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Muudatusettepanek 9
Jens Geier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Aktsepteeritav vigade esinemise risk Statistilise vea määr

Or. en

Selgitus

Ühtegi viga ei saa “aktsepteerida”, mistõttu tuleks vältida väljendit “aktsepteeritav vigade 
esinemise risk” ja selle asemel kasutada rahvusvaheliselt tunnustatud “statistilise vea 
määra”.

Muudatusettepanek 10
Jens Geier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seadusandja otsustab asjaomase 
eelarvevaldkonna puhul aktsepteeritava
vigade esinemise riski üle vastavalt 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklis 322 sätestatud menetlusele.
Kõnealust otsust võetakse arvesse 
artikli 157 lõikega 2 ettenähtud iga-
aastase eelarvele heakskiidu andmise 
menetluse käigus.

Muudetud või uute kulutusi käsitlevate 
ettepanekute esitamisel hindab komisjon 
haldus- ja kontrollisüsteemide kulusid 
ning kavandatavate õigusaktidega seotud
vigade esinemise riski fondide ja 
liikmesriikide kaupa.

Or. en

Muudatusettepanek 11
Jens Geier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2



PE466.988v01-00 4/19 AM\868923ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Aktsepteeritava vigade esinemise riski tase 
põhineb kontrollikulude ja -tulude 
analüüsil. Komisjoni taotluse korral 
annavad artikli 55 lõike 1 punktis b 
osutatud liikmesriigid, üksused ja isikud 
talle aru oma kontrollikulude ning 
eelarvest rahastatavate meetmete arvu ja 
mahu kohta.

Kui vigade esinemise määr on programmi 
rakendamise jooksul püsivalt kõrge, 
tuvastab komisjon kontrollisüsteemide 
puudused, analüüsib võimalike 
parandusmeetmete kulu ja kasulikkust
ning võtab sobivad meetmed, nt lihtsustab 
kohaldatavaid sätteid, korraldab 
programmi ümber, tugevdab kontrolli või 
vajaduse korral lõpetab tegevuse.

Or. en

Muudatusettepanek 12
Jens Geier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Aktsepteeritava vigade esinemise riski 
taset jälgitakse tähelepanelikult ja 
kontrollitingimustes toimuvate suurte 
muutuste korral vaadatakse see läbi.

Riiklike haldus- ja kontrollisüsteemide 
täieliku tulemuslikkuse huvides tuleb 
liikmesriikidel esitada nende süsteemide 
kohta akrediteeritud 
haldusdeklaratsioonid.

Or. en

Muudatusettepanek 13
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa Liidu vahendite haldamisel 
järgivad liikmesriigid usaldusväärse 
finantsjuhtimise, läbipaistvuse ja 
mittediskrimineerimise põhimõtet ning 
tagavad Euroopa Liidu tegevuse 

1. Kui komisjon täidab eelarvet koostöös 
liikmesriikidega, delegeeritakse eelarve 
täitmise ülesanded liikmesriikidele.
Euroopa Liidu vahendite haldamisel 
järgivad liikmesriigid usaldusväärse 
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läbipaistvuse. Sel eesmärgil täidavad 
liikmesriigid kontrolli- ja 
auditeerimiskohustust ning võtavad endale 
sellest tuleneva käesolevas määruses 
sätestatud vastutuse. Valdkondlikes 
eeskirjades võidakse kehtestada täiendavad 
sätted.

finantsjuhtimise, läbipaistvuse ja 
mittediskrimineerimise põhimõtet ning 
tagavad Euroopa Liidu tegevuse 
läbipaistvuse. Sel eesmärgil täidavad 
liikmesriigid kontrolli- ja 
auditeerimiskohustust ning võtavad endale 
sellest tuleneva käesolevas määruses 
sätestatud vastutuse. Valdkondlikes 
eeskirjades võidakse kehtestada täiendavad 
sätted.

Or. fr

Muudatusettepanek 14
Jens Geier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eelarve täitmisega seotud ülesannete 
täitmisel liikmesriigid väldivad, tuvastavad 
ja kõrvaldavad eeskirjade eiramisi ja 
pettusi. Sel eesmärgil teostavad nad eel- ja 
järelkontrolle, sealhulgas vajaduse korral 
kohapealseid kontrolle, et tagada eelarvest 
rahastatavate meetmete tulemuslik 
elluviimine ja õige rakendamine, nõuavad 
tagasi alusetult makstud summad ja 
algatavad vajaduse korral kohtumenetlusi.

