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Muudatusettepanek 7
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 
novembri 2011. aasta määruses (EL) nr 
1176/2011 makromajandusliku 
tasakaalustamatuse ennetamise ja 
korrigeerimise kohta1 on ette nähtud 
häiremehhanism tasakaalustamatuse 
varajase tuvastamise ja jälgimise 
hõlbustamiseks. Selle mehhanismi kohaselt 
peab komisjon igal aastal koostama 
häiremehhanismi aruande, mis sisaldab 
kvalitatiivset majandus- ja finantsolukorra 
hinnangut ja milles tehakse kindlaks 
liikmesriigid, kus komisjoni arvates võib 
esineda tasakaalustamatus või kus võib 
esineda oht selle tekkimiseks.

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 
novembri 2011. aasta määruses (EL) nr 
1176/2011 makromajandusliku 
tasakaalustamatuse ennetamise ja 
korrigeerimise (MTM) kohta1 on ette 
nähtud häiremehhanism 
tasakaalustamatuse varajase tuvastamise ja 
jälgimise hõlbustamiseks. Selle 
mehhanismi kohaselt peab komisjon igal 
aastal koostama häiremehhanismi aruande, 
mis sisaldab kvalitatiivset majandus- ja 
finantsolukorra hinnangut ja milles tehakse 
kindlaks liikmesriigid, kus komisjoni 
arvates võib esineda tasakaalustamatus või 
kus võib esineda oht selle tekkimiseks.

__________________ __________________
1 ELT L 306, 23.11.2011, lk 25. 1 ELT L 306, 23.11.2011, lk 25.

Or. fr

Selgitus

Lühendi selgitamine.

Muudatusettepanek 8
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Usaldusväärsed statistilised andmed on 
makromajandusliku tasakaalustamatuse 
järelevalve alus. Selleks et kindlustada 
usaldusväärne ja sõltumatu statistika, 

(3) Usaldusväärsed, põhjalikud, täpsed ja 
kasulikud statistilised andmed on 
makromajandusliku tasakaalustamatuse 
järelevalve alus. Selleks et kindlustada 
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peaksid liikmesriigid tagama riiklike 
statistikaasutuste ametialase sõltumatuse 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
11. märtsi 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 
223/2009 Euroopa statistika kohta3.

usaldusväärne ja sõltumatu statistika, 
peaksid liikmesriigid tagama riiklike 
statistikaasutuste ametialase sõltumatuse 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
11. märtsi 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 
223/2009 Euroopa statistika kohta3.

__________________ __________________
3 ELT L 87, 31.3.2009, lk 164. 3 ELT L 61, 31.3.2009, lk 164.

Or. pl

Muudatusettepanek 9
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Usaldusväärsed statistilised andmed on 
makromajandusliku tasakaalustamatuse 
järelevalve alus. Selleks et kindlustada 
usaldusväärne ja sõltumatu statistika, 
peaksid liikmesriigid tagama riiklike 
statistikaasutuste ametialase sõltumatuse 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
11. märtsi 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 
223/2009 Euroopa statistika kohta3.

(3) Usaldusväärsed statistilised andmed on 
makromajandusliku tasakaalustamatuse 
järelevalve jaoks hädavajalikud. Selleks et 
kindlustada usaldusväärne ja sõltumatu 
statistika, peaksid liikmesriigid tagama 
riiklike statistikaasutuste ametialase 
sõltumatuse kooskõlas Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 11. märtsi 2009. aasta 
määrusega (EÜ) nr 223/2009 Euroopa 
statistika kohta3.

__________________ __________________
3 ELT L 87, 31.3.2009, lk 164. 3 ELT L 87, 31.3.2009, lk 164.

Or. fr

Selgitus

Statistika ei ole ainus teabeallikas.

Muudatusettepanek 10
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) On vaja, et komisjon võtaks ka 
edaspidi arvesse vajadust usaldusväärse 
statistilise teabe järele, mis võimaldab 
liidu poliitikal paremini reageerida 
majanduslikule, sotsiaalsele ja 
territoriaalsele tegelikkusele piirkondlikul 
tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 11
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Tuleks luua usaldusväärne kord 
makromajandusliku tasakaalustamatuse 
menetluse jaoks vajalike andmete (edaspidi
„MTMi jaoks vajalikud andmed”) 
koostamise, järelevalve ja avaldamise jaoks 
ning samuti nende aluseks oleva statistilise 
teabe pidevaks täiustamiseks kooskõlas 
komisjoni Euroopa statistika 
kvaliteedijuhtimise raamistikuga4.
Komisjoni loodud makromajandusliku 
statistika direktorite töörühm on 
asjakohane eksperdirühm toetamaks 
komisjoni (Eurostat) MTMi jaoks vajalike 
andmete tõhusa kvaliteedijärelevalve 
rakendamisel.

