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LÜHISELGITUS

Arvamuse koostaja soovib läbirääkimiste praeguses etapis esitada muudatusettepanekud, mis 
on seotud järgmiste küsimustega:

- Artikli 7 kohta esitatud muudatusettepanekud käsitlevad kahte eri probleemi. Esimese 
muudatusettepaneku eesmärk on anda osalevatele liikmesriikidele võimalus määrata 
võrdõiguslikkuse kohta arvamuse esitamiseks üks asutus, mis toob kaasa selle nõude 
rakendamise märkimisväärse lihtsustamise. Teise muudatusettepaneku eesmärk on 
täpsustada koostööprogrammi muutmise protsessi, sest komisjoni ettepanekus seda 
küsimust ei käsitleta.

- Selleks et Euroopa territoriaalse koostöö määrust lihtsustada ning viia see kooskõlla 
ühissätete määrusega, on esitatud artikli 20 kohta muudatusettepanek, milles 
sätestatakse, et liikmesriikidel peaks olema lubatud omada auditeerimisasutust ja 
korraldusasutust samas organis, juhul kui nad on oma tegevuses sõltumatud.

- Auditeerimisasutustel ei pruugi olla vajalikke õigusi auditite läbiviimiseks eri 
liikmesriikides. Seetõttu võimaldab komisjoni ettepanek luua audiitorite rühma, kus on 
esindajad igast liikmesriigist. Muudatusettepanekus artikli 23 kohta täpsustatakse, et 
kõik need esindajad peavad olema sõltumatud ning neil peavad olema vajalikud 
erialateadmised ja pädevus. Lisaks sellele peaks auditeerimisasutus selgitama 
auditeerimisstrateegias sellega seoses võetud meetmeid.

- Artikli 25 kohta esitatud muudatusettepanek annab võimaluse kasutada ühe 
koostööprogrammi kõikide rahavoogude jaoks ühte kontot. Selline võimalus 
lihtsustaks haldamist ja auditeerimist.

Ehkki praeguses etapis pole vastavaid muudatusettepanekuid esitatud, soovib arvamuse 
koostaja juhtida vastutava komisjoni tähelepanu kolmele küsimusele, mis võivad vajada 
edasist käsitlemist olenevalt ühissätete määruse (COM(2011)615) arutelu tulemustest:

1) Ühissätete määrusega kehtestatakse eeskirjad tulemuste hindamiseks 2017. ja 2019. 
aastal, et hinnata programmides sätestatud vahe-eesmärkide saavutamist. Pole päris 
selge, kuidas hakatakse seda nõuet kohaldama Euroopa territoriaalse koostöö määruse 
suhtes, arvestades erinevaid osalejaid.

2) Ühissätete määrusega võetakse kasutusele partnerluslepingud, millega püütakse tagada 
rakenduskavade kooskõlastamine liidu 2020. aasta eesmärkidega. Euroopa 
territoriaalse koostöö määruses ei käsitleta eriprobleeme, mida tekitab 
partnerluslepingutele piiriülene koostöö liikmesriikide ja väga erinevate struktuuridega 
kolmandate riikide vahel.

3) Ühissätete määruse artikli 41 kohaselt luuakse järelevalvekomisjon, mis teostab 
järelevalvet programmi elluviimise üle. Selline järelevalvekomisjon tuleb luua ka 
Euroopa territoriaalse koostöö programmide jaoks. Kuid komisjoni ettepanekus ei ole 
käsitletud Euroopa territoriaalse koostöö eriomadusi ning eriti hääleõiguse küsimust, 
arvestades erinevaid süsteeme liikmesriikides ja kolmandates riikides.
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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 Euroopa 
Liidu aastaeelarve suhtes kohaldatavate 
finantseeskirjade kohta1 sätestatakse liidu 
aastaeelarve täitmise üldpõhimõtted. On 
vaja tagada eelpool nimetatud määruse ja 
ERFi reguleerivate sätete kooskõla.
___________
1 ELT L ….

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Kõigi määruse (EL) nr […]/2012 
[ühissätete määrus] artiklis 116 nimetatud 
auditifunktsioonidega peaks tegelema üks 
auditeerimisasutus, et tagada ühtsed 
standardid kogu programmialal. Kui see ei 
ole võimalik, tuleks audiitorite rühmal 
võimaldada programmi auditeerimisasutust 
abistada.

