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Luke Ming Flanagan 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

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

2016/2151(DEC) 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus B a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 B a. arvestades, et kuigi ELi eelarvega 

seotud protsendimäärad, mis näitavad 

ühelt poolt liikmesriikide üldiste 

kogukulude osa ja teiselt poolt kadunud 

või valesti kasutatud või raisatud 

vahendite osakaalu ELi eelarves, on 

väikesed, on tegelikud summad siiski 

arvestatavad ning põhjalik kontroll on 

seega õigustatud; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus D 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

D. arvestades, et liidu institutsioonid 

peaksid pingutama, et tagada liidu 

eelarvesüsteemi usaldusväärsus ja 

vastupidavus, samuti selle paindlikkus ja 

kiire reageerimisvõime nii stabiilsetes 

oludes kui ka rahutul ajal; 

D. arvestades, et komisjoni tegevusele 

eelarve täitmisel heakskiitu andes 

kontrollib parlament vajaduse korral 

seda, kas rahalisi vahendeid on kasutatud 

nõuetekohaselt ja kas poliitikaeesmärgid 

on saavutatud; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 2 – alapunkt b 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

b) teisest küljest president Junckeri 

seatud 10 poliitilist prioriteeti, kusjuures 

samal ajal tuli tegeleda mitme kriisiga, 

nagu pagulased, ebakindlus Euroopas ja 

selle naabruskonnas, Kreeka rahanduslik 

ebastabiilsus, Venemaa ekspordikeelu 

majanduslikud tagajärjed, finantskriisi 

pikaajaline mõju ja samuti selle 

struktuursed tagajärjed, nagu töötus, 

vaesus ja ebavõrdsus; 

b) teisest küljest president Junckeri 

seatud 10 poliitilist prioriteeti, kusjuures 

samal ajal tuli tegeleda mitme kriisiga, 

nagu pagulased, ebakindlus Euroopas ja 

selle naabruskonnas, Kreeka rahanduslik 

ebastabiilsus ja Venemaa ekspordikeelu 

majanduslikud tagajärjed; 

Or. en 
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Punkt 4 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

4. peab kahetsusväärseks, et ajutine 

eelarvekord ei kujuta endast just ideaalset 

süsteemi sotsiaalsete ja poliitiliste 

püüdluste teisendamiseks 

rahastamisprogrammide ja -kavade 

kasulikeks tegevuseesmärkideks; 

4. peab kahetsusväärseks, et praegune 

eelarvekord ei soodusta poliitiliste ja 

sotsiaalsete püüdluste teisendamist 

rahastamisprogrammide ja -kavade 

kasulikeks tegevuseesmärkideks; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 27 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

27. väljendab heameelt volinik 

Oettingeri kavatsuse üle tuua erinevad 

varieelarved pikas perspektiivis tagasi liidu 

eelarve alla; see suurendaks oluliselt 

demokraatlikku vastutust; on kindlal 

veendumusel, et see probleem tuleks 

lahendada võimalikult kiiresti ning 

hiljemalt järgmise finantsplaneerimise 

perioodi lõpuks; kutsub Euroopa 

Komisjoni üles koostama sel teemal teatist 

enne 2017. aasta novembrit; 

27. väljendab heameelt volinik 

Oettingeri kavatsuse üle tuua erinevad 

varieelarved pikas perspektiivis tagasi liidu 

eelarve alla, kuid soovitab seda teha 

võimalikult kiiresti; see suurendaks 

oluliselt demokraatlikku vastutust; on 

kindlal veendumusel, et see probleem 

tuleks lahendada võimalikult kiiresti ning 

hiljemalt järgmise finantsplaneerimise 

perioodi lõpuks; kutsub Euroopa 

Komisjoni üles koostama sel teemal teatist 

enne 2017. aasta novembrit; 

Or. en 
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Punkt 29 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

29. rõhutab, et see võib tegelikult olla 

suur probleem ja kahjustada Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfondide 

tulemuslikkust, kuna mõnes liikmesriigis 

ületab kasutamata liidu rahaline toetus 

kahe viimase finantsraamistiku (s.o 2007–

2013 ja 2014–2020) arvestuses koos 

vajaliku kaasrahastamisega 15 % üldistest 

valitsemissektori kogukulutustest; 

29. rõhutab, et see võib tegelikult olla 

suur probleem ja kahjustada Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfondide 

tulemuslikkust, kuna mõnes liikmesriigis 

ületab kasutamata liidu rahaline toetus 

koos vajaliku kaasrahastamisega 15 % 

üldistest valitsemissektori kogukulutustest; 

juhib tähelepanu asjaolule, et 

liikmesriigid, kellel on liidu toetusi oma 

infrastruktuuri parandamiseks kõige 

rohkem vaja, on oma sisemiste 

eelarvepiirangute tõttu ka need, kellel on 

kõige rohkem kaotada, ning rõhutab, et 

selle anomaaliaga tuleb tegeleda ja sellele 

lõpp teha; 