(5) Tuleks luua usaldusväärne kord 
makromajandusliku tasakaalustamatuse 
menetluse jaoks vajalike andmete (edaspidi
„MTMi jaoks vajalikud andmed”)
kogumise, koostamise, järelevalve ja 
avaldamise jaoks ning samuti nende 
aluseks oleva statistilise teabe pidevaks 
täiustamiseks kooskõlas komisjoni 
Euroopa statistika kvaliteedijuhtimise 
raamistikuga4. Komisjoni loodud 
makromajandusliku statistika direktorite 
töörühm, mille koosseisu kuuluvad ka 
eksperdid Euroopa statistikasüsteemi 
komiteest ja Euroopa Keskpankade 
Süsteemist, on asjakohane eksperdirühm 
toetamaks komisjoni (Eurostat) MTMi 
jaoks vajalike andmete tõhusa 
kvaliteedijärelevalve rakendamisel.

__________________ __________________
4 KOM(2005) 217 (lõplik) ja KOM(2011) 
211 (lõplik).

4 COM(2005)217 final ja COM(2011)211
final.
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Or. pl

Muudatusettepanek 12
Oldřich Vlasák

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) On väga oluline, et liidu tegevuseks 
vajalik statistika toetuks usaldusväärsetele 
andmetele. MTMi jaoks vajalike andmete 
koostamisel, mis on oluline sisend liidus 
esineva makromajandusliku 
tasakaalustamatuse tuvastamiseks ning 
samuti ülemäärase makromajandusliku 
tasakaalustamatuse ennetamiseks ja 
korrigeerimiseks, võivad 
ebausaldusväärsed andmed liidu huvidele 
märkimisväärset mõju avaldada.
Makromajandusliku tasakaalustamatuse 
menetluse läbiviimisel on MTMi jaoks 
vajalike andmete koostamise, edastamise ja 
kvaliteedijärelevalve tõhusamaks 
jõustamiseks vaja võtta lisameetmeid.
Need meetmed peaksid suurendama 
statistilise alusteabe usaldusväärsust ja 
parandama MTMi jaoks vajalike andmete 
edastamist ja nende kvaliteedi järelevalvet.
Selleks et vältida kas tahtlikku või tõsisest 
hooletusest tingitud valeandmete esitamist 
MTMi jaoks vajalike andmete puhul, 
tuleks kehtestada trahvid, mis aitavad 
tagada ka nõuetekohase hoolsuse MTMi 
jaoks vajalike andmete koostamisel.

(6) On väga oluline, et liidu tegevuseks 
vajalik statistika toetuks usaldusväärsetele 
andmetele. MTMi jaoks vajalike andmete 
koostamisel, mis on oluline sisend liidus 
esineva makromajandusliku 
tasakaalustamatuse tuvastamiseks ning 
samuti ülemäärase makromajandusliku 
tasakaalustamatuse ennetamiseks ja 
korrigeerimiseks, võivad 
ebausaldusväärsed andmed liidu huvidele 
märkimisväärset mõju avaldada.
Makromajandusliku tasakaalustamatuse 
menetluse läbiviimisel on MTMi jaoks 
vajalike andmete koostamise, edastamise ja 
kvaliteedijärelevalve tõhusamaks 
jõustamiseks vaja võtta lisameetmeid.
Need meetmed peaksid suurendama 
statistilise alusteabe usaldusväärsust ja 
parandama MTMi jaoks vajalike andmete 
edastamist ja nende kvaliteedi järelevalvet.

Or. en

Muudatusettepanek 13
Oldřich Vlasák

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) On väga oluline, et liidu tegevuseks 
vajalik statistika toetuks usaldusväärsetele 
andmetele. MTMi jaoks vajalike andmete 
koostamisel, mis on oluline sisend liidus 
esineva makromajandusliku 
tasakaalustamatuse tuvastamiseks ning 
samuti ülemäärase makromajandusliku 
tasakaalustamatuse ennetamiseks ja 
korrigeerimiseks, võivad 
ebausaldusväärsed andmed liidu huvidele 
märkimisväärset mõju avaldada.
Makromajandusliku tasakaalustamatuse 
menetluse läbiviimisel on MTMi jaoks 
vajalike andmete koostamise, edastamise ja 
kvaliteedijärelevalve tõhusamaks 
jõustamiseks vaja võtta lisameetmeid.
Need meetmed peaksid suurendama 
statistilise alusteabe usaldusväärsust ja 
parandama MTMi jaoks vajalike andmete 
edastamist ja nende kvaliteedi järelevalvet.
Selleks et vältida kas tahtlikku või tõsisest 
hooletusest tingitud valeandmete esitamist 
MTMi jaoks vajalike andmete puhul, 
tuleks kehtestada trahvid, mis aitavad 
tagada ka nõuetekohase hoolsuse MTMi 
jaoks vajalike andmete koostamisel.

