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EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT 

vastu võetud esimesel lugemisel 16. aprillil 2014. aastal 

eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr .../2014, millega 

muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 seoses Euroopa tasandi erakondade 

rahastamisega 

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU, 

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 322, koostoimes Euroopa 

Aatomienergiaühenduse asutamislepinguga, eriti selle artikliga 106a, 

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut, 

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele, 

võttes arvesse kontrollikoja arvamust1, 

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt2 

                                                 
1 ELT C 4, 8.1.2014, lk 1. 
2  Euroopa Parlamendi 16. aprilli 2014. aasta seisukoht. 
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ning arvestades järgmist: 

(1) Euroopa tasandi erakondadel on liidusisese integratsiooni seisukohast oluline 

roll. 

(2) Euroopa Liidu lepingu artiklis 10 ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 12 

lõikes 2 on sätestatud, et Euroopa tasandi erakonnad aitavad kaasa 

euroopaliku poliitilise teadvuse kujundamisele ja liidu kodanike tahte 

väljendamisele.  

(3) Euroopa Parlament ja nõukogu võtsid 4. novembril 2003. aastal vastu 

määruse (EÜ) nr 2004/2003 Euroopa tasandi erakondi reguleerivate määruste 

ja erakondade rahastamise eeskirjade kohta1.  

                                                 
1  ELT L 297, 15.11.2003, lk 1. 
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(4) Euroopa Parlament on 6. aprilli 2011. aasta resolutsioonis Euroopa tasandi 

erakondi reguleerivaid määrusi ja erakondade rahastamise eeskirju käsitleva 

määruse (EÜ) nr 2004/2003 kohaldamise kohta1 soovitanud teha Euroopa 

tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste rahastamises 

mitmeid muudatusi, võttes arvesse saadud kogemusi. 

(5) Euroopa Parlament ja nõukogu võtsid ... vastu määruse (EL) nr …/20142, 

millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2004/2003 ning sätestatakse 

uued eeskirjad, mis käsitlevad muu hulgas Euroopa tasandi erakondade ja 

poliitiliste sihtasutuste rahastamist, eelkõige rahastamistingimusi, rahaliste 

vahendite eraldamist ja jaotamist, annetusi ja toetusi, Euroopa Parlamendi 

valimiste kampaaniate rahastamist, hüvitatavaid kulusid, rahastamiskeeldu, 

raamatupidamisarvestust, aruandlust ja auditit, rakendamist ja kontrolli, 

karistusi, Euroopa tasandi erakondade ja sihtasutuste ametit, Euroopa 

Parlamendi eelarvevahendite käsutajat ja liikmesriikidevahelist koostööd 

ning läbipaistvust.  

                                                 
1  ELT C 296 E, 2.10.2012, lk 46. 
2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu ... määrus (EL) nr …/2014, mis käsitleb Euroopa 

tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ning 
rahastamist (ELT L ...). 

  Väljaannete talitus, palun lisada dokumendis 2012/0237(COD), PE-CONS 62/14, 
sisalduva määruse vastuvõtmise kuupäev ja number ning täiendada joonealust märkust. 
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(6) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL, Euratom) nr 966/20121 

(edaspidi „finantsmäärus”) peaks sisaldama määruses (EL) nr .../2014 ette 

nähtud õigusnorme, mis käsitlevad liidu üldeelarvest antavaid rahalisi toetusi 

Euroopa tasandi erakondadele. Need õigusnormid peaksid võimaldama 

Euroopa tasandi erakondadele nende rahaliste toetuste kasutamiseks 

ettenähtud tähtaegade puhul suuremal määral paindlikkust, mida nõuab nende 

tegevuse laad. 

(7) Finantsmääruse artikli 125 lõikes 6 sätestatud tegevustoetuste kaudu Euroopa 

tasandi erakondadele rahalise toetuse eraldamise süsteem, eelkõige iga-

aastase tööprogrammi ▌esitamise kohustus, mis liikmesriikide õiguses 

puudub, ei sobi kokku nende vajadustega. Seepärast tuleks Euroopa tasandi 

erakondadele anda eriomast rahalist toetust, mis oleks kooskõlas Euroopa 

tasandi erakondadele eriomaste vajadustega. Kuna Euroopa tasandi 

poliitiliste sihtasutuste suhtes kohaldatakse jätkuvalt toetusi käsitlevaid 

finantsmääruse sätteid, peaks olema nende suhtes võimalik kohaldada 

finantsmääruse artikli 125 lõikes 6 sätestatud piiratud osa tulude 

ülekandmist tingimusel, et see kasutatakse ära kolme kuu jooksul.  

