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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

24.4.2017 A8-0160/1 

Muudatusettepanek  1 

Luke Ming Flanagan 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kontrollikoja eriaruanded 

2016/2208(DEC) 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Volitus 4 a (uus)  

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 – võttes arvesse ebatavalist asjaolu, 

et kontrollikoja kinnitav avaldus on 

jagatud kaheks osaks, millest esimene 

puudutab raamatupidamise aastaaruande 

usaldusväärsuse auditit ning teine selle 

aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja 

korrektsuse auditit, 

Or. en 
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2016/2208(DEC) 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

1. võtab teadmiseks leiud ja 

soovitused, mis on esitatud kontrollikoja 

eriaruandes nr 18/2015 „Raskustes 

olevatele riikidele antud finantsabi“; 

1. võtab teadmiseks leiud ja 

soovitused, mis on esitatud kontrollikoja 

eriaruandes nr 18/2015 „Raskustes 

olevatele riikidele antud finantsabi“; on 

seisukohal, et aruandele tuleks panna 

õige pealkiri, st „Riikidele antud 

finantslaenud“, sest kogu nn abi tuleb 

tagasi maksta ja seda koos intressidega; 

Or. en 
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2016/2208(DEC) 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 3 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

3. peab kahetsusväärseks, et kuigi see 

hõlbustaks võrdlemist, ei ole kontrollikoda 

käsitlenud oma aruandes kõiki liikmesriike, 

kes on alates finantskriisi algusest 

finantsabi saanud, ja muu hulgas ei ole 

käsitletud Kreeka programmi; 

3. peab kahetsusväärseks, et kuigi see 

hõlbustaks võrdlemist, ei ole kontrollikoda 

käsitlenud oma aruandes kõiki liikmesriike, 

kes on alates finantskriisi algusest 

finantslaenu saanud, ja muu hulgas ei ole 

käsitletud Kreeka programmi; 

Or. en 
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2016/2208(DEC) 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 6 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

6. juhib tähelepanu asjaolule, et 

kontrollikoda piirdus oma auditi puhul 

väga lühikese ajaga ja finantsabi 

konkreetse stsenaariumiga, nagu nõukogu 

oli otsustanud, võtmata arvesse muid 

võimalikke eelarve tasakaalustamatuse 

lahendusi, mida avaliku ja akadeemilise 

arutelu käigus juba arutati, nagu ühine 

vastutus riigi võlakohustuste eest või 

võlakergendus; 

6. juhib tähelepanu asjaolule, et 

kontrollikoda piirdus oma auditi puhul 

väga lühikese ajaga ja finantslaenude 

konkreetse stsenaariumiga, nagu nõukogu 

oli otsustanud, võtmata arvesse muid 

võimalikke eelarve tasakaalustamatuse 

lahendusi, mida avaliku ja akadeemilise 

arutelu käigus juba arutati, nagu ühine 

vastutus riigi võlakohustuste eest või 

võlakergendus; peab kahetsusväärseks, et 

kontrollikoda jättis tähelepanuta selle, et 

kui euro kasutuselevõtmise ajal oleksid 

olnud olemas peamised süsteemid, mida 

iga uue vääringu jaoks on tingimata vaja 

(ESM, ühtne järelevalvemehhanism, 

ühtne kriisilahenduskord, pangandusliit 

jm), oleksid paljud hilisemad 

pangakrahhid olemata jäänud; 

Or. en 
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2016/2208(DEC) 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 6 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

6. juhib tähelepanu asjaolule, et 

kontrollikoda piirdus oma auditi puhul 

väga lühikese ajaga ja finantsabi 

konkreetse stsenaariumiga, nagu nõukogu 

oli otsustanud, võtmata arvesse muid 

võimalikke eelarve tasakaalustamatuse 

lahendusi, mida avaliku ja akadeemilise 

arutelu käigus juba arutati, nagu ühine 

vastutus riigi võlakohustuste eest või 

võlakergendus; 

6. juhib tähelepanu asjaolule, et 

kontrollikoda piirdus oma auditi puhul 

väga lühikese ajaga ja finantslaenude 

konkreetse stsenaariumiga, nagu nõukogu 

oli otsustanud, võtmata arvesse muid 

võimalikke eelarve tasakaalustamatuse 

lahendusi, mida avaliku ja akadeemilise 

arutelu käigus juba arutati, nagu ühine 

vastutus riigi võlakohustuste eest või 

võlakergendus; 

Or. en 
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Raport A8-0160/2017 
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2016/2208(DEC) 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 7 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

7. väljendab kahetsust, et aruandes 

pööratakse tähelepanu vaid finantsabi 

haldamisele, kuid ei analüüsita ega seata 

küsimärgi alla programmi sisu ega 

finantsabi osutamiseks kokku lepitud 

tingimusi; 