(6) On väga oluline, et liidu tegevuseks 
vajalik statistika toetuks usaldusväärsetele 
andmetele. MTMi jaoks vajalike andmete 
koostamisel, mis on oluline sisend liidus 
esineva makromajandusliku 
tasakaalustamatuse tuvastamiseks ning 
samuti ülemäärase makromajandusliku 
tasakaalustamatuse ennetamiseks ja 
korrigeerimiseks, võivad 
ebausaldusväärsed andmed liidu huvidele 
märkimisväärset mõju avaldada.
Makromajandusliku tasakaalustamatuse 
menetluse läbiviimisel on MTMi jaoks 
vajalike andmete koostamise, edastamise ja 
kvaliteedijärelevalve tõhusamaks 
jõustamiseks vaja võtta lisameetmeid.
Need meetmed peaksid suurendama 
statistilise alusteabe usaldusväärsust ja 
parandama MTMi jaoks vajalike andmete 
edastamist ja nende kvaliteedi järelevalvet.
Selleks et vältida kas tahtlikku või tõsisest 
hooletusest tingitud valeandmete esitamist 
MTMi jaoks vajalike andmete puhul, 
tuleks kehtestada trahvid, mida 
kohaldatakse euroala liikmesriikidele, mis 
aitavad tagada ka nõuetekohase hoolsuse 
MTMi jaoks vajalike andmete koostamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 14
Oldřich Vlasák

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Selleks et täiendada eeskirju, mis 
käsitlevad trahvide arvutamist statistika 
manipuleerimise vältimiseks ning 
menetlusnorme, mille kohaselt komisjon 
sellist tegevust uurib, peaks komisjonil 

välja jäetud
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olema õigus kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu (edaspidi „alusleping”) 
artikliga 290 võtta vastu õigusakte 
trahvisumma üksikasjalike kriteeriumide 
ja komisjoni teostatava uurimise kohta. 
On eriti oluline, et komisjon korraldaks 
oma ettevalmistava töö käigus 
asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 
ekspertide tasandil. Delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamisel ja 
koostamisel peaks komisjon tagama 
asjaomaste dokumentide sama- ja 
õigeaegse ning nõuetekohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Or. en

Muudatusettepanek 15
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Selleks et tagada liikmesriikide 
esitatavate MTMi jaoks vajalike andmete 
ja nende aluseks oleva statistilise teabe 
kvaliteet, on vaja komisjoni ja 
liikmesriikide statistikaasutuste vahel luua 
tihe koostöö ja pidev dialoog.

(8) Selleks et tagada liikmesriikide 
esitatavate MTMi jaoks vajalike andmete 
ja nende aluseks oleva statistilise teabe 
kvaliteet ja täpsus, on vaja komisjoni ja 
liikmesriikide statistikaasutuste vahel luua 
tihe koostöö ja pidev dialoog. MTMiga 
seotavate andmete ulatus on vaja täpselt 
kindlaks määrata. 

Or. pl

Muudatusettepanek 16
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Ergutada tuleks õigusraamistiku 
loomist konfidentsiaalsete andmetega 
seotud kohustuste jaoks. Nii Euroopa 
statistikasüsteemi andmete 
konfidentsiaalsust käsitleva eeskirja kui 
ka subsidiaarsuse põhimõtte järgimine 
aitab suurendada usaldust 
statistikaametite vastu.

Or. en

Muudatusettepanek 17
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Põhjalike, täpsete ja kvaliteetsete 
andmete tagamiseks tuleks luua süsteem 
piiriülestes piirkondades asetleidvate 
sotsiaal-majanduslike protsesside 
uurimiseks ning statistikat tuleks 
koostada makropiirkondade kohta, et 
saada piirkondlikust ja 
makropiirkondlikust arengust nii linna-
kui ka maapiirkondades usaldusväärne, 
täielik ja täpne majanduslik ülevaade.

