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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 90 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 90 a. peab kahetsusväärseks, et 

programmi „Horisont 2020“ raames 

rakendatakse teadlastele maksete tegemise 

poliitikat minimaalsete kohandustega ja et 

seetõttu on võimalik neile üksnes nende 

kodakondsuse põhjal sama töö eest sama 

projekti raames erinevat tasu maksta, mis 

soodustab teadlaste „ajude äravoolu“ 

Kesk- ja Ida-Euroopast; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Alapealkiri 57 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

International Management Group (IMG) välja jäetud 

Or. en 



 

AM\1124072ET.docx  PE603.701v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

24.4.2017 A8-0150/12 

Muudatusettepanek  12 

Inés Ayala Sender 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Raport A8-0150/2017 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 245 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

245. avaldab komisjonile tunnustust 2. 

veebruaril 2017 otsuseni jõudnud 

kohtuasja T-381/15 tulemuse üle; soovib 

teada, millised IMG-ga sõlmitud lepingud 

on veel täitmisel; 

välja jäetud 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 259 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 259 a. palub komisjonil liikmesriikidega 

läbi rääkida liidu institutsioonide ühise 

ravikindlustusskeemi automaatse 

tunnustamise süsteem, et parandada 

patsientide hooldust, ravi ja tasusid 

võrdsel alusel liikmesriikide 

sotsiaalkindlustussüsteemidega; on 

seisukohal, et see võimaldaks ühtlasi 

vähendada liigset bürokraatiat ja 

kohanduda paljudes liikmesriikides 

kasutatava uue tehnoloogiaga; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Alapealkiri 62 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

OLAF välja jäetud 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 260 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

260. märgib, et volinike kolleegium 

võttis Belgia ametiasutuste taotluse alusel 

nn Dalli juhtumiga seotud uurimistega 

seoses OLAFi peadirektorilt 

puutumatuse; on arvamusel, et 

peadirektoril on kolmekordne huvide 

konflikt: 

välja jäetud 

– sellal kui kolleegium oli tegemas otsust 

temalt puutumatuse äravõtmise kohta, 

kaalus peadirektor võimalust alustada 

OLAFi juurdlusi komisjoni liikmete 

vastu; 

 

– kui kolleegium oli teinud otsuse temalt 

puutumatus ära võtta, võttis peadirektor 

komisjoni suhtes õiguslikke meetmeid 

väidetava eeskirjade eiramise pärast selle 

otsuse tegemisel; samal ajal jätkas 

peadirektor komisjoni esindamist oma 

ametiülesannetega seotud 

poliitikaküsimustes; 

 

– pärast temalt puutumatuse äravõtmise 

kinnitamist alustas Belgia riigiprokurör 

uurimist peadirektori rolli osas 

kõnealuses juhtumis, jätkates samas tööd 

OLAFi peadirektori eestkõnelejana Belgia 

territooriumil ELi finantshuvide vastase 

pettuse vastu võitlemisel; 

 

on seisukohal, et need huvide konfliktid 

võivad kahjustada nii OLAFi kui ka 

komisjoni mainet; palub seetõttu 

komisjonil vabastada OLAFi peadirektor 
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Belgia ametiasutuste teostatava uurimise 

lõpetamiseni ajutiselt ametist ja nimetada 

tema kohale asetäitja; 

* on rabatud uudistest, mille kohaselt 

näitavad OLAFi arvutused, et 

Ühendkuningriigi tolli „jätkuva 

hooletuse“ tõttu on ELil jäänud Hiina 

kaupade tollimaksude pealt saamata tulu 

1,987 miljardit eurot; on rabatud ka 

teadetest, mille kohaselt on väga keeruline 

kuritegelik võrgustik petnud sellistelt 

suurtelt ELi riikidelt nagu Prantsusmaa, 

Saksamaa, Hispaania ja Itaalia välja 

käibemaksutulusid 3,2 miljardi euro 

suuruses summas; 

 

* palub ligipääsu kõigile toimiku 

materjalidele ja soovib saada 

korrapäraselt teavet; 

 

Or. en 

 


