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MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Nende isikute arv, kes kannatavad 
Euroopa Liidus materiaalse puuduse või 
isegi ränga materiaalse puuduse all, 
suureneb ning sageli on nad liiga tõrjutud, 
et saada kasu määruse (EL) nr 
[…vaesusevastast võitlust käsitlev määrus] 
ja eelkõige määruse (EL) nr […Euroopa 
Sotsiaalfondi käsitlev määrus] kohastest 
tööturule tagasitoomise meetmetest.

(2) Nende isikute arv, kes kannatavad 
Euroopa Liidus materiaalse puuduse või 
isegi ränga materiaalse puuduse all, 
suureneb ning sageli on nad liiga tõrjutud, 
et saada kasu määruse (EL) nr 
[…vaesusevastast võitlust käsitlev määrus] 
ja eelkõige määruse (EL) nr […Euroopa 
Sotsiaalfondi käsitlev määrus] kohastest 
tööturule tagasitoomise meetmetest.
Selliste isikute määratlemise kriteeriumid 
peaksid olema kooskõlas muutuvate 
majanduslike ja sotsiaalsete tingimustega. 

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Aluslepingu artikli 317 raames ja ühise 
juhtimise kontekstis tuleks täpsustada 
tingimusi, mis peavad olema täidetud, et 
komisjon saaks täita oma kohustusi 
Euroopa Liidu üldeelarve täitmisel, ja 
määrata kindlaks liikmesriikide 
koostöökohustused. Need tingimused 
peaksid võimaldama komisjonil veenduda, 
et liikmesriigid kasutavad abifondi 
õiguspäraselt ja nõuetekohaselt ning 
kooskõlas usaldusväärse finantsjuhtimise 
põhimõttega, nagu see on määratletud 
nõukogu määruses nr […], mis käsitleb 
Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes
kohaldatavat finantsmäärust (edaspidi 

(5) Aluslepingu artikli 317 raames ja ühise 
juhtimise kontekstis tuleks täpsustada 
tingimusi, mis peavad olema täidetud, et 
komisjon saaks täita oma kohustusi 
Euroopa Liidu üldeelarve täitmisel, ja 
määrata kindlaks liikmesriikide 
koostöökohustused. Need tingimused 
peaksid võimaldama komisjonil veenduda, 
et liikmesriigid kasutavad abifondi 
õiguspäraselt ja nõuetekohaselt ning 
kooskõlas usaldusväärse finantsjuhtimise 
põhimõttega, nagu see on määratletud
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 
oktoobri 2012. aasta määruses (EL,
Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb 
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„finantsmäärus”). Euroopa Liidu1 üldeelarve suhtes
kohaldatavaid finantseeskirju 
(„finantsmäärus”). Eelarve täitmise 
ülesannetega tegelemisel peaks komisjon 
kasutama rohkem tulemusauditeid ja neid 
edendama.
____________
1ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Need sätted tagavad, et toetatav 
tegevus on kooskõlas kohaldatavate liidu ja 
riiklike õigusaktidega, eelkõige seoses 
nende kaupade ohutusega, mida jaotatakse 
enim puudustkannatavatele isikutele.

(6) Need sätted peaksid vastama 
finantsmääruse sätetele ja tagama, et 
toetatav tegevus on kooskõlas muude
kohaldatavate liidu ja riiklike 
õigusaktidega, eelkõige seoses nende 
kaupade ohutusega, mida jaotatakse enim
puudust kannatavatele isikutele.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Liidu finantshuvide kaitseks tuleks 
kehtestada ajaliselt piiratud meetmed, mis 
võimaldaksid volitatud eelarvevahendite 
käsutajal katkestada maksed, kui on 
tõendeid, mis võimaldavad väita, et 
juhtimis- ja kontrollisüsteemi toimimises 
on märkimisväärseid puudusi, tõendeid 
eeskirjade ränga rikkumise kohta seoses 
maksetaotlusega või kui on jäänud 
esitamata dokumendid 
raamatupidamisarvestuse kontrollimiseks 
ja heakskiitmiseks.