Or. pl

Muudatusettepanek 18
Ivars Godmanis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) nr .../2013 (millega 
kehtestatakse ühissätted Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, 
Maaelu Arengu Euroopa 
Põllumajandusfondi ja Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondi kohta, 
nähakse ette üldsätted Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ning 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 
kohta ning tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006) 
kohaselt on Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide rakendamine muu 
hulgas seotud usaldusväärse 
majandusjuhtimise ja 
makromajandusliku tasakaalustamatuse 
menetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 19
Ivars Godmanis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 b) Eelkõige nähakse määruse (EL) nr 
.../2013 artikli 23 lõikega 1 ette, et 
komisjon võib paluda liikmesriigil oma 
partnerlusleping ja vastavad programmid 
üle vaadata ja teha ettepanekuid nende 
muutmiseks, kui see on vajalik selleks, et 
toetada asjaomasele liikmesriigile 
adresseeritud nõukogu soovituse 
rakendamist, mis on vastu võetud 
määruse (EL) nr 1176/2011 
(makromajandusliku tasakaalustamatuse 
ennetamise ja korrigeerimise kohta) 
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artikli 7 lõike 2 või artikli 8 lõike 2 
kohaselt, tingimusel, et neid muudatusi 
peetakse makromajanduse
tasakaalustamatuse korrigeerimisel 
vajalikuks.

Or. en

Muudatusettepanek 20
Ivars Godmanis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 c) Määruse (EL) nr .../2013 artikli 23 
lõike 9 ja III lisaga nähakse ka ette, et 
komisjon teeb nõukogule ettepaneku 
peatada osa kulukohustusi ja makseid või 
kõik kulukohustused ja maksed 
liikmesriigi programmidele juhul, kui 
nõukogu võtab määruse (EL) nr 
1176/2011 (makromajandusliku 
tasakaalustamatuse ennetamise ja 
korrigeerimise kohta) artikli 8 lõike 3 või 
artikli 10 lõike 4 kohaselt sama 
tasakaalustamatuse menetluse kohta 
vastu kaks järjestikust soovitust.

Or. en

Muudatusettepanek 21
Ivars Godmanis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 d) Makromajandusliku 
tasakaalustamatuse menetluse 
põhjustatud maksete peatamist tuleks 
kasutada siiski alles viimase vahendina 
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ning selle puhul tuleks arvesse võtta 
tööpuuduse, vaesuse ja SKP vähenemise 
näitajate põhjalikke analüüse. 

Or. en

Muudatusettepanek 22
Ivars Godmanis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 e) Tulemuslikkuse eesmärgil peaks 
käesolev määrus hõlmama kõiki statistilisi 
andmeid, mida on makromajandusliku 
tasakaalustamatuse menetluse raames 
vaja.

Or. en

Muudatusettepanek 23
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevas määruses sätestatakse 
eeskirjad selliste statistiliste andmete 
esitamise ja kvaliteedikontrolli kohta, mis 
on kogutud ja edastatud liidus esineva 
makromajandusliku tasakaalustamatuse 
tuvastamiseks ja samuti ülemäärase 
makromajandusliku tasakaalustamatuse 
ennetamiseks ja korrigeerimiseks vastavalt 
määruse (EL) nr 1176/2011 artiklitele 3–11
(edaspidi „MTMi jaoks vajalikud andmed).

1. Käesolevas määruses sätestatakse 
eeskirjad selliste andmete, sh statistiliste 
andmete esitamise ja kvaliteedikontrolli 
kohta, mis on kogutud ja edastatud liidus 
esineva makromajandusliku 
tasakaalustamatuse tuvastamiseks ja samuti 
ülemäärase makromajandusliku 
tasakaalustamatuse ennetamiseks ja 
korrigeerimiseks vastavalt määruse (EL) nr 
1176/2011 artiklitele 3–11 (edaspidi
„MTMi jaoks vajalikud andmed).

Or. fr
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Selgitus

Kuigi statistika on ülimalt oluline, et ole see ainus allikas, et saada kasulikke andmeid 
makromajandusliku tasakaalustamatuse tuvastamiseks, ennetamiseks ja korrigeerimiseks. 

Muudatusettepanek 24
Jean-Pierre Audy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Asjaomase liikmesriigi kõrgeim 
auditeerimisasutus väljastab MTMi jaoks 
oluliste andmetega seoses sertifikaadi 
liikmesriigi esitatava teabe kvaliteedi 
kohta.

Or. fr

Selgitus

Tehakse ettepanek, et riigi kõrgeimal auditeerimisasutusel palutaks tema sõltumatu staatuse 
tõttu väljastada sertifikaat asjaomase liikmesriigi esitatava teabe kvaliteedi kohta.

