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11 Sertifitseerimisasutused 11 Sertifitseerimisasutused

17. 1.

Sertifitseerimisasutus on avalik-õiguslik 
või eraõiguslik auditeerimisasutus, mille 
liikmesriik on määranud vähemalt kolmeks 
aastaks, ilma et see piiraks siseriikliku 
õiguse kohaldamist. Juhul, kui see asutus 
on eraõiguslik auditeerimisasutus, ja kui 
kohaldatav liidu või liikmesriigi õigus seda 
nõuab, valib selle välja liikmesriik avaliku 
pakkumismenetluse teel.

Sertifitseerimisasutus on avalik-õiguslik 
või eraõiguslik auditeerimisasutus, mille 
liikmesriik on määranud vähemalt kolmeks 
aastaks, ilma et see piiraks siseriikliku 
õiguse kohaldamist. Juhul, kui see asutus 
on eraõiguslik auditeerimisasutus, ja kui 
kohaldatav liidu või liikmesriigi õigus seda 
nõuab, valib selle välja liikmesriik avaliku 
pakkumismenetluse teel.

Liikmesriik, kes määrab enam kui ühe 
sertifitseerimisasutuse, määrab aga lisaks 
ka riikliku tasandi avalik-õigusliku 
sertifitseerimisasutuse, kes vastutab 
koordineerimise eest.

Finantsmääruse artikli 63 lõike 7 esimese 
lõigu kohaldamisel esitab 
sertifitseerimisasutus kooskõlas 
rahvusvaheliselt aktsepteeritud 
auditeerimisstandarditega koostatud 
arvamuse, milles märgitakse kas:

Finantsmääruse artikli 63 lõike 7 esimese 
lõigu kohaldamisel esitab 
sertifitseerimisasutus kooskõlas 
rahvusvaheliselt aktsepteeritud 
auditeerimisstandarditega koostatud 
arvamuse, milles märgitakse kas:

(s) raamatupidamise aastaaruanne 
annab õige ja õiglase ülevaate;

a) raamatupidamise aastaaruanne 
annab õige ja õiglase ülevaate;

(t) liikmesriikide kehtestatud 
juhtimissüsteemid toimivad 

b) liikmesriikide kehtestatud 
juhtimissüsteemid toimivad 
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nõuetekohaselt; nõuetekohaselt;

(u) artiklis 52 osutatud iga-aastase 
tulemusaruande kontrollimise ja 
heakskiitmise menetluse jaoks 
väljundnäitajate kohta esitatud 
tulemusaruanded ning määruse (EL) .../... 
[ÜPP strateegiakava määrus] artiklis 115 
osutatud mitmeaastase tulemuslikkuse 
seire jaoks tulemusnäitajate kohta esitatud 
tulemusaruanded, mis tõendavad, et 
käesoleva määruse artiklit 35 on järgitud, 
on korrektsed;

c) artiklis 38a osutatud iga-aastase 
tulemuslikkuse seire jaoks ning määruse 
(EL) .../... [ÜPP strateegiakava määrus] 
artiklis 121 osutatud mitmeaastase 
tulemuslikkuse läbivaatamise jaoks 
esitatud tulemusaruanded, mis kajastavad 
elluviidud tegevusi ja riiklikus ÜPP 
strateegiakavas sätestatud eesmärkide 
saavutamiseks tehtud edusamme, on 
korrektsed;

(v) kulud meetmete eest, mis on 
sätestatud määruses (EL) nr 1308/2013 ja 
mille hüvitamist on komisjonilt taotletud, 
on seaduslikud ja korrektsed. 

d) kulud meetmete eest, mis on 
sätestatud määruses (EL) .../... [ÜPP 
strateegiakava määrus], määruses (EL) 
nr 1308/2013, määruses (EL) nr 228/2013, 
määruses (EL) nr 229/2013 ja määruses 
(EL) nr 1144/2014 ning mille hüvitamist 
on komisjonilt taotletud, on seaduslikud ja 
korrektsed ning tõendavad, et käesoleva 
määruse artiklit 35 on järgitud.

Kõnealuses arvamuses märgitakse ka seda, 
kas kontroll seab artikli 8 lõike 3 punktis c 
osutatud liidu vahendite haldaja kinnituses 
esitatud väited kahtluse alla.

Kõnealuses arvamuses märgitakse ka seda, 
kas kontroll seab artikli 8 lõike 3 punktis c 
osutatud liidu vahendite haldaja kinnituses 
esitatud väited kahtluse alla.

Kui toetust rahastamisvahendi kaudu, mida 
rakendab EIP või muu rahvusvaheline 
finantseerimisasutus, milles liikmesriigil 
on osalus, peab makseasutus tuginema 
kontrolliaruandele, mille on koostanud 
selliste asutuste välisaudiitorid.

Kui toetust rahastamisvahendi kaudu, mida 
rakendab EIP või muu rahvusvaheline 
finantseerimisasutus, milles liikmesriigil 
on osalus, peab makseasutus tuginema 
kontrolliaruandele, mille on koostanud 
selliste asutuste välisaudiitorid.

18. Sertifitseerimisasutus peab valdama 
vajalikku tehnilist oskusteavet. 
Sertifitseerimisasutus on oma tegevuses 
sõltumatu nii makseasutusest kui ka 
asjaomasest koordineerivast asutusest ning 
kõnealusele asutusele akrediteeringu 
andnud asutusest ja ÜPP rakendamise ja 
seire eest vastutavatest asutustest.

