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MUUDATUSETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma raportisse järgmised 
muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Muudetud või uute kulutusi käsitlevate 
ettepanekute esitamisel hindab komisjon 
haldus- ja kontrollisüsteemide kulusid 
ning kavandatava õigusaktiga seotud 
aktsepteeritavat vigade esinemise riski 
eraldise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 2

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. 

Seadusandja otsustab asjaomase 
eelarvevaldkonna puhul aktsepteeritava 
vigade esinemise riski üle. Kõnealust 
otsust võetakse arvesse artikli 157 
lõikega 2 ettenähtud iga-aastase eelarvele 
heakskiidu andmise menetluse käigus. 

Or. en
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Muudatusettepanek 3

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 
läbipaistvuse. Sel eesmärgil täidavad 
liikmesriigid kontrolli- ja 
auditeerimiskohustust ning võtavad 
endale sellest tuleneva käesolevas 
määruses sätestatud vastutuse. 
Valdkondlikes eeskirjades võidakse 
kehtestada täiendavad sätted.

1. Kui komisjon täidab eelarvet koostöös 
liikmesriikidega, delegeeritakse 
täitmisülesanded liikmesriikidele.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. 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.

2. Ilma et see piiraks valdkondlikes 
määrustes esitatud täiendavate sätete 
kohaldamist ja vahendite nõuetekohase 
kasutamise tagamiseks eelarve täitmisel 
koostöös liikmesriikidega, võtavad 
liikmesriigid kõik õiguslikud, 
regulatiivsed, haldus- või muud meetmed, 
mis on vajalikud liidu finantshuvide 
kaitseks. Selleks teevad nad eelkõige 
järgmist:

Liikmesriigid rakendavad vahendite 
saajate suhtes tõhusaid, hoiatavaid ja 
proportsionaalseid rahalisi karistusi 
kooskõlas valdkondlikes eeskirjades ja 
siseriiklikes õigusaktides sätestatuga.

a) veenduvad, et liidu eelarvest 
rahastatavad meetmed ka tegelikult ellu 
viiakse ja tagavad, et neid rakendatakse 
õigesti;
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b) väldivad, tuvastavad ja kõrvaldavad 
eeskirjade eiramisi ja pettusi;
c) nõuavad tagasi valesti makstud või 
ebaõigesti kasutatud vahendid ja 
rikkumiste või vigade tagajärjel kaduma 
läinud vahendid.
Komisjon hindab liikmesriikides 
kehtestatud süsteeme liikmesriigi taotluse 
või omaenda riskianalüüsi alusel või 
kohaldades valdkondlikke eeskirju.

Or. en

Muudatusettepanek 5

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.

Akrediteeriv ametiasutus teostab 
kättesaadavate auditite ja 
kontrollitulemuste alusel järelevalvet selle 
üle, kas akrediteeritud asutused järgivad 
akrediteerimiskriteeriume. Akrediteeriv 
ametiasutus võtab kõik vajalikud meetmed
mis tahes puuduste kõrvaldamiseks tema 
poolt akrediteeritud asutustele 
delegeeritud ülesannete täitmisel; need 
meetmed hõlmavad ka akrediteeringu 
peatamist või tagasivõtmist.