Eelarve täitmisega seotud ülesannete 
täitmisel liikmesriigid väldivad, tuvastavad 
ja kõrvaldavad eeskirjade eiramisi ja 
pettusi. Sel eesmärgil teostavad nad 
proportsionaalsuse põhimõtet järgides eel-
ja järelkontrolle, sealhulgas vajaduse korral 
kohapealseid kontrolle, et tagada eelarvest 
rahastatavate meetmete tulemuslik 
elluviimine ja õige rakendamine. Samuti 
nõuavad nad tagasi alusetult makstud 
summad ja algatavad vajaduse korral 
kohtumenetlusi. Kui liikmesriigid teatavad 
avastatud vigadest ja/või eeskirjade 
eiramistest viivitamata komisjonile ja 
kõrvaldavad need, võib hoiduda 
kohaldamast nende suhtes asjaomaste 
vigade ja/või eeskirjade eiramistega 
seotud finantskorrektsioone.

Or. en

Muudatusettepanek 15
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eelarve täitmisega seotud ülesannete 
täitmisel liikmesriigid väldivad, tuvastavad 
ja kõrvaldavad eeskirjade eiramisi ja 
pettusi. Sel eesmärgil teostavad nad eel- ja 
järelkontrolle, sealhulgas vajaduse korral 
kohapealseid kontrolle, et tagada eelarvest 
rahastatavate meetmete tulemuslik 
elluviimine ja õige rakendamine, nõuavad 
tagasi alusetult makstud summad ja 
algatavad vajaduse korral kohtumenetlusi.

Eelarve täitmisega seotud ülesannete 
täitmisel liikmesriigid väldivad, tuvastavad 
ja kõrvaldavad eeskirjade eiramisi ja 
pettusi. Sel eesmärgil teostavad nad 
kooskõlas valdkondlike eeskirjadega eel-
ja järelkontrolle, sealhulgas vajaduse korral 
kohapealseid kontrolle, et tagada eelarvest 
rahastatavate meetmete tulemuslik 
elluviimine ja õige rakendamine, nõuavad 
tagasi alusetult makstud summad ja 
algatavad vajaduse korral kohtumenetlusi.

Or. fr

Muudatusettepanek 16
Jens Geier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kooskõlas valdkondlike eeskirjadega 
akrediteerivad liikmesriigid ühe või mitu 
avalik-õiguslikku asutust, kes on 
ainuisikuliselt vastutavad nende vahendite 
nõuetekohase haldamise ja kontrolli eest,
mille jaoks neile akrediteering on antud. 
See ei piira kõnealuste asutuste võimalust 
täita ka Euroopa Liidu vahendite 
haldamisega mitteseotud ülesandeid ega 
nende võimalust delegeerida oma teatavaid 
ülesandeid teistele asutustele.

Kooskõlas valdkondlikes eeskirjades 
sätestatud nõuete ja korraga akrediteerib 
liikmesriigi ametiasutus asutused, kes 
vastutavad liidu vahendite haldamise ja 
kontrolli eest. See ei piira kõnealuste 
asutuste võimalust täita ka Euroopa Liidu 
vahendite haldamisega mitteseotud 
ülesandeid ega nende võimalust 
delegeerida oma teatavaid ülesandeid 
teistele asutustele.

Or. en

Selgitus

Komisjoni 12. märtsi 2011. aasta mitteametlikus dokumendis soovitatud muudatused.
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Muudatusettepanek 17
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kooskõlas valdkondlike eeskirjadega 
akrediteerivad liikmesriigid ühe või mitu 
avalik-õiguslikku asutust, kes on 
ainuisikuliselt vastutavad nende vahendite 
nõuetekohase haldamise ja kontrolli eest, 
mille jaoks neile akrediteering on antud. 
See ei piira kõnealuste asutuste võimalust 
täita ka Euroopa Liidu vahendite 
haldamisega mitteseotud ülesandeid ega 
nende võimalust delegeerida oma 
teatavaid ülesandeid teistele asutustele.

Valdkondlikes eeskirjades määratakse 
kindlaks komisjoni ja liikmesriikide roll 
liidu vahendite haldamisel ja 
kontrollimisel.

