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Muudatusettepanek 1
Csaba Őry
Arvamuse projekt
Punkt 1
Arvamuse projekt

Muudatusettepanek

1. peab kiiduväärseks, et kontrollikoda
jätkas hindamist tööhõive ja
sotsiaalküsimuste valdkonnas, kasutades
selleks arvukatest tehingutest koosnevat
valimit; peab kahetsusväärseks selles
poliitikavaldkonnas tõusnud veamäära, mis
oli 2012. aastal 3,2% (eelmisel aastal
2,2%); märgib, et nimetatud veamäär oli
siiski kõikide poliitikavaldkondade
madalaim;

1. peab kiiduväärseks, et kontrollikoda
jätkas hindamist tööhõive ja
sotsiaalküsimuste valdkonnas, kasutades
selleks arvukatest tehingutest koosnevat
valimit; peab kahetsusväärseks selles
poliitikavaldkonnas tõusnud veamäära, mis
oli 2012. aastal 3,2% (eelmisel aastal
2,2%); märgib, et nimetatud veamäär oli
siiski kõikide poliitikavaldkondade
madalaim; palub kontrollikojal hinnata ka
neid tööhõive ja sotsiaalküsimuste
valdkonna eelarveridu, mille
assigneeringud on väiksemad;
Or. en

Muudatusettepanek 2
Csaba Őry
Arvamuse projekt
Punkt 6
Arvamuse projekt

Muudatusettepanek

6. võtab teadmiseks kontrollikoja märkused
lihtsustatud kuluvõimaluste kasutamise
kasulikkuse kohta, sest nende abil
vähendatakse veaohtu ja toetusesaajate
halduskoormust; peab kiiduväärseks, et
valimisse kuulunud ESFi tehingutest 26%
puhul oli neid võimalusi 20122. aastal juba
kasutatud; toetab lihtsustatud
kuluvõimaluste ulatuslikumat kasutamist
järgmisel mitmeaastase finantsraamistiku
perioodil;

6. võtab teadmiseks kontrollikoja märkused
lihtsustatud kuluvõimaluste kasutamise
kasulikkuse kohta, sest nende abil
vähendatakse veaohtu ja toetusesaajate
halduskoormust; võtab teadmiseks, et
valimisse kuulunud ESFi tehingutest 26%
puhul oli neid võimalusi 2012. aastal juba
kasutatud;
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„Simplification and Gold-plating in the
European Social Fund”, vt.
Ares(2013)3470438978 – 13/11/2013,
tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse
kaasatuse peadirektoraat, Euroopa
Komisjon, lk 4.

„Simplification and Gold-plating in the
European Social Fund”, vt.
Ares(2013)3470438978 – 13/11/2013,
tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse
kaasatuse peadirektoraat, Euroopa
Komisjon, lk 4.
Or. en

Muudatusettepanek 3
Csaba Őry
Arvamuse projekt
Punkt 6 a (uus)
Arvamuse projekt

Muudatusettepanek
6 a. on teadlik sellest, et lihtsustatud
kuluvõimalused võivad vähendada vigade
esinemissagedust, kuid arvab, et sel juhul
jääb eeskirjade väär kohaldamine
tuvastamata;
Or. en
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