(30) Liidu finantshuvide kaitseks tuleks 
kehtestada ajaliselt piiratud meetmed, mis 
võimaldaksid volitatud eelarvevahendite 
käsutajal katkestada maksed, kui on 
tõendeid, mis võimaldavad väita, et 
juhtimis- ja kontrollisüsteemi toimimises 
on märkimisväärseid puudusi, tõendeid 
eeskirjade ränga rikkumise kohta seoses 
maksetaotlusega, kui on jäänud esitamata 
dokumendid raamatupidamisarvestuse 
kontrollimiseks ja heakskiitmiseks või 
esineb olulisi hilinemisi projektide 
rakendamises ja kui tõendatakse 
põhjendatult, et projekti jaoks kehtestatud 
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eesmärke ei saavutata.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Abifond edendab sotsiaalset ühtekuuluvust 
Euroopa Liidus aidates kaasa vaesuse 
vähendamise eesmärgi saavutamisele 
kooskõlas strateegiaga „Euroopa 2020”, et 
vähendada vähemalt 20 miljoni võrra 
nende isikute arvu, kes elavad vaesuse ja 
sotsiaalses tõrjutuse ohus. Abifond aitab 
saavutada konkreetseid eesmärke vaesuse 
kõige raskemate vormide leevendamisel 
liidus, andes enim puudustkannatavatele 
isikutele mitterahalist toetust. Seda 
eesmärki mõõdetakse abifondist toetust 
saavate isikute arvuga.

Abifond edendab sotsiaalset ühtekuuluvust 
Euroopa Liidus aidates kaasa vaesuse 
vähendamise eesmärgi saavutamisele 
kooskõlas strateegiaga „Euroopa 2020”, et 
vähendada vähemalt 20 miljoni võrra 
nende isikute arvu, kes elavad vaesuse ja 
sotsiaalses tõrjutuse ohus. Abifond aitab 
saavutada konkreetseid eesmärke vaesuse 
kõige raskemate vormide leevendamisel 
liidus, andes enim puudustkannatavatele 
isikutele mitterahalist toetust. Seda 
eesmärki mõõdetakse abifondist toetust 
saavate isikute arvuga. Fond valvab selle 
järele, et keegi ei kannataks ELi 
territooriumil nälga.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Abifond toetab riiklikke kavasid, mille 
raames jaotavad liikmesriikide valitud 
partnerorganisatsioonid enim 
puudustkannatavatele isikutele toiduaineid 
ja kodututele või lastele isiklikuks
kasutamiseks mõeldud tarbekaupu.

1. Abifond toetab riiklikke kavasid, mille 
raames jaotavad liikmesriikide valitud 
partnerorganisatsioonid enim 
puudustkannatavatele isikutele toiduaineid 
ja enim puudust kannatavatele isikutele, 
eelkõige kodututele või lastele 
kasutamiseks mõeldud tarbekaupu.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) ELi eelarvest abifondile eraldatud osa 
rakendatakse liikmesriikide ja komisjoni 
ühise juhtimise raames kooskõlas 
finantsmääruse artikli 55 lõike 1
punktiga b, välja arvatud komisjoni 
algatusel antav tehniline abi, mida 
rakendatakse eelarve otsese täitmise 
raames vastavalt finantsmääruse artikli 55
lõike 1 punktile a.

1. ELi eelarvest abifondile eraldatud osa 
rakendatakse liikmesriikide ja komisjoni 
ühise juhtimise raames kooskõlas 
finantsmääruse artikli 58 lõike 1
punktiga b, välja arvatud komisjoni 
algatusel antav tehniline abi, mida 
rakendatakse eelarve otsese täitmise 
raames vastavalt finantsmääruse artikli 58
lõike 1 punktile a.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Komisjon, liikmesriigid ja 
toetusesaajad rakendavad usaldusväärse 
finantsjuhtimise põhimõtet kooskõlas 
finantsmääruse artikliga 26.

