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Punkt 179 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

179. peab kahetsusväärseks, et 
liikmesriikide juhtimis- ja 
kontrollisüsteemide vigased esmatasandi 
kontrollid olid jätkuvalt suurimaks vigade 
allikaks; on sügavalt mures asjaolu 
pärast, et liikmesriigid näivad olevat 
vähem hoolikad, kui tegemist on liidu, 
mitte nende endi riigieelarve vahendite 
kulutamisega, samas kui neil lasub tähtis 
vastutus liidu eelarve korrektse ja 
seadusliku täitmise eest, kui nad on 
vastutavad liidu vahendite haldamise eest; 
märgib, et konkreetseid süsteemseid 
puudusi ilmnes järgmiste kavade puhul: 
Poola, Hispaania (Castilla y Leon), 
Rumeenia, Portugal, Itaalia (Sitsiilia), 
Saksamaa (Bund), Saksamaa (Tüüringi), 
Tšehhi Vabariik ja Ungari; märgib, et 
komisjoni temaatilised auditid tõid välja 
puudusi ka Iirimaa (Human Investment 
Capital), Slovakkia (haridus) ja 
Hispaania (Comunidad Valenciana) 
rakenduskavade juhtimis- ja 
kontrollisüsteemides; 

179. võtab teadmiseks kontrollikoja 
tähelepanekud selle poliitikavaldkonna 
kulutuste korrektsust ohustavate peamiste 
riskide kohta, nagu riskid, mis tulenevad 
inimkapitali investeeringute 
mittemateriaalsest olemusest, tegevuste 
mitmekesisusest ning projekte ellu viivate 
(tihti väikese mastaabiga) partnerite 
suurest arvust; tunneb heameelt 
lihtsustatud kuluvõimaluste kasutamise 
üle, mis vähendavad toetusesaajate 
halduskoormust ning on liikmesriikide 
jaoks vähem veaohtlikud; palub 
komisjonil ergutada liikmesriike mitte 
kohaldama ESFi projektide suhtes 
rangemaid eeskirju kui riiklikest 
vahenditest rahastatavate projektide 
suhtes; 
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Alapealkiri enne punkti 235 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

Liidu humanitaar- ja arenguabi vahendite 
võimalik omastamine 

Liidu humanitaar- ja arenguabi vahendid 
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Punkt 235 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

235. võtab teadmiseks, et OLAF on 
koostanud aruande Alžeerias Tindoufis 
asuva Sahara pagulaslaagrile antud 
humanitaarabi kohta (OF 2003/526); 
kutsub komisjoni üles täpsustama, 
milliseid meetmeid on võetud selle 
aruande leidude alusel; märgib, et ÜRO 
Pagulaste Ülemvoliniku Ameti 
uurimisaruande1 kohaselt kujutab endast 
pagulaskogukonna registreerimata 
jätmine niivõrd pikaajalise perioodi 
jooksul (st peaaegu 30 aastat pärast nende 
saabumist) „ebanormaalset ja ainulaadset 
olukorda ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku 
Ameti ajaloos”; nõuab tungivalt, et 
komisjon tagaks, et OLAFi aruandega 
inkrimineeritud Alžeeria või Sahara 
päritolu üksikisikutelt võetaks juurdepääs 
liidu maksumaksjate rahastatavale abile; 
kutsub komisjoni üles hindama ümber ja 
kohandama liidu abi asjaomase 
rahvastikuosa tegelikele vajadustele ning 
tagama, et pagulaste huvisid ja vajadusi ei 
kahjustata, sest nad on kõige 
haavatavamad mis tahes võimaliku 
eeskirjade eiramise suhtes; 

