetest kuni 
eeltingimuste täitmiseks võetavate 
meetmete nõuetekohase rakendamiseni. 
Suutmatus viia programmis sätestatud 
tähtajaks lõpule meetmed, mida on vaja 
eeltingimuste täitmiseks, annab 
komisjonile alust maksed peatada.

5. Komisjon hindab eeltingimuste täitmise 
kohta esitatud teavet partnerluslepingu ja 
programmide hindamise raames. Komisjon 
võib programmi vastuvõtmisel otsustada 
peatada kõik programmile tehtavad 
vahemaksed või osa vahemaksetest kuni 
eeltingimuste täitmiseks võetavate 
meetmete nõuetekohase rakendamiseni. 
Suutmatus viia programmis sätestatud 
tähtajaks lõpule meetmed, mida on vaja 
eeltingimuste täitmiseks, annab 
komisjonile alust maksed peatada.
Finantsraskustes või nendest ohustatud 
liikmesriikide puhul on aluseks artikli 22 
lõige 2 a (taotlus eriprogrammi 
rakendamiseks komisjoni juhtimisel).

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Vastavalt lõike 1 punktile d finantsabi 
saavatele liikmesriikidele võib komisjon 
koostada rakendusaktiga asjaomase 
liikmesriigi taotluse alusel eraldi 
programmi vastavalt finantsmääruse 
[artikli 55 lõike 1 punktile a] (otsene 
juhtimine), millega suunatakse peatatud 
maksed käesoleva artikli lõike 4 
eesmärkide täitmiseks (olemasolevate 
vahendite mõju suurendamine 
majanduskasvule ja konkurentsivõimele).

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid, kes täidavad lõike 1 
punktide a, b või c tingimused, võivad 
oma majandusolukorra stabiliseerimiseks 
ja vahendite laastava kaotuse vältimiseks 
taotleda komisjonilt eraldi programmi 
koostamist rakendusakti alusel vastavalt 
finantsmääruse [artikli 55 lõike 1 punktile 
a] (otsene juhtimine), mis tagab, et 
asjaomase liikmesriigi peatatud ja/või 
tagasi nõutud maksed võimaldavad 
võimalikult kiiresti saavutada käesoleva 
määruse artikli 21 lõike 4 eesmärgid 
(olemasolevate vahendite mõju 
suurendamine majanduskasvule ja 
konkurentsivõimele).

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga prioriteedi juures sätestatakse näitajad, 
mille abil hinnatakse programmi 
rakendamisel tehtud edusamme eesmärkide 
saavutamisel ning mis on aluseks 
järelevalvele, hindamisele ja 
tulemuslikkuse analüüsile. Nende näitajate 
hulka kuuluvad:

Iga prioriteedi juures sätestatakse 
mõõdetavad kvalitatiivsed ja 
kvantitatiivsed näitajad, mille abil 
hinnatakse programmi rakendamisel tehtud 
edusamme eesmärkide saavutamisel ning 
mis on aluseks järelevalvele, hindamisele 
ja tulemuslikkuse analüüsile. Nende 
näitajate hulka kuuluvad:

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Fondispetsiifilistes eeskirjades sätestatakse 
iga ÜSRi fondi jaoks ühised näitajad ja 
võidakse ette näha ka konkreetset 

Fondispetsiifilistes eeskirjades sätestatakse 
iga ÜSRi fondi jaoks ühised mõõdetavad 
kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed näitajad ja 
võidakse ette näha ka konkreetset 
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programmi puudutavad näitajad. programmi puudutavad näitajad.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Raskes finantsolukorras liikmesriigid, 
kes täidavad artikli 22 lõike 1 tingimused, 
võivad vajadusel komisjoni abiga 
kasutada lõigetes 1 ja 2 nimetatud 
vahendeid majanduskasvu ja 
konkurentsivõime suurendamiseks, 
eelkõige investeerimiseks majandusele 
kasu toovatesse 
infrastruktuuriprojektidesse.