7. Komisjon, liikmesriigid ja toetusesaajad 
rakendavad usaldusväärse finantsjuhtimise 
põhimõtet kooskõlas finantsmääruse
artikliga 30.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik esitab komisjonile kolme
kuu jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumist ühe rakenduskava, mis hõlmab 
ajavahemikku 1. jaanuarist 2014 kuni 
31. detsembrini 2020 ning sisaldab 
järgmisi andmeid:

1. Iga liikmesriik esitab komisjonile nelja
kuu jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumist ühe rakenduskava, mis hõlmab 
ajavahemikku 1. jaanuarist 2014 kuni 31. 
detsembrini 2020 ning sisaldab järgmisi 
andmeid:

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) enim puudustkannatavate isikute 
abikõlblikkuse kriteeriumide sätestamise 
mehhanismi kirjeldus, vajaduse korral 
liigendatakse kriteeriumid käsitletava 
materiaalse puuduse liigi järgi;

(c) enim puudustkannatavate isikute 
abikõlblikkuse kriteeriumide sätestamise 
mehhanismi kirjeldus, vajaduse korral 
liigendatakse kriteeriumid käsitletava 
materiaalse puuduse liigi järgi; kirjelduses 
tuleks arvesse võtta äsja puudust 
kannatama hakanud inimesi, kellel 
puudub sissetulek, ja negatiivse 
omakapitaliga koduomanikke;

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon kiidab rakenduskava 
muudatused rakendusaktidega heaks 
hiljemalt viis kuud pärast nende ametlikku 
esitamist liikmesriigi poolt, eeldusel, et 
komisjoni tehtud tähelepanekuid on 
nõuetekohaselt arvesse võetud.

3. Komisjon kiidab rakenduskava 
muudatused rakendusaktidega heaks 
hiljemalt kolm kuud pärast nende 
ametlikku esitamist liikmesriigi poolt, 
eeldusel, et komisjoni tehtud 
tähelepanekuid on nõuetekohaselt arvesse 
võetud.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks konsulteerib komisjon abifondist 
saadud toetuse rakendamise küsimustes 
vähemalt kord aastas organisatsioonidega, 
kes esindavad partnerorganisatsioone liidu 
tasandil.

Lisaks konsulteerib komisjon abifondist 
saadud toetuse rakendamise küsimustes 
vähemalt kord aastas organisatsioonidega, 
kes esindavad partnerorganisatsioone liidu 
tasandil. Nende konsultatsioonide 
tulemuste kohta esitatakse aruanne 
Euroopa Parlamendile.
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Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) panus liidu eesmärgi saavutamisse 
vähendada 2020. aastaks vähemalt 
20 miljoni võrra inimeste arvu, kes elavad 
vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse ohus, võttes 
arvesse käsitletava materiaalse puuduse 
liiki ja siseriiklikke olukorda vaesuse, 
sotsiaalse tõrjutuse ja materiaalse puuduse 
osas;

(a) panus liidu eesmärgi saavutamisse 
vähendada 2020. aastaks vähemalt 
20 miljoni võrra inimeste arvu, kes elavad 
vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse ohus, võttes 
arvesse käsitletava materiaalse puuduse 
liiki ja siseriiklikku olukorda vaesuse, 
sotsiaalse tõrjutuse ja materiaalse puuduse 
osas ning ka negatiivse sissetuleku ja 
negatiivse väärtusega kinnisvaraga 
inimesi, samuti enim puudust 
kannatavaid ja suurimas vaesusohus 
olevaid inimesi;

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Korraldusasutus teostab 2017. ja 
2021. aastal struktureeritud uuringu lõplike 
abisaajate kohta vastavalt komisjoni 
esitatud vormile. Komisjon kehtestab 
vormi rakendusaktiga. Kõnealune 
rakendusakt võetakse vastu artikli 60 
lõikes 2 osutatud nõuandemenetluse 
kohaselt.

2. Korraldusasutus teostab 2017. ja 
2021. aastal struktureeritud uuringu lõplike 
abisaajate kohta vastavalt komisjoni 
esitatud vormile. Komisjon kehtestab 
vormi rakendusaktiga. Kõnealune 
rakendusakt võetakse vastu artikli 60 
lõikes 2 osutatud nõuandemenetluse 
kohaselt. Mudel vastab 
hindamiseesmärkidele ja 
lihtsustamispõhimõttele.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Omal algatusel ja tihedas koostöös Omal algatusel ja tihedas koostöös 
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liikmesriikidega teeb komisjon 
välisekspertide abiga järelhindamise, et 
hinnata saavutatud tulemuste tõhusust ja 
järjepidevust ning selleks, et mõõta 
abifondi lisaväärtust. Järelhindamine peab 
olema lõpetatud 31. detsembriks 2023.

