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Muudatusettepanek 1
Ricardo Cortés Lastra

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. märgib murega, et struktuurifondidega 
seoses komisjonile teatatud eeskirjade 
eiramisjuhtude arv kasvas 2008. aastal 
2007. aastaga võrreldes 6,7% võrra ning, 
nagu varasematel aastatelgi, oli eeskirjade 
eiramisjuhtude protsendimäär kõige 
kõrgem Euroopa Regionaalarengu Fondi ja 
Euroopa Sotsiaalfondi puhul; märgib siiski 
rahuloluga, et eeskirjade eiramisjuhtude 
finantsmõju vähenes 27% võrra;

1. märgib, et struktuurifondidega seoses 
komisjonile teatatud eeskirjade 
eiramisjuhtude arv kasvas 2008. aastal 
2007. aastaga võrreldes 6,7% võrra ning, 
nagu varasematel aastatelgi, oli eeskirjade 
eiramisjuhtude protsendimäär kõige 
kõrgem Euroopa Regionaalarengu Fondi ja 
Euroopa Sotsiaalfondi puhul; märgib siiski 
rahuloluga, et eeskirjade eiramisjuhtude 
finantsmõju vähenes 27% võrra;

Or. es

Muudatusettepanek 2
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. peab teatatud eeskirjade eiramisjuhtude 
arvu üldist kasvu märgiks, et liikmesriigid 
teevad jõupingutusi oma 
kontrollisüsteemide parandamiseks, ning 
on veendunud, et struktuurifonde 
käsitlevate määrustega ajavahemikuks 
2007–2013 kehtestatud uued sätted aitavad 
eeskirjade eiramisjuhte tulevastel aastatel 
vähendada;

2. peab teatatud eeskirjade eiramisjuhtude 
arvu üldist kasvu märgiks, et liikmesriigid 
teevad jõupingutusi oma 
kontrollisüsteemide parandamiseks, ning 
on veendunud, et struktuurifonde 
käsitlevate määrustega ajavahemikuks 
2007–2013 kehtestatud uued sätted aitavad 
eeskirjade eiramisjuhte tulevastel aastatel 
vähendada; nõuab veel kord, et riikide 
kontrollikojad ja teised kontrolliorganid 
kohaldaksid rangemaid kontrolle, ja on 
seisukohal, et sellega astutaks suur samm 
Euroopa fondide kasutamise läbipaistvuse 
suunas ning piirataks võimalikult suurel 
määral fondide väärkasutust;
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Muudatusettepanek 3
Michail Tremopoulos

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. peab teatatud eeskirjade eiramisjuhtude 
arvu üldist kasvu märgiks, et liikmesriigid 
teevad jõupingutusi oma 
kontrollisüsteemide parandamiseks, ning 
on veendunud, et struktuurifonde 
käsitlevate määrustega ajavahemikuks 
2007–2013 kehtestatud uued sätted aitavad 
eeskirjade eiramisjuhte tulevastel aastatel 
vähendada;

2. peab teatatud eeskirjade eiramisjuhtude 
arvu üldist kasvu märgiks, et liikmesriigid 
teevad jõupingutusi oma 
kontrollisüsteemide parandamiseks, ning 
on veendunud, et struktuurifonde 
käsitlevate määrustega ajavahemikuks 
2007–2013 kehtestatud uued sätted aitavad 
eeskirjade eiramisjuhte tulevastel aastatel 
vähendada; märgib siiski, et komisjoni 
regionaalpoliitika ning tööhõive, 
sotsiaalküsimuste ja võrdsete võimaluste 
peadirektoraatide poolt 545 rakenduskava 
juhtimis- ja kontrollisüsteemide tegeliku 
toimimise kohta koostatud hinnangutes 
tuldi järeldusele, et 2008. aastal toimis 
hästi ainult 31% süsteemidest ja et 
liikmesriigid peavad juhtimis- ja 
kontrollisüsteemide tõhususe 
suurendamiseks tegema märkimisväärseid 
jõupingutusi;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Erminia Mazzoni

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. peab teatatud eeskirjade eiramisjuhtude 
arvu üldist kasvu märgiks, et liikmesriigid 
teevad jõupingutusi oma 
kontrollisüsteemide parandamiseks, ning 

