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Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Siseturg on Euroopa Liidu 
nurgakivi. Alates selle loomisest on 
siseturg olnud oluline majanduskasvu, 
konkurentsivõime ja tööhõive edendaja. 
See on loonud uusi võimalusi ja 
mastaabisäästu Euroopa ettevõtetele, 
eelkõige mikro-, väikestele ja keskmise 
suurusega ettevõtjatele (VKEd), ning 
tugevdanud nende tööstusalast 
konkurentsivõimet. Siseturg on aidanud 
luua töökohti ning pakkunud tarbijatele 
laiemat valikut madalamate hindadega. 
Seda võib jätkuvalt käsitada vahendina, 
mis aitab üles ehitada tugevamat, 
tasakaalustatumat ja õiglasemat 
majandust. Siseturg on üks liidu 
tähtsamatest saavutustest ja suurim vara 
süveneva üleilmastumise tingimustes.

(1) Siseturg on Euroopa Liidu 
nurgakivi. Alates selle loomisest on 
siseturg olnud oluline majanduskasvu, 
konkurentsivõime ja tööhõive edendaja. 
See on loonud uusi võimalusi ja 
mastaabisäästu Euroopa ettevõtetele, 
eelkõige mikro-, väikestele ja keskmise 
suurusega ettevõtjatele (VKEd), ning 
tugevdanud nende tööstusalast 
konkurentsivõimet, kuigi sellest saadavad 
hüved tuleks jaotada ühtlasemalt, sest 
mitte kõik kodanikud ei ole saanud sellest 
võrdselt kasu. Siseturg on aidanud luua 
töökohti ning pakkunud tarbijatele laiemat 
valikut madalamate hindadega. Seda võib 
jätkuvalt käsitada vahendina, mis aitab üles 
ehitada tugevamat majandust. Siseturg on 
üks liidu tähtsamatest saavutustest ja 
suurim vara süveneva üleilmastumise 
tingimustes.
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Kaasaegne siseturg edendab 
konkurentsi ja toob kasu tarbijatele, 
ettevõtetele ja töötajatele. Pidevalt 
muutuva siseturu võimaluste parem 
ärakasutamine peaks aitama Euroopa 
ettevõtetel luua töökohti ja laieneda 
piiriüleselt, pakkuda suuremat valikut 
teenuseid parema hinnaga ning säilitada 
samal ajal kõrged standardid nii tarbijatele 
kui ka töötajatele. Selle saavutamiseks 
peaks programm aitama kõrvaldada 
allesjäänud tõkkeid ja tagama 
õigusraamistiku, mis arvestaks uute 
uuenduslike ärimudelitega.

(9) Kaasaegne siseturg edendab 
konkurentsi ja toob kasu tarbijatele, 
ettevõtetele ja töötajatele. Pidevalt 
muutuva siseturu võimaluste parem 
ärakasutamine, vältides seejuures 
kuritarvitusi, nagu varifirmade loomine, 
ja võideldes nende vastu, peaks aitama 
Euroopa ettevõtetel luua inimväärseid 
töökohti ja laieneda piiriüleselt, pakkuda 
suuremat valikut teenuseid parema hinnaga 
ning säilitada samal ajal kõrged standardid 
nii tarbijatele kui ka töötajatele. Selle 
saavutamiseks peaks programm aitama 
kõrvaldada allesjäänud tõkkeid ja tagama 
õigusraamistiku, mis arvestaks uute 
uuenduslike ärimudelitega.

Or. en



AM\1176400ET.docx PE631.706v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

6.2.2019 A8-0052/153

Muudatusettepanek 153
Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, 
Kostadinka Kuneva
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Raport A8-0052/2019
Nicola Danti
Ühtse turu, ettevõtete konkurentsivõime ja Euroopa statistika programm
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 79