liikmesriikidega teeb komisjon 
välisekspertide abiga järelhindamise, et 
hinnata saavutatud tulemuste tõhusust ja 
järjepidevust ning selleks, et mõõta 
abifondi lisaväärtust, pidades seejuures 
silmas äsja puudust kannatama hakanud 
inimesi, negatiivse sissetulekuga inimesi 
ja negatiivse omakapitaliga 
kinnisvaraomanikke. Järelhindamine peab 
olema lõpetatud 31. detsembriks 2023.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Toimingu rakendamise ajal teavitavad 
toetusesaajad ja partnerorganisatsioonid 
üldsust abifondist saadud toetusest, 
paigutades vähemalt ühe toimingut, 
sealhulgas Euroopa Liidu rahalist toetust 
kajastava plakati (vähemalt suuruses A3) 
üldsusele hõlpsasti nähtavasse kohta igal 
pool, kus toitu ja kaupu jaotatakse või 
täiendavaid meetmeid võetakse, välja 
arvatud juhul, kui see ei ole jaotamise 
asjaolusid arvestades võimalik.

3. Toimingu rakendamise ajal teavitavad 
toetusesaajad ja partnerorganisatsioonid 
üldsust abifondist saadud toetusest, 
paigutades vähemalt ühe toimingut, 
sealhulgas Euroopa Liidu rahalist toetust 
kajastava plakati (vähemalt suuruses A3) 
üldsusele hõlpsasti ligipääsetavasse ja
nähtavasse kohta igal pool, kus toitu ja 
kaupu jaotatakse või täiendavaid meetmeid 
võetakse, välja arvatud juhul, kui see ei ole 
jaotamise asjaolusid arvestades võimalik.
Toetusesaajad ja partnerorganisatsioonid 
peaksid tagama, et eakatel ja puudega 
inimestel on juurdepääs nimetatud 
teabele. 

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Toiduaineid ja muid kaupu kodutute ja 
laste jaoks võivad osta 
partnerorganisatsioonid ise.

3. Toiduaineid ja muid kaupu enim 
puudust kannatavate isikute, eelkõige
kodutute ja laste jaoks võivad osta 
partnerorganisatsioonid ise.
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Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(o) kodutute või laste jaoks toiduainete ja 
isiklikuks kasutuseks mõeldud 
esmatarbekaupade ostukulud;

(a) enim puudust kannatavate isikute ja 
eelkõige kodutute või laste jaoks 
toiduainete ja isiklikuks kasutuseks 
mõeldud esmatarbekaupade ostukulud;

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(p) juhul kui toiduaineid või 
esmatarbekaupu kodututele ja lastele
isiklikuks tarbimiseks ostab avaliku sektori 
asutus ja annab need 
partnerorganisatsioonidele, siis toiduainete 
ja tarbekaupade partnerorganisatsioonile 
kuuluvasse hoiukohta transportimise kulud, 
mida arvutatakse kindla määrana, mis on
1 % punktis a osutatud ostukuludest;

(b) juhul kui toiduaineid või 
esmatarbekaupu enim puudust 
kannatavatele isikutele ja eelkõige
kodututele või lastele tarbimiseks ostab 
avaliku sektori asutus ja annab need 
partnerorganisatsioonidele, siis toiduainete 
ja tarbekaupade partnerorganisatsioonile 
kuuluvasse hoiukohta transportimise kulud, 
mida arvutatakse kindla määrana, mis on 1 
% punktis a osutatud ostukuludest;

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kogu liikmesriikide ja komisjoni 
vaheline ametlik teabevahetus toimub 
elektroonilise andmevahetussüsteemi 
kaudu, mis luuakse komisjoni poolt
rakendusaktidega kehtestatavate 
tingimuste alusel. Nimetatud 
rakendusaktid võetakse vastu artikli 60 
lõikes 3 osutatud kontrollimenetluse 
kohaselt.

4. Kogu liikmesriikide ja komisjoni 
vaheline ametlik teabevahetus toimub 
elektroonilise andmevahetussüsteemi 
kaudu, mis luuakse komisjoni poolt artikli 
59 kohase delegeeritud õigusaktiga
kehtestatavate tingimuste alusel.
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Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriik määrab 
auditeerimisasutuseks korraldus- ja 
sertifitseerimisasutusest täielikult 
sõltumatu riikliku avaliku sektori asutuse.