2. peab teatatud eeskirjade eiramisjuhtude 
arvu üldist kasvu märgiks, et liikmesriigid 
teevad jõupingutusi oma 
kontrollisüsteemide parandamiseks, ning 
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on veendunud, et struktuurifonde 
käsitlevate määrustega ajavahemikuks 
2007–2013 kehtestatud uued sätted aitavad 
eeskirjade eiramisjuhte tulevastel aastatel 
vähendada;

on veendunud, et struktuurifonde 
käsitlevate määrustega ajavahemikuks 
2007–2013 kehtestatud uued sätted aitavad 
eeskirjade eiramisjuhte tulevastel aastatel 
vähendada; juhib tähelepanu sellele, et 
komisjon rõhutas liikmesriikide 
eiramisjuhtusid puudutavate andmete 
korrektset võrdlemist silmas pidades, et 
suured ebaseaduslikud summad ei 
tähenda tingimata, et vastavas riigis on 
rohkem pettusi ja eiramisjuhte kui teistes 
riikides, sest põhjuseks võib olla ka 
tihedam kontrollimine1;

Or. it

Muudatusettepanek 5
Jan Olbrycht

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. võtab teadmiseks Euroopa Kontrollikoja 
aruande 2008. aasta eelarve täitmise kohta 
ning taunib tegemata tagasimaksete 
hinnanguliselt 11%list määra
ühtekuuluvuspoliitika puhul; arvab, et see 
on osaliselt tingitud koormavatest 
haldusmenetlustest ning rõhutab, et
tulemuslikkuse tõstmiseks on kindlasti 
vaja lihtsustada struktuurifonde 
käsitlevaid riiklikke ja ühenduse 
õigusakte, eelkõige neid, mis käsitlevad 
struktuurifondide juhtimis- ja 
järelevalvemenetlusi;

3. võtab teadmiseks Euroopa Kontrollikoja 
aruande 2008. aasta eelarve täitmise kohta 
ning taunib Euroopa Kontrollikoha poolt
ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas kindlaks 
tehtud 11%list veamäära; rõhutab, et
Euroopa Kontrollikoja poolt kindlaks 
tehtud eiramisjuhud võivad teatavatel 
juhtudel viia pettuseni, ning peab sellega 
seoses vajalikuks teha järjekindlalt tööd 
veamäära vähendamise nimel;

Or. pl

Muudatusettepanek 6

                                               
1 SEK(2009)1003, lk 87.
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Vasilica Viorica Dăncilă

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. võtab teadmiseks Euroopa 
Kontrollikoja aruande 2008. aasta eelarve
täitmise kohta ning taunib tegemata 
tagasimaksete hinnanguliselt 11%list 
määra ühtekuuluvuspoliitika puhul; arvab, 
et see on osaliselt tingitud koormavatest 
haldusmenetlustest ning rõhutab, et 
tulemuslikkuse tõstmiseks on kindlasti 
vaja lihtsustada struktuurifonde 
käsitlevaid riiklikke ja ühenduse 
õigusakte, eelkõige neid, mis käsitlevad 
struktuurifondide juhtimis- ja 
järelevalvemenetlusi;

3. võtab teadmiseks 2008. aasta eelarve
täitmist käsitleva Euroopa Kontrollikoja 
aruande, mis puudutab Rumeenia ja 
Bulgaaria ühinemise eelset aega ning
milles ei ole seetõttu arvesse võetud 
viimaseid arengusuundumusi ELi 
tasandil kehtivate eeskirjade ja määruste 
lihtsustamise osas, ning taunib tegemata
tagasimaksete hinnanguliselt 11%list 
määra ühtekuuluvuspoliitika puhul;

Or. ro

Muudatusettepanek 7
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Manfred Weber

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. võtab teadmiseks Euroopa Kontrollikoja 
aruande 2008. aasta eelarve täitmise kohta 
ning taunib tegemata tagasimaksete 
hinnanguliselt 11%list määra 
ühtekuuluvuspoliitika puhul; arvab, et see 
on osaliselt tingitud koormavatest 
haldusmenetlustest ning rõhutab, et 
tulemuslikkuse tõstmiseks on kindlasti vaja 
lihtsustada struktuurifonde käsitlevaid 
riiklikke ja ühenduse õigusakte, eelkõige 
neid, mis käsitlevad struktuurifondide 
juhtimis- ja järelevalvemenetlusi;

3. võtab teadmiseks Euroopa Kontrollikoja 
aruande 2008. aasta eelarve täitmise kohta 
ning taunib tegemata tagasimaksete 
hinnanguliselt 11%list määra 
ühtekuuluvuspoliitika puhul; arvab, et see 
on osaliselt tingitud koormavatest 
haldusmenetlustest, eelkõige 
pakkumismenetluse tingimustest ning 
rõhutab, et tulemuslikkuse tõstmiseks on 
kindlasti vaja lihtsustada struktuurifonde 
käsitlevaid riiklikke ja ühenduse õigusakte, 
eelkõige neid, mis käsitlevad 
struktuurifondide juhtimis- ja 
järelevalvemenetlusi;
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Or. de

