
AD\903602ET.doc PE480.546v02-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Eelarvekontrollikomisjon

2011/0268(COD)

6.6.2012

ARVAMUS
Esitaja: eelarvekontrollikomisjon

Saaja: tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb 
Euroopa Sotsiaalfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 
1081/2006
(COM(2011)0607 – C7-0327/2011 – 2011/0268(COD))

Arvamuse koostaja: Cătălin Sorin Ivan



PE480.546v02-00 2/8 AD\903602ET.doc

ET

PA_Legam



AD\903602ET.doc 3/8 PE480.546v02-00

ET

MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekontrollikomisjon palub vastutaval tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil lisada oma 
raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) ELi aastaeelarve suhtes
kohaldatavaid finantseeskirju käsitleva 
määrusega (EL) nr […] määratakse 
kindlaks liidu aastaeelarve rakendamise 
üldpõhimõtted. Seetõttu on vaja tagada 
eelnimetatud määruse ja Euroopa 
Sotsiaalfondi reguleerivate sätete 
kooskõla.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) programmiga tegelevate ametisasutuste 
kohustustuste eest seoses toimingu 
juhtimise, kontrollimise ja auditeerimisega 
vastutavad need programmi eest vastutavad 
ametiasutused, kelle alluvuses kõnealust 
toimingut toetatakse, kuid samuti võivad 
nad sõlmida kokkuleppe selle liikmesriigi 
ametiasutustega, kus toiming ellu viiakse, 
tingimusel et lõike 2 punktis a osutatud 
tingimused ja toimingu juhtimise, 
kontrollimise ja auditeerimisega seotud 
kohustused on täidetud.

(b) programmiga tegelevate ametisasutuste 
kohustustuste eest seoses toimingu 
juhtimise, kontrollimise ja auditeerimisega 
vastutavad need programmi eest vastutavad 
ametiasutused, kelle alluvuses kõnealust 
toimingut toetatakse, kuid samuti võivad 
nad sõlmida kokkuleppe selle liikmesriigi 
ametiasutustega, kus toiming ellu viiakse.

Selgitus

Teksti vastavusse viimine dokumendiga COM(2011)0615.
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lisaks määruse (EL) nr [...] artikli 59
lõikes 3 osutatud kuludele ei ole 
sotsiaalfondi toetuse saamiseks kõlblikud 
ka infrastruktuuri, maa ja kinnisvara 
ostmine.

3. Lisaks määruse (EL) nr [...] artikli 59 
lõikes 3 osutatud kuludele ei ole 
sotsiaalfondi toetuse saamiseks kõlblikud 
ka infrastruktuuri, maa ja kinnisvara 
ostmine, sõltumata nende väärtusest.

Selgitus

Teksti vastavusse viimine dokumendiga COM(2011)0615.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Finantsauditi ainueesmärk on kontrollida, 
kas on täidetud tingimused 
komisjonipoolseks hüvitamiseks
ühikuhindade standardiseeritud astmike ja 
ühekordsete maksete põhjal.

Kõigi vajalikuks peetavate finantsauditite 
eesmärk on kontrollida, kas on täidetud 
tingimused komisjonipoolseks 
hüvitamiseks ühikuhindade 
standardiseeritud astmike ja ühekordsete 
maksete põhjal.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selliste rahastamisvormide korral võib 
liikmesriik toimingu toetamiseks 
kohaldada oma raamatupidamistavasid.
Käesoleva määruse ja määruse (EL) nr 
[…] kohaldamisel ei auditeeri auditeeriv 
asutus ega komisjon selliseid 

Selliste rahastamisvormide korral võib 
liikmesriik toimingu toetamiseks 
kohaldada oma raamatupidamistavasid.
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raamatupidamistavasid ega neist 
tulenevaid summasid.

Muudatusettepanek 6

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjoni volitatakse võtma vastu 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
16, et määratleda liikmesriikide avalduste 
konkreetsed eeskirjad ja tingimused, muu 
hulgas poliitikavaldkonna põhiste 
garantiide piirmäärad, tagades eelkõige, et 
nende kasutamine ei too riigiasutuste jaoks 
kaasa ülemääraseid võlgu.

