
PR\878695ET.doc PE473.697v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Regionaalarengukomisjon

2011/0210(COD)

5.10.2011

***I
RAPORTI PROJEKT
Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
muudetakse määrust (EÜ) nr 1083/2006 seoses tagasimakstava abi ja 
finantskorraldusega
(KOM(2011)0483 – C7-0215/2011 – 2011/0210(COD))

Regionaalarengukomisjon

Raportöör: Danuta Maria Hübner



PE473.697v01-00 2/19 PR\878695ET.doc

ET

PR_COD_1amCom

Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
*** nõusolekumenetlus

***I seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine)
***II seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine)

***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine)

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
muudetakse määrust (EÜ) nr 1083/2006 seoses tagasimakstava abi ja 
finantskorraldusega
(KOM(2011)0483 – C7-0215/2011 – 2011/0210(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2011)0483),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 177, mille 
alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7-0215/2011),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust,

– võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit ning eelarvekontrollikomisjoni arvamust 
(A7-0000/2011),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) 
nr 1083/2006 seoses tagasimakstava abi ja 
finantskorraldusega

millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) 
nr 1083/2006 seoses tagasimakstava abi,
finantskorralduse ja kuluaruannet 
käsitlevate sätetega

Or. en



PE473.697v01-00 6/19 PR\878695ET.doc

ET

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Nõukogu 11. juuli 2006. aasta määruses 
(EÜ) nr 1083/2006 (millega nähakse ette 
üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, 
Euroopa Sotsiaalfondi ja 
Ühtekuuluvusfondi kohta ning 
tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 
1260/1999) on sätestatud 
finantskorraldusvahendid ning nende 
täpsed kasutamise valdkonnad ja 
reguleerimisala. Abikavad, mida 
liikmesriigid rakendavad tagasimakstavate 
toetuste või kreedidiliinide vormis, mida 
haldavad korraldusasutused 
vahendusasutuste kaudu, ei ole siiski 
asjakohaselt hõlmatud ei 
finantskorraldusvahendeid käsitlevate 
sätete ega ka muude määruse (EÜ) nr 
1083/2006 sätetega. Kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta 
määruse (EÜ) nr 1081/2006 (mis käsitleb 
Euroopa Sotsiaalfondi ja millega 
tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 
1784/1999) artikli 11 lõikega 1, milles on 
sätestatud, et abi võib olla tagasimakstava 
toetuse kujul, on siiski vajalik sätestada 
määruse (EÜ) nr 1083/2006 uues jaos, et 
struktuurifondid võivad kaasrahastada 
tagasimakstavat abi. Kõnealune jagu peaks 
hõlmama tagasimakstavaid toetusi ja 
krediidiliine, mida haldab korraldusasutus 
vahendusasutuste kaudu, mis on avaliku 
sektori finantseerimisasutused. 

(2) Nõukogu 11. juuli 2006. aasta määruses 
(EÜ) nr 1083/2006 (millega nähakse ette 
üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, 
Euroopa Sotsiaalfondi ja 
Ühtekuuluvusfondi kohta ning 
tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 
1260/1999) on sätestatud 
finantskorraldusvahendid ning nende 
täpsed kasutamise valdkonnad ja 
reguleerimisala. Abikavad, mida 
liikmesriigid rakendavad tagasimakstavate 
toetuste või krediidiliinide vormis, mida 
haldavad korraldusasutused 
vahendusasutuste kaudu, ei ole siiski 
asjakohaselt hõlmatud ei 
finantskorraldusvahendeid käsitlevate 
sätete ega ka muude määruse (EÜ) nr 
1083/2006 sätetega. Kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta 
määruse (EÜ) nr 1081/2006 (mis käsitleb 
Euroopa Sotsiaalfondi ja millega 
tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 
1784/1999) artikli 11 lõikega 1, milles on 
sätestatud, et abi võib olla tagasimakstava 
toetuse kujul, on siiski vajalik sätestada 
määruse (EÜ) nr 1083/2006 uues jaos, et 
struktuurifondid võivad kaasrahastada 
tagasimakstavat abi. Kõnealune jagu peaks 
hõlmama tagasimakstavaid toetusi ja 
krediidiliine, mida haldab korraldusasutus 
vahendusasutuste kaudu, mis on 
finantseerimisasutused. 