Selgitus

Riskijagamisvahend näitab vajadust edendada finantsraskustes liikmesriikides eelkõige 
infrastruktuuriprojekte, kuna need teenivad suures osas jätkusuutliku konkurentsivõime 
eesmärki.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) infrastruktuuriprojektid;

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Raskes finantsolukorras liikmesriigid, 
kes täidavad artikli 22 lõike 1 tingimused, 
võivad vajadusel komisjoni abiga 
kasutada lõigetes 1 ja 2 nimetatud 
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vahendeid majanduskasvu ja 
konkurentsivõime suurendamiseks, 
eelkõige investeerimiseks majandusele 
kasu toovatesse 
infrastruktuuriprojektidesse.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad vastu vajalikud 
meetmed, et tagada ÜSRi fondidest 
rahastamisvahenditele antud toetusele 
lisanduvate kapitalivahendite ja kasumi 
ning muude sissetulekute või tulude 
kasutamine kooskõlas programmi 
eesmärkidega vähemalt 10-aastase perioodi 
jooksul pärast programmi lõpetamist.

Liikmesriigid võtavad vastu vajalikud 
meetmed, et tagada ÜSRi fondidest 
rahastamisvahenditele antud toetusele 
lisanduvate kapitalivahendite ja kasumi 
ning muude sissetulekute või tulude 
kasutamine kooskõlas programmi 
eesmärkidega vähemalt 10-aastase perioodi 
jooksul pärast programmi lõpetamist.
Summa, mis on 10 aastat pärast 
programmi lõpetamist järele jäänud, 
kantakse üle liidu üldeelarvesse.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Raskes finantsolukorras liikmesriigid, 
kes täidavad artikli 22 lõike 1 tingimused, 
võivad vajadusel komisjoni abiga 
kasutada lõigetes 1 ja 2 nimetatud 
vahendeid majanduskasvu ja 
konkurentsivõime suurendamiseks, 
eelkõige investeerimiseks majandusele 
kasu toovatesse 
infrastruktuuriprojektidesse.

Muudatusettepanek 29



PE480.661v02-00 18/32 AD\903303ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 3 – punkt m a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(m a) vastavalt artiklile 5 partnerite 
kaasamiseks partnerluslepingu või 
programmide ettevalmistamisse, 
rakendamisse, järelevalvesse ja 
hindamisse kavandatud või võetud 
meetmete asjakohasus;

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) deklareeritud kulude õigsuse ja 
korrapärasuse tagamise kord;

(c) deklareeritud kulude õigsuse ja 
korrapärasuse tagamise kord ning 
usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtte 
austamine;

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 74 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Volitatud eelarvevahendite käsutaja 
finantsmääruse tähenduses võib vahemakse 
nõude maksetähtaja maksimaalselt 
üheksaks kuuks edasi lükata, kui:

1. Volitatud eelarvevahendite käsutaja 
finantsmääruse tähenduses võib vahemakse 
nõude maksetähtaja maksimaalselt 
üheksaks kuuks edasi lükata, kui on 
täidetud üks või mitu järgmist tingimust:

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on teksti täpsustamine.
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Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon teeb finantskorrektsioone, 
tühistades osa liidu eraldisest programmile 
või kogu sellise eraldise ning nõudes 
liikmesriigilt summad tagasi, et välistada 
liidu vahenditest selliste kulutuste 
finantseerimine, mis rikuvad liidu või 
liikmesriigi seadusi, sealhulgas seoses 
komisjoni või Euroopa Kontrollikoja 
tuvastatud vajakajäämistega liikmesriikide 
juhtimis- ja kontrollisüsteemides.

1. Komisjon teeb finantskorrektsioone, 
tühistades osa liidu eraldisest programmile 
või kogu sellise eraldise ning nõudes 
liikmesriigilt summad tagasi, et välistada 
liidu vahenditest selliste kulutuste 
finantseerimine, mis rikuvad liidu või 
liikmesriigi seadusi, sealhulgas seoses 
komisjoni või Euroopa Kontrollikoja 
tuvastatud või liikmesriigi tuvastatud, kuid 
asjaomase liikmesriigi poolt 
nõuetekohaselt korrigeerimata jäetud
vajakajäämistega liikmesriikide juhtimis-
ja kontrollisüsteemides. 

