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Muudatusettepanek  26 

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 49 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

49. väljendab sügavat kahetsust selle 

üle, et 22. aastat järjest on maksed olulisel 

määral vigadest mõjutatud, sest 

järelevalve- ja kontrollisüsteemid on ainult 

osaliselt tõhusad; 

49. väljendab sügavat kahetsust selle 

üle, et 22. aastat järjest on maksed olulisel 

määral vigadest mõjutatud, sest 

järelevalve- ja kontrollisüsteemid on ainult 

osaliselt tõhusad, ja juhib tähelepanu 

sellele, et see on tegelikult kontrollikoja 

läbi viidud erinevate auditite tegelik 

tulemus ja et selle tulemuse põhjal ei 

tohiks eelarve täitmisele heakskiitu anda;  

 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 50 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

50. väljendab kahetsust selle üle, et 

maksete puhul on kõige tõenäolisem 

veamäär olukorra paranemisele vaatamata 

3,8 %; tuletab meelde, et 2014. aastal oli 

maksete kõige tõenäolisem veamäär 

hinnanguliselt 4,4 %, 2013. aastal 4,7 %, 

2012. aastal 4,8 % ja 2011. aastal 3,9 %; 

50. väljendab kahetsust selle üle, et 

maksete puhul on kõige tõenäolisem 

veamäär olukorra paranemisele vaatamata 

3,8 %, ja märgib, et selline veamäär on 

lubamatu; tuletab meelde, et 2014. aastal 

oli maksete kõige tõenäolisem veamäär 

hinnanguliselt 4,4 %, 2013. aastal 4,7 %, 

2012. aastal 4,8 % ja 2011. aastal 3,9 %; 

Or. en 
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2016/2151(DEC) 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 68 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

68. jagab kontrollikoja poolt tema 

eriaruandes nr 27/2016 avaldatud 

arvamust, et Kinnocki ja Prodi reformiga 

kehtestatud eristus volinike poliitilise 

vastutuse ja peadirektorite 

tegevusvastutuse vahel tähendab seda, et 

alati ei ole olnud selge, kas poliitiline 

vastutus hõlmab vastutuse võtmist 

peadirektorite eelarve täitmise eest või kas 

see on sellest lahus (vt Euroopa 

Kontrollikoja eriaruande nr 27/2016 

kommenteeritud kokkuvõtte punkti 5); 

68. jagab kontrollikoja poolt tema 

eriaruandes nr 27/2016 avaldatud 

arvamust, et Kinnocki ja Prodi reformiga 

kehtestatud eristus volinike poliitilise 

vastutuse ja peadirektorite 

tegevusvastutuse vahel tähendab seda, et 

alati ei ole olnud selge, kas poliitiline 

vastutus hõlmab vastutuse võtmist 

peadirektorite eelarve täitmise eest või kas 

see on sellest lahus (vt Euroopa 

Kontrollikoja eriaruande nr 27/2016 

kommenteeritud kokkuvõtte punkti 5); 

Or. en 
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2016/2151(DEC) 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 102 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

102. väljendab heameelt tõsiasja üle, et 

kontrollikoja auditi tõendusmaterjalist 

nähtub, et tulud ei ole olulisel määral 

vigadest mõjutatud ja et konkreetsemalt on 

uuritud süsteemid kogurahvatulu- ja 

käibemaksupõhiste omavahendite jaoks 

tõhusad, et uuritud süsteemid on üldiselt ka 

traditsiooniliste omavahendite jaoks 

tõhusad (ehkki peamised sisekontrollid on 

liikmesriikides, mida kontrollikoda 

külastas, vaid osaliselt tõhusad) ning et 

kontrollikoda ei leidnud testitud tehingutes 

vigu; 

102. võtab teadmiseks, et kontrollikoja 

auditi tõendusmaterjalist nähtub, et tulud ei 

ole olulisel määral vigadest mõjutatud ja et 

konkreetsemalt on uuritud süsteemid 

kogurahvatulu- ja käibemaksupõhiste 

omavahendite jaoks tõhusad, et uuritud 

süsteemid on üldiselt ka traditsiooniliste 

omavahendite jaoks tõhusad (ehkki 

peamised sisekontrollid on liikmesriikides, 

mida kontrollikoda külastas, vaid osaliselt 

tõhusad) ning et kontrollikoda ei leidnud 

testitud tehingutes vigu; võtab samuti 

teadmiseks, et Iirimaa SKPd moonutavad 

tugevalt mitmete väga suurte hargmaiste 

ettevõtete olemasolu ja tegevus ning et 

moonutatud SKPd kasutati ELi eelarvesse 

makstava Iirimaa panuse ülehindamiseks; 

märgib, et see oli teada mitu aastat, kuid 

seda ei rõhutatud enne 2016. aastat, kui 

peaaegu üleöö tekkis 26 %-ne juurdekasv; 

märgib, et 2016. aastal avaldatud suurim 

moonutus on seotud Iirimaa 2015. aasta 

SKPga ja teeb ettepaneku teha Iirimaale 

selle aasta eest tagasimakse; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 103 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

103. tuletab meelde, et reservatsioon on 

vahend, mille abil jäetakse liikmesriigi 

esitatud kogurahvatulu andmetes ilmnev 

kaheldav element võimaliku parandamise 

eesmärgil avatuks, ja väljendab heameelt 

asjaolu üle, et kontrollikoda ei tuvastanud 

2015. aastal läbi vaadatud tühistatud 

reservatsioonide puhul tõsiseid probleeme; 