235. tunneb heameelt järelevalve- ja 
kontrollimeetmete üle, mida komisjon on 
võtnud Alžeerias Tindoufis asuvates 
pagulaslaagrites abi kõrvalesuunamise 
suhtes OLAFi poolt teostatud uurimiste 
(aruanne OF/2003/0521) tagajärjel; 
tunneb sellega seoses heameelt ISPRA 
teostatud hinnangute üle, mille eesmärk 
oli teha kindlaks abisaajate realistlik arv; 
märgib, et toiduabi andmisel peab 
komisjon võtma arvesse ÜRO 
Julgeolekunõukogu tungivat üleskutset 
pakkuda toiduabi andmiseks 
lisarahastust1 ning Maailma 
Toiduprogrammi hoiatusi tõsiste 
puudujääkide kohta toiduabi andmises 
alates 2015. aasta juulist, ning jagab 
muret toiduga kindlustamatuse 
tagajärgede pärast piirkonna stabiilsuse 
jaoks; peab oluliseks mitte segada ülimalt 
politiseeritud küsimusi abi 
kõrvalesuunamise lahendatud juhtumiga, 
seades ohtu toiduabi andmise seda 
vajavatele inimestele, ning kutsub kõiki 
osalisi üles tegelema kõikide küsimustega 
otseselt ja teistest lahutatult; 
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1 S/2015/246, punkt 77. 

__________________  
1 ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti 
peainspektori büroo, uurimisaruanne 
INQ/04/005, Genf, 12. mai 2005. 
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Punkt 275 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

275. juhib tähelepanu asjaolule, et Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 1. oktoobril 2013. 
aastal jõustunud määrusega (EL, Euratom) 
nr 883/20131 tehakse OLAFile kohustuseks 
tagada järelevalvekomitee sekretariaadi 
sõltumatu toimimine (määruse (EL, 
Euratom) nr 883/2013 põhjendus 40); on 
praegusel hetkel teadmatuses, kas selle 
õigusliku kohustuse täitmiseks on võetud 
meetmeid; nõuab tungivalt, et komisjon 
võtaks viivitamata meetmeid olukorra 
parandamiseks; 

275. juhib tähelepanu asjaolule, et Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 1. oktoobril 2013. 
aastal jõustunud määrusega (EL, Euratom) 
nr 883/2013 tehakse OLAFile kohustuseks 
tagada järelevalvekomitee sekretariaadi 
sõltumatu toimimine (määruse (EL, 
Euratom) nr 883/2013 põhjendus 40); 
palub sellega seoses OLAFil hinnata 
olukorda määruse (EL, Euratom) nr 
883/2013 hindamise raames, mida 
oodatakse 2. oktoobriks 2017. aastal; 

__________________  
1 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). 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 47 a. peab oluliseks edendada täielikku 
läbipaistvust struktuurifondide 
kasutamisel määratud projektide 
raamatupidamisdokumentide avaldamise 
kaudu; kutsub komisjoni üles muutma 
piirkondlikel projektikonkurssidel 
osalemise protsessi 
konkurentsivõimelisemaks ja 
läbipaistvamaks, et vältida Euroopa 
rahalistele vahenditele juurdepääsu puhul 
klientelismi süsteemide soodustamist; 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 53 a. tuletab meelde, et korruptsioon 
kahjustab tõsiselt Euroopa fonde; tunneb 
muret andmete pärast, mis näitavad, et 
mõned liikmesriigid on sellest nähtusest 
eriti mõjutatud, ning tuletab sellega 
seoses meelde soovitust võtta vastu 
nõukogu soovitus, milles käsitletakse 
Itaalia 2013. aasta riiklikku reformikava 
ja esitatakse nõukogu arvamus Itaalia 
stabiilsusprogrammi (2012–2017) kohta1; 
palub, et komisjon esitaks ettepaneku, mis 
on mõeldud korruptsioonivastaste 
õigusaktide tugevdamiseks liidus; 
1 COM(2013)0362 
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Punkt 286 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 286 a. rõhutab, et kehtivast töötajate 
tasustamise süsteemist nähtub 
põhjendamatu erinevus erasektori 
palkade suhtes; peab vajalikuks näha ette 
reform, millega taastatakse tasakaal 
Euroopa administratsiooni ja 
reaalpalkade määra vahel; 

Or. en 

 
 