                                                 
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL, Euratom) nr 

966/2012, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning 
millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (ELT L 
298, 26.10.2012, lk 1). 

  Väljaannete talitus: palun sisestada dokumendis 2012/0237(COD), PE-CONS 62/14, 
sisalduv määruse number. 
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(8) Kuigi rahalist toetust antakse ilma iga-aastase tööprogrammi ▌esitamist 

nõudmata, peaksid Euroopa tasandi erakonnad liidu rahaliste vahendite 

otstarbekat kasutamist tagantjärele põhjendama. Eelkõige peaks vastutav 

eelarvevahendite käsutaja kontrollima, kas rahalisi vahendeid on kasutatud 

selleks, et tasuda toetustaotluste esitamise kutses nimetatud hüvitatavate 

kulude eest käesolevas määruses sätestatud tähtaja jooksul. Euroopa tasandi 

erakondadele antavad rahalised toetused tuleks ära kasutada nende eraldamise 

aastale järgneva ▌eelarveaasta jooksul, pärast mida peaks vastutav 

eelarvevahendite käsutaja kasutamata rahalised vahendid sisse nõudma.  

(9) Euroopa tasandi erakondade tegevuskulude rahastamiseks eraldatud liidu 

rahalisi vahendeid ei tohiks kasutada muudel kui määruses (EL) nr …/2014 

sätestatud eesmärkidel, eelkõige mitte selleks, et rahastada otse või kaudselt 

muid isikuid, nagu liikmesriikide erakonnad. Euroopa tasandi erakonnad 

peaksid kasutama saadud rahalisi toetusi selleks, et tasuda teatava protsendi 

jooksvate ja tulevaste kulude eest, mitte selliste kulude või võlgnevuste eest, 

mis on tekkinud enne toetustaotluste esitamist. 

                                                 
  Väljaannete talitus, palun lisada dokumendis 2012/0237 (COD) sisalduva määruse 

number. 
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(10) Samuti tuleks rahaliste toetuste andmist lihtsustada ja kohandada seda 

Euroopa tasandi erakondade eripärale, pidades silmas valikukriteeriumide 

puudumist, milleks on eelkõige üldreeglina ühekordse täissummas eelmakse 

tegemine ja võimalus kasutada ühekordseid makseid, kindlamääralisi makseid 

või ühikuhindade alusel rahastamist. 

(11) Liidu üldeelarvest antavat rahalist toetust tuleks peatada, vähendada või selle 

andmine lõpetada, kui Euroopa tasandi erakonnad rikuvad määruses (EL) nr 

…/2014 sätestatud kohustusi. 

(12) Karistusi, mis põhinevad nii finantsmäärusel kui ka määrusel (EL) nr 

…/2014+ ▌, tuleks mõista ühetaoliselt, pidades kinni non bis in idem 

põhimõttest. Kooskõlas määrusega (EL) nr …/2014+ ei kohaldata 

finantsmääruses sätestatud haldus- ja/või rahalisi karistusi olukorras, kus on 

juba mõistetud karistus määruse (EL) nr …/2014+ alusel.  

(13) Seetõttu tuleks finantsmäärust vastavalt muuta, 

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE: 

                                                 
  Väljaannete talitus, palun lisada dokumendis 2012/0237 (COD) sisalduva määruse 

number. 
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Artikkel 1 

Määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 muudetakse järgmiselt.  

1) Artikli 121 lõikele 2 lisatakse järgmine punkt: 

„j) teise osa VIII jaotises osutatud rahalised toetused Euroopa tasandi 

erakondadele.” 