Muudatusettepanek 25
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon teatab liikmesriikidele igal 
aastal määruse (EL) nr 1176/2011 artikli 3 
kohase iga-aastase häiremehhanismi 
ajakava aruande. Selle ajakava ning lõikes 
2 osutatud tähtaegade ja kalendri põhjal 
teeb komisjon otsuse kõige uuemate MTMi 
jaoks vajalike andmete edastamise tähtaja 
suhtes ja teatab sellest liikmesriikidele.

3. Komisjon teatab liikmesriikidele igal 
aastal määruse (EL) nr 1176/2011 artikli 3 
kohase iga-aastase häiremehhanismi 
ajakava aruande. Selle ajakava ning lõikes 
2 osutatud tähtaegade ja kalendri põhjal 
teeb komisjon otsuse kõige uuemate MTMi 
jaoks vajalike andmete edastamise tähtaja 
suhtes ja teatab sellest liikmesriikidele
ning otsustab selliste andmete edastamise 
menetluse üle tervikuna.
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Or. pl

Muudatusettepanek 26
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kvaliteediaruannete üksikasjad, 
ülesehituse ja esitamise sageduse määrab 
komisjon kindlaks rakendusaktidega.
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 14 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

3. Kvaliteediaruannete üksikasjad, 
ülesehituse ja esitamise sageduse määrab 
komisjon kindlaks delegeeritud 
õigusaktidega. Kõnealused delegeeritud 
õigusaktid võetakse vastu kooskõlas
artiklis 12 osutatud kontrollimenetlusega.

Or. fr

Muudatusettepanek 27
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui on kahtlusi MTMi jaoks vajalike 
andmete kogumise ja nende edastamise 
eeskirjade nõuetekohase rakendamise 
suhtes, nõuab asjaomane liikmesriik 
komisjonilt (Eurostat) selgitust. Komisjon 
uurib küsimust viivitamata ja edastab oma 
selgitused asjaomasele liikmesriigile, 
komisjoni loodud makromajandusliku 
statistika asjaomasele eksperdirühmale, 
kõigile teistele liikmesriikidele ja 
avalikkusele.

1. Kui on kahtlusi MTMi jaoks vajalike 
andmete kogumise ja nende edastamise 
eeskirjade nõuetekohase rakendamise 
suhtes, nõuab asjaomane liikmesriik 
komisjonilt (Eurostat) selgitust. Komisjon 
uurib küsimust viivitamata ja edastab oma 
selgitused asjaomasele liikmesriigile, 
komisjoni loodud makromajandusliku 
statistika asjaomasele eksperdirühmale,
Euroopa statistikasüsteemi komitee ja 
Euroopa Keskpankade Süsteemi 
ekspertidele ning kõigile teistele 
liikmesriikidele ja avalikkusele.

Or. pl
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Muudatusettepanek 28
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid koostavad loetelud ja 
saadavad need komisjonile (Eurostat) 
hiljemalt [kuupäev][[üheksa kuud pärast 
käesoleva määruse vastuvõtmist – täpse 
kuupäeva lisab Euroopa Liidu Väljaannete 
Talitus pärast avaldamist]. Komisjon võtab 
vastu rakendusaktid kõnealuste loetelude 
ülesehituse ja üksikasjade 
kindlaksmääramiseks nende 
ajakohastamise eesmärgil [kuupäev] [kuue 
kuu jooksul pärast käesoleva määruse 
vastuvõtmist – täpse kuupäeva lisab 
Euroopa Liidu Väljaannete Talitus pärast 
avaldamist]. Kõnealused rakendusaktid
võetakse vastu kooskõlas artikli 14 lõikes 
2 osutatud kontrollimenetlusega.

2. Liikmesriigid koostavad loetelud ja 
saadavad need komisjonile (Eurostat) 
hiljemalt [kuupäev][[üheksa kuud pärast 
käesoleva määruse vastuvõtmist – täpse 
kuupäeva lisab Euroopa Liidu Väljaannete 
Talitus pärast avaldamist]. Komisjon võtab 
vastu delegeeritud õigusaktid kõnealuste 
loetelude ülesehituse ja üksikasjade 
kindlaksmääramiseks nende 
ajakohastamise eesmärgil [kuupäev] [kuue 
kuu jooksul pärast käesoleva määruse 
vastuvõtmist – täpse kuupäeva lisab 
Euroopa Liidu Väljaannete Talitus pärast 
avaldamist]. Kõnealused delegeeritud 
õigusaktid võetakse vastu kooskõlas
artiklis 12 osutatud kontrollimenetlusega.

Or. fr

Muudatusettepanek 29
Dimitar Stoyanov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid teevad oma loetelud 
üldsusele kättesaadavaks.

