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Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus B 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

B. arvestades, et ressursside nappuse korral 

tuleks eriliselt tähtsustada vajadust 

jälgida eelarvedistsipliini ning kasutada 

vahendeid tõhusalt ja tulemuslikult; 

B. arvestades, et eriti just ressursside 

nappuse korral peaks komisjon olema 

eeskujuks, näitama, milline on tema 

kulude Euroopa lisaväärtus ning tagama, 

et vahendeid, mille eest ta kannab jagatud 

või täielikku vastutust, kulutataks 

kooskõlas kohaldatavate 

finantseeskirjadega; 

Or. en 
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Komisjon ja rakendusametid 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 72 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 72 a. võtab teadmiseks, et komisjon teatab 

kontrollikojale saadetud vastuses, et 

aastate 2014–2020 programmitöö 

perioodiks on õigusraamistikku 

lihtsustatud, ning palub komisjonil 2015. 

aasta lõpuks ette kanda, millised olid 

nende lihtsustamismeetmete praktilised 

tagajärjed ja milliseid lisameetmeid võiks 

endiselt keerukate eeskirjade ja 

abikõlblikkustingimuste suhtes võtta; 

Or. en 
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Komisjon ja rakendusametid 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 108 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

108. nõuab tungivalt, et komisjon 

tõendaks, et põllumajandusvaldkonna 

turumeetmetel on liidu eelarvet 

kahjustava võimaliku kahju ohule 

vaatamata liidu lisaväärtus, ja nõuab, et 

komisjon kaaluks nende meetmete 

lõpetamist, kui oht on liiga suur; nõuab, et 

komisjon annaks komisjoni 2013. aasta 

eelarve täitmisele heakskiidu andmise 

otsuse järelmeetmete aruandes aru 

meetmetest, mida Euroopa Pettustevastane 

Amet (OLAF) on võtnud seoses 

Prantsusmaa kodulindude ekspordi toetusi 

puudutava auditimissiooniga; 

108. liidu eelarvele kahju tekitamise 

võimalust silmas pidades kahtleb tõsiselt 

põllumajandusvaldkonna turumeetmete 

tulemuslikkuses ja palub, et komisjon 

kaaluks nende meetmete lõpetamist; palub, 

et komisjon annaks komisjoni 2013. aasta 

eelarve täitmisele heakskiidu andmise 

otsuse järelmeetmete aruandes aru 

meetmetest, mida Euroopa Pettustevastane 

Amet (OLAF) on võtnud seoses 

Prantsusmaa kodulindude ekspordi toetusi 

puudutava auditimissiooniga; 

Or. en 
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2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu üldeelarve – Euroopa 

Komisjon ja rakendusametid 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 145 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

145. võtab teadmiseks, et kontrollikoja 

metoodika peab olema järjepidev ja seda 

tuleb kohaldada kõigi juhtimisvaldkondade 

suhtes; mõistab, et edasine ühtlustamine 

võib tekitada ebakõlasid kontrollikoja 

määratlustes, mis puudutavad 

ebaseaduslikke tehinguid otseses eelarve 

täitmises ja eelarve täitmises koostöös 

liikmesriikidega; 

145. võtab teadmiseks, et kontrollikoja 

metoodika peab olema järjepidev ja seda 

tuleb kohaldada kõigi juhtimisvaldkondade 

suhtes; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 154 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

154. on mures Kreekas rakkerühma 

juhtimisel rakendatavate prioriteetsete 

projektide pärast; märgib, et 48 

prioriteetset projekti tuleb kiirendada; 

märgib, et komisjoni arvates on 

põhiprobleemid järgmised: a) viivitused 

arendusetapis, b) viivitused loa saamisel, 

c) lepingute lõpetamine töövõtjate 

likviidsuse puudumise tõttu ja d) pikad 

kohtulikud edasikaebamisprotsessid 

pakkumismenetluste vältel; palub 

seetõttu, et komisjon annaks 

prioriteetsetest projektidest 2013. aasta 

järelmeetmete aruande jaoks 

ajakohastatud ülevaate; 

154. märgib, et Kreekas rakkerühma 

juhtimisel toimuval prioriteetsete 

projektide rakendamisel esineb viivitusi ja 

tegevusetust; on seisukohal, et seda saab 

vähemalt osaliselt seletada asjaoluga, et 

nimetatud projektid ei lähtunud 

nõudlusest või et neile seati kohe alguses 

ebarealistlikud eesmärgid, ning seepärast 

palub komisjonil võtta uuesti kaalumisele 

rakkerühma töömeetodid ja tunnistada, et 

sellised projektid vajavad üldsuse laialdast 

toetust; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 254 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

254. võtab teadmiseks komisjoni vastused 

Galileo projekti rakendamise 

edusammude kohta: 2011. ja 2012. aastal 

lasti edukalt orbiidile neli Galileo orbiidil 

kontrollimise satelliiti, Galileo orbiidil 

kontrollimise etapp viidi edukalt lõpule 

2014. aastal, süsteemi ülesehitus, 

tulemuseesmärgid ja süsteemi toimimise 

lähteolukord kinnitati edukalt, maapealne 

taristu koos paljude maapealsete 

jaamadega kogu maailmas on esialgseteks 

toiminguteks valmis, orbiidil kontrollimise 

satelliitide Galileo otsingu- ja 

päästesuutlikkust demonstreeriti edukalt, 

kahe satelliidi (nr 5 ja 6) orbiidile 

saatmine 22. augustil 2014. aastal lõppes 

nende ebaõigele orbiidile suunamisega 

ning satelliite on alates 2014. aasta 

detsembrist järk-järgult suunatud 

soodsamale orbiidile, et neid võimalikult 

hästi ära kasutada, samuti on käimas 

satelliitide navigatsioonikoormuse 

katsetamine; ootab, et teda nende 

ettenägematute meetmete lisakuludest 

teavitataks; 