Muudatusettepanek 8
Ricardo Cortés Lastra

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. võtab teadmiseks Euroopa Kontrollikoja 
aruande 2008. aasta eelarve täitmise kohta 
ning taunib tegemata tagasimaksete 
hinnanguliselt 11%list määra 
ühtekuuluvuspoliitika puhul; arvab, et see 
on osaliselt tingitud koormavatest 
haldusmenetlustest ning rõhutab, et 
tulemuslikkuse tõstmiseks on kindlasti vaja 
lihtsustada struktuurifonde käsitlevaid 
riiklikke ja ühenduse õigusakte, eelkõige 
neid, mis käsitlevad struktuurifondide 
juhtimis- ja järelevalvemenetlusi;

3. võtab teadmiseks Euroopa Kontrollikoja 
aruande 2008. aasta eelarve täitmise kohta 
ning taunib tegemata tagasimaksete 
hinnanguliselt 11%list määra 
ühtekuuluvuspoliitika puhul; arvab, et see 
on osaliselt tingitud koormavatest 
haldusmenetlustest ning rõhutab, et 
tulemuslikkuse tõstmiseks on kindlasti vaja 
lihtsustada struktuurifonde käsitlevaid 
riiklikke ja ühenduse õigusakte, eelkõige 
neid, mis käsitlevad struktuurifondide 
juhtimis- ja järelevalvemenetlusi; võtab 
siiski arvesse asjaolu, et Euroopa 
Kontrollikoja aruandes 2008. aasta 
eelarve täitmise kohta ei käsitleta 
ajavahemikku 2007−2013, mil 
kontrollimehhanisme parandati;

Or. es

Muudatusettepanek 9
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. tunnistab, et struktuurifondide tegelik 
kasutamine on olnud seotud suurte 
probleemidega, eelkõige uute 
liikmesriikide puhul, sest nad peavad 
vahendite kasutamiseks täitma ranged ja 
sageli keerukad nõuded; tunneb seetõttu 
heameelt jõupingutuste üle, mida 
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liimesriigid on teinud kasutusvõimaluste 
suurendamiseks, ning nõuab, et 
liikmesriigid suurendaksid jõupingutusi, 
et jõuda mõistliku aja jooksul reaalsete 
tulemusteni;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Michail Tremopoulos

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. lisaks võtab teadmiseks, et vastavalt 
Euroopa Kontrollikoja aruandele 2008. 
aasta eelarve täitmise kohta on 
hinnanguline veamäär suures osas 
põhjustatud abikõlblikkusvigadest;
rõhutab, et mõned potentsiaalsetest 
veakohtadest, nagu abikõlblikkuse 
küsimused ja eeskirjade rikkumine 
avalike hangete lepingute sõlmimisel, ei 
peaks olema mitte ainult komisjoni 
kontrollitegevuse objektiks, vaid komisjon 
peaks ka sellega seoses koostama 
liikmesriikidele ning nende piirkondlikele 
ja kohalikele ametiasutustele mõeldud 
ennetavad suunised, milles sätestatakse 
eeskirjade korrektne kohaldamine;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Michail Tremopoulos

Arvamuse projekt
Lõige 3 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 b. võtab teadmiseks Euroopa 
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Kontrollikoja aruande lõike punktis 6.17 
toodud märkusele esitatud vastuse, milles 
komisjon selgitab, et enamik palju vigu 
sisaldavatest projektidest on seotud ainult 
kolme liikmesriigiga, ja nõuab tungivalt, 
et komisjon võtaks nende liimesriikide 
suhtes vastavad meetmed;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Michail Tremopoulos

Arvamuse projekt
Lõige 3 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 c. juhib tähelepanu sellele, et komisjon 
peab piirama Euroopa Kontrollikoja poolt 
esile toodud praktikat, mis seisneb selles, 
et ilma tõhusa eelkontrollita asendavad 
liikmesriigid abikõlbmatud kulutused uute 
kulutustega, mis ei ole samuti 
abikõlblikud;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Erminia Mazzoni

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. tunneb heameelt komisjoni 16. 
detsembri 2008. aasta teatise 
„Ühisseisukoha väljatöötamine 
aktsepteeritava vigade esinemise riski 
küsimuses” (KOM(2008)0866) üle ning
mõnede liikmesriikide tehtud 
edusammude üle eeskirjade eiramistest 
teatamise süsteemide ühtlustamisel tänu 