2. Sertifitseerimisasutus peab valdama 
vajalikku tehnilist oskusteavet nii 
finantsjuhtimise alal kui ka seoses 
sekkumismeetmete kavandatud 
eesmärkide saavutamise hindamisega. 
Kõik andmed ja kogu teave, mida 
kasutatakse selleks, et 
sertifitseerimisasutused saaksid kinnitada 
eesmärkide täitmist, ning järelduste 
aluseks olevad andmed ja teave tehakse 
läbipaistval viisil kättesaadavaks. 
Sertifitseerimisasutus on oma tegevuses 
sõltumatu nii makseasutusest kui ka 
asjaomasest koordineerivast asutusest ning 
kõnealusele asutusele akrediteeringu 
andnud asutusest ja ÜPP rakendamise ja 
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seire eest vastutavatest asutustest.

19. Komisjon võtab vastu rakendusaktid, 
millega kehtestatakse eeskirjad seoses 
sertifitseerimisasutuste ülesannetega, 
sealhulgas teostatavate kontrollidega ja 
kontrollitavate asutustega, ning 
kõnealuste asutuste koostatavate 
sertifikaatide ja aruannete ning 
saatedokumentidega.
Rakendusaktides sätestatakse ka:
(w) auditeerimispõhimõtted, millel 
põhinevad sertifitseerimisasutuste 
arvamused, sealhulgas riskihindamine, 
sisekontrollid ja nõutav auditi 
tõendusmaterjali tase;
(x) sertifitseerimisasutuste 
kasutatavad auditeerimismeetodid, võttes 
arvesse rahvusvahelisi 
auditeerimisstandardeid, et esitada oma 
arvamusi. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 101 
lõikes 3 nimetatud kontrollimenetlusega.

3a. Kui liikmesriikide pädevad asutused 
on määranud käesolevas artiklis osutatud 
sertifitseerimisasutused ja teavitanud 
sellest komisjoni, esitab komisjon 
Euroopa Parlamendile ammendava 
loetelu sellistest asutustest hiljemalt üks 
aasta pärast … [käesoleva määruse 
kohaldamise alguskuupäev] ning teist 
korda hiljemalt neli aastat pärast seda.

Or. en
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

35 Makseasutuste kantud kulude 
rahastamiskõlblikkus

35 Makseasutuste kantud kulude 
rahastamiskõlblikkus

Artikli 5 lõikes 2 ja artiklis 6 osutatud 
kulusid võib liit rahastada üksnes juhul, 
kui:

Kulusid meetmete eest, mis on sätestatud 
määrustes (EL) nr 1308/2013, 
(EL) nr 228/2013, (EL) nr 229/2013 ja 
(EL) nr 1144/2014, võib liit rahastada 
üksnes juhul, kui:

(nn) need on tehtud akrediteeritud 
makseasutuste poolt,

a) need on tehtud akrediteeritud 
makseasutuste poolt ja

(oo) need on kooskõlas kohaldatavate 
liidu õigusnormidega või

b) need on kooskõlas kohaldatavate 
liidu õigusnormidega.

(pp) seoses sekkumisliikidega, millele on 
osutatud määruse (EL) .../... [ÜPP 
strateegiakava määrus], i) need 
vastavad aruandes esitatud konkreetsele 
väljundile ning
ii) need on tehtud kooskõlas 
kohaldatavate juhtimissüsteemidega ega 
laiene riiklikes ÜPP strateegiakavades 
kehtestatud rahastamiskõlblikkuse 
tingimustele üksikute toetusesaajate 
puhul.
Esimese lõigu punkti c alapunkti i ei 
kohaldata ettemaksete suhtes, mis on 
tehtud toetusesaajatele määruses (EL) 

Kulusid meetmete eest, mis on sätestatud 
määruses (EL) …/… [ÜPP strateegiakava 
määrus], võib liit rahastada üksnes juhul, 
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.../... [ÜPP strateegiakava määrus] osutatud 
sekkumisliikide alusel.

kui

a) need on tehtud akrediteeritud 
makseasutuste poolt;
b) need on tehtud kooskõlas 
kohaldatavate liidu nõuetega ja
c) need on tehtud kooskõlas kohaldatavate 
juhtimissüsteemidega, sealhulgas 
liikmesriikide kohustustega, mis on seotud 
käesoleva määruse artiklis 57 osutatud 
liidu finantshuvide tõhusa kaitsega, ning 
aruandlussüsteemiga, mis on võetud 
kasutusele määruse (EL) .../... [ÜPP 
strateegiakava määrus] artiklis 121 
osutatud tulemusaruande jaoks.

Or. en
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

38 Maksete tühistamine seoses 
raamatupidamisarvestuse iga-aastase 
kontrollimise ja heakskiitmisega

38 Maksete tühistamine seoses 
raamatupidamisarvestuse iga-aastase 
kontrollimise ja heakskiitmisega

81. 1.