2) Artiklit 125 muudetakse järgmiselt: 

a) lõike 3 teine lõik jäetakse välja; 

b) lõige 6 asendatakse järgmisega: 
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„6. Kui Euroopa tasandi poliitilise sihtasutuse (Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määruse (EL) nr …/2014*+ tähenduses) tulud ületavad kulusid 

sellise eelarveaasta lõpuks, mille jooksul erakond on saanud 

tegevustoetust, võib erandina käesoleva artikli lõikes 4 sätestatud kasumi 

taotlemist keelavast põhimõttest teatava osa kõnealusest tulude ja kulude 

vahest, mis ei ületa 25 % selle eelarveaasta kogutuludest, üle kanda 

järgmisse eelarveaastasse tingimusel, et see kasutatakse ära enne 

järgmise eelarveaasta esimese kvartali lõppu. 

___________________________ 

* Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/2014, mis käsitleb 

Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste 

põhikirja ning rahastamist (ELT L ...).” 

                                                 
  Väljaannete talitus, palun lisada dokumendis 2012/0237 (COD) sisalduva määruse 

kuupäev, number ja ELT avaldamisviide. 
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3) Teise osasse lisatakse järgmine jaotis: 

„VIII JAOTIS 

EUROOPA TASANDI ERAKONDADELE ANTAV RAHALINE TOETUS 

Artikkel 204a  

Üldsätted 

1. Käesoleva määruse kohaldamisel käsitatakse Euroopa tasandi erakonnana 

isikuid, mis on sellisena ▌registreeritud kooskõlas määrusega (EL) nr …./2014. 

2. Euroopa tasandi erakondadele võib anda eelarvest otsest rahalist toetust, võttes 

arvesse nende panust euroopaliku poliitilise teadvuse kujundamisse ja liidu 

kodanike poliitilise tahte väljendamisse kooskõlas määrusega (EL) nr .../2014+.  

                                                 
  Väljaannete talitus, palun lisada dokumendis 2012/0237 (COD) sisalduva määruse 

number. 
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Artikkel 204b 

Põhimõtted 

1. Rahalisi toetusi kasutatakse üksnes selleks, et hüvitada määruse (EL) nr 

…/2014 artikli 17 lõikes 4 sätestatud protsent Euroopa tasandi erakondade 

tegevuskuludest, mis on otseselt seotud kõnealuste erakondade eesmärkidega, 

nagu on täpsustatud nimetatud määruse artikli 17 lõikes 5 ja artiklis 21.  

2. Rahalisi toetusi võib kasutada kulude hüvitamiseks, mis on seotud Euroopa 

tasandi erakondade poolt sõlmitud lepingutega, eeldusel et lepingute 

sõlmimisel ei esinenud huvide konflikti. 

3. Rahalisi toetusi ei kasutata selleks, et anda Euroopa tasandi erakonna ühelegi 

liikmele või töötajale otseselt või kaudselt rahalist või mitterahalist isiklikku 

kasu. Rahalisi toetusi ei kasutata selleks, et otseselt või kaudselt rahastada 

kolmandate isikute, eelkõige liikmesriikide erakondade või Euroopa või 

liikmesriigi tasandi poliitiliste sihtasutuste tegevust toetuste, annetuste, laenude 

või muu samalaadse kokkuleppe vormis. Rahalisi toetusi ei kasutata määruse 

(EL) nr …/2014+ artikliga 22 välistatud eesmärkidel. 

                                                 
  Väljaannete talitus, palun lisada dokumendis 2012/0237 (COD) sisalduva määruse 

number. 
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4. Rahaliste toetuste suhtes kohaldatakse läbipaistvuse ja võrdse kohtlemise 

põhimõtet kooskõlas määruses (EL) nr …/2014 sätestatud kriteeriumidega. 

5. Rahalisi toetusi annab Euroopa Parlament igal aastal ja need avaldatakse 

kooskõlas käesoleva määruse artikli 35 lõikega 2 ja määruse (EL) nr …/2014+ 

artikli 32 lõikega 1. 

6. Rahalist toetust saavad Euroopa tasandi erakonnad ei saa eelarvest ▌muid 

vahendeid ei otseselt ega kaudselt. Eelkõige tuleb keelata Euroopa Parlamendi 

fraktsioonide eelarvest tehtavad annetused. Mitte ühelgi juhul ei või ühtki 

kuluartiklit eelarvest rahastada kaks korda. 

Artikkel 204c 

Eelarveaspektid 

Rahalisi toetusi makstakse Euroopa Parlamendi eelarvejaost. Assigneeringud, mis on 

ette nähtud määruse (EL) nr .../2014+ artiklis 23 osutatud sõltumatutele välistele 

auditeerimisasutustele või ekspertidele, tuleb kanda otse Euroopa Parlamendi 

eelarvesse. 