3. Liikmesriigid teevad oma loetelud 
üldsusele kättesaadavaks ühe kuu jooksul 
pärast nende komisjonile esitamist.

Or. bg

Selgitus

Teabeedastuse parandamiseks peavad liikmesriigid tagama, et ühe kuu jooksul pärast allikate 
loetelude esitamist komisjonile tehakse need ka üldsusele kättesaadavaks.
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Muudatusettepanek 30
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon teatab nõukogu otsusega 
74/122/EMÜ7 loodud majanduspoliitika 
komiteele kontrollkäikude tulemustest ja 
esitab ka asjaomase liikmesriigi tehtud 
märkused nende tulemuste kohta. Pärast 
seda, kui aruanded on koos asjaomaste 
liikmesriikide märkustega 
majanduspoliitika komiteele edastatud, 
tehakse need aruanded avalikuks, ilma et 
see piiraks statistilist konfidentsiaalsust 
käsitlevaid sätteid määruses (EÜ) nr 
223/2009.

3. Komisjon teatab nõukogu otsusega 
74/122/EMÜ7 loodud majanduspoliitika 
komiteele ja Euroopa Parlamendile
kontrollkäikude tulemustest ja esitab ka 
asjaomase liikmesriigi tehtud märkused 
nende tulemuste kohta. Pärast seda, kui 
aruanded on koos asjaomaste 
liikmesriikide märkustega 
majanduspoliitika komiteele ja Euroopa 
Parlamendile edastatud, tehakse need 
aruanded avalikuks, ilma et see piiraks 
statistilist konfidentsiaalsust käsitlevaid 
sätteid määruses (EÜ) nr 223/2009.

______________ _______________
7 EÜT L 63, 5.3.1974, lk 21. 7 EÜT L 63, 5.3.1974, lk 21.

Or. fr

Muudatusettepanek 31
Dimitar Stoyanov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon (Eurostat) kehtestab 
ekspertide valimise eeskirjad ja menetluse,
pidades silmas ekspertide asjakohast 
jaotust ja rotatsiooni liikmesriikide vahel, 
nende töökorra ja rahalised üksikasjad.
Komisjon (Eurostat) jagab koos 
liikmesriikidega kõiki kulusid, mis 
liikmesriikidel nende riiklike ekspertide 
abiga seoses on tekkinud.

5. Komisjon (Eurostat) kehtestab 
ekspertide valimise eeskirjad ja menetluse,
mida on vaja selleks, et tagada ekspertide
asjakohane jaotus ning asjakohane ja 
õigeaegne rotatsioon liikmesriikide vahel, 
nende töökorra ja rahalised üksikasjad.
Komisjon (Eurostat) jagab koos 
liikmesriikidega kõiki kulusid, mis 
liikmesriikidel nende riiklike ekspertide 
abiga seoses on tekkinud.
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Or. bg

Selgitus

Esitatavate eksperdiarvamuste objektiivsuse tagamiseks on vaja tagada asjaomaste ekspertide 
õige valik, jaotus ja nende rotatsiooni ajastus.

Muudatusettepanek 32
Dimitar Stoyanov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon (Eurostat) võib esitada 
reservatsiooni liikmesriigi MTMi jaoks 
vajalike andmete kvaliteedi suhtes. Kui 
komisjon (Eurostat) kavatseb esitada ja 
avaldada reservatsiooni, edastab ta selle 
hiljemalt kolm tööpäeva enne kavandatavat 
avaldamiskuupäeva asjaomasele 
liikmesriigile ning majanduspoliitika 
komitee esimehele. Kui küsimus 
lahendatakse pärast andmete ja 
reservatsiooni avaldamist, avaldatakse 
kohe teade reservatsiooni tagasivõtmise 
kohta.

3. Komisjon (Eurostat) võib esitada 
reservatsiooni liikmesriigi MTMi jaoks 
vajalike andmete kvaliteedi suhtes. Kui 
komisjon (Eurostat) kavatseb esitada 
reservatsiooni, edastab ta selle hiljemalt
üks kuu enne kavandatavat 
avaldamiskuupäeva asjaomasele 
liikmesriigile ja majanduspoliitika komitee 
esimehele, ning juhul, kui liikmesriik ei 
ole enne avaldamiskuupäeva võtnud 
parandusmeedet, avaldab asjaomase 
reservatsiooni. Kui küsimus lahendatakse 
pärast andmete ja reservatsiooni 
avaldamist, avaldatakse kohe teade 
reservatsiooni tagasivõtmise kohta.

Or. bg

Selgitus

Liikmesriikidele tuleb anda võimalus parandada tehtud vigu, mis seavad ohtu MTMiga seotud 
andmete kvaliteedi, enne kui need andmed ametlikult avaldatakse.