Akrediteeritud asutused liikmesriikides:
a) viivad läbi kontrollimisi ning 
kehtestavad tulemusliku ja tõhusa 
sisekontrollisüsteemi;
b) esitavad komisjonile järgneva 
eelarveaasta 1. märtsiks:
i) oma raamatupidamise aastaaruande, 
mis on koostatud neile delegeeritud 
ülesannete täitmise käigus kantud ja 
komisjonile hüvitamiseks esitatud kulude 
kohta, sealhulgas abisaajatele 
väljamakstud summade kohta, mille 
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sissenõudmismenetlused on pooleli;
ii) kokkuvõtte tehtud auditite ja 
kontrollimiste kättesaadavatest 
tulemustest, sealhulgas süsteemsete või 
korduvate nõrkuste analüüsi ning võetud 
või kavandatud parandusmeetmed ja 
nende tulemused;
iii) haldusdeklaratsiooni, mis annab 
piisava kinnituse, et: 
– raamatupidamisaruandes esitatud teave 
annab õige ja õiglase ülevaate;
– raamatupidamisaruandes viidatud 
kulusid on kasutatud ettenähtud 
eesmärkidel ja kooskõlas usaldusväärse 
finantsjuhtimise põhimõttega;
– kehtestatud kontrollimenetlus annab 
vajaliku tagatise seoses 
raamatupidamisarvestuse aluseks olevate 
tehingute seaduslikkuse ja korrektsusega. 
Nimetatud dokumentidele lisatakse 
sõltumatu auditeerimisasutuse poolt 
kooskõlas rahvusvaheliselt tunnustatud 
auditeerimisstandarditega koostatud 
arvamus haldusdeklaratsiooni sisu kohta. 
Auditeerimisasutus esitab aruande selle 
kohta, kas kontrollimine seab kahtluse 
alla haldusdeklaratsioonis toodud 
kinnitused. Arvamuse lisas esitatakse 
veamäär eraldise kohta 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 
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 halduslikest 
kinnitavatest avaldustest ja nende suhtes 
antud sõltumatutest auditiarvamustest.
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Vajaduse korral algatavad liikmesriigid 
asjakohaseid kohtumenetlusi.
Kui liikmesriigid teatavad avastatud 
vigadest ja/või eeskirjade eiramistest 
viivitamata komisjonile ja kõrvaldavad 
need, ei kohaldata nende suhtes 
asjaomaste vigade ja/või eeskirjade 
eiramistega seotud finantskorrektsioone.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Käesoleva artikli lõike 3 kohaselt 
akrediteeritud asutused:

4. Vahendite nõuetekohase kasutamise 
tagamiseks komisjon:

a) kehtestavad tulemusliku ja tõhusa 
sisekontrollisüsteemi ja tagavad selle 
toimimise;

a) kontrollib, mil viisil liikmesriigid 
täidavad oma kohustusi, eelkõige viivad 
programmi rakendamise jooksul läbi 
auditeid;

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

b) kohaldab menetlusi, mille eesmärk on 
akrediteeritud asutuste raamatupidamise 
aastaaruannete õigeaegne finantskontroll 
ja heakskiitmine, tehes kindlaks, kas 
raamatupidamise aastaaruanded on 
täielikud, täpsed ja õiged;

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

c) arvab Euroopa Liidu rahastatavatest 
kuludest välja maksed, mis on tehtud 
Euroopa Liidu õigust rikkudes.

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

Tingimused, mille korral komisjon võib 
maksed liikmesriikidele peatada või 
volitatud eelarvevahendite käsutaja need 
katkestada, on reguleeritud valdkondlike 
eeskirjadega.

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

Komisjon võib otsustada loobuda 
täielikult või osaliselt maksete 
katkestamisest või peatamisest pärast 
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seda, kui liikmesriik on esitanud oma 
tähelepanekud. Otsus loobuda maksete 
katkestamisest või peatamisest lisatakse 
pädeva volitatud eelarvevahendite 
käsutaja iga-aastasele tegevusaruandele.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

a) oma raamatupidamise aastaaruande, 
mis on koostatud neile delegeeritud 
ülesannete täitmise käigus kantud kulude 
kohta;
b) kokkuvõtte kõigi tehtud auditite ja 
kontrollide kättesaadavatest tulemustest, 
sealhulgas süsteemsete või korduvate 
nõrkuste analüüsi ning võetud või 
kavandatud parandusmeetmed;
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; 
d) sõltumatu auditeerimisasutuse 
arvamuse käesoleva lõike punktis c 
osutatud Euroopa Liidu vahendite 
haldaja kinnituse kohta, mis hõlmab kõiki 
selle osi.
Kui liikmesriik on ühe poliitikavaldkonna 
kohta akrediteerinud rohkem kui ühe 
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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.

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon: välja jäetud
a) kohaldab menetlusi, mille eesmärk on 
akrediteeritud asutuste raamatupidamise 
aastaaruannete õigeaegne finantskontroll 
ja heakskiitmine, tagades, et 
raamatupidamise aastaaruanded on 
täielikud, täpsed ja õiged, ning 
võimaldades eeskirjade eiramise 
juhtumite õigeaegset lahendamist;
b) arvab Euroopa Liidu rahastatavatest 
kuludest välja maksed, mis on tehtud 
Euroopa Liidu õigust rikkudes.
Tingimused, mille korral komisjon võib 
maksed liikmesriikidele peatada või 
volitatud eelarvevahendite käsutaja need 
katkestada, on reguleeritud valdkondlike 
eeskirjadega. 

Or. en