Kui liikmesriigid ei esita artikli 8 lõikes 3 
või artikli 11 lõikes 1 osutatud dokumente 
artikli 8 lõikega 3 ettenähtud 
tähtaegadeks, võib komisjon võtta vastu 
rakendusaktid, millega peatatakse artikli 19 
lõikes 3 osutatud igakuiste maksete 
kogusumma. Komisjon maksab 
kinnipeetud summad tagasi, kui ta on 
saanud asjaomaselt liikmesriigilt puuduvad 
dokumendid, tingimusel et kättesaamise 
kuupäev ei ole hilisem kui kuus kuud 
pärast tähtaega.

Kui liikmesriigid ei esita artiklis 8 või 
artikli 11 lõikes 1 osutatud dokumente ja 
andmeid artikliga 8 ja asjakohasel juhul 
määruse (EL) .../... [ÜPP strateegiakava 
määrus] artikli 129 lõikega 1 ette nähtud 
tähtaegade jooksul, võtab komisjon vastu 
rakendusaktid, millega peatatakse artikli 19 
lõikes 3 osutatud igakuiste maksete 
kogusumma. Komisjon maksab 
kinnipeetud summad tagasi, kui ta on 
saanud asjaomaselt liikmesriigilt puuduvad 
dokumendid, tingimusel et kättesaamise 
kuupäev ei ole hilisem kui kuus kuud 
pärast tähtaega.

Artiklis 30 osutatud vahemaksete puhul 
loetakse kuludeklaratsioonid kõnealuse 
artikli lõike 6 kohaselt vastuvõetamatuks.

Artiklis 30 osutatud vahemaksete puhul 
loetakse kuludeklaratsioonid kõnealuse 
artikli lõike 6 kohaselt vastuvõetamatuks.

82. Kui artiklis 52 osutatud iga-aastase 
tulemusaruande kontrollimise ja 
heakskiitmise raames teeb komisjon 
kindlaks, et erinevus deklareeritud kulude 
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ja aruandes esitatud asjaomasele 
väljundile vastava summa vahel on üle 
50 % ja liikmesriik ei suuda seda 
nõuetekohaselt põhjendada, võib 
komisjon võtta vastu rakendusaktid, 
millega peatatakse artikli 19 lõikes 3 
osutatud igakuised maksed või artiklis 30 
osutatud vahemaksed.
Peatamist kohaldatakse sekkumistega 
seotud asjaomaste kulude suhtes, mida on 
artikli 52 lõike 2 kohaselt vähendatud, ja 
kinnipeetav summa ei ületa kooskõlas 
artikli 52 lõikega 2 kohaldatud 
vähendamisele vastavat protsendimäära. 
Komisjon hüvitab liikmesriikidele 
kinnipeetud summad või vähendab neid 
püsivalt artiklis 52 osutatud 
rakendusaktiga.
Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 100 vastu delegeeritud õigusakte, 
et täiendada käesolevat määrust 
eeskirjadega maksete peatamise määra 
kohta.
83. 3.

Käesoleva artikliga ettenähtud 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 101 lõikes 2 osutatud 
nõuandemenetlusega.

Käesoleva artikliga ettenähtud 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 101 lõikes 2 osutatud 
nõuandemenetlusega.

Enne kõnealuste rakendusaktide 
vastuvõtmist teatab komisjon oma 
kavatsusest asjaomasele liikmesriigile ja 
annab liikmesriigile võimaluse märkuste 
esitamiseks ajavahemiku jooksul, mis ei 
tohi olla lühem kui 30 päeva.

Enne kõnealuste rakendusaktide 
vastuvõtmist teatab komisjon oma 
kavatsusest asjaomasele liikmesriigile ja 
annab liikmesriigile võimaluse märkuste 
esitamiseks ajavahemiku jooksul, mis ei 
tohi olla lühem kui 30 päeva.

Rakendusaktides, millega määratakse 
artikli 19 lõike 3 kohaselt kindlaks 
igakuised maksed või artikli 30 kohaselt 
vahemaksed, tuleb võtta arvesse käesoleva 
lõike alusel vastu võetavaid rakendusakte.

Rakendusaktides, millega määratakse 
artikli 19 lõike 3 kohaselt kindlaks 
igakuised maksed või artikli 30 kohaselt 
vahemaksed, tuleb võtta arvesse käesoleva 
lõike alusel vastu võetavaid rakendusakte.

Or. en
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 38a
Iga-aastane tulemuslikkuse seire

1. Komisjon teeb seiret 
määruses (EL) .../... [ÜPP strateegiakava 
määrus] osutatud sekkumistega seotud 
toimingute üle ning hindab 
tulemusaruandes kajastatud tegeliku 
väljundi ja tegelike kulutuste vastavust 
alates [kaks aastat pärast käesoleva 
määruse kohaldamise alguskuupäeva] ja 
seejärel igal aastal. 
2. Kui komisjon teeb lõikes 1 osutatud 
iga-aastase tulemuslikkuse seire käigus 
kindlaks, et deklareeritud kulude ja 
asjakohasele teatatud väljundile vastava 
summa erinevus on suurem kui 35 %, 
peab liikmesriik esitama komisjonile selle 
kohta põhjendused enne nimetatud 
määruse artiklis 122 osutatud 
läbivaatuskoosoleku toimumist.
Kui asjaomane liikmesriik ei suuda 
erinevust nõuetekohaselt põhjendada, 
palub komisjon asjaomasel liikmesriigil 
esitada ÜPP strateegiakava rakendamist 
mõjutavate probleemide hinnangu, 
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pidades eelkõige silmas võimalikke edasisi 
lahknevusi asjakohastest tuleviku vahe-
eesmärkidest ja prognoositavaid raskusi 
tulemusnäitajatega seotud sihtide 
saavutamisel määruse (EL) .../... [ÜPP 
strateegiakava määrus] artiklis 121 
osutatud mitmeaastase tulemuslikkuse 
läbivaatamise raamistikus, ning 
asjakohasel juhul kirjeldada meetmeid, 
mida on juba võetud ja mida alles 
võetakse.
Komisjon võib asjakohasel juhul esitada 
läbivaatuskoosolekul varajase hoiatuse ja 
paluda liikmesriigil töötada järgmise 
eelarveaasta jaoks välja 
lisaparandusmeetmed ja neid rakendada.
3. Hiljemalt 15. märtsiks ... [kaks aastat 
pärast käesoleva määruse kohaldamise 
alguskuupäeva] ja igal järgneval aastal 
edastab komisjon Euroopa Parlamendile 
kokkuvõtva aruande eelneval 
kalendriaastal tehtud iga-aastase 
tulemuslikkuse seire kohta, sh esitatud 
varajased hoiatused.

