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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 162 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

162. rõhutab noorte tööhõive algatuse 

tähtsust: 2015. aasta novembri lõpuks oli 

ligi 320 000 noort kaasatud noorte 

tööhõive algatuse poolt toetatavatesse 

meetmetesse ja 18 liikmesriiki 22st oli 

käivitanud selle alusel meetmeid; 28 % 

kättesaadavatest noorte tööhõive algatuse 

vahenditest oli kulukohustustega seotud, 20 

% kohta oli toetusesaajatega leping 

sõlmitud ja 5 % oli toetusesaajatele välja 

makstud; märgib, et kolm liikmesriiki ei 

olnud 2015. aasta novembri lõpuks veel 

vahendeid kulukohustustega sidunud 

(Hispaania, Iirimaa ja Ühendkuningriik); 

162. rõhutab noorte tööhõive algatuse 

tähtsust: 

2015. aasta novembri lõpuks oli ligi 320 

000 noort kaasatud noorte tööhõive 

algatuse poolt toetatavatesse meetmetesse 

ja 18 liikmesriiki 22st oli käivitanud selle 

alusel meetmeid; 

28 % kättesaadavatest noorte tööhõive 

algatuse vahenditest oli kulukohustustega 

seotud; 

20 % kohta oli toetusesaajatega leping 

sõlmitud ja 5 % oli toetusesaajatele välja 

makstud; 

kolm liikmesriiki ei olnud 2015. aasta 

novembri lõpuks veel vahendeid 

kulukohustustega sidunud (Hispaania, 

Iirimaa ja Ühendkuningriik, k.a Šotimaa); 

Or. en 
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Punkt 191 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

191. toetab täielikult volinik Oettingeri 

väljendatud seisukohta, et pikas 

perspektiivis tuleb rahastamisvahendid ja 

nn varieelarved tuua tagasi liidu eelarve 

alla, kuna see tähendaks, et komisjon peaks 

andma aru Euroopa Parlamendile; kutsub 

komisjoni üles koostama sel teemal teatise 

enne 2017. aasta novembrit; 

191. toetab täielikult volinik Oettingeri 

väljendatud seisukohta, et pikas 

perspektiivis (ja mida varem, seda parem) 

tuleb rahastamisvahendid ja nn 

varieelarved tuua lõpuks tagasi liidu 

eelarve alla, kuna see tähendaks, et 

komisjon peaks andma aru Euroopa 

Parlamendile; kutsub komisjoni üles 

koostama sel teemal teatise enne 2017. 

aasta novembrit; 

Or. en 
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Punkt 208 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

208. võtab teadmiseks, et 

põllumajanduse ja maaelu arengu 

peadirektoraadi peadirektor andis 2015. 

aasta tegevusaruande ühel leheküljel aru 

otsetoetuste jagamise suundumustest ja 

rõhutas veel kord, et on liikmesriikide 

valida, kas nad kasutavad 2013. aasta ÜPP 

reformiga antud võimalusi jagada ümber 

ÜPP toetused; 

208. võtab teadmiseks, et 

põllumajanduse ja maaelu arengu 

peadirektoraadi peadirektor andis 2015. 

aasta tegevusaruande ühel leheküljel aru 

otsetoetuste jagamise suundumustest ja 

rõhutas veel kord, et on liikmesriikide 

valida, kas nad kasutavad 2013. aasta ÜPP 

reformiga antud võimalusi jagada ümber 

ÜPP toetused; soovitab – võttes arvesse 

asjaolu, et see on üks liidu rahastamise 

suurimaid valdkondi, ja et ÜPP praeguse 

süsteemi raames saavad teatavates 

liikmesriikides (eelkõige Iirimaal ja 

Ühendkuningriigis) paljud 

suurfarmid/talud tohutuid iga-aastaseid 

summasid, mis põhjustab hulgaliselt 

avalikku kriitikat (põhjendatult) ning seab 

need vahendid ohtu –, et komisjon peaks 

kontrollima nende vahendite jaotamist, 

suunates need nõuetekohaselt neile, kes 

peaksid neid vahendeid saama, ning 

kehtestades ÜPP maksetele kohustusliku 

ülemmäära iga farmi puhul, mida 

kohandataks kõigi liikmesriikide 

tarbijahinnaindeksiga; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

212. tunneb muret kontrollikoja 

järelduste üle, et 2015. aasta mais tehti 

kuus suurt muudatust, mis võivad mõjutada 

põldude identifitseerimise süsteemi, ning et 

eeskirjade ja menetluste keerukus, mida on 

vaja nende muutustega tegelemiseks, on 

suurendanud halduskoormust 

liikmesriikide jaoks veelgi; 

212. tunneb muret kontrollikoja 

järelduste üle, et 2015. aasta mais tehti 

kuus suurt muudatust, mis võivad mõjutada 

põldude identifitseerimise süsteemi, ning et 

eeskirjade ja menetluste keerukus, mida on 

vaja nende muutustega tegelemiseks, on 

suurendanud halduskoormust 

liikmesriikide jaoks veelgi; soovitab need 

kuus muutust lihtsustamise eesmärgil läbi 

vaadata; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 215 a. soovitab – võttes arvesse asjaolu, et 

see on üks liidu rahastamise suurimaid 

valdkondi, ja et ÜPP praeguse süsteemi 

raames saavad teatavates liikmesriikides 

(eelkõige Iirimaal ja Ühendkuningriigis) 

paljud suurfarmid/talud tohutuid iga-

aastaseid summasid, mis põhjustab 

hulgaliselt avalikku kriitikat 

(põhjendatult) ning seab need vahendid 

ohtu –, et komisjon peaks kontrollima 

nende vahendite jaotamist, suunates need 

nõuetekohaselt neile, kes peaksid neid 

vahendeid saama, ning kehtestades ÜPP 

maksetele kohustusliku ülemmäära iga 

farmi puhul, mida kohandataks kõigi 

liikmesriikide tarbijahinnaindeksiga; 

Or. en 
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Punkt 246 – taane 8 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

– komisjon lisaks volinike 

käitumisjuhendisse määratluse, mida 

kujutab endast huvide konflikt, vaataks 

põhjalikult läbi vajaduse näha oma 

rahvusvaheliste organisatsioonide ja 

volitatud üksuste rahastamise korras ette 

sätted nende töötajate palgakulude kohta, 

mis on seotud nende põhitegevusega, ning 

annaks Euroopa Parlamendile 2017. aasta 

lõpuks täieliku aruande oma seisukohtadest 

selles küsimuses, kuid ka uue kulude 

katmise poliitika kohaldamise mõju kohta; 

– komisjon peaks tegema järgmist: 

1) lisama volinike käitumisjuhendisse 

määratluse, mida kujutab endast huvide 

konflikt, ning visandama karistused neile, 

kes seejärel selliseid huvide konflikte ei 

deklareeri, mis võiksid ulatuda kuni 

ametist vabastamiseni ja seda hõlmata; 

2) vaatama põhjalikult läbi vajaduse näha 

oma rahvusvaheliste organisatsioonide ja 

volitatud üksuste rahastamise korras ette 

sätted nende töötajate palgakulude kohta, 

mis on seotud nende põhitegevusega; ning 

3) esitama Euroopa Parlamendile 

2017. aasta lõpuks täieliku aruande oma 

seisukohtadest selles küsimuses, kuid ka 

uue kulude katmise poliitika kohaldamise 

mõju kohta. 

Or. en 

 