Or. en
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Muudatusettepanek 3

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.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Selleks et tagada korraldusasutuste 
poolt finantskorraldusvahendisse makstud 
ja kuluaruandesse kantud rahalise toetuse 
tõhus kasutamine teatava ajavahemiku 
jooksul, on vaja lisada 
finantskorraldusvahenditega seotud 
kohustus, et toetus tuleb kasutada 
abikõlblike kulude jaoks kahe aasta 
jooksul alates vastava tõendatud 
kuluaruande kuupäevast. Hilisemaid 
kuluaruandeid tuleb vastavalt 
korrigeerida, lahutades kasutamata 
summad, kui kõnealust toetust ei ole 
vastava ajavahemiku jooksul kasutatud.

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 5

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 raamatupidamisaruannete 
koostamiseks. Seetarvis sisaldab 
kuluaruande manus teavet 
finantskorraldusvahendite loomiseks 
makstud kogukulude summa kohta ja 
toetusesaajatele riigiabi puhul makstud 
ettemaksete kohta. Õiguskindluse ja 
ühtsuse huvides määratakse manuse vorm 
kindlaks määruse (EÜ) nr 1083/2006 IV a 
lisas. Selleks vajalike andmete kogumise 
praktiline rakendus toimub riiklikul 
tasandil ning kuivõrd kohaldatav 
õigusraamistik seda võimaldab, ei tohiks 
see kaasa tuua riiklike arvutisüsteemide 
muutmise.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Muudatus, millega soovitakse muuta 
selgemaks olemasoleva praktika 
kohaldamise legaalsus alates määruses 

(8) Muudatused tagasimakstava abi 
liikide ja taaskasutamise kohta, samuti 
muudatused, millega välistatakse 
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(EÜ) nr 1083/2006 sätestatud 
abikõlblikkusperioodi algusest, peab olema
tagasiulatuva jõuga kuni praeguse 
programmiperioodi 2007-2013 alguseni.

suurprojekte, tulusaid projekte ja 
toimingute kestvust käsitlevate sätete 
kohaldamine toimingute suhtes, mis 
kuuluvad artikli 44 kohaldamisalasse 
(finantskorraldusvahendid), taotlevad 
suuremat õiguskindlust ja selgust seoses
olemasoleva praktika kohaldamisega neis 
valdkondades alates määruses (EÜ) nr 
1083/2006 sätestatud 
abikõlblikkusperioodi algusest. Seepärast 
on vajalik, et need muudatused on
tagasiulatuva jõuga kuni praeguse 
programmiperioodi 2007–2013 alguseni.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 1083/2006
Artikkel 2 – punktid 8 ja 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Artiklisse 2 lisatakse punkt 8: (1) Artiklisse 2 lisatakse punktid 8 ja 8 a:
"(8) „tagasimakstav toetus” – annetusena 
antav rahaline otsetoetus, mille võib 
osaliselt või täielikult ilma intressita tagasi 
maksta.”

"8) „tagasimakstav toetus” – annetusena 
antav rahaline otsetoetus, mille võib 
osaliselt või täielikult ilma intressita tagasi 
maksta.”

(8 a) „krediidiliin” – rahastamisvahend, 
mis võimaldab toetusesaajal kasutada 
rahalist toetust, mille võib osaliselt või 
täielikult tagasi maksta ja mis on seotud 
toetusesaaja makstud kulutustega ning 
mille kohta tuleb esitada maksekviitungid 
või samaväärse tõendusjõuga 
raamatupidamisdokumendid.”

Or. en
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 1083/2006
Artikkel 43a – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Rakenduskava raames võivad 
struktuurifondid kaasrahastada 
tagasimakstavat abi tagasimakstavate 
toetuste või krediidiliinide vormis, mida 
haldab korraldusasutus vahendusasutuste 
kaudu, mis on avaliku sektori
finantseerimisasutused. 