(31) Kõigi määruse (EL) nr […]/2012 
[ühissätete määrus] artiklis 116 nimetatud 
auditifunktsioonidega peaks tegelema üks 
auditeerimisasutus, et tagada ühtsed 
standardid kogu programmialal. Kui see ei 
ole võimalik, tuleks audiitorite rühmal 
võimaldada programmi auditeerimisasutust 
abistada. Tuleks nõuda rahvusvaheliselt 
tunnustatud auditeerimisstandardite 
järgimist, et tagada auditeerimise piisav 
kvaliteet.

Muudatusettepanek 3
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid peavad koostööprogrammi 
ettepanekule lisama riiklike 
võrdõiguslikkusega tegelevate asutuste 
arvamuse alapunktides ii ja iii sätestatud 
meetmete kohta.

Liikmesriigid peavad koostööprogrammi 
ettepanekule lisama riiklike 
võrdõiguslikkusega tegelevate asutuste 
arvamuse alapunktides ii ja iii sätestatud 
meetmete kohta. Liikmesriigid võivad 
määrata ühe riikliku võrdõiguslikkusega 
tegeleva asutuse sellise arvamuse 
esitamiseks iga koostööprogrammi kohta 
tervikuna.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on anda osalevatele liikmesriikidele võimalus määrata 
võrdõiguslikkuse kohta arvamuse esitamiseks üks asutus. See toob kaasa kõnealuse nõude 
rakendamise märkimisväärse lihtsustamise.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Programmis osalevad liikmesriigid ja 
kolmandad riigid või territooriumid (kui 
on) kinnitavad enne programmi 
komisjonile esitamist kirjalikult, et nad on 
nõus koostööprogrammi sisuga. See 
nõusolek peab sisaldama ka kõikide 
osalevate liikmesriikide kinnitust tagada 
koostööprogrammi rakendamise jaoks 
vajalik kaasrahastus.

5. Programmis osalevad liikmesriigid ja 
kolmandad riigid või territooriumid (kui 
on) kinnitavad enne programmi 
komisjonile esitamist kirjalikult, et nad on 
nõus koostööprogrammi sisuga. See 
nõusolek peab sisaldama ka kõikide 
osalevate liikmesriikide kinnitust tagada 
koostööprogrammi rakendamise jaoks 
vajalik kaasrahastus. Sama menetlus, 
nimelt kõigi osalevate liikmesriikide ja 
kolmandate riikide või territooriumite 
nõusolek on vajalik ka koostööprogrammi 
muutmise korral määruse (EL) nr 
[...]/2012 [ühissätete määrus] artikli 26 
kohaselt.

Muudatusettepanek 5
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Projekti personalikulud võib arvestada 
ühtse määra alusel, mis võib olla kuni 15 %
projekti otsestest kuludest, mis ei sisalda 
personalikulusid.

Projekti personalikulud võib arvestada 
ühtse määra alusel, mis võib olla kuni 20 %
projekti otsestest kuludest, mis ei sisalda 
personalikulusid.

Selgitus

Komisjoni esildatud protsendimäär ei tundu olevat piisav, arvestades territoriaalse koostöö 
programmide eripärasid ja nende suuri personalikulusid.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Määruse (EL) nr [...]/2012 [ühissätete 
määrus] artikli 113 lõigete 1 ja 2 
kohaldamiseks määravad 
koostööprogrammis osalevad liikmesriigid 
ühe korraldusasutuse ja (kõnealuse 
määruse artikli 113 lõike 4 kohaldamise 
eesmärgil) ühe auditeerimisasutuse, mis 
asuvad samas liikmesriigis.

1. Määruse (EL) nr [...]/2012 [ühissätete 
määrus] artikli 113 lõigete 1 ja 2 
kohaldamiseks määravad 
koostööprogrammis osalevad liikmesriigid 
ühe korraldusasutuse ja (kõnealuse 
määruse artikli 113 lõike 4 kohaldamise 
eesmärgil) ühe auditeerimisasutuse, mis 
asuvad samas liikmesriigis.
Koostööprogrammis osalevad 
liikmesriigid võivad määrata, et see 
korraldusasutus täidab 
sertifitseerimisasutuse kohustusi.

