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Muudatusettepanek 1
Derek Vaughan

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. täheldab, et ühtekuuluvuspoliitika 
rakendamisega seotud veamäär on viimaste 
aastate jooksul järk-järgult vähenenud; 
märgib siiski, et regionaalpoliitika on 
endiselt üks poliitikavaldkondi, kus esineb 
eriti palju vigu – ERFi ja 
Ühtekuuluvusfondi 2011. aasta 168 
maksest, mida kontrollikoda auditeeris, 98 
puhul ning Euroopa Sotsiaalfondi 160 
maksest 70 puhul esines eri liiki vigu;

1. täheldab, et ühtekuuluvuspoliitika 
rakendamisega seotud veamäär on viimaste 
aastate jooksul järk-järgult vähenenud; 
juhib tähelepanu vigade ja pettuste 
eristamisele ning sellele, et liikmesriikide 
teatel põhjustasid pettused aastatel 2007–
2013 Euroopa Regionaalarengu Fondi 
(ERF), Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa 
Sotsiaalfondi (ESF) programmide 
vigadest ainult 0,6%; märgib siiski, et 
regionaalpoliitika on endiselt üks 
poliitikavaldkondi, kus esineb eriti palju 
vigu – ERFi ja Ühtekuuluvusfondi 2011. 
aasta 168 maksest, mida kontrollikoda 
auditeeris, 98 puhul ning Euroopa 
Sotsiaalfondi 160 maksest 70 puhul esines 
eri liiki vigu; märgib siiski nende arvude 
võimaliku selgitusena, et programmide 
lõpulejõudmise tõttu sooritati 2011. aastal 
2010. aastaga võrreldes kaks korda 
rohkem makseid;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Georgios Stavrakakis, Derek Vaughan

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. tuletab meelde, et vead tekivad siis, 
kui toimingut ei tehta kooskõlas õiguslike 
ja regulatiivsete normidega, mis muudab 
deklareeritud (ja hüvitatud) kulud 
ebakorrektseks; viga ei pea tingimata 
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tähendama, et raha on kaduma läinud, 
ära kaotatud, raisatud või et on toime 
pandud pettus;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Derek Vaughan

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. juhib siiski tähelepanu sellele, et ei 
eristata suuri ja väikseid vigu ning et 
mõningad väiksemad vead, näiteks vormi 
ebakorrektne täitmine, lähevad arvesse 
samamoodi nagu tõsisemad vead, näiteks 
ettenähtust suurema või väiksema summa 
väljamaksmine;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Michael Theurer

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. juhib tähelepanu ühtekuuluvuspoliitika 
haldamise süsteemi mitmeaastasele 
kestusele ja rõhutab, et poliitika 
rakendamisega seotud eeskirjade eiramisi 
on võimalik lõplikult hinnata alles pärast 
programmitöö perioodi lõppu; avaldab 
toetust komisjoni võetud kohustusele 
keskendada oma jõupingutused kõige 
riskialtimatele programmidele ja 
liikmesriikidele ning ootab huviga 
tugevdatud kontrollisätete lõpptulemusi 
programmitöö perioodi 2007–2013 lõpul;

2. juhib tähelepanu ühtekuuluvuspoliitika 
haldamise süsteemi mitmeaastasele 
kestusele ja rõhutab, et poliitika 
rakendamisega seotud eeskirjade eiramisi 
on võimalik lõplikult hinnata alles pärast 
programmitöö perioodi lõppu; avaldab 
toetust komisjoni võetud kohustusele 
keskendada oma jõupingutused kõige 
riskialtimatele programmidele ja 
liikmesriikidele ning ootab huviga 
tugevdatud kontrollisätete lõpptulemusi 
programmitöö perioodi 2007–2013 lõpul; 
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soovitab kontrollimenetluse käigus uurida 
lisaks kulutuse seaduslikkusele ka selle 
mõju piirkonna majandusele;

Or. de

Muudatusettepanek 5
Derek Vaughan

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. juhib tähelepanu ühtekuuluvuspoliitika 
haldamise süsteemi mitmeaastasele 
kestusele ja rõhutab, et poliitika 
rakendamisega seotud eeskirjade eiramisi 
on võimalik lõplikult hinnata alles pärast 
programmitöö perioodi lõppu; avaldab 
toetust komisjoni võetud kohustusele 
keskendada oma jõupingutused kõige 
riskialtimatele programmidele ja 
liikmesriikidele ning ootab huviga 
tugevdatud kontrollisätete lõpptulemusi 
programmitöö perioodi 2007–2013 lõpul;