4. Liikmesriik määrab 
auditeerimisasutuseks korraldus- ja 
sertifitseerimisasutusest täielikult 
sõltumatu riikliku avaliku sektori asutuse.
Auditiasutuseks võib määrata riigi 
auditeerimisasutuse või kontrollikoja.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(o) koostab juhtkonna kinnitava avalduse ja 
finantsmääruse artikli 56 lõike 5 
punktides a ja b osutatud aastaaruande.

(e) koostab juhtkonna kinnitava avalduse ja 
finantsmääruse artikli 59 lõike 5 
punktides a ja b osutatud aastaaruande.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõik 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. koostab finantsmääruse artikli 56 lõike 5
punkti a osutatud aastaaruande.

2. koostada finantsmääruse artikli 59
lõike 5 punktis a osutatud aastaaruanne;

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Auditeerimisasutus koostab kuue kuu 4. Auditeerimisasutus koostab kuue kuu 
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jooksul rakenduskava vastuvõtmisest 
auditistrateegia auditite teostamiseks.
Auditistrateegias kirjeldatakse 
auditeerimismetoodikat, toiminguauditite 
valimivõtumeetodit ja auditite kavandamist 
jooksvaks aruandeaastaks ning kaheks 
järgmiseks aruandeaastaks.
Auditistrateegiat ajakohastatakse igal aastal 
alates 2016. aastast kuni 2022. aastani
(kaasa arvatud). Auditeerimisasutus esitab 
auditistrateegia komisjonile, kui viimane 
seda taotleb.

jooksul rakenduskava vastuvõtmisest 
auditistrateegia auditite teostamiseks.
Auditistrateegias kirjeldatakse 
auditeerimismetoodikat, toiminguauditite 
valimivõtumeetodit ja auditite kavandamist 
jooksvaks aruandeaastaks ning kaheks 
järgmiseks aruandeaastaks.
Auditistrateegiat ajakohastatakse igal aastal 
alates 2016. aastast kuni 2022. aastani
(kaasa arvatud). Auditeerimisasutus esitab 
auditistrateegia komisjonile. Komisjonil on 
õigus nõuda auditeerimisasutuselt 
auditistrateegia muutmist, mis on 
komisjoni arvates vajalik selleks, et 
tagada auditite nõuetekohane ja 
rahvusvaheliselt tunnustatud 
auditeerimisstandarditele vastav 
läbiviimine. Sel viisil tagab komisjon, et 
tulemusauditit on piisavalt arvesse võetud.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 5 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(r) audiitori järeldusotsuse vastavalt 
finantsmääruse artikli 56 lõikele 5;

(a) audiitori järeldusotsuse vastavalt 
finantsmääruse artikli 59 lõikele 5;

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
auditistrateegia, audiitori järeldusotsuse ja 
iga-aastase kontrolliaruande ning lisaks ka 
lõikes 4 osutatud valimimeetodi näidised.
Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu
artikli 60 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetluse kohaselt.

6. Komisjon võtab delegeeritud 
õigusaktidega vastu auditistrateegia, 
audiitori järeldusotsuse ja iga-aastase 
kontrolliaruande ning lisaks ka lõikes 4 
osutatud valimimeetodi näidised.
Nimetatud delegeeritud õigusaktid
võetakse vastu artiklis 59 osutatud 
kontrollimenetluse kohaselt.
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Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib liikmesriigilt nõuda
meetmete võtmist, mis on vajalikud 
juhtimis- ja kontrollisüsteemide tõhusa 
toimimise või kulutuste nõuetekohasuse 
tagamiseks kooskõlas käesoleva 
määrusega.

3. Komisjon nõuab liikmesriikidelt
meetmete võtmist, mis on vajalikud 
juhtimis- ja kontrollisüsteemide tõhusa 
toimimise või kulutuste nõuetekohasuse 
tagamiseks kooskõlas käesoleva 
määrusega.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidu eelarvelised kulukohustused iga 
rakenduskava suhtes määratakse iga-
aastaste osamaksetega ajavahemikuks
1. jaanuarist 2014 kuni 
31. detsembrini 2020. Komisjoni otsus, 
millega rakenduskava vastu võetakse, 
kujutab endast rahastamisotsust 
finantsmääruse artikli 81 lõike 2
tähenduses, ning kui see on asjaomasele 
liikmesriigile teatavaks tehtud, siis ka 
juriidilist kulukohustust finantsmääruse 
tähenduses.