7. väljendab kahetsust, et aruandes 

pööratakse tähelepanu vaid laenude 

haldamisele, kuid ei analüüsita ega seata 

küsimärgi alla programmi sisu ega 

finantslaenude osutamiseks kokku lepitud 

tingimusi; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 9 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

9. võtab teadmiseks, et 

finantsabiprogrammide eesmärk oli 

abisaajate riikide naasmine 

finantsturgudele, jätkusuutliku 

riigirahanduse saavutamine ning 

majanduskasvu taastumine ja töötuse 

vähenemine; väljendab kahetsust, et 

kontrollikoja leidudes ei ole täiel määral 

analüüsitud, kas programmi tulemused 

vastavad nendele eesmärkidele; 

9. võtab teadmiseks, et 

finantslaenuprogrammide – mille kaudu 

antud laenud tuleb kõik tagasi maksta – 
eesmärk oli abisaajate riikide naasmine 

finantsturgudele, jätkusuutliku 

riigirahanduse saavutamine ning 

majanduskasvu taastumine ja töötuse 

vähenemine; väljendab kahetsust, et 

kontrollikoja leidudes ei ole täiel määral 

analüüsitud, kas programmi tulemused 

vastavad nendele eesmärkidele; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 10 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

10. märgib, et kontrollikoda keskendus 

oma järeldustes eelkõige komisjonile kui 

finantsabi haldajale, kuid on seisukohal, et 

parema mõistmise huvides oleks tulnud 

rohkem tähelepanu pöörata 

Rahvusvahelisele Valuutafondile ja 

Euroopa Keskpangale (EKP), kes algusest 

peale toetasid komisjoni programmide 

ettevalmistamisel ja järelevalves; 

10. märgib, et kontrollikoda keskendus 

oma järeldustes eelkõige komisjonile kui 

finantslaenude haldajale, kuid on 

seisukohal, et parema mõistmise huvides 

oleks tulnud rohkem tähelepanu pöörata 

Rahvusvahelisele Valuutafondile ja 

Euroopa Keskpangale (EKP), kes algusest 

peale toetasid komisjoni programmide 

ettevalmistamisel ja järelevalves; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 11 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

11. jagab komisjoni seisukohta, et 

nõukogu ja teiste partnerite rolli 

programmi koostamisel ja haldamisel on 

alahinnatud; palub kontrollikojal ja 

komisjonil analüüsida nõukogu võetud 

meetmete asjakohasust, EKP rolli ning 

seda, kas need olid programmi eesmärkide 

täitmiseks kohased ja aitasid saavutada 

liidu eesmärke, sh majanduskriisist 

toibumine, töökohtade loomine ja 

majanduskasv; 

11. jagab komisjoni seisukohta, et 

nõukogu ja teiste partnerite rolli 

programmi koostamisel ja haldamisel on 

alahinnatud; palub kontrollikojal ja 

komisjonil analüüsida nõukogu võetud 

meetmete asjakohasust ja EKP rolli ning 

seda, kas need olid programmi eesmärkide 

täitmiseks kohased ja aitasid saavutada 

liidu eesmärke, sh majanduskriisist 

toibumine, töökohtade loomine ja 

majanduskasv; peale selle palub 

kontrollikojal ja komisjonil analüüsida, 

kuidas on kõiki euroala riike mõjutanud 

see katastroofiline asjaolu, et uue 

vääringu jaoks ei olnud olemas olnud 

isegi kõige elementaarsemaid 

mehhanisme (ühtne 

järelevalvemehhanism, ühtne 

kriisilahenduskord, ESM, täielik 

pangandusliit, täielik rahaliit jm), mida 

luuakse nüüd alles pärast seda, kui 

paljusid pankasid on tabanud krahh ning 

kui mitme euroala riigi majandus on 

kokku varisenud või selle äärel; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 13 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

13. rõhutab, et teatavad reformid (nt 

tööturureform), millele programmides on 

osutatud, võivad konkurentsivõimet 

suurendada alles väga pika aja pärast, kuid 

abiprogrammide eesmärgid on enamasti 

kohesed ja lühiajalised; 

13. rõhutab, et teatavad reformid (nt 

tööturureform), millele programmides on 

osutatud, võivad konkurentsivõimet 

suurendada alles väga pika aja pärast ja 

isegi siis võivad nende tagajärjel 

tööõigused väheneda või töötingimused 

halveneda, kuid abiprogrammide puhul 

peetakse peamiselt pigem silmas 

lühiajalist perspektiivi ja taotletakse 

vahetumaid ja lühiajalisi eesmärke; 

Or. en 

 