Or. en
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

39 Maksete peatamine seoses 
mitmeaastase tulemuslikkuse seirega

39 Maksete peatamine ja 
vähendamine seoses mitmeaastase 
tulemuslikkuse läbivaatamisega

84. 1.

Kui riiklikus ÜPP strateegiakavas 
sätestatud eesmärkide saavutamiseks 
tehtavad edusammud, mille seire toimus 
kooskõlas määruse (EL) .../... [ÜPP 
strateegiakava määrus] artiklitega 115 ja 
116, on edasilükatud või ebapiisavad, võib 
komisjon paluda asjaomasel liikmesriigil 
võtta vajalikke parandusmeetmeid 
kooskõlas tegevuskavaga, mis sisaldab 
selgeid edunäitajaid, mis kehtestatakse 
komisjoniga konsulteerides.

Komisjon teeb määruse (EL) .../... [ÜPP 
strateegiakava määrus] artiklis 121 
osutatud mitmeaastase tulemuslikkuse 
läbivaatamise niisuguse teabe põhjal, mis 
esitatakse tulemusaruannetes alates [kaks 
aastat pärast käesoleva määruse 
kohaldamise alguskuupäeva] ja seejärel 
iga kahe aasta tagant.

Kui tulemusnäitajate vahe-eesmärkide 
saavutamiseks tehtavad edusammud on 
edasilükkunud või ebapiisavad ning kui 
riiklikus ÜPP strateegiakavas sätestatud 
ning kooskõlas määruse (EL) .../... [ÜPP 
strateegiakava määrus] artiklitega 115 ja 
116 jälgitava ühe või mitme 
tulemusnäitaja teatatud väärtus paljastab 
suurema kui 25 % puudujäägi asjakohase 
aruandeaasta puhul, peab asjaomane 
liikmesriik esitama selle puudujäägi kohta 
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põhjenduse enne nimetatud määruse 
artiklis 122 osutatud läbivaatuskoosoleku 
toimumist.
Kui asjaomane liikmesriik ei suuda 
puudujääki põhjendada, võib komisjon 
läbivaatuskoosolekul paluda asjaomasel 
liikmesriigil komisjoniga konsulteerides 
koostada ja kehtestada tegevuskava ning 
seda rakendada.
Asjaomane liikmesriik esitab teises lõigus 
osutatud tegevuskava komisjonile kolme 
kuu jooksul pärast komisjoni taotluse 
saamist ning see peab sisaldama vajalikke 
parandusmeetmeid ja eeldatavat ajakava 
selle täitmiseks. Tegevuskavas esitatakse 
selgelt sekkumised, mis on seotud 
tulemusnäitajatega, mille puhul 
puudujääk tuvastati.
30 päeva jooksul komisjon kas teavitab 
asjaomast liikmesriiki kirjalikult sellest, et 
ta kiidab tegevuskava heaks, või saadab 
asjaomasele liikmesriigile taotluse, et 
tegevuskava muudetaks. Asjaomane 
liikmesriik täidab tegevuskava ja järgib 
selle täitmisel eeldatavat ajakava, mille 
komisjon on heaks kiitnud.

Komisjon võib võtta vastu rakendusakte, 
millega kehtestatakse täiendavad eeskirjad 
tegevuskavade elementide ja 
tegevuskavade loomise menetluse kohta. 
Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 101 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Käesolevas lõikes osutatud tegevuskavade 
kehtestamiseks võtab komisjon kooskõlas 
artikliga 100 vastu delegeeritud 
õigusaktid, millega täiendatakse 
käesolevat määrust, kehtestades 
lisareeglid kõnealuste tegevuskavade 
elementide, sh eelkõige edunäitajate 
määratluse ja tegevuskavade kehtestamise 
menetluse kohta.

85. 2.

Kui liikmesriigid ei esita ega rakenda 
lõikes 1 osutatud tegevuskava või kui 
kõnealune kava on ilmselgelt ebapiisav 
olukorra parandamiseks, võib komisjon 
võtta vastu rakendusaktid, millega 
peatatakse artikli 19 lõikes 3 osutatud 
igakuised maksed või artiklis 30 osutatud 
vahemaksed.