1. Rakenduskava raames võivad 
struktuurifondid kaasrahastada 
tagasimakstavat abi järgmiselt:

a) tagasimakstavate toetuste vormis; või
b) krediidiliinide vormis, mida haldab 
korraldusasutus vahendusasutuste kaudu, 
mis on finantseerimisasutused.

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 1083/2006
Artikkel 43b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Abi, mis makstakse tagasi abi andnud 
asutusele või muule liikmesriigi pädevale 
asutusele, peab olema eraldi arvel ning 
seda võib taaskasutada samal eesmärgil või 
rakenduskava eesmärkide kohaselt.”

Abi, mis makstakse tagasi abi andnud 
asutusele või muule liikmesriigi pädevale 
asutusele, võib taaskasutada samal 
eesmärgil või rakenduskava eesmärkide 
kohaselt. Liikmesriigid tagavad 
tagasimakstava abi asjakohase arvestuse 
asjaomase asutuse 
raamatupidamissüsteemis.”

Or. en
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Lisatakse artikkel 67a: (4) Artikli 67 lõike 2 esimesse lõiku
lisatakse järgmine punkt:

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 1083/2006
Artikkel 67 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Artikkel 67a välja jäetud
Finantskorraldusvahendite rakendamise 
aruanded
1. Iga aasta 31. jaanuariks ja 15. 
septembriks saadab korraldusasutus 
komisjonile eraldi aruande, mis hõlmab 
toiminguid, mis koosnevad 
finantskorraldusvahenditest kuni 
vastavalt 31. detsembrini või 30. juunini.
2. Lõikes 1 osutatud aruanded peavad iga 
finantskorraldusvahendi kohta sisaldama 
järgmist teavet:
a) finantskorraldusvahendi kirjeldus ja 
rakenduskord;
b) üksused, mis rakendavad 
finantskorraldusvahendeid, kaasa arvatud 
need, mis tegutsevad haldusfondide 
kaudu, samuti nende valikuprotsessi 
kirjeldus;
c) struktuurifondide toetuste kuupäevad 
ja summad ning riikliku kaasrahastamise 
korras finantskorraldusvahendisse tehtud 
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maksed;
d) komisjonile saadetud kuluaruannetes 
sisalduvad kuupäevad ja vastavad 
summad ning summad, mille komisjon 
tagasi maksis ja tagasimaksmise 
kuupäevad;
e) struktuurifondide toetuste summad ja 
finantskorraldusvahendi kaudu riikliku 
kaasrahastamise korras makstud 
summad.”

Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 1083/2006
Artikkel 67 – lõige 2 – lõik 1 – punkt j (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„j) artikli 44 kohaste 
finantskorraldusvahendite rahastamisel ja 
rakendamisel tehtud edusammud, 
täpsemalt:

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 1083/2006
Artikkel 67 – lõige 2 – lõik 1 – punkt j – alapunkt i (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) finantskorraldusvahendi kirjeldus ja 
rakenduskord;

Or. en
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Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 1083/2006
Artikkel 67 – lõige 2 – lõik 1 – punkt j – alapunkt ii (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) üksused, mis rakendavad 
finantskorraldusvahendeid, kaasa arvatud 
need, mis tegutsevad haldusfondide 
kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 1083/2006
Artikkel 67 – lõige 2 – lõik 1 – punkt j – alapunkt iii (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) struktuurifondide toetuste summad ja 
riikliku kaasrahastamise korras
finantskorraldusvahendisse tehtud 
maksed;

Or. en

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 1083/2006
Artikkel 67 – lõige 2 – lõik 1 – punkt j – alapunkt iv (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) struktuurifondide toetuste summad ja 
finantskorraldusvahendi kaudu riikliku 
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kaasrahastamise korras makstud 
summad.”

Or. en

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1083/2006
Artikkel 67 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Artiklile 67 lisatakse järgmine lõige:
„4 a. Iga aasta 1. oktoobriks esitab 
komisjon kokkuvõtte finantsvahendite 
rahastamist ja rakendamist käsitlevatest 
andmetest, mis liikmesriikide 
korraldusasutused on kooskõlas artikli 67 
lõike 2 punktiga j esitanud.”