Or. fr

Muudatusettepanek 18
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Akrediteeringu annab liikmesriigi 
ametiasutus kooskõlas valdkondlike 
eeskirjadega, millega tagatakse, et 
asjaomane akrediteeritav asutus on 
suuteline vahendeid nõuetekohaselt 
haldama. Valdkondlikes eeskirjades võib 
kindlaks määrata ka komisjoni rolli 
akrediteerimismenetluses.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 19
Jens Geier



PE466.988v01-00 8/19 AM\868923ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Akrediteeringu annab liikmesriigi 
ametiasutus kooskõlas valdkondlike 
eeskirjadega, millega tagatakse, et 
asjaomane akrediteeritav asutus on 
suuteline vahendeid nõuetekohaselt 
haldama. Valdkondlikes eeskirjades võib
kindlaks määrata ka komisjoni rolli
akrediteerimismenetluses.

Akrediteeringu annab liikmesriigi 
ametiasutus kooskõlas valdkondlike 
eeskirjadega, millega tagatakse, et 
asjaomane akrediteeritav asutus on 
suuteline vahendeid nõuetekohaselt 
haldama. Valdkondlikes eeskirjades 
määratakse kindlaks ka komisjoni roll
akrediteerimismenetluses.

Or. en

Selgitus

Komisjoni 12. märtsi 2011. aasta mitteametlikus dokumendis soovitatud muudatused.

Muudatusettepanek 20
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Akrediteeriv ametiasutus vastutab 
akrediteeritud asutuse üle järelevalve 
tegemise eest ja kõigi meetmete võtmise 
eest, mis on vajalikud mis tahes puuduste 
kõrvaldamiseks selle tegevuses, 
sealhulgas akrediteeringu peatamise või 
tagasivõtmise eest.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 21
Jens Geier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 3 – lõik 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Akrediteeriv ametiasutus vastutab 
akrediteeritud asutuse üle järelevalve 
tegemise eest ja kõigi meetmete võtmise 
eest, mis on vajalikud mis tahes puuduste 
kõrvaldamiseks selle tegevuses, sealhulgas 
akrediteeringu peatamise või tagasivõtmise 
eest.

Akrediteeriv ametiasutus vastutab 
järelevalve teostamise eest selle üle, et
akrediteeritud asutused täidaksid 
akrediteeringu nõudeid, lähtudes 
olemasolevatest auditi- ja 
kontrollitulemustest. Akrediteeriv 
ametiasutus võtab kõik vajalikud meetmed
mis tahes puuduste kõrvaldamiseks tema 
poolt akrediteeritud asutustele 
delegeeritud ülesannete täitmisel, 
sealhulgas võib ta akrediteeringu peatada
või tagasi võtta.

Akrediteeritud asutused liikmesriikides:
a) viivad läbi kontrollimisi ning 
kehtestavad tulemusliku ja tõhusa 
sisekontrollisüsteemi;
b) esitavad komisjonile järgneva aasta 1. 
märtsiks:
i) oma raamatupidamise aastaaruande 
neile delegeeritud ülesannete täitmise 
käigus kantud ja komisjonile 
hüvitamiseks esitatud kulude, sealhulgas 
abisaajatele välja makstud summade 
kohta, mille sissenõudmismenetlused on 
pooleli;
ii) kokkuvõtte tehtud auditite ja 
kontrollide kättesaadavatest tulemustest 
koos süsteemsete või korduvate puuduste 
analüüsiga, ning võetud või kavandatud 
parandusmeetmetest ja nende tulemustest;
iii) ministri tasandil allkirjastatud 
Euroopa Liidu vahendite haldaja 
kinnituse, mis annab piisava kindluse, et: 
– raamatupidamisaruandes esitatud teave 
annab õige ja õiglase ülevaate; 
– raamatupidamisaruandes näidatud 
kulusid on kasutatud ettenähtud 
eesmärkidel ja kooskõlas usaldusväärse 
finantsjuhtimise põhimõttega;
– kehtestatud kontrollimenetlused tagavad 
raamatupidamisarvestuse aluseks olevate 
tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse. 