254. on mures selle pärast, et Galileo 

süsteemi kulud hinnangulise suurusega 

13 miljonit eurot kasvavad taas, kuna 

kahe viimase satelliidi orbiidile saatmine 

ei kulgenud plaanikohaselt; leiab, et on 

olemas kõik põhjused kaaluda uuesti 

nimetatud projekti kasulikkust, 

arvestades, et Galileo kulud pidevalt 

kasvavad ja et liit asus projektiga 

tegelema 2007. aastal pärast seda, kuid 

kaheksast Euroopa ettevõttest 

moodustatud konsortsium loobus projekti 

investeerimast, kuna ei pidanud seda 

rahaliselt tasuvaks; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 228 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

228. võtab teadmiseks, et ringlusse on 

sattunud Euroopa Pettustevastase Ameti 

(OLAF) koostatud IMGd käsitleva 

lõpparuande lekitatud versioon; palub 

komisjonil ja OLAFi järelevalvekomiteel 

uurida, mis põhjusel ja kuidas ning kelle 

poolt OLAFi aruanne lekitati, samas kui 

IMGd ennast ei ole aruande sisust endiselt 

teavitatud; 

228. võtab teadmiseks, et ringlusse on 

sattunud Euroopa Pettustevastase Ameti 

(OLAF) koostatud IMGd käsitleva 

lõpparuande lekitatud versioon; palub 

komisjonil ja OLAFi järelevalvekomiteel 

uurida, mis põhjusel ja kuidas ning kelle 

poolt OLAFi aruanne lekitati, samas kui 

IMGd ennast ei ole aruande sisust endiselt 

teavitatud; tuletab lisaks meelde, et OLAF, 

kui temaga 2008. aastal konsulteeriti, 

leidis et olemata IMGs mingeid 

finantspettusi avastanud, keeldub ta 

pidamast ennast pädevaks IMG õigusliku 

staatuse üle otsustama; on tõsiselt mures 

infolekke võimalike tõsiste tagajärgede 

pärast IMGle, kuna see rikub tõsiselt tema 

mainet ja kuvandit ning ohustab enam 

kui 300 töötaja töökohti ja kogu 

organisatsiooni püsimajäämist; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 228 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 228 a. tuletab meelde, et aasta tagasi, 

komisjoni 2012. aasta eelarve täitmisele 

heakskiidu andmisel, keeldus parlament 

viitamast probleemidele seoses sellega, et 

IMG-l puudub rahvusvahelise 

organisatsiooni staatus, või muudele 

uuesti tõstatatud probleemidele; on 

sellepärast üllatunud lekitatud OLAFi 

aruande järeldusest, et pettuse- või 

korruptsioonijuhtumeid ei ole esinenud, 

küll aga on kahtlusi selles, kas IMG-l on 

rahvusvahelise organisatsiooni staatus, 

seda nüüd, 24 aastat pärast tema 

asutamist rahvusvahelise 

organisatsioonina; märgib, et see käib 

risti vastu komisjoni õiguslikule 

arvamusele; rõhutab, et IMG on 20 aastat 

komisjoni ja liikmesriikide heaks tööd 

teinud, spetsialiseerudes projektide 

elluviimisele eranditult probleemsetes, 

kriisi- või hädaolukorras riikides, ning on 

saavutanud suurepäraseid tulemusi ja 

omandanud maine, mida tunnustavad 

komisjon ja rahvusvaheline üldsus; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 296 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 296 a. märgib murelikult, et ELi eri 

institutsioonide kirjaliku tõlke kulud on 

äärmiselt erinevad; palub seetõttu 

institutsioonidevahelisel tõlketöörühmal 

teha kindlaks nende erinevuste põhjused 

ja pakkuda välja lahendused, mis 

kaotaksid sellise tasakaalustamatuse ja 

ühtlustaksid tõlkekulud, pidades seejuures 

igati silmas kvaliteedi- ja keelelise 

mitmekesisuse nõudeid; leiab, et selleks 

peaks töörühm määratlema valdkonnad, 

kus saab tõhustada koostööd või 

institutsioonidevahelisi kokkuleppeid; veel 

peaks töörühm kulude võrdluse ja 

analüüsimise lihtsustamiseks püüdma 

standardiseerida kõigi institutsioonide 

tõlkekulude esitamise; töö tulemused 

tuleks esitada enne 2015. aasta lõppu; 

kutsub kõiki institutsioone töörühma töös 

aktiivselt osalema; sellega seoses tuletab 

meelde keelelise mitmekesisuse säilitamise 

tähtsust ELi institutsioonides, kuna see 

tagab kõigile liidu kodanikele võrdse 

kohtlemise ja võrdsed võimalused; leiab, 

et töörühm peaks kogemuste ja tulemuste 

jagamiseks taaskäivitama 

institutsioonidevahelise koostöö; 

Or. en 
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