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EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS NR 1349/2008/EÜ,
16. detsember 2008,
millega muudetakse otsust nr 1719/2006/EÜ, millega kehtestatakse programm „Aktiivsed noored”
perioodiks 2007–2013
(EMPs kohaldatav tekst)
EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

(4)

Samal ajal on enamasti tegemist valikuotsustega, mis on
seotud väikeste toetussummadega ega eelda poliitiliselt
tundlike otsuste tegemist.

(5)

Kõnealuste menetlusnõuete järgimine pikendab taotleja
tele toetuste eraldamist 2–3 kuu võrra. Menetlusnõuded
põhjustavad arvukalt viivitusi taotlejatele, panevad
programmi haldamiseks loodud struktuuridele ebapro
portsionaalselt suure koormuse, kuid ei loo toetuse
olemust silmas pidades mingit lisaväärtust.

(6)

Nõuandemenetlus on vaja asendada komisjoni kohustu
sega teavitada Euroopa Parlamenti ja liikmesriike viivita
mata otsuse nr 1719/2006/EÜ rakendamiseks ilma
komitee abita võetud kõikidest meetmetest, et valikuot
suseid saaks kiiremini ja tõhusamalt rakendada,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle
artikli 149 lõiget 4,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arva
must, (1)

pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras, (2)
ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

ning arvestades järgmist:
Artikkel 1
Otsust nr 1719/2006/EÜ muudetakse järgmiselt.
(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. novembri 2006.
aasta otsusega nr 1719/2006/EÜ (3) on loodud ajavahe
mikuks 2007–2013 programm „Aktiivsed noored”.
1) Artikli 9 lõige 3 jäetakse välja.

(2)

(3)

Otsuse nr 1719/2006/EÜ artikli 10 lõikega 2 on ette
nähtud, et programmi rakendamiseks vajalikud muud
meetmed, mida ei ole nimetatud lõikes 1, võetakse
vastu kõnealuse otsuse artikli 9 lõikes 3 osutatud nõuan
demenetluse korras, mis on kehtestatud nõukogu
28. juuni 1999. aasta otsusega 1999/468/EÜ, millega
kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise
menetlused. (4)

Otsuse nr 1719/2006/EÜ selline sõnastus tähendab, et
toetuste eraldamise otsuste puhul, millele selle otsuse
artikli 10 lõikes 1 ei osutata, kohaldatakse nõuandeme
netlust ja Euroopa Parlamendi kontrolliõigust.

(1) ELT C 224, 30.8.2008, lk 113.
(2) Euroopa Parlamendi 2. septembri 2008. aasta arvamus (Euroopa Liidu
Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 20. novembri 2008. aasta otsus.
(3) ELT L 327, 24.11.2006, lk 30.
(4) EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

2) Artikli 10 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.
Komisjon teavitab artiklis 9 osutatud komiteed ja
Euroopa Parlamenti kõigist muudest valikuotsustest, mille
ta on käesoleva otsuse rakendamiseks teinud, kahe tööpäeva
jooksul pärast kõnealuste otsuste vastuvõtmist. Selle teabe
hulka kuuluvad saadud taotluste kirjeldused ja analüüs,
hindamis- ja valikumenetluse kirjeldus ning nii toetuse
andmiseks esitatud projektide kui ka tagasilükatud projektide
nimekirjad.”

Artikkel 2
Hiljemalt 25. juunil 2010 esitab komisjon Euroopa Parlamendile
ja nõukogule aruande käesoleva otsuse mõju kohta.
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Artikkel 3
Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Strasbourg, 16. detsember 2008
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