Selgitus

See annab liikmesriikidele stiimuli õigusrikkumised nõuetekohaselt kõrvaldada.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikest 1 tuleneva finantskorrektsiooni 
summa üle otsustades võtab komisjon 
arvesse kohaldatavate liidu või liikmesriigi 
õigusnormide rikkumise olemust ja raskust 
ning selle rahalisi tagajärgi liidu eelarvele. 

3. Lõikest 1 tuleneva finantskorrektsiooni 
summa üle otsustades võtab komisjon 
arvesse kohaldatavate liidu või liikmesriigi 
õigusnormide rikkumise olemust ja raskust,
sh seoses vajakajäämistega liikmesriikide 
juhtimis- ja kontrollisüsteemides, ning 
selle rahalisi tagajärgi liidu eelarvele.

Selgitus

Kõnealuse artikli lõikega 1 kooskõlla viimine.

Muudatusettepanek 34
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui raskes finantsolukorras 
liikmesriik täidab artikli 22 lõike 1 
tingimused, koostab komisjon taotluse 
alusel rakendusaktiga otsese juhtimise all 
oleva eraldi programmi vastavalt 
finantsmäärusele [artikli 55 lõik 1 punkt 
a], et koondada asjaomase liikmesriigi kas 
peatatud või tagasinõutud vahendid või 
mõlemad ja intressitulu või kasutamata 
vahendid ning kasutada neid parimal 
viisil majanduskasvu edendamiseks, 
eelkõige majandusega seotud 
infrastruktuuriprojektideks.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Raskes finantsolukorras 
liikmesriikide puhul, kellele kohaldub 
artikli 22 lõige 1, investeeritakse 
vähendatud vahendid vastavalt 
finantsmääruse [artikli 55 lõike 1 punktile 
a] komisjoni juhitava, rakendusakti alusel 
koostatud programmi raames 
maksimaalse majandusarengu ja –kasvu 
prioriteetidesse, eelkõige majandusega 
seotud infrastruktuuriprojektidesse, et 
vältida edasise majanduskahju tekkimist 
liikmesriikides.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vahendid majanduskasvu ja tööhõive 
eesmärkide täitmiseks eraldatakse vastavalt 
NUTS 2. tasandi järgmisele kolmele
kategooriale:

2. Vahendid majanduskasvu ja tööhõive 
eesmärkide täitmiseks eraldatakse vastavalt 
NUTS 2. tasandi järgmisele kahele
kategooriale:

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) üleminekupiirkonnad, mille SKP 
elaniku kohta on vahemikus 75–90 % 27-
liikmelise ELi keskmisest SKPst;

välja jäetud

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nimetatud kolm kategooriat on kindlaks 
määratud selle alusel, kuidas nende ostujõu 
pariteetides väljendatud ja liidu 2006.–
2008. aasta arvandmete alusel arvutatud 
SKP elaniku kohta on seotud 27-liikmelise 
ELi sama võrdlusperioodi keskmise 
SKPga.

Nimetatud kaks kategooriat on määratletud 
selle alusel, kuidas nende ostujõu 
pariteetides väljendatud ja liidu 2006.–
2008. aasta arvandmete alusel arvutatud 
SKP elaniku kohta on seotud 27-liikmelise 
ELi sama võrdlusperioodi keskmise 
SKPga.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võtab kohe pärast määruse 
jõustumist rakendusaktiga vastu otsuse, 
millega avaldatakse lõike 2 regioonide 
kolme kategooria kriteeriumidele vastavate 

4. Komisjon võtab kohe pärast määruse 
jõustumist rakendusaktiga vastu otsuse, 
millega avaldatakse lõike 2 regioonide 
kahe kategooria kriteeriumidele vastavate 
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piirkondade ja lõike 3 kriteeriumidele 
vastavate liikmesriikide loetelu. Loetelu 
kehtib 1. jaanuarist 2014 kuni 
31. detsembrini 2020.