Komisjoni volitatakse võtma vastu 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
16, et määratleda liikmesriikide avalduste 
konkreetsed eeskirjad ja tingimused, muu 
hulgas poliitikavaldkonna põhiste 
garantiide piirmäärad, tagades eelkõige, et 
nende kasutamine ei too riigiasutuste jaoks 
kaasa ülemääraseid võlgu. Delegeeritud 
õigusaktid peavad vastama Euroopa Liidu 
aastaeelarve suhtes kohaldatavaid 
finantseeskirju reguleerivas määruses 
(EL) nr [...] sätestatud põhimõtetele.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – punkt 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sotsiaalfondi vahendite haldamise ühised 
näitajad liikmesriikides:
- sotsiaalfondi vahendite haldamise, 
jagamise ja kontrollimisega tegelevate 
töötajate arv vastavas liikmesriigis.
Kõik andmed tuleb esitada iga NUTS 
taseme kohta eraldi.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – punkt 1 – lõik 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Need andmed sotsiaalfondi toetatavas 
toimingus osalejate kohta tuleb esitada 
määruse (EL) nr [...] artikli 44 lõigetes 1 ja 
2 ja artikli 101 lõikes 1 osutatud iga-
aastastes rakendamisaruannetes. Kõik 
andmed tuleb esitada meeste ja naiste 
kohta eraldi.

Need andmed sotsiaalfondi toetatavas 
toimingus osalejate kohta tuleb esitada 
määruse (EL) nr [...] artikli 44 lõigetes 1 ja 
2 ja artikli 101 lõikes 1 osutatud iga-
aastastes rakendamisaruannetes. Kõik 
andmed tuleb esitada meeste ja naiste ning 
iga NUTS taseme kohta eraldi.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – punkt 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Need andmed tuleb esitada määruse (EL) 
nr [...] artikli 44 lõigetes 1 ja 2 ning artikli 
101 lõikes 1 osutatud iga-aastastes 
rakendamisaruannetes.

Need andmed tuleb esitada määruse (EL) 
nr [...] artikli 44 lõigetes 1 ja 2 ning artikli 
101 lõikes 1 osutatud iga-aastastes 
rakendamisaruannetes. Andmed tuleb 
esitada iga NUTS taseme kohta eraldi.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – punkt 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Need andmed tuleb esitada määruse (EL) 
nr [...] artikli 44 lõigetes 1 ja 2 ning artikli 
101 lõikes 1 osutatud iga-aastastes 
rakendamisaruannetes. Kõik andmed tuleb 
esitada meeste ja naiste kohta eraldi.

Need andmed tuleb esitada määruse (EL) 
nr [...] artikli 44 lõigetes 1 ja 2 ning artikli 
101 lõikes 1 osutatud iga-aastastes 
rakendamisaruannetes. Kõik andmed tuleb 
esitada meeste ja naiste ning iga NUTS 
taseme kohta eraldi.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – punkt 4 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Need andmed tuleb esitada määruse (EL) 
nr [...] artikli 44 lõikes 4 osutatud iga-
aastastes rakendamisaruannetes. Andmed 
tuleb koguda iga prioriteetse suuna 
representatiivsest osalejate valimist. Valimi 
sisemine kehtivus tuleb tagada selliselt, et 
andmeid saaks üldistada prioriteetse suuna 
tasemel. Kõik andmed tuleb esitada meeste 
ja naiste kohta eraldi.

Need andmed tuleb esitada määruse (EL) 
nr [...] artikli 44 lõikes 4 osutatud iga-
aastastes rakendamisaruannetes. Andmed 
tuleb koguda iga prioriteetse suuna 
representatiivsest osalejate valimist. Valimi 
sisemine kehtivus tuleb tagada selliselt, et 
andmeid saaks üldistada prioriteetse suuna 
tasemel. Kõik andmed tuleb esitada meeste 
ja naiste ning iga NUTS taseme kohta 
eraldi.
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