Kui asjaomane liikmesriik ei esita ega 
rakenda lõikes 1 osutatud tegevuskava või 
kui liikmesriigi esitatud tegevuskava on 
ilmselgelt ebapiisav olukorra 
parandamiseks, võib komisjon pärast 
asjaomase liikmesriigiga konsulteerimist 
ja liikmesriigile 30 päeva jooksul 
vastamise võimaluse andmist võtta vastu 
rakendusaktid, millega peatatakse artikli 19 
lõikes 3 osutatud igakuised maksed või 
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artiklis 30 osutatud vahemaksed.

Kui asjaomane liikmesriik vastas ja esitas 
oma tähelepanekud ning komisjon pidas 
neid tähelepanekuid ebapiisavaks, esitab 
komisjon vajaduse korral ja hiljemalt 
rakendusakti vastuvõtmisel põhjenduse 
selle kohta, miks esitatud tähelepanekud 
ei olnud piisavad. Need rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 101 
lõikes 2 osutatud nõuandemenetlusega.

Peatamist kohaldatakse kooskõlas 
proportsionaalsuse põhimõttega selliste 
sekkumistega seotud asjaomaste kulude 
suhtes, mis olid kõnealuse tegevuskavaga 
hõlmatud. Komisjon maksab kinnipeetud 
summad tagasi, kui määruse (EL) .../... 
[ÜPP strateegiakava määrus] artiklis 121 
osutatud tulemusaruande läbivaatamine 
kinnitab rahuldavaid edusamme 
eesmärkide saavutamisel. Kui puudust 
riikliku ÜPP strateegiakava lõppemise 
ajaks ei kõrvaldata, võib komisjon vastu 
võtta rakendusakti, millega vähendatakse 
lõplikult asjaomase liikmesriigi puhul 
kinnipeetud summat.

Komisjon võtab enne käesoleva artikli 
alusel maksete peatamise menetluse 
algatamist arvesse tegevuskava täitmiseks 
esitatud ajakava. Komisjon võtab arvesse 
ka niisuguste vääramatu jõu ja tõsiste 
kriiside esinemist, mis võisid takistada 
liikmesriigil oma tegevuskava 
nõuetekohaselt rakendada, sh 
asjakohaseid vahe-eesmärke saavutada.

Peatamist kohaldatakse kooskõlas 
proportsionaalsuse põhimõttega selliste 
sekkumistega seotud asjakohaste kulude 
suhtes, mis olid kõnealuse tegevuskavaga 
hõlmatud. Komisjon hüvitab peatatud 
maksed, kui määruse (EL) .../... [ÜPP 
strateegiakava määrus] artiklis 121 
osutatud tulemuslikkuse läbivaatamine 
kinnitab rahuldavaid edusamme 
tulemusnäitajatega seotud vahe-
eesmärkide ja tulemusnäitajate teatatud 
väärtuse saavutamisel.
Käesoleva artikli kohaldamisel 
tähendavad rahuldavad edusammud seda, 
et asjaomane liikmesriiki on tegevuskava 
rakendanud ning asjakohaste 
aruandlusaastate puhul on saavutatud 
vahe-eesmärkide ning asjakohaste 
tulemusnäitajate teatatud väärtuse 
puudujääk väiksem kui 25 %.
Asjaomane liikmesriik võib 
vabatahtlikkuse alusel anda komisjonile 
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teada edusammudest, mida ta on 
tegevuskava raames eelarveaastal teinud, 
et võimaldada komisjonil hinnata vahe-
eesmärkide saavutamisel tehtud 
edusamme. Kui liikmesriik suudab 
tõendada, et peatamise põhjustanud 
puudujääki on eelarveaastal vähendatud 
nii, et see on väiksem kui 25 %, peatatud 
maksed hüvitatakse.
Kui olukorda ei ole pärast peatamist 
kuuenda kuu lõpuks parandatud, võib 
komisjon vastu võtta rakendusakti, 
millega vähendatakse lõplikult asjaomase 
liikmesriigi puhul kinnipeetud summat. 
Lõplikult vähendatud summad jaotatakse 
ümber liikmesriikidele, et premeerida 
rahuldavat tulemuslikkust, millele on 
osutatud artiklis 39a.

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 100 vastu delegeeritud õigusakte, 
et täiendada käesolevat määrust 
eeskirjadega maksete peatamise määra ja 
kestuse kohta ning kõnealuste maksete 
tagasimaksmise või vähendamise 
tingimuse kohta seoses mitmeaastase 
tulemuslikkuse seirega.

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 100 vastu delegeeritud õigusakte, 
et täiendada käesolevat määrust reeglitega 
maksete peatamise määra ja kestuse kohta 
ning kõnealuste maksete tagasimaksmise 
või vähendamise tingimuse kohta seoses 
mitmeaastase tulemuslikkuse 
läbivaatamisega.

86. 3.

Lõigetes 1 ja 2 osutatud rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 101 lõikes 
2 osutatud nõuandemenetlusega.

Lõigetes 1 ja 2 osutatud rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 101 lõikes 
2 osutatud nõuandemenetlusega.

Enne kõnealuste rakendusaktide 
vastuvõtmist teatab komisjon oma 
kavatsusest asjaomasele liikmesriigile ja 
palub tal vastata ajavahemiku jooksul, mis 
ei tohi olla lühem kui 30 päeva.