5. tunneb heameelt komisjoni 16. 
detsembri 2008. aasta teatise 
„Ühisseisukoha väljatöötamine 
aktsepteeritava vigade esinemise riski 
küsimuses” (KOM(2008)0866) üle ning
jagab arvamust, et sektorite kaupa tuleks 
vastavaid tunnuseid ja eeskirju vajalikul 
määral arvesse võttes kindlaks määrata 
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pettustevastase infosüsteemi (AFIS) 
laialdasemale kasutamisele;

erinevad lubatavad veamäärad; on nõus 
struktuurifondide 5%lise lubatava 
veamääraga, kuid soovitab siiski 
uuenduslike projektide puhul, mille korral 
on vigade oht eksperimentaalse iseloomu 
tõttu suurem, kehtestada suurem lubatav 
veamäär, et nende projektide potentsiaali 
mitte vähendada;

Or. it

Muudatusettepanek 14
Erminia Mazzoni

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. tunneb heameelt mõnede 
liikmesriikide tehtud edusammude üle 
eeskirjade eiramistest teatamise 
süsteemide ühtlustamisel tänu 
pettustevastase infosüsteemi (AFIS) 
laialdasemale kasutamisele;
elektrooniliste aruandlussüsteemide abil 
andmete kvaliteedi ja aruande 
tähtaegadest kinnipidamise osas seni 
saavutatud häid tulemusi silmas pidades 
nõuab, et liikmesriigid, kel selliseid 
süsteeme veel ei ole, hangiksid need 
endale võimalikult kiiresti;

Or. it

Muudatusettepanek 15
Jan Olbrycht

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. nõuab tungivalt, et komisjon ja 6. nõuab tungivalt, et komisjon ja 
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liikmesriigid tegutseksid täie vastutusega ja 
tugevdaksid jõupingutusi eeskirjade 
eiramise, haldusvigade ja puuduste 
ärahoidmiseks ning palub eeskirjade 
eiramise ja pettusekahtluse mõisted 
täpsemalt piiritleda.

liikmesriigid tegutseksid täie vastutusega ja 
tugevdaksid jõupingutusi eeskirjade 
eiramise, haldusvigade ja puuduste 
ärahoidmiseks ning palub eeskirjade 
eiramise, vigade ja pettusekahtluse mõisted 
täpsemalt piiritleda.

Or. pl

Muudatusettepanek 16
Michail Tremopoulos

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. nõuab tungivalt, et komisjon ja 
liikmesriigid tegutseksid täie vastutusega ja 
tugevdaksid jõupingutusi eeskirjade 
eiramise, haldusvigade ja puuduste 
ärahoidmiseks ning palub eeskirjade 
eiramise ja pettusekahtluse mõisted 
täpsemalt piiritleda.

6. nõuab tungivalt, et komisjon ja 
liikmesriigid tegutseksid täie vastutusega ja 
tugevdaksid jõupingutusi eeskirjade 
eiramise, haldusvigade ja puuduste 
ärahoidmiseks ning palub eeskirjade 
eiramise ja pettusekahtluse mõisted 
täpsemalt piiritleda; kutsub liikmesriike 
üles kohtusüsteemi reformi kiiremini läbi 
viima ja pettustevastast võitlust 
tugevdama, ning nõuab tungivalt, et 
komisjon võtaks eiramisjuhtude 
ilmsikstulekul parandusmeetmeid ning 
tagaks, et selle tagajärjel ei tekiks uued 
vead;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Manfred Weber

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. kritiseerib asjaolu, et nendest 
vähestest liikmesriikidest, keda see 
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puudutab eriti, ei antud varem teada ega 
kohaldatud neile karmimaid sanktsioone;
peab korduvalt silma torganud 
liikmesriikide puhul hädavajalikuks võtta 
kasutusele konkreetsete, vastavale riigile 
suunatud komisjoni, Euroopa 
Kontrollikoja, OLAFi ja Euroopa 
Parlamendi kontrollimehhanismid;

Or. de

Muudatusettepanek 18
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Manfred Weber

Arvamuse projekt
Lõige 6 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. nõuab, et komisjon ja Euroopa 
Kontrollikoda kontrolliksid rangemalt 
riikide kohustust avaldada teave ELi 
struktuurifondidest saadud toetuste kohta;
nõuab seejuures, et komisjon kontrolliks 
toetuste seaduspärasust rangemalt ka 
struktuurifondide määruste alusel. 

Or. de