2. juhib tähelepanu ühtekuuluvuspoliitika 
haldamise süsteemi mitmeaastasele 
kestusele ja rõhutab, et poliitika 
rakendamisega seotud eeskirjade eiramisi 
on võimalik lõplikult hinnata alles pärast 
programmitöö perioodi lõppu; avaldab 
toetust komisjoni võetud kohustusele 
keskendada oma jõupingutused kõige 
riskialtimatele programmidele ja 
liikmesriikidele, et suurendada 
haldussuutlikkust ja vajaduse korral 
palgata piisavalt töötajaid; ootab huviga 
tugevdatud kontrollisätete lõpptulemusi 
programmitöö perioodi 2007–2013 lõpul;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Derek Vaughan

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. märgib, et 80% rahastamisest 
hallatakse liikmesriikide tasandil ning 
Euroopa Kontrollikoda leidis, et valdava 
enamiku regionaalpoliitika toimingutes 
leitud vigade puhul oli liikmesriikidel 
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küllalt teavet, et need vead ise avastada; 
rõhutab seepärast, et sellised meetmed 
nagu haldussuutlikkuse tõstmine, hanke-
ja abikõlblikkuseeskirjade ühtlustamine, 
rõhu asetamine lihtsustamisele ja 
riskipõhine lähenemisviis tuleksid 
rakendada liikmesriikide tasandil;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Derek Vaughan

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. märgib, et riigihanke-eeskirjade 
rikkumine ja abikõlblikkuseeskirjade 
mittetäitmine on endiselt kõige 
sagedasemateks eeskirjade eiramise 
põhjusteks; juhib tähelepanu komisjoni ja 
kontrollikoja erinevale lähenemisviisile 
riigihangete vigadega seotud 
korrektsioonide kohaldamisel ning nõuab 
metoodika standardiseerimist; võtab 
teadmiseks komisjoni püüded pakkuda 
koolitust ja nõu, et parandada kohapealseid 
teadmisi abikõlblikkuseeskirjade kohta;

3. märgib, et riigihanke-eeskirjade 
rikkumine ja abikõlblikkuseeskirjade 
mittetäitmine on endiselt kõige 
sagedasemateks eeskirjade eiramise 
põhjusteks; juhib tähelepanu komisjoni ja 
kontrollikoja erinevale lähenemisviisile 
riigihangete rikkumistega seotud 
korrektsioonide kohaldamisel ning nõuab 
metoodika standardiseerimist; võtab 
teadmiseks komisjoni püüded pakkuda 
koolitust ja nõu, et parandada kohapealseid 
teadmisi abikõlblikkuseeskirjade kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. märgib, et riigihanke-eeskirjade 3. märgib, et riigihanke-eeskirjade 
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rikkumine ja abikõlblikkuseeskirjade 
mittetäitmine on endiselt kõige 
sagedasemateks eeskirjade eiramise 
põhjusteks; juhib tähelepanu komisjoni ja 
kontrollikoja erinevale lähenemisviisile 
riigihangete vigadega seotud 
korrektsioonide kohaldamisel ning nõuab 
metoodika standardiseerimist; võtab 
teadmiseks komisjoni püüded pakkuda 
koolitust ja nõu, et parandada kohapealseid 
teadmisi abikõlblikkuseeskirjade kohta;

rikkumine ja abikõlblikkuseeskirjade 
mittetäitmine on endiselt kõige 
sagedasemateks eeskirjade eiramise 
põhjusteks; palub komisjonil sisuliselt 
tegeleda tõsiste puudustega, mida 
kontrollikoda on korduvalt avastanud 
seoses riigihanke-eeskirjade järgimisega 
ERFi ja Ühtekuuluvusfondi projektide 
täitmisel; juhib tähelepanu komisjoni ja 
kontrollikoja erinevale lähenemisviisile 
riigihangete vigadega seotud 
korrektsioonide kohaldamisel ning nõuab 
metoodika standardiseerimist; võtab 
teadmiseks komisjoni püüded pakkuda 
koolitust ja nõu, et parandada kohapealseid 
teadmisi abikõlblikkuseeskirjade kohta;

Or. ro

Muudatusettepanek 9
Markus Pieper

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. nõuab ka struktuurifondide maksete 
puhul tingimuslikkuse ja nõuetele 
vastavuse rangemat kontrollimist, et 
tagada kõigis liikmesriikides riigihanke-
eeskirjade ja muude struktuurifondide 
raha nõuetekohase kasutamise eeskirjade 
täitmist; nõuab, et raha makstaks 
liikmesriikidele välja alles pärast tõendite 
saamist selle kohta, et nad täidavad 
asjaomaseid eeskirju;

Or. de

Muudatusettepanek 10
Markus Pieper
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Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. nõuab rangemat maksete peatamise 
poliitikat sarnaselt sellega, mida juba 
edukalt kohaldatakse Euroopa 
Sotsiaalfondi maksete suhtes, mis aitaks 
aegsasti takistada struktuurifondide raha 
ebaõiget kasutamist ning rõhutaks 
algusest peale komisjoni nulltolerantsi 
põhimõtet; soovitab komisjonil 
struktuurifondide maksete osas kaaluda 
kas 50/50 reegli või ka 100% reegli 
kasutamist, nagu see on juba tavaks 
põllumajanduse valdkonnas, kus 
liikmesriigid peavad vääralt kasutatud 
summad omavahenditest 
sajaprotsendiliselt tagasi maksma;