Enne kõnealuste rakendusaktide 
vastuvõtmist teatab komisjon oma 
kavatsusest asjaomasele liikmesriigile ja 
palub tal vastata ajavahemiku jooksul, mis 
ei tohi olla lühem kui 30 päeva.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/279

Muudatusettepanek 279
Anne Sander
fraktsiooni PPE nimel
Pina Picierno
fraktsiooni S&D nimel
Krzysztof Jurgiel
fraktsiooni ECR nimel

Raport A8-0199/2019
Ulrike Müller
Ühine põllumajanduspoliitika: rahastamine, haldamine ja seire 
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 39b
Mitmeaastase tulemuslikkuse 

läbivaatamisega seotud maksete 
vähendamisest tingitud vahendite 

ümberjaotamine
1. Vahendid, mis on saadud artikli 39 
lõike 3 kohastest vähendustest, 
paigutatakse tulemusreservi ja neid 
kasutatakse niisuguste liikmesriikide 
premeerimiseks, kus määruse (EL) .../... 
[ÜPP strateegiakava määrus] artikli 6 
lõikes 1 osutatud ja nende ÜPP 
strateegiakavas lisaks täpsustatud 
erieesmärkidega seotud tulemuslikkus on 
olnud rahuldav.
2. Niisugused vahendid võib eraldada 
liikmesriikidele ÜPP strateegiakava lõpus, 
et premeerida rahuldavat tulemuslikkust, 
eeldusel et asjaomane liikmesriik on 
täitnud käesoleva artikli lõikes 3 
sätestatud tingimuse.
3. Viimase mitmeaastase tulemuslikkuse 
läbivaatamise alusel eraldatakse vahendid 
üksnes liikmesriikidele, kes on 
saavutanud ÜPP strateegiakava määruse 
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artikli 6 lõikes 1 ja nende ÜPP 
strateegiakavades sätestatud 
erieesmärkide suhtes kohaldatavate 
tulemusnäitajate sihtväärtuse vähemalt 
90 % ulatuses.
Komisjon võtab kahe kuu jooksul pärast 
määruse (EL) .../... [ÜPP strateegiakava 
määrus] artikli 121 lõikes 2 osutatud 
kõikide liikmesriikide viimase 
tulemusaruande saamist, ilma et 
kohaldataks artiklis 101 osutatud 
komiteemenetlust, vastu rakendusakti, et 
otsustada iga liikmesriigi puhul, kas selle 
ÜPP strateegiakavaga on saavutatud 
käesoleva artikli lõikes 3 osutatud 
sihtväärtused.
4. Kui lõikes 3 osutatud sihtväärtused on 
saavutatud, arvutab komisjon samas 
lõikes osutatud otsuse alusel asjaomasele 
liikmesriigile või asjaomastele 
liikmesriikidele antava summa, mis 
loetaks lõplikult eraldatuks eelarveaastal, 
mis järgneb ÜPP strateegiakavade 
sulgemisele. Vahendite eraldamisel võib 
komisjon arvesse võtta vääramatu jõu 
juhtusid ja tõsiseid sotsiaal-majanduslikke 
kriise, mis takistasid asjakohaste vahe-
eesmärkide saavutamist.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/280

Muudatusettepanek 280
Anne Sander
fraktsiooni PPE nimel
Pina Picierno
fraktsiooni S&D nimel
Krzysztof Jurgiel
fraktsiooni ECR nimel

Raport A8-0199/2019
Ulrike Müller
Ühine põllumajanduspoliitika: rahastamine, haldamine ja seire 
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

51 Iga-aastane 
raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja 
heakskiitmise menetlus

51 Iga-aastane 
raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja 
heakskiitmise menetlus

114. 1.

Enne kõnealusele eelarveaastale järgneva 
aasta 31. maid võtab komisjon artikli 8 
lõike 3 punktide a ja c kohaselt edastatud 
teabe alusel rakendusaktidega vastu otsuse 
akrediteeritud makseasutuste 
raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja 
heakskiitmise kohta seoses artikli 5 lõikes 
2 ja artiklis 6 osutatud kuludega.

Enne kõnealusele eelarveaastale järgneva 
aasta 31. maid võtab komisjon artikli 8 
lõike 3 punktide a, b ja c kohaselt edastatud 
teabe alusel rakendusaktidega vastu otsuse 
akrediteeritud makseasutuste 
raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja 
heakskiitmise kohta seoses artikli 5 lõikes 
2 ja artiklis 6 osutatud kuludega.

Kõnealused rakendusaktid hõlmavad 
esitatud raamatupidamise aastaaruannete 
täielikkust, täpsust ja tõesust ja nad ei piira 
artiklite 52 ja 53 kohaselt edaspidi 
vastuvõetavate rakendusaktide 
kohaldamist.

Kõnealused rakendusaktid hõlmavad 
esitatud raamatupidamise aastaaruannete 
täielikkust, täpsust ja tõesust ja nad ei piira 
artikli 53 kohaselt edaspidi vastuvõetavate 
rakendusaktide kohaldamist.

Need rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 101 lõikes 2 osutatud 
nõuandemenetlusega.

Need rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 101 lõikes 2 osutatud 
nõuandemenetlusega.

115. 2.