Or. en

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 1083/2006
Artikkel 78 lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Artikli 78 lõikele 6 lisatakse järgmine 
lõik:

välja jäetud

„Rahaline toetus 
finantskorraldusvahenditele, nagu on 
sätestatud artiklis 44, mis on kantud 
kuluaruandesse, kuid mida ei ole 
vastavalt käesoleva lõike teisele lõigule 
abikõlbliku kuluna välja makstud kahe 
aasta jooksul alates asjaomase tõendatud 
kuluaruande kuupäevast, lahutatakse 
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järgmisest tõendatud kuluaruandest.”

Or. en

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 6
 Määrus (EÜ) nr 1083/2006
Artikkel 78a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile saadetavas kuluaruandes 
peab esitama kogu teabe, mida komisjonil 
on vaja määruse (EÜ) nr 1605/2002 
artikli 61 lõike 2 kohaste 
raamatupidamisaruannete koostamiseks.

Komisjonile saadetavas kuluaruande 
manuses, mis on IV a lisas sätestatud 
vormis, esitatakse järgmine teave seoses 
hõlmatavate kogukulude summaga:

Selleks et tagada ühtsed tingimused 
käesoleva artikli kohaldamiseks, antakse 
komisjonile volitus võtta vastu 
rakendusakte vastavalt Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklile 291.”

a) artikli 44 kohaste 
finantskorraldusvahendite puhul selliste 
vahendite või haldusfondide loomiseks või 
toetamiseks makstud kogukulud ja vastav 
avaliku sektori toetus;
b) ettemaksete puhul, mis on riigiabi 
korral makstud artikli 78 lõike 2 alusel, 
abi andva asutuse poolt toetusesaajatele 
makstud ettemaksete kogukulud ja vastav 
avaliku sektori toetus.”

Or. en

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 6 a (uus)
 Määrus (EÜ) nr 1083/2006
IV a lisa (uus)
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Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

IV a lisa. Kuluaruande manus: teave finantskorraldusvahendite kohta artikli 78 lõike 6 
tähenduses ning toetusesaajatele artikli 78 lõike 2 alusel makstud ettemaksete kohta
Rakenduskava viitenumber (ühtne tunnuskood): ………………………………………...
Raamatupidamiskontode esialgse sulgemise kuupäev: …………………………….
Komisjonile esitamise kuupäev: ………………………..
Finantskorraldusvahendid artikli 78 lõike 6 tähenduses (kumulatiivne summa):

2007–2015Prioriteetne 
suund

Ühenduse toetuse 
(avaliku sektori 
või kogutoetuse) 
arvutamise alus

Kooskõlas artikli 
78 lõikega 6 
deklareeritud 
abikõlblike 
kulude 
kogusumma

Vastav avaliku 
sektori toetus

Prioriteetne 
suund 1
Prioriteetne 
suund 2
Prioriteetne 
suund 3
Kokku
Riigiabi puhul makstud ettemaksed (artikli 78 lõige 2) (kumulatiivne summa):

2007–2015Prioriteetne 
suund

Ühenduse toetuse 
(avaliku sektori 
või kogutoetuse) 
arvutamise alus

Kooskõlas artikli 
78 lõikega 2 
deklareeritud 
abikõlblike 
kulude 
kogusumma

Vastav avaliku 
sektori toetus

Prioriteetne 
suund 1
Prioriteetne 
suund 2
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Prioriteetne 
suund 3
Kokku
NB: Kui rakenduskaval on mitu eesmärki või seda toetatakse mitmest fondist, tuleb 
prioriteetsete suundade puhul märkida asjaomane eesmärk (asjaomased eesmärgid) ja fond 
(fondid).

Or. en

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 – lõigud 2, 3 ja 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 
2007.
Artikli 1 lõikeid 4, 5 ja 6 kohaldatakse 
alates käesoleva määruse jõustumise 
päevast.

Artikli 1 lõikeid 1, 2 ja 3 kohaldatakse 
alates 1. jaanuarist 2007.