Or. en 
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Punkt 30 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

30. võtab murelikult teadmiseks, et 

2015. aasta lõpuks vastutasid viis 

liikmesriiki (Tšehhi Vabariik, Itaalia, 

Hispaania, Poola ja Rumeenia) ja peamist 

toetusesaajat enam kui poolte 

struktuurifondide kasutamata 

kulukohustuste assigneeringute eest, mille 

alusel ei olnud programmitöö perioodil 

2007–2013 makset tehtud, kusjuures 

viivitustel oli eri põhjuseid: suutlikkuse ja 

haldusabi puudumine, ELi tegevuste 

kaasrahastamiseks vajalike riiklike 

vahendite ebapiisavus, piirkondlike 

programmide hiline esitamine 

mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 

jaoks jms; 

30. võtab murelikult teadmiseks, et 

2015. aasta lõpuks vastutasid viis 

liikmesriiki (Tšehhi Vabariik, Itaalia, 

Hispaania, Poola ja Rumeenia) ja peamist 

toetusesaajat, kellel kõigil on 

struktuurifondide vahendeid väga vaja, 
enam kui poolte struktuurifondide 

kasutamata kulukohustuste assigneeringute 

eest, mille alusel ei olnud programmitöö 

perioodil 2007–2013 makset tehtud, 

kusjuures viivitustel oli eri põhjuseid: 

suutlikkuse ja haldusabi puudumine, ELi 

tegevuste kaasrahastamiseks vajalike 

riiklike vahendite ebapiisavus, piirkondlike 

programmide hiline esitamine 

mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 

jaoks jms; 

Or. en 



 

AM\1124091ET.docx  PE603.701v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

25.4.2017 A8-0150/23 

Muudatusettepanek  23 

Luke Ming Flanagan 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

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

2016/2151(DEC) 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 40 – alapunkt 1 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

1) lõpetaks ja vabastaks 

kulukohustustest aastate 2007–2013 

programmid, 

1) kiiremini lõpetaks ja vabastaks 

kulukohustustest aastate 2007–2013 

programmid, 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 40 – alapunkt 2 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

2) kasutaks ühtekuuluvuse 

valdkonnas nõuetekohaselt 

netokorrektsioone, 

2) laialdasemalt kasutaks 

ühtekuuluvuse valdkonnas nõuetekohaselt 

netokorrektsioone, 

Or. en 
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Punkt 48 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

48. väljendab heameelt selle üle, et 

kontrollikoda esitas 2015. aasta 

raamatupidamise aastaaruande 

usaldusväärsuse kohta märkusteta 

arvamuse (nagu ta on teinud alates 

2007. aastast) ning et kontrollikoda jõudis 

järeldusele, et tuludes 2015. aastal olulisi 

vigu ei esinenud, ja märgib rahuloluga, et 

31. detsembril 2015. aastal lõppenud aasta 

raamatupidamise aastaaruande aluseks 

olevad kulukohustused olid kõigis olulistes 

aspektides seaduslikud ja korrektsed; 

48. märgib, et kontrollikoda esitas 

2015. aasta raamatupidamise aastaaruande 

usaldusväärsuse kohta märkusteta 

arvamuse (nagu ta on teinud alates 

2007. aastast) ning et kontrollikoda jõudis 

järeldusele, et tuludes 2015. aastal olulisi 

vigu ei esinenud, ja märgib rahuloluga, et 

31. detsembril 2015. aastal lõppenud aasta 

raamatupidamise aastaaruande aluseks 

olevad kulukohustused olid kõigis olulistes 

aspektides seaduslikud ja korrektsed; 

märgib aga, et „märkusteta arvamus“ 

võib avalikkuses tekitada kahtluse, kas see 

puudutab komisjoni kogu 

raamatupidamist või mitte; rõhutab, et 

kuna tegemist on väga suurte 

rahasummadega, on vaja täielikku 

selgust, ja kuna raamatupidamise täpsus 

on oluline, on igas auditeerimisprotsessis 

ülima tähtsusega raamatupidamise 

aluseks olevad asjaolud, eelkõige see, kas 

tulud ja kulud on seaduslikud, kas need 

on korrakohaselt saadud või tekkinud, 

ning kas need on heakskiidetud 

parameetrite piires täielikult põhjendatud; 

Or. en 

 