piirkondade ja lõike 3 kriteeriumidele 
vastavate liikmesriikide loetelu. Loetelu 
kehtib 1. jaanuarist 2014 kuni 31. 
detsembrini 2020.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 50,13 % (st kokku 162 589 
839 384 eurot) vähem arenenud 
piirkondadele;

(a) 62,14% vähem arenenud piirkondadele;

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) 12,01 % (st kokku 
38 951 564 661 eurot) 
üleminekupiirkondadele;

välja jäetud

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) 16,39 % (st kokku 
53 142 922 017 eurot) enam arenenud 
piirkondadele;

(c) 16,39% enam arenenud piirkondadele;

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84 – lõige 1 – lõik 1 – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) 21,19 % (st kokku 68 710 486 782 
eurot) Ühtekuuluvusfondist toetust 
saavatele liikmesriikidele;

(d) 21,19% Ühtekuuluvusfondist toetust 
saavatele liikmesriikidele;

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84 – lõige 1 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) 0,29 % (st kokku 925 680 000 eurot)
täiendava toetusena aluslepingu 
artiklis 349 määratletud äärepoolseimatele 
piirkondadele ja NUTS 2. tasandi 
piirkondadele, mis täidavad Austria, 
Soome ja Rootsi ühinemislepingu 
protokolli nr 6 artiklis 2 sätestatud 
kriteeriume.

(e) 0,29% täiendava toetusena aluslepingu 
artiklis 349 määratletud äärepoolseimatele 
piirkondadele ja NUTS 2.tasandi 
piirkondadele, mis täidavad Austria, 
Soome ja Rootsi ühinemislepingu 
protokolli nr 6 artiklis 2 sätestatud 
kriteeriume.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) vähem arenenud piirkondade ning 
üleminekupiirkondade puhul abikõlbliku 
elanikkonna suurus, piirkonna jõukus, riigi 
jõukus ja töötuse määr;

(a) vähem arenenud piirkondade puhul 
abikõlbliku elanikkonna suurus, piirkonna 
jõukus, riigi jõukus ja töötuse määr;

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Igas liikmesriigis eraldatakse Euroopa 
Sotsiaalfondile vähemalt 25 %
vähemarenenud piirkondade tarbeks 

3. Igas liikmesriigis eraldatakse Euroopa 
Sotsiaalfondile vähemalt 15%
vähemarenenud piirkondade tarbeks 
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määratud struktuurivahenditest, 40 % 
üleminekupiirkondade ja 52 %
enamarenenud piirkondade tarbeks 
määratud struktuurivahenditest. Selle sätte 
kohaldamisel loetakse liikmesriigile 
[puudustkannatavatele isikutele mõeldud 
toiduabi rahastust] antud toetus osaks 
ESFile eraldatud struktuurifondide osast.

määratud struktuurivahenditest ja 25%
enamarenenud piirkondade tarbeks 
määratud struktuurivahenditest. Selle sätte 
kohaldamisel loetakse liikmesriigile 
[puudustkannatavatele isikutele mõeldud 
toiduabi rahastust] antud toetus osaks 
ESFile eraldatud struktuurifondide osast.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84 – lõik 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Ajavahemikul 2014–2020 moodustavad 
Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi 
vahendid 3,48 % eelarveliste 
kulukohustuste täitmiseks fondidest 
kättesaadavatest koguvahenditest (st kokku 
11 700 000 004 eurot).

8. Ajavahemikul 2014–2020 moodustavad 
Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi 
vahendid 7% eelarveliste kulukohustuste 
täitmiseks fondidest kättesaadavatest 
koguvahenditest.

Selgitus
Vrdl.Euroopa Parlamendi 5. juuli 2011. aasta resolutsiooni komisjoni viienda 
ühtekuuluvusaruande ja ühtekuuluvuspoliitika strateegia kohta pärast 2013. aastat 
(2011/2035(INI) art 37.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Assigneeringute kogusumma, mis 
eraldatakse igale liikmesriigile seoses 
vähem arenenud piirkondade,
üleminekupiirkondade ja enam arenenud 
piirkondadega, ei ole nende 
piirkonnakategooriate vahel ülekantav.