Selgitus

Oluline on mitte kohustada koostööprogrammi korraldusasutust täitma ühtlasi programmiga 
seotud sertifitseerimisülesandeid, vaid teha korraldus- ja sertifitseerimisülesannete 
ühendamine vabatahtlikuks.
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Korraldusasutus ja 
auditeerimisasutus võivad olla ühe ja 
sellesama avaliku asutuse või organi 
osad, tingimusel et peetakse kinni 
ülesannete lahususe põhimõttest. 

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on Euroopa territoriaalse koostöö määrust lihtsustada ning 
viia see kooskõlla ühissätete määrusega. Liikmesriikidel peaks olema lubatud omada 
auditeerimisasutust ja korraldusasutust samas organis, juhul kui nad on oma tegevuses 
sõltumatud. See võimaldab liikmesriikidel jätkata praegusel programmitöö perioodil saadud 
kogemusi ära kasutada. 

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võimaluse korral on kontrollijad samad 
isikud, kelle ülesanne on teostada sellist 
kontrolli eesmärgi „Majanduskasvu ja 
töökohtade loomisse investeerimine” alla 
kuuluvate rakenduskavade raames, või kui 
tegemist on kolmandate riikidega, siis 
isikud, kelle ülesanne on teostada 
samaväärseid kontrolle seoses liidu 
välispoliitika vahenditega.

Kontrollijad võivad olla samad isikud, 
kelle ülesanne on teostada sellist kontrolli 
eesmärgi „Majanduskasvu ja töökohtade 
loomisse investeerimine” alla kuuluvate 
rakenduskavade raames, või kui tegemist 
on kolmandate riikidega, siis isikud, kelle 
ülesanne on teostada samaväärseid 
kontrolle seoses liidu välispoliitika 
vahenditega.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Audiitorid ei sõltu oma tegevuses 3. Auditeerimisasutus tagab, et käesoleva 
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kontrollijatest, kes teostavad artikli 22
kohaseid kontrolle.

artikli lõikes 2 osutatud esindajad on oma 
tegevuses sõltumatud, eriti kontrollijatest, 
kes teostavad artikli 22 kohaseid kontrolle, 
ning et esindajatel on vajalikud 
erialateadmised ja pädevus, et viia läbi 
auditeid vastavalt rahvusvaheliselt 
tunnustatud auditeerimisstandarditele.

Selgitus

Auditeerimisasutusel on komisjoni järelevalveülesande täitmise seisukohast tähtis roll. 
Rahvusvaheliselt tunnustatud auditeerimisstandardite järgimine tagab auditeerimise piisava 
kvaliteedi. Lisaks täpsustatakse muudatusettepanekus, et kõik esindajad peavad olema 
sõltumatud ning neil peavad olema vajalikud erialateadmised ja pädevus.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Määruse (EL) nr […]/2012 
[ühissätete määrus] artikli 116 lõikes 4 
sätestatud auditeerimisstrateegias 
selgitatakse meetmeid, mida 
auditeerimisasutus on võtnud käesoleva 
artikli lõikes 3 sätestatud nõuete 
täitmiseks.

Selgitus

Auditeerimisasutustel ei pruugi olla vajalikke õigusi auditite läbiviimiseks eri liikmesriikides. 
Seetõttu võimaldab komisjoni ettepanek luua audiitorite rühma, kus on esindajad igast 
liikmesriigist. Auditeerimisasutus peaks selgitama auditeerimisstrateegias sellega seoses 
võetud meetmeid.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Auditeerimisasutuse aruanded 
edastatakse territoriaalses koostöös 
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osalevate liikmesriikide 
auditeerimisasutustele ning Euroopa 
Kontrollikojale.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. ERFi toetus koostööprogrammidele 
makstakse ühele kontole, kusjuures 
riiklikke alamkontosid ei kasutata.

1. ERFi toetus koostööprogrammidele 
makstakse ühele kontole, kusjuures 
riiklikke alamkontosid ei kasutata. Seda 
kontot võib kasutada kõikide 
programmiga seotud kulude ja tulude 
jaoks.

Selgitus

Muudatusettepanek annab võimaluse kasutada ühe koostööprogrammi kõikide rahavoogude 
jaoks ühte kontot. Selline võimalus lihtsustaks haldamist ja auditeerimist.
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