                                                 
  Väljaannete talitus, palun lisada dokumendis 2012/0237 (COD) sisalduva määruse 

number. 
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Artikkel 204d 

Toetustaotluste esitamise kutse 

1. Rahalisi toetusi antakse toetustaotluste esitamise kutse alusel, mis avaldatakse 

igal aastal vähemalt Euroopa Parlamendi veebisaidil. 

2. Euroopa tasandi erakonnale võib anda üksnes ühe rahalise toetuse aastas. 

3. Euroopa tasandi erakond võib rahalist toetust saada üksnes juhul, kui ta taotleb 

rahastamist toetustaotluste esitamise kutses sätestatud tingimustel. 

4. Toetustaotluste esitamise kutses määratakse kindlaks rahastamiskõlblikkuse 

kriteeriumid, mida taotleja peab täitma, ja menetlusest kõrvalejätmise 

kriteeriumid. 

5. Toetustaotluste esitamise kutses määratakse kindlaks vähemalt rahalise toetusega 

hüvitatavate kulude laad. 

6. Toetustaotluste esitamise kutses nõutakse hinnangulist eelarvet. 



 

13 

Artikkel 204e 

Rahaliste toetuste andmise menetlus 

1. Toetustaotlused esitatakse vastavalt nõuetele tähtajaks kirjalikult, sealhulgas, kui 

see on asjakohane, turvalisel viisil elektrooniliselt. 

2. Rahalisi toetusi ei anta taotlejatele, kes on rahalise toetuste andmise menetluse 

ajal mõnes artikli 106 lõikes 1, artiklis 107 ja artikli 109 lõike 1 punktis a 

osutatud olukorras ja kes on kantud artiklis 108 osutatud menetlusest 

kõrvalejätmise juhtumeid sisaldavasse keskandmebaasi. 

3. Taotlejatelt nõutakse selle tõendamist, et nad ei ole üheski lõikes 2 osutatud 

olukorras.  

4. Rahalisi toetusi antakse toetustaotluste esitamise kutses täpsustatud rahalise 

toetuse lepingu sõlmimisega või rahalise toetuse andmise otsusega. 
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5. Vastutavat eelarvevahendite käsutajat võib toetustaotluse hindamisel ja rahalise 

toetuse lepingu sõlmimisel või rahalise toetuse andmise otsuse tegemisel 

abistada asjaomane komisjon. Vastutav eelarvevahendite käsutaja täpsustab, 

võttes nõuetekohaselt arvesse läbipaistvuse ja võrdse kohtlemise põhimõtteid, 

sellise komisjoni koosseisu, ametisse nimetamise ja toimimise eeskirjad ja 

eeskirjad huvide konflikti välistamiseks.  

Artikkel 204f 

Hindamismenetlus  

1. Toetustaotlused valitakse määruses (EL) nr …/2014 sätestatud rahalise toetuse 

andmise kriteeriumide alusel välja selliste toetustaotluste hulgast, mis vastavad 

rahastamiskõlblikkuse kriteeriumidele ja mida ei ole menetlusest kõrvalejätmise 

kriteeriumide alusel menetlusest kõrvale jäetud. 

2. Rahastamiskõlblikkuse kriteeriumides määratakse kindlaks tingimused, mida 

taotleja peab täitma, et saada määruses (EL) nr …/2014+ sätestatud õigusnormide 

kohaselt rahalist toetust.  

                                                 
  Väljaannete talitus, palun lisada dokumendis 2012/0237 (COD) sisalduva määruse 

number. 
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3. Toetustaotluste eest vastutava eelarvevahendite käsutaja otsuses märgitakse 

vähemalt järgnev: 

a) rahalise toetuse ese ja kogusumma; 

b) valitud taotlejate nimed ja heakskiidetud summad; 

c) kõikide tagasilükatud taotlejate nimed ning tagasilükkamise põhjused. 

