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MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1

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 
„finantsmäärus”)1.

(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 
Euroopa Liidu¹ üldeelarve suhtes
kohaldatavaid finantseeskirju 
(„finantsmäärus”). Eelarve täitmise 
ülesannetega tegelemisel peaks komisjon 
kasutama rohkem tulemusauditeid ja neid 
edendama.

_____________ ____________
1 ELT L , , lk. ¹ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6
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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 olema 
finantsmääruse sätetega vastavuses ja 
tagama, et toetatav tegevus on kooskõlas
muude kohaldatavate liidu ja riiklike 
õigusaktidega, eelkõige seoses nende 
kaupade ohutusega, mida jaotatakse enim
puudust kannatavatele isikutele.

Or. en

Muudatusettepanek 3

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.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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Omal algatusel ja tihedas koostöös 
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.

Omal algatusel ja tihedas koostöös 
liikmesriikidega teeb komisjon 
välisekspertide abiga järelhindamise, et 
hinnata saavutatud tulemuste tõhusust ja 
järjepidevust ning selleks, et mõõta abifondi 
lisaväärtust, pidades seejuures silmas 
hiljuti viletsasse olukorda sattunud 
inimesi, negatiivse sissetulekuga inimesi 
ja negatiivse omakapitaliga 
kinnisvaraomanikke. Järelhindamine peab 
olema lõpetatud 31. detsembriks 2023.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. koostab finantsmääruse artikli 59 lõike 5 
punkti a osutatud aastaaruande.

Or. en

Muudatusettepanek 6

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 vastavalt artikliga 59 
kohaldatud delegeeritud õigusaktile
kehtestatavate tingimuste alusel.

Or. en
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Auditeerimisasutus koostab kuue kuu 
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.

4. Auditeerimisasutus koostab kuue kuu 
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, mida on 
komisjoni arvates vaja selleks, et tagada 
auditite nõuetekohane ja rahvusvaheliselt 
tunnustatud auditeerimisstandarditele 
vastav läbiviimine. Sel viisil tagab 
komisjon, et tulemusauditit on piisavalt 
arvesse võetud.

Or. en

Muudatusettepanek 8

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 9

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.

Or. en

Muudatusettepanek 10

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

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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1. Alates aastast 2015 kuni aastani 2022
(k.a) esitavad määratud asutused 
majandusaasta lõpule järgnenud aasta 
15. veebruariks komisjonile järgmised 
dokumendid ja teabe kooskõlas 
finantsmääruse artikliga 56:

1. Alates aastast 2015 kuni aastani 2022
(k.a) esitavad määratud asutused 
majandusaasta lõpule järgnenud aasta 
15. veebruariks komisjonile järgmised 
dokumendid ja teabe kooskõlas 
finantsmääruse artikliga 59:

(a) 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;

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

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

(c) 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;

(d) 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.

Or. en

Muudatusettepanek 12

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.
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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.

Or. en