Or. de

Muudatusettepanek 11
François Alfonsi

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. täheldab komisjoni tehtavate maksete 
peatamise ja katkestamise taseme kasvu; 
märgib, et hoolimata asjaolust, et komisjon 
tagab puuduste tuvastamise korral 
süstemaatilise parandusmeetmete 
algatamise, on kontrollikoda arvamusel, et 
puudub kindlus selle kohta, et 
finantskorrektsioonimehhanismidega 
suudetakse tuvastatud vigu asjakohasel 
viisil kompenseerida või et nendega 
suudetakse selliste vigade kordumine ära 
hoida;

5. täheldab komisjoni tehtavate maksete 
peatamise ja katkestamise taseme kasvu; 
märgib, et hoolimata asjaolust, et komisjon 
tagab puuduste tuvastamise korral 
süstemaatilise parandusmeetmete 
algatamise, on kontrollikoda arvamusel, et 
puudub kindlus selle kohta, et 
finantskorrektsioonimehhanismidega 
suudetakse tuvastatud vigu asjakohasel 
viisil kompenseerida või et nendega 
suudetakse selliste vigade kordumine ära 
hoida; nõuab sellepärast maksete 
peatamise või katkestamiseni viivate 
menetluste paremat määratlemist ja 
kohandamist;
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Or. fr

Muudatusettepanek 12
Derek Vaughan

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. täheldab komisjoni tehtavate maksete 
peatamise ja katkestamise taseme kasvu; 
märgib, et hoolimata asjaolust, et komisjon 
tagab puuduste tuvastamise korral 
süstemaatilise parandusmeetmete 
algatamise, on kontrollikoda arvamusel, et 
puudub kindlus selle kohta, et 
finantskorrektsioonimehhanismidega 
suudetakse tuvastatud vigu asjakohasel 
viisil kompenseerida või et nendega 
suudetakse selliste vigade kordumine ära 
hoida;

5. täheldab komisjoni tehtavate maksete 
peatamise ja katkestamise taseme kasvu; 
märgib, et hoolimata asjaolust, et komisjon 
tagab puuduste tuvastamise korral 
süstemaatilise parandusmeetmete 
algatamise, on kontrollikoda arvamusel, et 
puudub kindlus selle kohta, et 
finantskorrektsioonimehhanismidega 
suudetakse tuvastatud vigu asjakohasel 
viisil kompenseerida või et nendega 
suudetakse selliste vigade kordumine ära 
hoida; rõhutab, et parema 
kooskõlastamise huvides peavad 
liikmesriigid tihendama koostööd riiklike 
kontrollorganitega;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. täheldab komisjoni tehtavate maksete 
peatamise ja katkestamise taseme kasvu; 
märgib, et hoolimata asjaolust, et komisjon 
tagab puuduste tuvastamise korral 
süstemaatilise parandusmeetmete 
algatamise, on kontrollikoda arvamusel, et 
puudub kindlus selle kohta, et 
finantskorrektsioonimehhanismidega 
suudetakse tuvastatud vigu asjakohasel 
viisil kompenseerida või et nendega 
suudetakse selliste vigade kordumine ära 

5. täheldab komisjoni tehtavate maksete 
peatamise ja katkestamise taseme kasvu; 
märgib, et hoolimata asjaolust, et komisjon 
tagab puuduste tuvastamise korral 
süstemaatilise parandusmeetmete 
algatamise, on kontrollikoda arvamusel, et 
puudub kindlus selle kohta, et 
finantskorrektsioonimehhanismidega 
suudetakse tuvastatud vigu asjakohasel 
viisil kompenseerida või et nendega 
suudetakse selliste vigade kordumine ära 
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hoida; hoida; on seisukohal, et liikmesriikide 
kontrollimenetlusi tuleks tõhustada, nii et 
vigu saaks avastada juba kontrolli 
esmatasandil;

Or. ro

Muudatusettepanek 14
Markus Pieper

Arvamuse projekt
Punkt 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. märgib, et liikmesriigid ise oleksid 
võinud avastada 62% struktuurifondide 
vahendite väärkasutamise juhtudest, et 
siin on eriti ebarahuldavalt toiminud 
riiklikud kontrolliasutused ning et 
kontrollitud kontrolliasutustest 42%l leiti 
puudusi ja nad toimisid, eriti riigihangete 
osas, vaid „mõõduka tulemuslikkusega”; 
palub seepärast komisjonil võtta endale 
kontrolliasutuste sertifitseerimisel suurem 
vastutus ning mitte jätta seda ülesannet 
vaid liikmesriikidele.

Or. de