Komisjon võtab vastu rakendusaktid, 
millega kehtestatakse lõikes 1 sätestatud 
raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja 

Komisjon võtab vastu rakendusaktid, 
millega kehtestatakse lõikes 1 sätestatud 
raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja 
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heakskiitmise eeskirjad seoses lõike 1 
teises lõigus osutatud rakendusaktide 
vastuvõtmise ja nende rakendamisega 
võetavate meetmetega, sealhulgas 
komisjoni ja liikmesriikide vahelise 
teabevahetusega ning tähtaegadega, millest 
tuleb kinni pidada.

heakskiitmise reeglid seoses lõike 1 teises 
lõigus osutatud rakendusaktide 
vastuvõtmise ja nende rakendamisega 
võetavate meetmetega, sealhulgas 
komisjoni ja liikmesriikide vahelise 
teabevahetusega ning tähtaegadega, millest 
tuleb kinni pidada.

Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 101 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 101 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en
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Muudatusettepanek 281
Anne Sander
fraktsiooni PPE nimel
Pina Picierno
fraktsiooni S&D nimel
Krzysztof Jurgiel
fraktsiooni ECR nimel

Raport A8-0199/2019
Ulrike Müller
Ühine põllumajanduspoliitika: rahastamine, haldamine ja seire 
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

53 Vastavuse kontroll 53 Vastavuse kontroll

121. 1.

Kui komisjon leiab, et artikli 5 lõikes 2 ja 
artiklis 6 osutatud kulud ei ole tehtud 
kooskõlas liidu õigusega, võtab komisjon 
vastu rakendusaktid, millega määratakse 
liidupoolsest rahastamisest väljajäetavad 
summad.

Kui komisjon leiab, et artikli 5 lõikes 2 ja 
artiklis 6 osutatud kulud ei ole tehtud 
kooskõlas liidu õigusega, võtab komisjon 
vastu rakendusaktid, millega määratakse 
liidupoolsest rahastamisest väljajäetavad 
summad.

Määruses (EL) .../... [ÜPP strateegiakava 
määrus] osutatud sekkumisliikide puhul 
kohaldatakse esimeses lõigus osutatud 
liidu rahastatavatest kuludest 
väljaarvamist üksnes liikmesriikide 
juhtimissüsteemides esinevate tõsiste 
puuduste korral.
Esimest lõiku ei kohaldata riiklikes ÜPP 
strateegiakavades ja liikmesriigi 
õigusnormides sätestatud üksikute 
toetusesaajate rahastamiskõlblikkuse 
tingimustele mittevastavuse juhtude 
suhtes.
Esimeses lõigus osutatud rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 101 lõikes 
2 osutatud nõuandemenetlusega.

Esimeses lõigus osutatud rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 101 lõikes 
2 osutatud nõuandemenetlusega.

122. Komisjon hindab väljajäetavaid 2. Komisjon hindab väljajäetavaid 
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summasid tuvastatud puuduste 
raskusastme alusel.

summasid tuvastatud mittevastavuse 
raskusastme alusel. Komisjon võtab 
nõuetekohaselt arvesse rikkumise laadi ja 
liidule tekkinud rahalist kahju. 
Väljajätmisel tugineb ta valesti makstud 
vahenditena tuvastatud summadele. Kui 
täpset summat ei ole mõistlikult võimalik 
välja arvutada, kasutatakse 
proportsionaalsel viisil kindlamääralisi 
finantskorrektsioone.

123. 3.

Enne lõikes 1 osutatud rakendusakti 
vastuvõtmist, edastatakse kirjalikult teave 
komisjoni järelduste ja liikmesriigi vastuste 
kohta, mille järel püüavad pooled jõuda 
kokkuleppele võetavate meetmete suhtes. 
Seejärel antakse liikmesriikidele võimalus 
tõendada, et rikkumise tegelik ulatus on 
komisjoni hinnatust väiksem.

Enne lõikes 1 osutatud rakendusakti 
vastuvõtmist, edastatakse kirjalikult teave 
komisjoni järelduste ja liikmesriigi vastuste 
kohta, mille järel püüavad pooled jõuda 
kokkuleppele võetavate meetmete suhtes. 
Seejärel antakse liikmesriikidele võimalus 
tõendada, et rikkumise tegelik ulatus on 
komisjoni hinnatust väiksem.

Kui kokkuleppele ei jõuta, võib liikmesriik 
taotleda menetluse alustamist mõlema 
poole seisukohtade kooskõlastamiseks 
nelja kuu jooksul. Menetluse tulemuste 
aruanne esitatakse komisjonile. Komisjon 
võtab aruande soovitusi arvesse enne 
rahastamisest keeldumise otsuse tegemist 
ja esitab põhjendused, kui ta otsustab 
kõnealuseid soovitusi mitte järgida.

Kui kokkuleppele ei jõuta, võib liikmesriik 
taotleda menetluse alustamist mõlema 
poole seisukohtade kooskõlastamiseks 
nelja kuu jooksul. Menetluse tulemuste 
aruanne esitatakse komisjonile. Komisjon 
võtab aruande soovitusi arvesse enne 
rahastamisest keeldumise otsuse tegemist 
ja esitab põhjendused, kui ta otsustab 
kõnealuseid soovitusi mitte järgida.