PE466.988v01-00 10/19 AM\868923ET.doc

ET

Nimetatud dokumentidele lisatakse 
sõltumatu auditeerimisasutuse 
rahvusvaheliselt tunnustatud 
auditeerimisstandardite kohaselt 
koostatud arvamus Euroopa Liidu 
vahendite haldaja kinnituse sisu kohta. 
Auditeerimisasutus teatab, kui kontroll 
seab nimetatud kinnituses esitatud väited 
kahtluse alla. Arvamuse lisas esitatakse 
iga eraldise veamäär ning vigade analüüs 
ja reservatsioonid;
c) tagavad kooskõlas artikli 31 lõikega 2 
Euroopa Liidu vahendite saajate iga-
aastase tagantjärele avalikustamise; ning
d) tagavad isikuandmete kaitse kooskõlas 
direktiivis 95/46/EÜ sätestatud 
põhimõtetega.
Kui liikmesriik on ühe poliitikavaldkonna 
üle eel- ja järelkontrolli teostamiseks 
akrediteerinud rohkem kui ühe asutuse, 
esitab ta järgneva eelarveaasta 15. 
märtsiks komisjonile koondaruande, 
milles ta annab riigi tasandil ülevaate 
kõigist asjaomase poliitikavaldkonna 
raames esitatavatest Euroopa Liidu 
vahendite haldajate kinnitustest ja 
vastavatest sõltumatutest 
auditiarvamustest.
Vajaduse korral algatavad liikmesriigid 
asjakohaseid kohtumenetlusi.
Kui liikmesriigid avastatud vigadest ja/või 
eeskirjade eiramistest komisjonile 
koheselt teatavad ja need kõrvaldavad, 
võib hoiduda kohaldamast nende suhtes 
asjaomaste vigade ja/või eeskirjade 
eiramisega seotud finantskorrektsioone.

Or. en

Muudatusettepanek 22
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 4 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Käesoleva artikli lõike 3 kohaselt 
akrediteeritud asutused:

4. Sobival tasandil liikmesriigid:

Or. fr

Muudatusettepanek 23
Jens Geier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Käesoleva artikli lõike 3 kohaselt 
akrediteeritud asutused:

4. Käesoleva artikli lõike 3 kohaselt 
akrediteeritud asutused teevad vastavalt 
oma ülesannetele järgmist:

Or. en

Selgitus

Komisjoni 12. märtsi 2011. aasta mitteametlikus dokumendis soovitatud muudatused.

Muudatusettepanek 24
Jens Geier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kasutavad raamatupidamise 
aastaaruannete koostamise süsteemi, mis 
annab õigeaegselt täpset, täielikku ja 
usaldusväärset teavet;

b) kasutavad raamatupidamisaruannete
koostamise süsteemi, mis annab 
õigeaegselt täpset, täielikku ja 
usaldusväärset teavet;

Or. en

Selgitus

Komisjoni 12. märtsi 2011. aasta mitteametlikus dokumendis soovitatud muudatused.
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Muudatusettepanek 25
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) lasevad akrediteeritud asutusest 
sõltumatult tegutseval audititalitusel teha 
enda kohta sõltumatu välisauditi, mis 
teostatakse kooskõlas rahvusvaheliselt 
tunnustatud auditeerimisstandarditega;

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 26
Jens Geier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) lasevad akrediteeritud asutusest 
sõltumatult tegutseval audititalitusel teha 
enda kohta sõltumatu välisauditi, mis 
teostatakse kooskõlas rahvusvaheliselt 
tunnustatud auditeerimisstandarditega;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Komisjoni 12. märtsi 2011. aasta mitteametlikus dokumendis soovitatud muudatused.

Muudatusettepanek 27
Jens Geier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 4 – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) tagavad kooskõlas artikli 31 lõikega 2 
Euroopa Liidu vahendite saajate iga-
aastase tagantjärele avalikustamise;

d) tagavad kooskõlas artikli 31 lõikega 2 
Euroopa Liidu vahendite saajate 
tagantjärele avalikustamise ning 
isikuandmete kaitse kooskõlas direktiivis 
95/46/EÜ sätestatud põhimõtetega;

Or. en

Selgitus

Komisjoni 12. märtsi 2011. aasta mitteametlikus dokumendis soovitatud muudatused ning 
komisjoni esialgse ettepaneku artikli 56 lõike 4 punktide d ja f ühendamine.