4. Vastutav eelarvevahendite käsutaja teatab taotlejale tema toetustaotluse kohta 

tehtud otsusest kirjalikult. Kui rahastamistaotlus lükatakse tagasi või taotletavat 

summat ei anta või ei anta osaliselt, põhjendab vastutav eelarvevahendite 

käsutaja rahastamistaotluse rahuldamata jätmist või taotletud summa andmata 

jätmist, tuginedes seejuures eeskätt lõigetes 1 ja 2 osutatud 

rahastamiskõlblikkuse ja rahalise toetuse andmise kriteeriumidele. Kui 

rahastamistaotlus jäetakse rahuldamata, teavitab vastutav eelarvevahendite 

käsutaja taotlejat kõigist võimalikest kättesaadavatest haldusõiguslikest ja/või 

kohtulikest õiguskaitsevahenditest, nagu on sätestatud käesoleva määruse 

artiklis 97. 
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Artikkel 204g 

Rahalise toetuse vorm 

1. Rahaline toetus võib olla järgmises vormis: 

a) teatava protsendi tegelikult kantud hüvitatavate kulude hüvitamine; 

b) hüvitamine ühikuhindade alusel; 

c) ühekordne makse; 

d) kindlamääraline makse; 

e) punktides a–d nimetatud vormide kombinatsioon. 

2. Hüvitada võib üksnes kulusid, mis vastavad toetustaotluste esitamise kutses 

kindlaksmääratud kriteeriumidele ja mida ei ole kantud enne toetustaotluste 

esitamise kuupäeva. 
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Artikkel 204h 

Rahalise toetuse andmise eeskirjad 

1. Ühikuhindu kasutatakse kõigi summana ühiku kohta eelnevalt selgelt kindlaks 

määratud hüvitatavate kulude või nende teatavate kindlate kategooriate puhul. 

2. Ühekordset makset kasutatakse üldiselt teatavate kulude puhul, mis on vajalikud 

Euroopa tasandi erakonna mõneks konkreetseks tegevuseks. Ühekordset makset 

kasutatakse ainult koos muude rahalise toetuse vormidega. 

3. Kindlamääralist makset kasutatakse protsendimäära kohaldades eelnevalt selgelt 

kindlaks määratud teatavate kindlate hüvitatavate kulude kategooriate puhul. 
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4. Ühekordse makse, kindlamääralise makse ja ühikuhindade kasutamisel 

määratakse need kindlaks toetustaotluste esitamise kutses ning, kui see on 

kohaldatav, koos vastava summa ja määraga. Toetustaotluse esitamise kutses 

kirjeldatakse samuti ühekordse makse, kindlamääralise makse või 

ühikuhindade kindlaksmääramise meetodeid, mis põhinevad objektiivsetel 

andmetel, nagu Euroopa tasandi erakondi käsitlevad statistilised andmed, 

varasemad tõendatud või auditeeritavad andmed või nende tavapärased 

kuluarvestustavad. Rahalise toetuse leping või rahalise toetuse andmise otsus 

sisaldab sätteid, mis võimaldavad kontrollida, et ühekordse või kindlamääralise 

makse tegemise või ühikuhindade kasutamise tingimused on täidetud. 

Artikkel 204i 

Eelmakse 

Rahaline toetus makstakse täies ulatuses välja ühekordse eelmaksena, välja arvatud kui 

vastutav eelarvevahendite käsutaja otsustab nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel 

teisiti. 
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Artikkel 204j 

Tagatised 

Kui vastutav eelarvevahendite käsutaja peab seda asjakohaseks ja proportsionaalseks, 

võib ta juhtumipõhiselt, tuginedes riskianalüüsile, nõuda, et Euroopa tasandi erakond 

esitaks eelmaksetega seotud finantsriskide piiramiseks eelneva tagatise, kuid seda 

üksnes juhul, kui riskianalüüsi kohaselt on Euroopa tasandi erakonnal vahetu oht 

sattuda mõnda artikli 106 lõike 1 punktides a ja d kirjeldatud olukorda või kui 

määruse (EL) nr …/2014 artikli 6 alusel asutatud Euroopa tasandi erakondade ja 

sihtasutuste ameti (edaspidi „amet”) otsusest on Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule nimetatud määruse artikli 10 lõike 4 kohaselt teatatud. 

Käesoleva määruse artiklit 134, mis käsitleb toetuste puhul esitatavat 

eelmaksetagatist, kohaldatakse mutatis mutandis tagatiste suhtes, mida võidakse nõuda 

käesoleva artikli esimeses lõikes ettenähtud juhtudel Euroopa tasandi erakondadele 

tehtud eelmaksete korral.  