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(79) Vastavalt finantsmäärusele, 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele 
(EL, Euratom) nr 883/201385, nõukogu 
määrusele (Euratom, EÜ) nr 2988/9586, 
nõukogu määrusele (Euratom, EÜ) nr 
2185/9687 ja nõukogu määrusele (EL) 
2017/193988 tuleb liidu finantshuve kaitsta 
proportsionaalsete meetmetega, mis 
hõlmavad õigusnormide rikkumise ja 
pettuste ärahoidmist, avastamist, 
korrigeerimist ja uurimist, kadumaläinud, 
alusetult väljamakstud või ebaõigesti 
kasutatud vahendite tagasinõudmist ja 
vajaduse korral halduskaristuste 
kehtestamist. Eelkõige võib Euroopa 
Pettustevastane Amet (OLAF) korraldada 
haldusjuurdlusi, sealhulgas kohapealseid 
kontrolle ja inspekteerimisi vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EL, Euratom) nr 883/2013 ning nõukogu 
määruse (Euratom, EÜ) nr 2185/96 sätetele 
ja neis määrustes sätestatud korras, et teha 
kindlaks, kas on esinenud pettust, 
korruptsiooni või muud liidu finantshuve 
kahjustavat ebaseaduslikku tegevust. 
Vastavalt määrusele (EL) 2017/1939 võib 
Euroopa Prokuratuur uurida pettusi ja muid 
õiguserikkumisi, mis mõjutavad liidu 
finantshuve, ja esitada nende kohta 

(79) Vastavalt finantsmäärusele, 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele 
(EL, Euratom) nr 883/201385, nõukogu 
määrusele (Euratom, EÜ) nr 2988/9586, 
nõukogu määrusele (Euratom, EÜ) nr 
2185/9687 ja nõukogu määrusele (EL) 
2017/193988 tuleb liidu finantshuve kaitsta 
proportsionaalsete meetmetega, mis 
hõlmavad õigusnormide rikkumise ja 
pettuste ärahoidmist, avastamist, 
korrigeerimist ja uurimist, kadumaläinud, 
alusetult väljamakstud või ebaõigesti 
kasutatud vahendite tagasinõudmist ja 
vajaduse korral halduskaristuste 
kehtestamist. Eelkõige võib Euroopa 
Pettustevastane Amet (OLAF) korraldada 
haldusjuurdlusi, sealhulgas kohapealseid 
kontrolle ja inspekteerimisi vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EL, Euratom) nr 883/2013 ning nõukogu 
määruse (Euratom, EÜ) nr 2185/96 sätetele 
ja neis määrustes sätestatud korras, et teha 
kindlaks, kas on esinenud pettust, 
korruptsiooni või muud liidu finantshuve 
kahjustavat ebaseaduslikku tegevust. 
Vastavalt määrusele (EL) 2017/1939 võib 
Euroopa Prokuratuur uurida osalevate 
liikmesriikidega seotud pettusi ja muid 
õiguserikkumisi, mis mõjutavad liidu 
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süüdistusi, nagu on ette nähtud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiiviga (EL) 
2017/137189. Finantsmääruse kohaselt peab 
iga isik või üksus, kes saab liidu rahalisi 
vahendeid, tegema liidu finantshuvide 
kaitsel täielikult koostööd ja andma 
komisjonile, OLAFile, Euroopa 
Prokuratuurile ja Euroopa Kontrollikojale 
vajalikud õigused ja juurdepääsu ning 
tagama, et kolmandad isikud, kes on 
kaasatud liidu vahendite haldamisse, 
annaksid samaväärsed õigused.

finantshuve, ja esitada nende kohta 
süüdistusi, nagu on ette nähtud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiiviga (EL) 
2017/137189 . Finantsmääruse kohaselt 
peab iga isik või üksus, kes saab liidu 
rahalisi vahendeid, tegema liidu 
finantshuvide kaitsel täielikult koostööd ja 
andma komisjonile, OLAFile, vajaduse 
korral Euroopa Prokuratuurile ja Euroopa 
Kontrollikojale vajalikud õigused ja 
juurdepääsu ning tagama, et kolmandad 
isikud, kes on kaasatud liidu vahendite 
haldamisse, annaksid samaväärsed õigused.

__________________ __________________
85 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
septembri 2013. aasta määrus (EL, 
Euratom) nr 883/2013, mis käsitleb 
Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) 
juurdlusi ning millega tunnistatakse 
kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus (EÜ) nr 1073/1999 ja nõukogu 
määrus (Euratom) nr 1074/1999, (ELT L 
248, 18.9.2013, lk 1).