Muudatusettepanek 28
Jens Geier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 4 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) tagavad isikuandmete kaitse kooskõlas 
direktiivis 95/46/EÜ sätestatud 
põhimõtetega.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Komisjoni 12. märtsi 2011. aasta mitteametlikus dokumendis soovitatud muudatused ning 
komisjoni esialgse ettepaneku artikli 56 lõike 4 punktide d ja f ühendamine.

Muudatusettepanek 29
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 5 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva artikli lõike 3 kohaselt 
akrediteeritud asutused esitavad 

Liikmesriigid esitavad sobival tasandil 
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komisjonile järgneva eelarveaasta 1. 
veebruariks:

komisjonile:

Or. fr

Muudatusettepanek 30
Jens Geier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 5 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva artikli lõike 3 kohaselt 
akrediteeritud asutused esitavad 
komisjonile järgneva eelarveaasta 1. 
veebruariks:

Käesoleva artikli lõike 3 kohaselt 
akrediteeritud asutused esitavad vastavalt 
oma ülesannetele komisjonile järgneva 
eelarveaasta 1. märtsiks:

Or. en

Muudatusettepanek 31
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 5 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) oma raamatupidamise aastaaruande, mis 
on koostatud neile delegeeritud ülesannete 
täitmise käigus kantud kulude kohta;

a) oma raamatupidamise aastaaruande, mis 
on koostatud neile delegeeritud ülesannete 
täitmise käigus, koos vahendite haldaja 
kinnitusega, kus kinnitatakse, et;

– kontod on esitatud täielikult ja täpselt;
– esitatud kulud on tehtud kooskõlas 
valdkondlike eeskirjadega; 
– kehtestatud kontrollimenetlus annab 
vajaliku tagatise tehingute seaduslikkuse 
ja korrektsuse kohta;

Or. fr
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Muudatusettepanek 32
Jens Geier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 5 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) oma raamatupidamise aastaaruande, mis 
on koostatud neile delegeeritud ülesannete 
täitmise käigus kantud kulude kohta;

a) oma raamatupidamise aastaaruande neile 
delegeeritud ülesannete täitmise käigus 
kantud kulude kohta koos abisaajatele 
välja makstud summadega, mille 
sissenõudmismenetlused on pooleli;

Or. en

Selgitus

Esimene osa hõlmab komisjoni 12. märtsi 2011. aasta mitteametlikus dokumendis soovitatud 
muudatusi.

Muudatusettepanek 33
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 5 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) Euroopa Liidu vahendite haldaja 
kinnituse raamatupidamise aastaaruande 
täielikkuse, täpsuse ja õigsuse, 
sisekontrollisüsteemide nõuetekohase 
toimimise, raamatupidamisarvestuse 
aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja 
korrektsuse ning usaldusväärse 
finantsjuhtimise põhimõtte järgimise 
kohta;

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 34
Jens Geier
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 5 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) Euroopa Liidu vahendite haldaja 
kinnituse raamatupidamise aastaaruande 
täielikkuse, täpsuse ja õigsuse, 
sisekontrollisüsteemide nõuetekohase 
toimimise, raamatupidamisarvestuse 
aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja 
korrektsuse ning usaldusväärse 
finantsjuhtimise põhimõtte järgimise 
kohta;

c) ministri tasandil allkirjastatud Euroopa 
Liidu vahendite haldaja kinnituse, mis 
annab piisava kindluse, et:

i) raamatupidamisaruandes esitatud teave 
annab õige ja õiglase ülevaate;
ii) raamatupidamisearuandes osutatud 
vahendeid on kasutatud ettenähtud 
eesmärkidel ja kooskõlas usaldusväärse 
finantsjuhtimise põhimõttega;
iii) kehtestatud kontrollimenetlused 
tagavad raamatupidamisarvestuse aluseks 
olevate tehingute seaduslikkuse ja 
korrektsuse. ELi vahendite haldaja 
kinnituse lisas esitatakse iga eraldise 
veamäär ning vigade analüüs ja 
reservatsioonid.
Nimetatud dokumentidele lisatakse 
sõltumatu auditeerimisasutuse 
rahvusvaheliselt tunnustatud 
auditeerimisstandardite kohaselt 
koostatud arvamus raamatupidamise 
aastaaruande täielikkuse, täpsuse ja 
õigsuse, kehtestatud kontrollimenetluste 
nõuetekohase toimimise ning 
raamatupidamisarvestuse aluseks olevate 
tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse 
kohta.

