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Muudatusettepanek 1
Michael Theurer

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et vigade liigis on oluline 
erinevus ja vahet tuleks teha selliste 
suurte vigade nagu 
ülemaksmine/alamaksmine või pettus 
ning väikeste ja tehniliste vigade vahel, 
sest liikmesriikide andmeil oli Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, 
Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa 
Sotsiaalfondi 2007.−2013. aasta 
programmitöö perioodil ainult 0,42% 
vigadest põhjustatud pettusest;

2. tuletab liikmesriikidele meelde, et
kontrollikoja hinnangul oli liikmesriikide 
ametkondadel 56% regionaalpoliitika 
valdkonna vigadest mõjutatud tehingute 
puhul küllalt teavet ühe või rohkemate
vigade avastamiseks ja parandamiseks 
enne kulude komisjonile sertifitseerimist;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Georgios Stavrakakis

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. märgib, et hankemenetlustes tehtav 
mis tahes viga, olenemata selle suurusest 
või tõsidusest, toob kaasa selle, et 
kontrollikoda klassifitseerib kogu
asjaomase menetlusega seotud kulu
veana, isegi kui selle veaga ei kaasne 
rahalist kaotust ja projekt on viidud 
kavakohaselt lõpuni;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Jan Olbrycht
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Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. juhib tähelepanu komisjoni ja 
kontrollikoja erinevale lähenemisviisile 
vigade määra arvutamisel seoses 
tehingutega, mille suhtes komisjon 
kohaldab ühtse määra alusel tehtavaid 
parandusi, ja nõuab asjaomase metoodika 
standardiseerimist;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Michael Theurer

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. märgib, et praeguse programmitöö 
perioodi ajal oli 2012. aasta lõpuks
Euroopa Regionaalarengu Fondi, 
Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa 
Sotsiaalfondi programmidega seoses tehtud
kumulatiivsete finantskorrektsioonide 
määr 0,2%;

3. märgib, et 2012. aastal Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, 
Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa 
Sotsiaalfondi programmidega seoses tehtud
finantskorrektsioonid ja sissenõudmised 
ulatuvad üle 3 miljardi euro ning et eraldi 
summad iga poliitikavaldkonna kohta 
moodustavad Euroopa Regionaalarengu 
Fondi maksetest 8,8%, 
Ühtekuuluvusfondi maksetest 2,2% ja 
Euroopa Sotsiaalfondi maksetest 3,8%;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Jan Olbrycht

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. juhib tähelepanu 
ühtekuuluvuspoliitika haldamise süsteemi 
mitmeaastasele kestusele ja rõhutab, et 
poliitika rakendamisega seotud eeskirjade 
eiramisi on võimalik lõplikult hinnata 
alles pärast programmitöö perioodi lõppu;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Georgios Stavrakakis

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. tunneb heameelt 2014.−2020. aasta 
programmitöö perioodi jaoks 
kaasotsustamismenetluse teel vastu võetud 
uute eeskirjade üle, mis hõlmavad selliseid 
meetmeid nagu auditeerimisasutuste ja 
sertifitseerimisasutuste määramine, 
auditeerimisasutuste akrediteerimine, 
auditikontroll ning raamatupidamise 
aastaaruande kontrollimine ja 
heakskiitmine, finantskorrektsioonid ja 
netofinantskorrektsioonid, 
proportsionaalne kontroll ja eeltingimused, 
mille eesmärk on vigade määra veelgi 
rohkem vähendada.

5. tunneb heameelt 2014.−2020. aasta 
programmitöö perioodi jaoks 
kaasotsustamismenetluse teel vastu võetud 
uute eeskirjade üle, mis hõlmavad selliseid 
meetmeid nagu auditeerimisasutuste ja 
sertifitseerimisasutuste määramine, 
auditeerimisasutuste akrediteerimine, 
auditikontroll ning raamatupidamise 
aastaaruande kontrollimine ja 
heakskiitmine, finantskorrektsioonid ja 
netofinantskorrektsioonid, 
proportsionaalne kontroll ja eeltingimused, 
mille eesmärk on vigade määra veelgi 
rohkem vähendada; toetab sellega seoses 
ka üha suuremat tulemustele 
orienteeritust ja ühtekuuluvuspoliitika 
vahendite koondamist teatavatesse 
teemavaldkondadesse, mis peaks tagama 
kaasrahastatavate tegevuste suure 
lisandväärtuse.