                                                 
  Väljaannete talitus, palun lisada dokumendis 2012/0237 (COD) sisalduva määruse 

number. 
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Artikkel 204k 

Rahaliste toetuste kasutamine 

1. Rahalisi toetusi kasutatakse kooskõlas artikliga 204b. 

2. Asjaomase rahalise toetusega hõlmatud eelarveaastal (aasta n) kasutamata 

rahalise toetuse osa kasutatakse 31. detsembriks aastal n+1 kantud hüvitatavate 

kulude katmiseks. Järelejääv osa rahalisest toetusest, mida ei ole kõnealuse 

tähtaja jooksul ära kasutatud, nõutakse sisse kooskõlas esimese osa IV jaotise 5. 

peatükiga. 

3. Euroopa tasandi erakonnad peavad kinni määruse (EL) nr .../2014 artikli 17 

lõikes 4 sätestatud maksimaalsest kaasrahastamise määrast. Eelmise ▌aasta 

rahaliste toetuste kasutamata jäänud summasid ei või kasutada selle osa 

rahastamiseks, mida Euroopa tasandi erakonnad peavad rahastama 

omavahenditest. Kolmandate isikute rahalist toetust ühisürituste 

korraldamiseks ei käsitleta Euroopa tasandi erakonna omavahenditena. 

                                                 
  Väljaannete talitus, palun lisada dokumendis 2012/0237 (COD) sisalduva määruse 

number. 



 

21 

4. Euroopa tasandi erakonnad kasutavad kõigepealt ära selle osa rahalisest 

toetusest, mida ei ole ära kasutatud rahalise toetusega hõlmatud eelarveaasta 

jooksul, ja hakkavad alles seejärel kasutama pärast seda aastat antud rahalisi 

toetusi. 

5. Eelmaksetelt kogunenud intresse käsitatakse rahalise toetuse osana. 

Artikkel 204l 

Rahalise toetuse kasutamist käsitlev aruanne 

1. Euroopa tasandi erakonnad esitavad kooskõlas määruse (EL) nr …/2014 

artikliga 23 rahalise toetuse kasutamise aastaaruande ja oma raamatupidamise 

aastaaruande vastutavale eelarvevahendite käsutajale heakskiitmiseks.  

2. Vastutav eelarvevahendite käsutaja koostab käesoleva määruse artikli 66 lõikes 

9 osutatud iga-aastase tegevusaruande käesoleva artikli lõikes 1 osutatud rahalise 

toetuse kasutamise aastaaruande ja raamatupidamise aastaaruande alusel. 

Tegevusaruande koostamisel võib kasutada ka muid tõendavaid dokumente.  

                                                 
  Väljaannete talitus, palun lisada dokumendis 2012/0237 (COD) sisalduva määruse 

number. 
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Artikkel 204m 

Lõppmakse tegemine 

1. Rahalise toetuse summa ei ole lõplik enne, kui vastutav eelarvevahendite 

käsutaja on artikli 204l lõikes 1 osutatud rahalise toetuse kasutamise 

aastaaruande ja raamatupidamise aastaaruande heaks kiitnud. Rahalise toetuse 

kasutamise aastaaruande ja raamatupidamise aastaaruande heakskiitmine ei piira 

hilisemat ametipoolsete kontrollide tegemist.  

2. Eelmakse kasutamata osa ei ole lõplik enne, kui Euroopa tasandi erakond on 

selle ära kasutanud, et katta hüvitatavad kulud, mis vastavad toetustaotluste 

esitamise kutses kindlaksmääratud kriteeriumidele.  

3. Kui Euroopa tasandi erakond ei täida rahalise toetuse kasutamisega seotud 

kohustusi, peatatakse või lõpetatakse rahalise toetuse andmine või vähendatakse 

rahalise toetuse summat pärast seda, kui Euroopa tasandi erakonnale on antud 

võimalus esitada oma seisukohad. 
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4. Vastutav eelarvevahendite käsutaja kontrollib enne lõppmakse tegemist, et 

Euroopa tasandi erakond on endiselt registreeritud määruse (EL) nr .../2014 

artiklis 7 osutatud registris ning selle suhtes ei ole alates toetustaotluse esitamise 

kuupäevast kuni rahalise toetusega hõlmatud eelarveaasta lõpuni kohaldatud 

mõnd kõnealuse määruse artikliga 27 ettenähtud karistust. 

