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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

24.4.2017 A8-0150/4 

Muudatusettepanek  4 

Bart Staes 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Komisjon 

COM(2016)0475 – C8-0269/2016 – 2016/2151(DEC) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 333 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 333 a. kordab oma varasemaid 

üleskutseid komisjonile tagada õiguste, 

võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse 

programmile eraldatud vahendite täielik 

ärakasutamine, ning nõuab tungivalt, et 

komisjon võtaks viivitamata meetmeid 

soolise võrdõiguslikkuse edendamise 

rahastamise suurendamiseks; märgib, et 

avaldus 2015. aasta eelarve täieliku 

täitmise kohta on tehtud üldiste 

kulukohustuste kasutamise alusel, mis ei 

võimalda rahaliste vahendite kasutamist 

selgelt hinnata; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0150/5 

Muudatusettepanek  5 

Bart Staes 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Komisjon 

COM(2016)0475 – C8-0269/2016 – 2016/2151(DEC) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 333 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 333 b. palub Euroopa Komisjonil järgida 

iga-aastase tööprogrammi koostamisel 

rahalise toetuse asjakohast ja õiglast 

jaotust õiguste, võrdõiguslikkuse ja 

kodakondsuse programmi konkreetsete 

eesmärkidega kaetud eri valdkondade 

vahel, võttes arvesse eelmise 

programmiperioodi (2007–2013) raames 

juba eraldatud vahendite mahtu; taunib 

erieesmärgile „Daphne“ eraldatud 

vahendite vähendamist; märgib, et 

Daphne programmi kulukohustuste 

täitmisega seotud eelarveassigneeringud 

olid 2013. aastal 18 miljonit eurot, 2012. 

aastal 19,5 miljonit eurot ja 2011. aastal 

üle 20 miljoni euro, kuid et õiguste, 

võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse 

programmi 2016. aasta tööprogrammis on 

sellele eesmärgile ette nähtud vaid veidi 

enam kui 14 miljonit eurot; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  6 

Bart Staes 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Komisjon 

COM(2016)0475 – C8-0269/2016 – 2016/2151(DEC) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 333 c (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 333 c. kutsub kontrollikoda üles seoses 

tulemusauditiga keskenduma oma 

aastaaruandes ja eriaruannetes lisaks 

kolmele klassikalisele põhimõttele 

(säästlikkus, tõhusus, tulemuslikkus) 

senisest enam võrdsuse, võrdsete 

võimaluste ja ökoloogia põhimõttele ning 

lisama iga-aastastesse aruannetesse, 

milles hinnatakse liidu eelarve täitmist, 

võimaluse korral analüüsi strateegias 

„Euroopa 2020“ sisalduvate soopõhiste 

eesmärkide saavutamise kohta; 

Or. en 

 

 


