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Muudatusettepanek 22
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1) Vaja on arvesse võtta territoriaalset 
mõõdet, mis on Euroopa Liidu toimimise 
lepingus sätestatud kui üks 
ühtekuuluvusega seotud eesmärkidest 
majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse 
kõrval.

Or. pt

Muudatusettepanek 23
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Võttes arvesse asjaolu, et rahalised 
vahendid, mida kasutatakse tagasimakstava 
abi kaudu, maksavad toetusesaajad 
osaliselt või täielikult tagasi, on vaja lisada 
asjakohased sätted tagasimakstava abi 
taaskasutamiseks samal eesmärgil või 
kooskõlas vastava rakenduskava 
eesmärkidega.

(3) Võttes arvesse asjaolu, et rahalised 
vahendid, mida kasutatakse tagasimakstava 
abi kaudu, maksavad toetusesaajad 
osaliselt või täielikult tagasi, on vaja lisada 
asjakohased sätted tagasimakstava abi 
taaskasutamiseks samal eesmärgil või 
kooskõlas vastava rakenduskava 
eesmärkidega, et tagada tagasimakstud 
summade nõuetekohane investeerimine ja 
liidu abi võimalikult tulemuslik 
kasutamine.

Or. lt

Muudatusettepanek 24
Mojca Kleva



PE473.995v01-00 4/6 AM\880659ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Pidades silmas vajadust tagada 
finantskorraldusvahendite rakendamise 
asjakohane järelevalve nii liikmesriikide 
kui ka komisjoni poolt, muu hulgas selleks, 
et liikmesriigid saaksid komisjonile esitada 
asjakohast teavet selle kohta, milliseid 
vahendeid on kasutatud ja millised on 
nende vahendite abil sihtpiirkondades 
võetud asjakohased meetmed, tuleb lisada 
sätted aruandluse kohta. See võimaldab 
komisjonil paremini hinnata 
finantskorraldusvahendite üldist toimimist.

(5) Pidades silmas vajadust suurendada 
rakendamisprotsessi läbipaistvust ja
tagada finantskorraldusvahendite 
rakendamise asjakohane järelevalve nii 
liikmesriikide kui ka komisjoni poolt, muu 
hulgas selleks, et liikmesriigid saaksid 
komisjonile esitada asjakohast teavet selle 
kohta, milliseid vahendeid on kasutatud ja 
millised on nende vahendite abil 
sihtpiirkondades võetud asjakohased 
meetmed, tuleb lisada sätted aruandluse 
kohta. See võimaldab komisjonil paremini 
hinnata finantskorraldusvahendite üldist 
toimimist.

Or. en

Muudatusettepanek 25
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Pidades silmas vajadust tagada 
finantskorraldusvahendite rakendamise 
asjakohane järelevalve nii liikmesriikide 
kui ka komisjoni poolt, muu hulgas selleks, 
et liikmesriigid saaksid komisjonile esitada 
asjakohast teavet selle kohta, milliseid 
vahendeid on kasutatud ja millised on 
nende vahendite abil sihtpiirkondades 
võetud asjakohased meetmed, tuleb lisada 
sätted aruandluse kohta. See võimaldab
komisjonil paremini hinnata 
finantskorraldusvahendite üldist toimimist.

(5) Pidades silmas vajadust tagada 
finantskorraldusvahendite rakendamise 
asjakohane järelevalve nii liikmesriikide 
kui ka komisjoni poolt, muu hulgas selleks, 
et liikmesriigid saaksid komisjonile esitada 
asjakohast teavet selle kohta, milliseid 
vahendeid on kasutatud ja millised on 
nende vahendite abil sihtpiirkondades 
võetud asjakohased meetmed, tuleb lisada 
sätted aruandluse kohta. See võimaldab 
komisjonil paremini hinnata 
finantskorraldusvahendite üldist toimimist
ja teha kokkuvõtteid edusammude kohta 
liidu ja liikmesriikide tasandil, võttes 
samal ajal arvesse ka vajadust, et 
finantsmeetmetel oleks vahetu 
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territoriaalne mõju ja seetõttu vajadust 
kaasata piirkondlikke ametiasutusi eel- ja 
järelhindamise protsessi, samuti 
eduaruande koostamisse.

Or. pt

Muudatusettepanek 26
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Fondide kasutamise läbipaistvuse 
suurendamiseks tuleks elektroonilisel 
kujul või muul viisil avalikustada 
abisaajate nimekiri, toimingute nimetused 
ja toimingutele eraldatud avaliku sektori 
toetuse suurus.

Or. en

Muudatusettepanek 27
Mojca Kleva

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Selleks et tagada vastavus nõukogu 
määruse (EÜ) nr 1605/2002 (mis käsitleb 
Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes 
kohaldatavat finantsmäärust) artikli 61 
lõikele 2, on vaja nõuda, et komisjonile 
saadetav kuluaruanne sisaldaks kogu 
teavet, mida komisjonil on vaja liidu 
varasid ja eelarve täitmist tõeselt 
kajastavate raamatupidamisaruannete 
koostamiseks.

(7) Selleks et tagada vastavus nõukogu 
määruse (EÜ) nr 1605/2002 (mis käsitleb 
Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes 
kohaldatavat finantsmäärust) artikli 61 
lõikele 2, on vaja nõuda, et komisjonile 
saadetav kuluaruanne sisaldaks kogu 
teavet, mida komisjonil on vaja liidu 
varasid ja eelarve täitmist tõeselt 
kajastavate läbipaistvate
raamatupidamisaruannete koostamiseks.

Or. en
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