5. Kui Euroopa tasandi erakond ei ole enam registreeritud määruse (EL) nr .../2014+ 

artiklis 7 osutatud registris või kui selle suhtes on kohaldatud mõnd kõnealuse 

määruse artikliga 27 ettenähtud karistust, võib vastutav eelarvevahendite 

käsutaja rahalise toetuse maksmise peatada või lõpetada või rahalise toetuse 

summat vähendada ja nõuda rahalise toetuse lepingu või rahalise toetuse 

andmise otsuse alusel põhjendamatult makstud summad sisse proportsionaalselt 

vigade, õigusnormide rikkumise, kelmuste ja pettuste või rahalise toetuse 

kasutamisega seotud muu kohustuse rikkumise raskusastmega pärast seda, kui 

asjaomasele Euroopa tasandi erakonnale on antud võimalus esitada oma 

seisukohad. 

                                                 
  Väljaannete talitus, palun lisada dokumendis 2012/0237 (COD) sisalduva määruse 

number. 
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Artikkel 204n 

Kontroll ja karistused 

1. Iga rahalise toetuse lepinguga või rahalise toetuse andmise otsusega nähakse 

selgesõnaliselt ette Euroopa Parlamendi, Euroopa Pettustevastase Ameti ja 

kontrollikoja õigus kontrollida kõikide liidu rahalisi vahendeid saanud Euroopa 

tasandi erakondade, töövõtjate ja alltöövõtjate dokumente ning teha kohapealseid 

kontrolle. 

2. Vastutav eelarvevahendite käsutaja võib taotlejatele määrata tõhusaid, 

proportsionaalseid ja hoiatavaid haldus- ja rahalisi karistusi kooskõlas käesoleva 

määruse artikliga 109 ja määruse (EL) nr .../2014 artikliga 27 ▌.  

3. Lõikes 2 osutatud karistusi võib määrata ka Euroopa tasandi erakondadele, kes 

on toetustaotluse esitamisel või pärast rahalise toetuse saamist vastutava 

eelarvevahendite käsutaja nõutavate andmetena esitanud valeandmeid või on 

andmed esitamata jätnud. 

                                                 
  Väljaannete talitus, palun lisada dokumendis 2012/0237 (COD) sisalduva määruse 

number. 
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Artikkel 204o 

Andmete säilitamine 

1. Euroopa tasandi erakonnad säilitavad kõiki andmeid ja tõendavaid dokumente 

ning muid rahalise toetuse seisukohast olulisi andmeid viis aastat pärast artikli 

204l lõikes 1 osutatud rahalise toetuse kasutamise aastaaruande ja 

raamatupidamise aastaaruande esitamist.  

2. Rahalise toetuse kasutamisega seotud auditite, apellatsioonkaebuste, 

kohtuvaidluste ja nõuete lahendamisega seonduvaid andmeid säilitatakse selliste 

auditite, apellatsioonkaebuste, kohtuvaidluste või nõuete lahendamise lõpuni. 

Artikkel 204p 

Sõltumatute väliste auditeerimisasutuste või ekspertide valimine 

Määruse (EL) nr …/2014 artiklis 23 osutatud sõltumatud välised 

auditeerimisasutused või eksperdid valitakse avaliku hankemenetluse teel. Nende 

lepingu kehtivusaeg ei tohi olla pikem kui viis aastat. Pärast kaht järjestikust 

ametiaega loetakse, et neil on huvide konflikt, mis võib auditeerimist negatiivselt 

mõjutada.” 

                                                 
  Väljaannete talitus, palun lisada dokumendis 2012/0237 (COD) sisalduva määruse 

number. 
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Artikkel 2 

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu 

Teatajas. 

Määrust kohaldatakse 1. jaanuarist 2017. Määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artikli 125 lõike 

3 teist lõiku ja artikli 125 lõiget 6 kohaldatakse enne käesoleva määruse artikliga 1 tehtud 

muudatusi kehtinud versioonis jätkuvalt selliste toimingute ja kohustuste suhtes, mis on seotud 

Euroopa tasandi erakondade rahastamisega kuni 31. detsembrini 2017. 

 

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides. 

...,  

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel 

president eesistuja 

 

___________________ 

 