Or. en
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Muudatusettepanek 7
Jan Olbrycht

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. tunneb heameelt 2014.−2020. aasta 
programmitöö perioodi jaoks 
kaasotsustamismenetluse teel vastu võetud 
uute eeskirjade üle, mis hõlmavad selliseid 
meetmeid nagu auditeerimisasutuste ja 
sertifitseerimisasutuste määramine, 
auditeerimisasutuste akrediteerimine, 
auditikontroll ning raamatupidamise 
aastaaruande kontrollimine ja 
heakskiitmine, finantskorrektsioonid ja 
netofinantskorrektsioonid, 
proportsionaalne kontroll ja eeltingimused, 
mille eesmärk on vigade määra veelgi 
rohkem vähendada.

5. tunneb heameelt 2014.−2020. aasta 
programmitöö perioodi jaoks 
kaasotsustamismenetluse teel vastu võetud 
uute eeskirjade üle, mis hõlmavad selliseid 
meetmeid nagu auditeerimisasutuste ja 
sertifitseerimisasutuste määramine, 
auditeerimisasutuste akrediteerimine, 
auditikontroll ning raamatupidamise 
aastaaruande kontrollimine ja 
heakskiitmine, finantskorrektsioonid ja 
netofinantskorrektsioonid, 
proportsionaalne kontroll ja eeltingimused, 
mille eesmärk on vigade määra veelgi 
rohkem vähendada; tunneb samuti 
heameelt tõsise puuduse määratluse üle ja 
eeldatava suurema korrektsioonide määra 
üle korduvate puuduste korral;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Michael Theurer

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. tunneb heameelt 2014.−2020. aasta 
programmitöö perioodi jaoks 
kaasotsustamismenetluse teel vastu võetud 
uute eeskirjade üle, mis hõlmavad selliseid 
meetmeid nagu auditeerimisasutuste ja 
sertifitseerimisasutuste määramine, 
auditeerimisasutuste akrediteerimine, 
auditikontroll ning raamatupidamise 
aastaaruande kontrollimine ja 
heakskiitmine, finantskorrektsioonid ja 

5. tunneb heameelt 2014.−2020. aasta 
programmitöö perioodi jaoks 
kaasotsustamismenetluse teel vastu võetud 
uute eeskirjade üle, mis hõlmavad selliseid 
meetmeid nagu auditeerimisasutuste ja 
sertifitseerimisasutuste määramine, 
auditeerimisasutuste akrediteerimine, 
auditikontroll ning raamatupidamise 
aastaaruande kontrollimine ja 
heakskiitmine, finantskorrektsioonid ja 
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netofinantskorrektsioonid, 
proportsionaalne kontroll ja eeltingimused, 
mille eesmärk on vigade määra veelgi 
rohkem vähendada.

netofinantskorrektsioonid, 
proportsionaalne kontroll ja eeltingimused, 
mille eesmärk on vigade määra veelgi 
rohkem vähendada; tuletab meelde, et 
audit peab olema tulemustele 
orienteeritud.

Or. en

Muudatusettepanek 9
Jan Olbrycht

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. väljendab heameelt komisjoni 
hiljutise teatise üle, milles antakse 
ülevaade netofinantskorrektsioonide 
kohaldamisest põllumajanduse ja 
ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas 
järgmise programmitöö perioodi jooksul; 
ootab delegeeritud õigusakti vastuvõtmist, 
millega sätestatakse üksikasjalikud 
eeskirjad haldus- ja järelevalvesüsteemide 
toimimise hindamise kriteeriumide, 
kohaldatavate finantskorrektsioonide 
määra sätestamise ja kindlasummaliste 
korrektsioonide kohaldamise kohta.

Or. en