1. Assigneeringute kogusumma, mis 
eraldatakse igale liikmesriigile seoses 
vähem arenenud piirkondade ja enam 
arenenud piirkondadega, ei ole nende 
piirkonnakategooriate vahel ülekantav.

Muudatusettepanek 49
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Seda, kas majanduskasvu ja tööhõive 
investeeringute alusel tehtavaid avaliku 
sektori või samaväärseid struktuurilisi 
kulusid on perioodi vältel hoitud samal 
tasemel, kontrollitakse liikmesriikides, kus 
vähem arenenud ja üleminekupiirkonnad 
hõlmavad vähemalt 15 % 
kogurahvastikust.

välja jäetud

Selgitus

Täiendavuse tingimust tuleks kontrollida kõikides liikmesriikides, vrdl Euroopa Parlamendi 5. 
juuli 2011. aasta resolutsioon (2011/2035(INI)) art 1 ja 2: ,,tunnistab Euroopa rahastamise 
lisandväärtust samuti siis, kui toetust saanud projektid riiklikul, piirkondlikul või kohalikul 
tasandil aitavad saavutada üleeuroopalisi eesmärke sellistes valdkondades nagu Euroopa 
integratsioon, majanduskasv, teadustegevus [...]ning seda ei oleks saavutatud ELi stiimulita”.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 90 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Osana rakenduskavast või 
rakenduskavadest võivad ERF ja 
Ühtekuuluvusfond toetada toimingut, mis 
seisneb ehitustöödes, meetmetes või 
teenustes, mille eesmärk on viia ellu täpse 
majandusliku või tehnilise olemusega 
jagamatu ülesanne, millel on selgelt 
määratletud eesmärgid ja mille 
kogumaksumus ületab 50 000 000 eurot 
(„suurprojekt”). Rahastamisvahendeid ei 
käsitata suurprojektidena.

Osana rakenduskavast või 
rakenduskavadest võivad ERF ja 
Ühtekuuluvusfond toetada toimingut, mis 
seisneb ehitustöödes, meetmetes või 
teenustes, mille eesmärk on viia ellu täpse 
majandusliku või tehnilise olemusega 
jagamatu ülesanne, millel on selgelt 
määratletud eesmärgid ja mille 
kogumaksumus ületab 10.000.000 eurot 
(„suurprojekt”). Rahastamisvahendeid ei 
käsitata suurprojektidena.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 92 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Suurprojektide hindamisel teeb 
komisjon kindlaks, kas fondide rahaline 
toetus põhjustaks olulist töökohtade 
kaotamist liidu nende praegustes 
asukohtades, eesmärgiga tagada, et 
ühenduse rahastamine ei toetaks 
ettevõtete liidusisest ümberpaigutamist.

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 116 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Auditeerimisasutus tagab, et auditeeritakse 
juhtimis- ja kontrollisüsteeme, sobivat 
toiminguvalimit ning iga-aastaseid 
raamatupidamisaruandeid.

Auditeerimisasutus tagab, et komisjonile 
deklareeritud kulude alusel auditeeritakse 
rakenduskavade juhtimis- ja 
kontrollisüsteemide nõuetekohast 
toimimist ja sobivat toiminguvalimit.
Sobivad valimimeetodid on kõik 
statistilised meetodid. Kui see ei ole 
toimingute piiratud arvu tõttu võimalik, 
võib kasutada formaalset mittestatistilist 
meetodit, mis tagab deklareeritud kulude 
esindusliku valimi ning võimaldab 
auditeerimisasutusel teha süsteemi tõhusa 
toimimise kohta kehtivaid järeldusi.

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 116 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse volitus võtta vastu 
artikli 142 kohaseid delegeeritud õigusakte, 
milles sätestatakse tingimused, millele 
auditid peavad vastama.

