
 

AM\1124061ET.docx  PE603.721v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 
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Muudatusettepanek  11 

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 

Punkt 16 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

16. rõhutab, et raskustes olevatele 

liikmesriikidele anti finantsabi 

kapitaliturgudelt võetud laenudena, 

kasutades tagatisena liidu eelarvet; on 

seisukohal, et Euroopa Parlamendi kui 

eelarvepädeva institutsiooni roll nendes 

programmides on liiga väike, mis 

kahandab osutatud finantsabi 

demokraatlikku legitiimsust veelgi; 

16. rõhutab, et raskustes olevatele 

liikmesriikidele anti „finantsabi“ 

kapitaliturgudelt võetud laenudena, 

kasutades tagatisena liidu eelarvet; peab 

kahetsusväärseks, et eelkõige Kreeka ja 

Iirimaa puhul olid need laenud algselt 

antud ülemäära kõrge intressimääraga, 

nii et liit teenis liikmesriikide kannatustelt 

suurt tulu; on seisukohal, et Euroopa 

Parlamendi kui eelarvepädeva 

institutsiooni roll nendes programmides on 

liiga väike, mis kahandab osutatud 

finantsabi demokraatlikku legitiimsust 

veelgi; 

Or. en 
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Punkt 18 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

18. peab vajalikuks uurida, milline roll 

on Euroopa Keskpangal liikmesriikide 

kaudsel abistamisel, et neid eesmärke 

saavutada, ning ka laiemas toetuses liidu 

finantsstruktuurile finantsprogrammide 

vältel; 

18. peab väga vajalikuks uurida 

Euroopa Keskpanga rolli kriisi ajal ning 

uurida eelkõige väiteid ja süüdistusi EKP 

poolt Iirimaa tollase valitsusega 

asjaajamises kasutatud sunnimeetmete 

kohta, mida on kinnitanud asjaga seotud 

olnud IMFi esindajad; peab lisaks 

oluliseks uurida EKP rolli liikmesriikide 

kaudsel abistamisel, et neid eesmärke 

saavutada, ning ka laiemas toetuses liidu 

finantsstruktuurile finantsprogrammide 

vältel; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 19 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

19. on seisukohal, et kriisi alguses oli 

raske ette näha, et mõnes liikmesriigid 

tekib laastavate tagajärgedega järsk 

tasakaalustamatus; rõhutab, et 2007.–2008. 

aasta enneolematu ülemaailmse 

majandusriisi ulatust ja laadi oli rakse ette 

näha; 

19. on seisukohal, et kriisi alguses oli 

raske ette näha, et mõnes liikmesriigid 

tekib laastavate tagajärgedega järsk 

tasakaalustamatus; on lisaks seisukohal, et 

kriisi oluline põhjus oli euro kui vääringu 

puudulikkus selle kasutusele võtmisel, sest 

sel puudusid isegi kõige põhilisemaid 

valuuta tugistruktuurid; rõhutab, et 

2007.–2008. aasta enneolematu 

ülemaailmse majandusriisi ulatust ja laadi 

oli rakse ette näha; 

Or. en 
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Punkt 20 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

20. jagab kontrollikoja arvamust, et 

kriisieelsest järelevalveraamistikust ei 

piisanud selleks, et tuvastada aluseks 

olevates eelarvepositsioonides peituvaid 

riske ränga majanduskriisi ajal; 

20. jagab kontrollikoja arvamust, et 

kriisieelsest järelevalveraamistikust ei 

piisanud selleks, et tuvastada aluseks 

olevates eelarvepositsioonides peituvaid 

riske ränga majanduskriisi ajal ning et just 

selle puuduliku järelevalve ja kontrolli 

tõttu peab EKP võtma vastutuse oma rolli 

eest kriisi tekkimisel; 

Or. en 
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Punkt 21 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

21. väljendab heameelt, et finantskriisi 

tõttu kiitsid seadusandjad kriisi käigus 

ilmnenud järelevalvepuuduste 

kõrvaldamiseks heaks esimese ja teise 

majanduse juhtimise paketi; on aga 

seisukohal, et viimastel aastatel toimunud 

liidu majanduse juhtimise raamistiku 

reform ei ole aidanud kriisist lõplikult 

väljuda, ning kutsub komisjoni üles 

põhjalikumalt analüüsima uue raamistiku 

plusse ja miinuseid võrdluses teiste 

sarnaste riikide majandusega (nt USA, 

Jaapan jt OECD riigid) ja vajaduse korral 

esitama uute reformide ettepanekuid; 

21. märgib, et finantskriisi tõttu kiitsid 

seadusandjad kriisi käigus ilmnenud 

järelevalvepuuduste osaliseks 

kõrvaldamiseks heaks esimese ja teise 

majanduse juhtimise paketi; on aga 

seisukohal, et viimastel aastatel toimunud 

liidu majanduse juhtimise raamistiku 

reform ei ole aidanud kriisist lõplikult 

väljuda, ning kutsub komisjoni üles 

põhjalikumalt analüüsima uue raamistiku 

plusse ja miinuseid võrdluses teiste 

sarnaste riikide majandusega (nt USA, 

Jaapan jt OECD riigid) ja vajaduse korral 

esitama uute reformide ettepanekuid; 