124. Rahastamisest ei saa keelduda, kui 
tegemist on:

4. Rahastamisest ei saa keelduda, kui 
tegemist on:

(q) artikli 5 lõikes 2 osutatud kuludega, 
mis kanti rohkem kui 24 kuud enne, kui 
komisjon teatas liikmesriigile kirjalikult 
oma järeldustest;

a) artikli 5 lõikes 2 osutatud kuludega, 
mis kanti rohkem kui 24 kuud enne, kui 
komisjon teatas liikmesriigile kirjalikult 
oma järeldustest;

(r) mitmeaastaste sekkumiste 
kuludega, mis kuuluvad artikli 5 lõike 2 
kohaldamisalasse või artiklis 6 osutatud 
maaelu arengu sekkumiste alla, ja mille 
puhul viimane kohustus vahendite saajale 
tekkis enam kui 24 kuud enne, kui 
komisjon teatas liikmesriigile kirjalikult 
oma järeldustest;

b) mitmeaastaste sekkumiste 
kuludega, mis kuuluvad artikli 5 lõike 2 
kohaldamisalasse või artiklis 6 osutatud 
maaelu arengu sekkumiste alla, ja mille 
puhul viimane kohustus vahendite saajale 
tekkis enam kui 24 kuud enne, kui 
komisjon teatas liikmesriigile kirjalikult 
oma järeldustest;

(s) artiklis 6 osutatud maaelu arengu 
sekkumiste kuludega (välja arvatud 
käesoleva lõike punktis b osutatud kulud), 
millega seoses teostas makseasutus makse 

c) artiklis 6 osutatud maaelu arengu 
sekkumiste kuludega (välja arvatud 
käesoleva lõike punktis b osutatud kulud), 
millega seoses teostas makseasutus makse 
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või olenevalt asjaoludest lõppmakse enam 
kui 24 kuud enne, kui komisjon teatas 
liikmesriigile kirjalikult oma järeldustest.

või olenevalt asjaoludest lõppmakse enam 
kui 24 kuud enne, kui komisjon teatas 
liikmesriigile kirjalikult oma järeldustest.

125. Lõiget 4 ei kohaldata järgmistel 
juhtudel:

5. Lõiget 4 ei kohaldata järgmistel 
juhtudel:

(t) liikmesriigi antud toetused, mille 
kohta komisjon on algatanud aluslepingu 
artikli 108 lõikes 2 sätestatud menetluse, 
või rikkumised, millele kohta komisjon on 
asjaomasele liikmesriigile esitanud 
põhjendatud arvamuse kooskõlas 
aluslepingu artikliga 258;

a) liikmesriigi antud toetused, mille 
kohta komisjon on algatanud aluslepingu 
artikli 108 lõikes 2 sätestatud menetluse, 
või rikkumised, millele kohta komisjon on 
asjaomasele liikmesriigile esitanud 
põhjendatud arvamuse kooskõlas 
aluslepingu artikliga 258;

(u) liikmesriik ei täida käesoleva 
määruse IV jaotise III peatükist tulenevaid 
kohustusi, tingimusel et komisjon teavitab 
kõnealust liikmesriiki kirjalikult 
asjaomaseid kulusid käsitleva kontrolli 
tulemustest 12 kuu jooksul pärast 
liikmesriigilt aruande saamist.

b) liikmesriik ei täida käesoleva 
määruse IV jaotise III peatükist tulenevaid 
kohustusi, tingimusel et komisjon teavitab 
kõnealust liikmesriiki kirjalikult 
asjaomaseid kulusid käsitleva kontrolli 
tulemustest 12 kuu jooksul pärast 
liikmesriigilt aruande saamist.

126. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 100 vastu delegeeritud 
õigusakte, et täiendada käesolevat määrust 
eeskirjadega finantskorrektsioonide 
kohaldamise kriteeriumide ja metoodika 
kohta.

6. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 100 vastu delegeeritud 
õigusakte, et täiendada käesolevat määrust 
reeglitega finantskorrektsioonide, 
sealhulgas lõikes 2 osutatud 
kindlamääraliste finantskorrektsioonide 
kohaldamise kriteeriumide ja metoodika 
kohta.

127. 7.

Komisjon võtab vastu rakendusaktid, 
millega kehtestatakse eeskirjad seoses 
lõikes 1 osutatud rakendusaktide 
vastuvõtmise ja nende rakendamisega 
võetavate meetmetega, sealhulgas 
komisjoni ja liikmesriikide vahelise 
teabevahetusega ning tähtaegadega, millest 
tuleb kinni pidada, ning lõikes 3 sätestatud 
lepitusmenetlusega, sealhulgas 
lepitusorgani asutamise, ülesannete, 
koosseisu ja töömeetoditega.

Komisjon võtab kooskõlas artikliga 100 
vastu delegeeritud õigusaktid, millega 
täiendatakse käesolevat määrust, 
kehtestades reeglid seoses meetmetega, 
mis tuleb võtta seoses lõikes 1 osutatud 
rakendusakti vastuvõtmise ja 
rakendamisega, sealhulgas komisjoni ja 
liikmesriikide vahelise teabevahetusega 
ning tähtaegadega, millest tuleb kinni 
pidada, ning lõikes 3 sätestatud 
lepitusmenetlusega, sealhulgas 
lepitusorgani asutamise, ülesannete, 
koosseisu ja töömeetoditega.

Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 101 lõikes 3 nimetatud 
kontrollimenetlusega.
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