Komisjon on volitatud võtma vastu artikli 
142 kohaseid delegeeritud õigusakte, 
millega kehtestatakse asjakohaste 
statistiliste või mittestatistiliste 
valimimeetodite kord.
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Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 117 – lõige 4 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Otsustades, kas neid dokumente taotleda, 
võtab komisjon arvesse seda, kas 
rakenduskava juhtimis- ja 
kontrollisüsteemid on sarnased eelmise 
programmitöö perioodi tarvis rakendatud 
süsteemidega, kas korraldusasutus teostab 
ka sertifitseerimisasutuse ülesandeid, ja 
tõendeid nende tõhusa toimimise kohta.

Otsustades, kas neid dokumente taotleda, 
kasutab komisjon riskipõhist 
lähenemisviisi, võttes arvesse seda, kas 
rakenduskava juhtimis- ja 
kontrollisüsteemid on sarnased eelmise 
programmitöö perioodi tarvis rakendatud 
süsteemidega, kas korraldusasutus teostab 
ka sertifitseerimisasutuse ülesandeid, ja 
tõendeid nende tõhusa toimimise kohta.

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 117 – lõige 4 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Volitatud eelarvevahendite käsutajad 
selgitavad iga-aastastes 
tegevusaruannetes, kuidas komisjon on 
akrediteerimisega seoses oma 
järelevalveülesannet täitnud.

Selgitus

Muudatusettepanek võtab arvesse kontrollikoja arvamuse 7/2011 lõigetes 25 ja 26 esitatud 
soovitusi.

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 127 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui raskes finantsolukorras 
liikmesriik täidab artikli 22 lõike 1 
tingimused, käivitab komisjon 
rakendusaktiga taotluse alusel otsese 
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juhtimise all oleva eraldi programmi 
vastavalt finantsmäärusele [artikli 55 
lõike 1 punktile a], et koondada 
asjaomase liikmesriigi peatatud ja/või 
tagasinõutud vahendid ja intressitulu või 
kasutamata vahendid ning kasutada neid 
parimal viisil majanduskasvu 
edendamiseks, eelkõige majandusega 
seotud infrastruktuuriprojektideks.

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 131 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Menetluse käivitamisel kooskõlas 
artikliga 137 võib komisjon teha 
finantskorrektsiooni ainult nende 
aruandeaastatega seotud kulude kohta, 
mille raamatupidamise aastaaruanne 
esitati või oleks tulnud esitada. 
Finantskorrektsiooni ei tehta lõpetatuks 
loetud kulutustele vastavalt käesoleva 
artikli lõigetele 1 ja 2, mille suhtes on 
artikli 132 lõikes 1 osutatud 3-aastane 
periood lõppenud, välja arvatud artikli 61 
nõuete mittetäitmisega seoses avastatud 
eeskirjade eiramise korral ja artikli 136 
lõigetes 4 ja 5 osutatud juhtudel.

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 134 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võib peatada kõik 
prioriteetsete suundade või rakenduskavade 
tasandil tehtavad vahemaksed või osa 
nendest, kui: 

1. Komisjon võib peatada kõik 
prioriteetsete suundade või rakenduskavade 
tasandil tehtavad vahemaksed või osa 
nendest, kui täidetud on üks või mitu 
järgmist tingimust: 
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Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on teksti täpsustamine.

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 135 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Fondide toetuse osamakseid, mis 
tühistatakse kooskõlas lõikega 2, võib 
liikmesriik kasutada uuesti asjaomase 
rakenduskava piires sõltuvalt lõikest 4.

3. Fondide toetuse osamakseid, mis 
tühistatakse kooskõlas lõikega 2, võib 
liikmesriik kasutada uuesti vaid üks kord
asjaomase rakenduskava piires sõltuvalt 
lõikest 4, juhul kui liikmesriik on 
eeskirjade eiramist ennetanud või 
eeskirjade eiramise avastanud ja 
kõrvaldanud ning teinud asjakohase 
finantskorrektsiooni.