Artikli 1 lõike 5 kohaldamisel algab 
kaheaastane tähtaeg käesoleva määruse 
jõustumise kuupäevast, kui rahaline 
toetus juba sisaldus kuluaruandes enne 
käesoleva määruse jõustumist.

Or. en
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SELETUSKIRI

Taust

Nõukogu määruses (EÜ) nr 1260/1999 on määratletud struktuurifondide kaudu antava toetuse 
eri liigid. Liikmesriigid nägid sellised toetuse liigid ette 2000.–2006. aasta 
programmiperioodil, luues spetsiaalsed fondid ning kasutades muude vahendite kaudu antavat 
tagasimakstavat abi.

Seevastu nõukogu määruses (EÜ) nr 1083/2006 ei ole antud tagasimakstava abi ega 
tagastamatu abi määratlust. Määrus sisaldab sätteid finantskorraldusvahendite kohta, kuid 
need sätted on üsna piiravad. Selles määruses ei käsitleta tagasimakstavat abi. Kuid 
liikmesriigid on jätkuvalt kasutanud tagasimakstavat abi, lähtudes eelmisel 
programmiperioodil saadud positiivsest kogemusest. Isegi komisjon on heaks kiitnud 
programmdokumendid, mis sisaldavad selliste süsteemide kirjeldusi. Euroopa Kontrollikoda 
tõi Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) tegevuse auditi käigus välja tagasimakstava abi 
probleemi.

Seepärast on vaja määruses (EÜ) nr 1083/2006 sätestada, et struktuurifondid võivad 
kaasrahastada tagasimakstavat abi. Komisjoni ettepaneku eesmärk on anda selgust 
olemasoleva õiguspraktika legaalsuse kohta.

Komisjoni ettepaneku sisu

Ettepanekus määratletakse tagasimakstava toetuse mõiste eelarvest annetusena antava rahalise 
otsetoetusena, mille võib osaliselt või täielikult ilma intressita tagasi maksta. Ettepanekus 
sätestatakse, et struktuurifondidest võib rahastada selliseid toiminguga seotud kulusid, mis 
koosnevad maksetest, millega toetatakse tagasimakstavat abi. Lisaks selgitatakse, et abi, mis 
makstakse tagasi abi andvale asutusele või liikmesriigi muule pädevale asutusele, peab olema 
eraldi arvel ning seda võib kasutada samal eesmärgil või rakenduskava eesmärkide kohaselt.

Komisjoni praegune tõlgenduspraktika on selline, et suurprojektide, tulusate projektide ja 
toimingute kestvusega seotud eeskirju finantskorraldusvahendite suhtes ei kohaldata.
Õiguskindluse huvides toetatakse ettepanekus seda tava. Lisaks kehtestatakse 
finantskorraldusvahendite aruandlus, pidades silmas vajadust tagada 
finantskorraldusvahendite rakendamise asjakohane järelevalve nii liikmesriikide kui ka 
komisjoni poolt. Ühtlasi luuakse juriidiline kohustus tagamaks, et korraldusasutuste makstud 
rahalist toetust finantskorraldusvahendite loomiseks või toetamiseks kasutatakse abikõlblike 
kulude jaoks kahe aasta jooksul alates fondi sissemaksest. Lõpuks lisatakse üldsätted 
kuluaruannetele esitatavate nõuete kohta.

Raportööri märkused

Raportöör on seisukohal, et ettepaneku põhisisu on mõistlik ja enamik elemente on 
arusaadavad. Raportöör on nõus, et tagada tuleks õigusselgus ja -kindlus seoses 
tagasimakstava abi ja finantskorraldusvahenditega. Ta toetab finantskorraldusvahendite 
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asjakohast järelevalvet, kuid on seisukohal, et piirata tuleks liikmesriikide täiendavaid 
aruandluskohustusi. Ühtlasi tuleks selgitada ettepaneku mõningaid elemente. Seepärast on 
esitatud muudatusettepanekud, millega soovitakse teksti selgemaks muuta, lisada krediidiliini 
määratlus, muuta aruandlusnõudeid ja täpsustada kohustusi seoses kuluaruandega.