Muudatusettepanek 33
Dimitar Stoyanov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon (Eurostat) võib muuta 
liikmesriikide edastatud andmeid ning 
esitada muudetud andmed koos muudatuste 
põhjendustega, kui on tõendeid, et 
liikmesriikide edastatud andmed ei ole 
vastavuses artikli 3 lõike 2 nõuetega.
Hiljemalt kolm tööpäeva enne 
kavandatavat avaldamiskuupäeva edastab 
komisjon (Eurostat) asjaomasele 
liikmesriigile ning majanduspoliitika 
komitee esimehele muudetud andmed koos 
põhjendustega.

4. Komisjon (Eurostat) võib muuta 
liikmesriikide edastatud andmeid ning 
esitada muudetud andmed koos muudatuste 
põhjendustega, kui on tõendeid, et 
liikmesriikide edastatud andmed ei ole 
vastavuses artikli 3 lõike 2 nõuetega.
Hiljemalt kümme tööpäeva enne 
kavandatavat avaldamiskuupäeva edastab 
komisjon (Eurostat) asjaomasele 
liikmesriigile ning majanduspoliitika 
komitee esimehele muudetud andmed koos 
põhjendustega.

Or. bg

Muudatusettepanek 34
Oldřich Vlasák

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Nõukogu võib komisjoni ettepanekul 
trahvida liikmesriiki, kes kas tahtlikult või 
tõsise hooletuse tõttu on esitanud 
ebaõigeid MTMi jaoks vajalikke andmeid.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 35
Oldřich Vlasák

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Nõukogu võib komisjoni ettepanekul 
trahvida liikmesriiki, kes kas tahtlikult või 
tõsise hooletuse tõttu on esitanud ebaõigeid 
MTMi jaoks vajalikke andmeid.

1. Nõukogu võib komisjoni ettepanekul 
trahvida euroala liikmesriiki, kes kas 
tahtlikult või tõsise hooletuse tõttu on 
esitanud ebaõigeid MTMi jaoks vajalikke 
andmeid.



AM\1012238ET.doc 19/26 PE524.765v01-00

ET

Or. en

Muudatusettepanek 36
Oldřich Vlasák

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud trahv on tõhus, 
hoiatav ja proportsionaalne võrreldes 
ebaõige teabe esitamise laadi, 
raskusastme ja kestusega. Trahvisumma 
ei ületa 0,05 % asjaomase liikmesriigi 
SKPst.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 37
Nikos Chrysogelos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud trahv on tõhus, 
hoiatav ja proportsionaalne võrreldes 
ebaõige teabe esitamise laadi, raskusastme 
ja kestusega. Trahvisumma ei ületa 0,05 %
asjaomase liikmesriigi SKPst.

2. Lõikes 1 osutatud trahv on tõhus, 
hoiatav ja proportsionaalne võrreldes 
ebaõige teabe esitamise laadi, raskusastme 
ja kestusega. Trahvisumma ei ületa 0,02 %
asjaomase liikmesriigi SKPst.

Or. en

Muudatusettepanek 38
Oldřich Vlasák

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud trahv on tõhus, 
hoiatav ja proportsionaalne võrreldes 
ebaõige teabe esitamise laadi, raskusastme 
ja kestusega. Trahvisumma ei ületa 0,05 %
asjaomase liikmesriigi SKPst.

2. Lõikes 1 osutatud trahv on tõhus, 
hoiatav ja proportsionaalne võrreldes 
ebaõige teabe esitamise laadi, raskusastme 
ja kestusega. Trahvisumma ei ületa
0,025 % asjaomase liikmesriigi SKPst.

Or. en

Muudatusettepanek 39
Nikos Chrysogelos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – lõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriikidele, kelle suhtes on käimas 
menetlus ELi maksete peatamiseks 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EL) nr .../2013 (millega kehtestatakse 
ühissätted Euroopa Regionaalarengu 
Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, 
Ühtekuuluvusfondi, Maaelu Arengu 
Euroopa Põllumajandusfondi ja Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondi kohta, 
nähakse ette üldsätted Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ning 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 
kohta ning tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006) 
artikli 21 lõike 5 kohaselt, kehtestatakse 
trahv vähendatud määras, võttes arvesse 
maksete peatamise ulatust.