85 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
septembri 2013. aasta määrus (EL, 
Euratom) nr 883/2013, mis käsitleb 
Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) 
juurdlusi ning millega tunnistatakse 
kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus (EÜ) nr 1073/1999 ja nõukogu 
määrus (Euratom) nr 1074/1999, (ELT L 
248, 18.9.2013, lk 1).

86 Nõukogu 18. detsembri 1995. aasta 
määrus (EÜ, Euratom) nr 2988/95 Euroopa 
ühenduste finantshuvide kaitse kohta (EÜT 
L 312, 23.12.1995, lk 1).

86 Nõukogu 18. detsembri 1995. aasta 
määrus (EÜ, Euratom) nr 2988/95 Euroopa 
ühenduste finantshuvide kaitse kohta (EÜT 
L 312, 23.12.1995, lk 1).

87 Nõukogu 11. novembri 1996. aasta 
määrus (Euratom, EÜ) nr 2185/96, mis 
käsitleb komisjoni tehtavat kohapealset 
kontrolli ja inspekteerimist, et kaitsta 
Euroopa ühenduste finantshuve pettuste ja 
igasuguse muu eeskirjade eiramiste eest 
(EÜT L 292, 15.11.1996, lk 2).

87 Nõukogu 11. novembri 1996. aasta 
määrus (Euratom, EÜ) nr 2185/96, mis 
käsitleb komisjoni tehtavat kohapealset 
kontrolli ja inspekteerimist, et kaitsta 
Euroopa ühenduste finantshuve pettuste ja 
igasuguse muu eeskirjade eiramiste eest 
(EÜT L 292, 15.11.1996, lk 2).

88 Nõukogu 12. oktoobri 2017. aasta 
määrus (EL) 2017/1939, millega 
rakendatakse tõhustatud koostööd Euroopa 
Prokuratuuri asutamisel (ELT L 283, 
31.10.2017, lk 1).

88 Nõukogu 12. oktoobri 2017. aasta 
määrus (EL) 2017/1939, millega 
rakendatakse tõhustatud koostööd Euroopa 
Prokuratuuri asutamisel (ELT L 283, 
31.10.2017, lk 1).

89 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 
2017. aasta direktiiv (EL) 2017/1371, mis 
käsitleb võitlust liidu finantshuve 
kahjustavate pettuste vastu kriminaalõiguse 
abil (ELT L 198, 28.7.2017, lk 29).

89 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 
2017. aasta direktiiv (EL) 2017/1371, mis 
käsitleb võitlust liidu finantshuve 
kahjustavate pettuste vastu kriminaalõiguse 
abil (ELT L 198, 28.7.2017, lk 29).
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Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) parandada siseturu toimimist, 
kaitsta kodanikke, tarbijaid ja ettevõtteid, 
eriti mikro-, väikeseid ja keskmise 
suurusega ettevõtjaid (VKEsid), ja 
suurendada nende mõjuvõimu, tagades 
liidu õiguse täitmise, hõlbustades 
turulepääsu, kehtestades standardeid ning 
edendades inimeste, loomade ja taimede 
tervist ja loomade heaolu; laiendada 
koostööd nii liikmesriikide pädevate 
asutuste vahel kui ka liikmesriikide 
pädevate asutuste, komisjoni ja liidu 
detsentraliseeritud asutuste vahel;

a) parandada siseturu toimimist, 
kaitsta kodanikke, tarbijaid, ettevõtteid ja 
nende töötajaid, eriti mikro-, väikeseid ja 
keskmise suurusega ettevõtjaid (VKEsid), 
ja suurendada nende mõjuvõimu, tagades 
liidu õiguse täitmise, hõlbustades 
turulepääsu, kehtestades standardeid ning 
edendades inimeste, loomade ja taimede 
tervist ja loomade heaolu; laiendada 
koostööd nii liikmesriikide pädevate 
asutuste vahel kui ka liikmesriikide 
pädevate asutuste, komisjoni ja liidu 
detsentraliseeritud asutuste vahel;
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