Selgitus

Muudatusettepanek täpsustab, et liikmesriikidel peaks lubama fondide toetust uuesti 
kasutada, kui liikmesriik avastas ise eeskirjade eiramise ja selle kõrvaldas.

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 135 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Finantskorrektsioonid ei vabasta 
liikmesriiki kohustusest asjaomased 
summad sisse nõuda kooskõlas artikli 112 
lõikega 2. 

Selgitus

Muudatusettepanek täpsustab, et summad tuleb igal juhul sisse nõuda.
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Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 136 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võib rakendusaktidega teha 
finantskorrektsioone, tühistades 
rakenduskavale antud liidu toetuse 
vastavalt artiklile 77 täielikult või osaliselt, 
kui ta leiab pärast vajalike kontrollide 
tegemist, et:

1. Komisjon võib rakendusaktidega teha 
finantskorrektsioone, tühistades 
rakenduskavale antud liidu toetuse 
vastavalt artiklile 77 täielikult või osaliselt, 
kui ta leiab pärast vajalike kontrollide 
tegemist, et täidetud on üks või mitu 
järgmist tingimust:

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on teksti täpsustamine.

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 137 – lõige 6 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Netokorrektsiooniga lõppev 
finantskorrektsioon kantakse 
sihtotstarbelise tuluna liidu eelarve 
samasse peatükki.

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 137 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Kui raskes finantsolukorras 
liikmesriik täidab artikli 22 lõike 1 
tingimused, koostab komisjon 
rakendusaktiga taotluse alusel otsese 
juhtimise all oleva eraldi programmi 
vastavalt finantsmäärusele [artikli 55 lõik 
1 punkt a], et koondada asjaomase 
liikmesriigi kas peatatud või tagasinõutud 
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vahendid või mõlemad ja intressitulu või 
kasutamata vahendid ning kasutada neid 
parimal viisil majanduskasvu 
edendamiseks, eelkõige majandusega 
seotud infrastruktuuriprojektideks.

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 142 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Euroopa Kontrollikoda esitab 
Euroopa Parlamendi või nõukogu 
taotluse korral arvamuse artikli 20 lõikes 
4, artikli 54 lõikes 1, artiklis 58, artikli 77 
lõikes 1, artikli 112 lõikes 2, artikli 114 
lõikes 8, artikli 114 lõikes 9, artikli 114 
lõikes 10, artikli 116 lõikes 1, artikli 116 
lõikes 6 ja artikli 136 lõikes 6 osutatud 
delegeeritud õigusaktide kohta.

Selgitus

See võimaldab Euroopa Parlamendil ja nõukogul kujundada oma arvamused kontrollikojast 
pärit eksperdiaruandele tuginedes.



PE480.661v02-00 32/32 AD\903303ET.doc

ET

MENETLUS

Pealkiri Euroopa fonde käsitlevad ühissätted ning määruse (EÜ) nr 1083/2006 
kehtetuks tunnistamine

Viited COM(2011)0615 – C7-0335/2011 – 2011/0276(COD)

Vastutav komisjon
       istungil teada andmise kuupäev

REGI
25.10.2011

Arvamuse esitaja(d)
      istungil teada andmise kuupäev

CONT
25.10.2011

Arvamuse koostaja
       nimetamise kuupäev

Derek Vaughan
24.11.2011

Vastuvõtmise kuupäev 30.5.2012

Lõpphääletuse tulemus +:
–:
0:

17
11
0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zigmantas 
Balčytis, Andrea Češková, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens 
Geier, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Jan Mulder, 
Eva Ortiz Vilella, Crescenzio Rivellini, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, 
Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Michael Theurer

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 
asendusliige/asendusliikmed

Zuzana Brzobohatá, Jorgo Chatzimarkakis, Derk Jan Eppink, Ivailo 
Kalfin, Véronique Mathieu, Markus Pieper

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 
asendusliige/asendusliikmed (kodukorra 
art 187 lg 2)

María Irigoyen Pérez, Jens Nilsson, Kerstin Westphal, Joachim Zeller