Or. en 



 

AM\1124061ET.docx  PE603.721v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

24.4.2017 A8-0160/16 

Muudatusettepanek  16 

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 

Punkt 22 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

22. kutsub komisjoni üles järgima 

kontrollikoja soovitust, mille kohaselt peab 

ta oma makromajanduslike ja 

eelarveprognooside kvaliteeti veel 

paremaks muutma; 

22. kutsub komisjoni üles järgima 

kontrollikoja soovitust, mille kohaselt peab 

ta parandama oma makromajanduslike ja 

eelarveprognooside kvaliteeti, sest 

prognoosid on järjepidevalt lubamatult 

valeks osutunud; 

Or. en 
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Punkt 23 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

23. võtab teadmiseks kontrollikoja 

järelduse, et komisjonil õnnestus suurtest 

ajapiirangutest ja uute ülesannetega seotud 

vähestest kogemustest hoolimata 

finantsabiprogramme hallata; rõhutab 

kontrollikoja järeldust, et asjaolusid 

arvestades oli tegu suure saavutusega; 

23. võtab teadmiseks kontrollikoja 

järelduse, et komisjonil õnnestus suurtest 

ajapiirangutest ja uute ülesannetega seotud 

vähestest kogemustest hoolimata 

finantsabiprogramme hallata, kuid märgib 

samuti, et a) kui uue valuuta jaoks oleksid 

kriisi algusest peale olnud olemas 

asjakohased tugistruktuurid, ei oleks kriis 

olnud nii raske, kui see üldse oleks 

toimunud, ning et b) nõuetekohase 

prognoosimise ja kavandamise abil oleks 

kõiki selliseid probleeme ette nähtud ja 

nendeks valmis oldud; aktsepteerib siiski 

kontrollikoja järeldust, et asjaolusid ja 

keskkondlikke piiranguid arvestades oli 

tegu suure saavutusega; 

Or. en 



 

AM\1124061ET.docx  PE603.721v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

24.4.2017 A8-0160/18 

Muudatusettepanek  18 

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 

Punkt 24 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

24. väljendab heameelt otsuse üle anda 

finantsabi juhtimine komisjoni ja mitte 

teiste finantspartnerite vastutusalasse, tänu 

millele on võimalik võtta abi andmisel 

arvesse liikmesriikide eripärasid ja 

omavastutust; 

24. väljendab heameelt otsuse üle anda 

laenude juhtimine komisjoni ja mitte teiste 

finantspartnerite vastutusalasse, tänu 

millele on võimalik võtta laenude andmisel 

arvesse liikmesriikide eripärasid ja 

omavastutust; 

Or. en 
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Punkt 27 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

27. rõhutab, et programmide algfaasis 

tegeles komisjon tugeva poliitilise ja ajalise 

surve all ebaselgete riskidega, mis 

ohustasid terve finantssüsteemi stabiilsust 

majanduse jaoks ettenägematute 

tagajärgedega; 

27. rõhutab, et programmide algfaasis 

tegeles komisjon tugeva poliitilise ja ajalise 

surve all ebaselgete riskidega, mis 

ohustasid terve finantssüsteemi stabiilsust 

majanduse jaoks ettenägematute 

tagajärgedega; rõhutab samuti, et 

asjaomased liikmesriigid olid samuti 

tugeva ajalise ja poliitilise surve all; 

toonitab, et selle surve tõttu tehti otsuseid, 

mida saab ja tuleks praegu tagantjärele ja 

rahulikult läbi vaadata – näiteks Iirimaa 

2010. aasta otsus võtta oma vastutusele 

pangavõla lihtveksel summas 31 miljardit 

eurot, et päästa kaks maksejõuetut 

mittesüsteemset panka ning vältida 

seeläbi doominoefektina pankade 

kokkuvarisemist kogu liidus ajal, mil 

ühtegi vajalikku valuutasammast (nagu 

ühtne kriisilahenduskord või Euroopa 

stabiilsusmehhanism) ei olnud olemas; 

Or. en 
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Punkt 28 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

28. on seisukohal, et kuigi komisjonil 

ei olnud finantsabi andmisel kogemusi, 

õppis ta n-ö töö käigus ja tal õnnestus 

programmid suhteliselt ruttu ja 

nõuetekohaselt käivitada ning hilisemate 

programmide jaoks juhtimist parandada; 

28. on seisukohal, et kuigi komisjonil 

ei olnud finantsabi andmisel kogemusi, 

õppis ta n-ö töö käigus ja tal õnnestus 

programmid suhteliselt ruttu ja 

nõuetekohaselt käivitada ning hilisemate 

programmide jaoks juhtimist parandada, 

kuid sellest kogenematusest tingitud väga 

märkimisväärseid kulusid pidid ja peavad 

jätkuvalt kandma asjaomased 

liikmesriigid; 

Or. en 

 