Or. en

Selgitus

Komisjoni 12. märtsi 2011. aasta mitteametlikus dokumendis soovitatud muudatused.
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Muudatusettepanek 35
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 5 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) sõltumatu auditeerimisasutuse arvamuse 
käesoleva lõike punktis c osutatud 
Euroopa Liidu vahendite haldaja 
kinnituse kohta, mis hõlmab kõiki selle 
osi.

d) sõltumatu auditeerimisasutuse 
arvamuse.

Or. fr

Muudatusettepanek 36
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liikmesriik on ühe poliitikavaldkonna 
kohta akrediteerinud rohkem kui ühe 
asutuse, esitab ta järgneva eelarveaasta 
15. veebruariks komisjonile 
koondaruande, milles ta annab riigi 
tasandil ülevaate kõigist asjaomase 
poliitikavaldkonna raames esitatavatest 
Euroopa Liidu vahendite haldajate 
kinnitustest ja nende suhtes antud 
sõltumatutest auditiarvamustest.

Need andmed esitatakse komisjonile 
valdkondlikes eeskirjades ette nähtud 
tähtaegadeks.

Or. fr

Muudatusettepanek 37
Jens Geier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 5 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liikmesriik on ühe poliitikavaldkonna 
kohta akrediteerinud rohkem kui ühe 
asutuse, esitab ta järgneva eelarveaasta 15. 
veebruariks komisjonile koondaruande, 
milles ta annab riigi tasandil ülevaate 
kõigist asjaomase poliitikavaldkonna 
raames esitatavatest Euroopa Liidu 
vahendite haldajate kinnitustest ja nende 
suhtes antud sõltumatutest 
auditiarvamustest.

Kui liikmesriik on ühe poliitikavaldkonna 
kohta akrediteerinud rohkem kui ühe 
asutuse, esitab ta järgneva eelarveaasta 15. 
märtsiks komisjonile koondaruande, milles 
ta annab riigi tasandil ülevaate kõigist 
asjaomase poliitikavaldkonna raames 
esitatavatest Euroopa Liidu vahendite 
haldajate kinnitustest ja vastavatest
sõltumatutest auditiarvamustest.

Or. en

Muudatusettepanek 38
Jens Geier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Pärast liikmesriigi tähelepanekute 
esitamist võib komisjon otsustada 
täielikult või osaliselt loobuda maksete 
peatamisest või katkestamisest. Otsus 
loobuda maksete peatamisest või 
katkestamisest lisatakse volitatud 
eelarvevahendite käsutaja iga-aastasele 
tegevusaruandele.

Or. en

Muudatusettepanek 39
Jens Geier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 b. Liikmesriik esitab halduskoostöö 
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süsteemi raames tehtud kulude kohta 
riikliku kinnituse. Selline kinnitus 
allkirjastatakse ministri tasandil, see peab 
põhinema lõike 5 punkti c kohaselt 
esitamisele kuuluval teabel ning hõlmama 
vähemalt olemasolevate 
sisekontrollisüsteemide tulemuslikku 
toimimist ja raamatupidamisarvestuse 
aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja 
korrektsust. Kinnituse kohta esitab 
arvamuse sõltumatu auditeerimisasutus 
ning see tuleb esitada komisjonile 
asjaomasele eelarveaastale järgneva aasta 
15. märtsiks.
Euroopa Kontrollikoda hindab, eeskätt 
Euroopa Liidu kõrgeimate 
kontrolliasutuste juhatajatest koosneva 
kontaktkomitee kaudu, riiklike kinnituste 
nõutavat sisu ja metoodikat ning avaldab 
nende koostamise suunised.
Kui liikmesriik on esitanud eelnimetatud 
sätetele vastava riikliku kinnituse, 
võetakse seda arvesse komisjoni auditi- ja 
kontrollistrateegiate koostamisel ning 
artikli 29 kohase riski taseme määramisel 
liikmesriikide tasandil; kinnitus esitatakse 
eelarvepädevatele institutsioonidele, 
kohaldades vajalike muudatustega artikli 
63 lõiget 9.

Or. en