103. tuletab meelde, et reservatsioon on 

vahend, mille abil jäetakse liikmesriigi 

esitatud kogurahvatulu andmetes ilmnev 

kaheldav element võimaliku parandamise 

eesmärgil avatuks, ja võtab teadmiseks 

asjaolu, et kontrollikoda ei tuvastanud 

2015. aastal läbi vaadatud tühistatud 

reservatsioonide puhul tõsiseid probleeme; 

soovitab siiski, et pidades silmas Iirimaa 

2015. aasta SKP tugevat moonutamist, 

mida põhjustas mitmete väga suurte 

hargmaiste ettevõtete olemasolu ja 

tegevus, on selline reservatsioon Iirimaa 

jaoks nüüd 2015. aasta eest vajalik; 

Or. en 
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2016/2151(DEC) 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 110 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

110. peab kahetsusväärseks, et 

struktuursed ja juriidilised tegurid, mis 

viisid 2014. aasta oktoobri lõpuks 

poliitilise vahejuhtumini (mõne 

liikmesriigi osamaksude küsimuses), on 

endiselt alles; 

välja jäetud 

Or. en 
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2016/2151(DEC) 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 111 – taane 5 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 – hinnata Iirimaa 2015. aasta ELi 

eelarve osamakse uuesti, et minna 

hindamisaluse puhul SKP-lt üle palju 

täpsemale rahvamajanduse 

kogutoodangule, mis on enamiku riikide 

puhul palju tihedamalt seotud kui 

Iirimaal ning mis aitaksid täpsemalt 

mõõta Iirimaa siseriiklikku toodangut; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 122 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

122. peab äärmiselt kahetsusväärseks, et 

eesmärk investeerida 2020. aastaks 3 % 

liikmesriikide sisemajanduse 

koguproduktist teadusuuringutesse jääb 

suure tõenäosusega täitmata; on seega 

seisukohal, et ELi eelarve pidev kärpimine 

teadusprogrammide koha pealt tuleks 

lõpetada; kutsub kõiki liikmesriike üles 

tõusma olukorra kõrgusele; palub samuti 

komisjonil teha vajalikud järeldused 

mitmeaastase finantsraamistiku muutmise 

ja järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 

jaoks; 

122. peab äärmiselt kahetsusväärseks, et 

eesmärk investeerida 2020. aastaks 3 % 

liikmesriikide sisemajanduse 

koguproduktist teadusuuringutesse jääb 

suure tõenäosusega täitmata; on seega 

seisukohal, et ELi eelarve pidev kärpimine 

teadusprogrammide koha pealt tuleks 

lõpetada; kutsub kõiki liikmesriike üles 

tõusma olukorra kõrgusele; soovitab 

Iirimaa puhul, kus SKPd moonutab 

tugevalt mitmete väga suurte hargmaiste 

ettevõtete olemasolu ja tegevus, kasutada 

selliste arvutuste alusena SKP asemel 

rahvamajanduse kogutoodangut; palub 

samuti komisjonil teha vajalikud järeldused 

mitmeaastase finantsraamistiku muutmise 

ja järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 

jaoks; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 143 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

143. kutsub liikmesriike üles tegema 

täiendavaid jõupingutusi, et saavutada 

eesmärk investeerida 3 % SKPst 

teadusuuringutesse; sellega toetataks 

tipptaseme arengut ja innovatsiooni; palub 

seega komisjonil uurida võimalust esitada 

teaduspakti ettepanek, mis hõlmaks 

kohalikku, piirkondlikku ja riikide tasandit 

ning kasutaks ära juba linnapeade paktiga 

tekitatud dünaamikat; palub, et 

liikmesriigid ja parlament teeksid 

jõupingutusi ka liidu eelarve kaudu; 

143. kutsub liikmesriike üles tegema 

täiendavaid jõupingutusi, et saavutada 

eesmärk investeerida 3 % rahvamajanduse 

kogutoodangust teadusuuringutesse; 

sellega toetataks tipptaseme arengut ja 

innovatsiooni; palub seega komisjonil 

uurida võimalust esitada teaduspakti 

ettepanek, mis hõlmaks kohalikku, 

piirkondlikku ja riikide tasandit ning 

kasutaks ära juba linnapeade paktiga 

tekitatud dünaamikat; palub, et 

liikmesriigid ja parlament teeksid 

jõupingutusi ka liidu eelarve kaudu; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 153 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

153. väljendab heameelt selle üle, et 

ERF ja Ühtekuuluvusfond suutsid teatud 

ulatuses tasakaalustada aastate 2007–

2008 rahanduskriisi mõju, mis tähendab, et 

ilma struktuurifondide sekkumiseta oleks 

Euroopa piirkondade vaheline sotsiaalne ja 

majanduslik lõhe veelgi kasvanud; 

153. märgib, et piiratud ulatuses 

suutsid ERF ja Ühtekuuluvusfond 

tasakaalustada aastate 2007–

2008 rahanduskriisi mõju, mis tähendab, et 

ilma struktuurifondide sekkumiseta oleks 

Euroopa piirkondade vaheline sotsiaalne ja 

majanduslik lõhe veelgi rohkem kasvanud, 

kui ta kasvas; 

Or. en 

 