Liidu eelarvelised kulukohustused iga 
rakenduskava suhtes määratakse iga-
aastaste osamaksetega ajavahemikuks
1. jaanuarist 2014 kuni 
31. detsembrini 2020. Komisjoni otsus, 
millega rakenduskava vastu võetakse, 
kujutab endast rahastamisotsust 
finantsmääruse artikli 84 lõike 2
tähenduses, ning kui see on asjaomasele 
liikmesriigile teatavaks tehtud, siis ka 
juriidilist kulukohustust finantsmääruse 
tähenduses.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alates aastast 2015 kuni aastani 2022
(k.a) esitavad määratud asutused 
majandusaasta lõpule järgnenud aasta 

1. Alates aastast 2015 kuni aastani 2022
(k.a) esitavad määratud asutused 
majandusaasta lõpule järgnenud aasta 



PE505.992v02-00 14/15 AD\933782ET.doc

ET

15. veebruariks komisjonile järgmised 
dokumendid ja teabe kooskõlas 
finantsmääruse artikliga 56:

15. veebruariks komisjonile järgmised 
dokumendid ja teabe kooskõlas 
finantsmääruse artikliga 59:

(dd) vastavalt artiklile 32 akrediteeritud 
asjaomaste asutuste tõendatud 
raamatupidamise aastaaruanded, nagu on 
osutatud finantsmääruse artikli 56 lõikes 5;

(a) vastavalt artiklile 32 akrediteeritud 
asjaomaste asutuste tõendatud 
raamatupidamise aastaaruanded, nagu on 
osutatud finantsmääruse artikli 59 lõikes 5;

(ee) juhtkonna kinnitav avaldus, nagu on 
osutatud finantsmääruse artikli 56 lõikes 5;

(b) juhtkonna kinnitav avaldus, nagu on 
osutatud finantsmääruse artikli 59 lõikes 5;

(ff) iga-aastane kokkuvõte lõplikest 
audititest ja tehtud kontrollimistest, 
sealhulgas tuvastatud vigade ja nõrkuste 
olemuse ja ulatuse analüüs ning võetud või 
kavandatud parandusmeetmed;

(c) iga-aastane kokkuvõte lõplikest 
audititest ja tehtud kontrollimistest, 
sealhulgas tuvastatud vigade ja nõrkuste 
olemuse ja ulatuse analüüs ning võetud või 
kavandatud parandusmeetmed;

(gg) määratud sõltumatu 
auditeerimisorgani koostatud audiitori 
järeldusotsus, nagu on osutatud 
finantsmääruse artikli 56 lõikes 5, ning 
kontrolliaruanne, milles kirjeldatakse 
järeldusotsuses käsitletud aruandeaasta 
suhtes tehtud auditite tähelepanekuid.

(d) määratud sõltumatu auditeerimisorgani 
koostatud audiitori järeldusotsus, nagu on 
osutatud finantsmääruse artikli 59 lõikes 5, 
ning kontrolliaruanne, milles kirjeldatakse 
järeldusotsuses käsitletud aruandeaasta 
suhtes tehtud auditite tähelepanekuid.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Korraldusasutus tagab, et toiminguid 
puudutavad tõendavad dokumendid 
tehakse komisjonile ja Euroopa 
Kontrollikojale taotluse korral 
kättesaadavaks kolme aasta vältel.
Kolmeaastane periood algab selle aasta 
31. detsembril, mil komisjon teeb 
raamatupidamisarvestuse heakskiitmise 
otsuse vastavalt artiklile 47, või hiljemalt
lõppmaksete tasumise kuupäevast.

1. Korraldusasutus tagab, et toiminguid 
puudutavad tõendavad dokumendid 
tehakse komisjonile ja Euroopa 
Kontrollikojale taotluse korral 
kättesaadavaks viie aasta vältel.
Viieaastane periood algab lõppmaksete 
tasumise kuupäevast.

Kolmeaastane periood katkestatakse kas 
haldus- ja kohtumenetluste korral või 
komisjoni nõuetekohaselt põhjendatud 
taotluse alusel.

Viieaastane periood katkestatakse kas 
haldus- ja kohtumenetluste korral või 
komisjoni nõuetekohaselt põhjendatud 
taotluse alusel.
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