Or. en

Muudatusettepanek 40
Oldřich Vlasák
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib teha kõiki 
uurimistoiminguid, mis on vajalikud 
lõikes 1 osutatud ebaõige teabe esitamise 
fakti tuvastamiseks. Komisjon võib teha 
otsuse algatada uurimine, kui tal on 
tõsiseid viiteid ebaõige teabe esitamise 
kohta. Väidetavate ebaõige teabe 
esitamise juhtude uurimisel võtab 
komisjon arvesse asjaomase liikmesriigi 
esitatud märkusi. Oma ülesannete 
täitmiseks võib komisjon nõuda 
liikmesriigilt teabe esitamist, viia läbi 
kohapealseid kontrollkäike ja kontrollida 
MTMi jaoks vajalike andmete aluseks 
olevat statistilist teavet ja seotud 
dokumente. Kui asjaomase liikmesriigi 
seadustes nõutakse enne kohapealse 
kontrollimise toimumist kohtu luba, esitab 
komisjon selleks vajalikud taotlused.

välja jäetud

Pärast uurimise lõpetamist ja enne 
nõukogule ettepaneku esitamist annab 
komisjon asjaomasele liikmesriigile 
võimaluse saada uurimisaluses küsimuses 
ära kuulatud. Komisjon võtab nõukogule 
esitatava ettepaneku aluseks üksnes 
asjaolud, mille kohta asjaomasel 
liikmesriigil on olnud võimalus selgitusi 
jagada.
Komisjon austab uurimise käigus täiel 
määral asjaomase liikmesriigi 
kaitseõigust.

Or. en

Muudatusettepanek 41
Oldřich Vlasák

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjonile antakse õigus vastu võtta 
delegeeritud õigusakte vastavalt artiklile 
12, et sätestada järgmist:

välja jäetud

a) lõikes 1 osutatud trahvisumma 
kehtestamise üksikasjalikud kriteeriumid;
b) lõikes 3 osutatud uurimise 
üksikasjalikud menetlusnormid, 
kaasnevad meetmed ja uurimisest 
aruandmine;
c) üksikasjalikud menetlusnormid, mille 
eesmärk on tagada kaitseõigus, toimikuga 
tutvumise õigus, õigus esindajale ja 
konfidentsiaalsus ning tähtaegadega 
seotud sätted ja lõikes 1 osutatud 
trahvisummade kogumine.

Or. en

Muudatusettepanek 42
Oldřich Vlasák

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Euroopa Liidu Kohtul on täielik 
pädevus vaadata läbi otsused, millega 
nõukogu on määranud trahve vastavalt 
lõikele 1. Kohus võib määratud trahvi 
tühistada, trahvisummat vähendada või
suurendada.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 43
Oldřich Vlasák

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 välja jäetud
Artikli 11 alusel määratud karistused on 
haldusõiguslikud.

Or. en

Muudatusettepanek 44
Oldřich Vlasák

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 välja jäetud
Artikli 9 alusel kogutud trahvid kujutavad 
endast muud tulu, nagu on osutatud 
aluslepingu artiklis 311, ja kantakse liidu 
eelarvesse.

Or. en

Muudatusettepanek 45
Oldřich Vlasák

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis 
sätestatud tingimustel.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 46
Oldřich Vlasák
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 9 lõikes 4 osutatud õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile kolmeks aastaks pärast ühe 
kuu möödumist käesoleva määruse 
vastuvõtmisest. Komisjon esitab 
delegeeritud volituste kohta aruande 
hiljemalt üheksa kuud enne kõnealuse 
kolmeaastase tähtaja möödumist. 
Volituste delegeerimist uuendatakse 
automaatselt samaks ajavahemikuks, 
välja arvatud juhul, kui Euroopa 
Parlament või nõukogu esitab 
pikendamise suhtes vastuväite, tehes seda 
hiljemalt kolm kuud enne iga 
ajavahemiku lõppemist.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 47
Oldřich Vlasák

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 9 lõikes 4 osutatud volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub järgmisel päeval pärast 
selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas 
või otsuses nimetatud hilisemal 
kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud 
delegeeritud õigusaktide kehtivust.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 48
Oldřich Vlasák

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal 
ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 49
Oldřich Vlasák

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Artikli 9 lõike 4 alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub, kui 
Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 
kahe kuu jooksul pärast õigusakti 
teatavakstegemist esitanud selle kohta 
vastuväiteid või kui mõlemad 
institutsioonid on enne selle tähtaja 
möödumist teatanud komisjonile, et neil ei 
ole õigusaktile vastuväiteid. Euroopa 
Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse seda tähtaega kahe kuu 
võrra.
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Artikkel 13 välja jäetud
Artiklis 9 osutatud meetmete üle 
otsustamisel ei võta nõukogu arvesse 
asjaomast liikmesriiki esindava nõukogu 
liikme häält.
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