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Muudatusettepanek  21 

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 33 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

33. märgib, et käesoleva töödokumendi 

koostamise ajaks oli komisjon juba 

esitanud ettepaneku struktuurireformi 

tugiprogrammi loomiseks; väljendab 

heameelt selle üle, et komisjon on ilmselt 

kontrollikoja soovitusi arvesse võtnud, ja 

loodab, et Kreeka rakkerühma kogemusi 

arvesse võttes kujuneb struktuurireformi 

tugiprogrammist tugev tehnilise abi 

vahend; 

33. märgib, et käesoleva töödokumendi 

koostamise ajaks on komisjon juba 

esitanud ettepaneku struktuurireformi 

tugiprogrammi loomiseks; väljendab 

heameelt selle üle, et komisjon on ilmselt 

kontrollikoja soovitusi arvesse võtnud, ja 

loodab, et Kreeka rakkerühma kogemusi 

arvesse võttes kujuneb struktuurireformi 

tugiprogrammist tugev tehnilise abi 

vahend; märgib, et õppetundide ja 

järelduste tegemisel ei püüa Kreeka 

rakkerühm võtta arvesse erinevate 

programmide sotsiaalset maksumust 

Kreeka rahvale, mis on olnud 

märkimisväärne; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 118 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

118. mõistab, et EIT eesmärk on 

soodustada kõrgharidus-, teadus- ja 

innovatsiooniringkondade vahel koostööd; 

märgib, et peamised kasusaajad võivad 

olla äriühingud, sest nemad on turule 

toodavate innovaatiliste toodete 

seaduslikud omanikud ja teenivad sellega 

kasumit; rõhutab, et selles olukorras tuleb 

kaaluda ka võimalust lisada 

koostöömudelisse süsteem, mille kohaselt 

on võimalik eraldatud raha vähemalt 

osaliselt EIT-le tagasi suunata; 

118. mõistab, et EIT eesmärk on 

soodustada kõrgharidus-, teadus- ja 

innovatsiooniringkondade vahel koostööd; 

on seisukohal, et lõpuks võivad olla 

peamised kasusaajad äriühingud, sest 

nemad on turule toodavate innovaatiliste 

toodete seaduslikud omanikud ja teenivad 

sellega kasumit; rõhutab vajadust lisada 

selles olukorras koostöömudelisse 

struktuur, mille abil eraldatud vahendid 

koos kokkulepitud (soovitatult võrdses 

osas) kasumiga jõuavad tagasi EIT 

eelarvesse; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 122 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

122. väljendab kontrollikoja aruande üle 

heameelt, toetab selles esitatud soovitusi ja 

on rahul, et komisjon need heaks kiidab ja 

neid tulevikus ka arvesse võtab; 

122. võtab teadmiseks kontrollikoja 

aruande ja selles esitatud soovitused ning 

on rahul, et komisjon need heaks kiidab ja 

neid tulevikus ka arvesse võtab; 

Or. en 
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Punkt 124 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

124. rõhutab, et teenuste turg ei ole 

saavutanud oma täit potentsiaali ning et 

teenuste direktiivi edukas rakendamine 

võib majanduskasvule ja töökohtade 

loomisele väga suurt mõju avaldada; on 

seisukohal, et kuna direktiivi täieliku 

rakendamise potentsiaalne majanduslik 

kasu ei ole endiselt selge, peaks komisjon 

töötama välja uuringu, millega anda 

potentsiaalse majandusliku kasu kohta 

võimalikult usaldusväärne kvantitatiivne 

hinnang; 

124. rõhutab, et teenuste turg ei ole 

saavutanud oma täit potentsiaali ning et 

teenuste direktiivi edukas rakendamine 

võib majanduskasvule ja töökohtade 

loomisele väga suurt mõju avaldada; 

märgib aga, et oluliste teenuste 

pakkumine (nt vesi) – sealhulgas 

pakkumis- ja tasumisviis – peaks kuuluma 

liikmesriikide pädevusse, ja et nende 

säilitamine avaliku sektori omanduses on 

eelistatud valik; märgib samuti, et 

direktiivi täieliku rakendamise 

potentsiaalne majanduslik või muu kasu ei 

ole veel selge, ja et komisjon peaks tellima 

täielikult sõltumatu uuringu, et hinnata 

kvantitatiivselt ja võimalikult 

usaldusväärselt potentsiaalset 

majanduslikku kasu või kahju; 

Or. en 
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Punkt 125 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

125. julgustab direktiiviga edaspidi 

hõlmama rohkem valdkondi, et turgude 

integreerimiselt valdkondlike takistuste 

kaotamine toimuks laiemas ulatuses, mille 

lõppeesmärk on kõrvaldada teenuste 

siseturu tõkked ning saavutada 

majanduskasvu, konkurentsivõime ja 

töökohtade loomise valdkonnas liidu 

täielik potentsiaal; 

125. julgustab direktiiviga edaspidi 

hõlmama rohkem valdkondi, et turgude 

integreerimiselt valdkondlike takistuste 

kaotamine toimuks laiemas ulatuses, mille 

lõppeesmärk on kõrvaldada teenuste 

siseturu tõkked ning saavutada 

majanduskasvu, konkurentsivõime ja 

töökohtade loomise valdkonnas liidu 

täielik potentsiaal, kuid AINULT siis, kui 

see on teenuste direktiivi täieliku mõju 

ning varasemast ulatuslikuma 

rakendamise võimalike tagajärgede 

sõltumatu uuringu tulemus, ja kui see on 

tõendatult ühiskonnale kasulik; 

Or. en 
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Punkt 126 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

126. on seisukohal, et liikmesriigid 

oleksid võinud komisjoni poolt direktiivi 

ülevõtmiseks, rakendamiseks ja täitmise 

tagamiseks pakutud toetusmeetmeid 

paremini ära kasutada, eelkõige arutades 

omavahel menetluse eri etappides tekkinud 

probleeme ja võimalikke ühiseid lahendusi 

ning vahetades parimaid tavasid; 

126. on seisukohal, et liikmesriigid 

oleksid võinud komisjoni poolt direktiivi 

ülevõtmiseks, rakendamiseks ja täitmise 

tagamiseks pakutud toetusmeetmeid 

paremini ära kasutada, eelkõige arutades 

omavahel menetluse eri etappides tekkinud 

probleeme ja võimalikke ühiseid lahendusi 

ning vahetades parimaid tavasid, eriti kui 

need parimad tavad soovitavad eemalduda 

oluliste teenuste erastamisest ning naasta 

avaliku sektori omandi juurde; 

Or. en 
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Punkt 161 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

161. usub, et vahendite kasutamist tuleks 

juhtida paremate järelevalve- ja 

hindamissüsteemide abil, mis põhineksid 

alusnäitajatel, progressiivsetel 

võrdlusalustel ning mõõdetavatel ja 

realistlikel eesmärkidel; kutsub komisjoni 

üles vaatama kõik praegustes 

rändeprogrammides sätestatud näitajad, 

võrdlusalused ja eesmärgid läbi; 

161. usub, et vahendite kasutamist tuleks 

juhtida paremate järelevalve- ja 

hindamissüsteemide abil, mis põhineksid 

alusnäitajatel, progressiivsetel 

võrdlusalustel ning mõõdetavatel ja 

realistlikel eesmärkidel, mille keskmes 

peaksid olema kõige enam mõjutatute – st 

rändajate – parimad huvid; kutsub 

komisjoni üles vaatama kõik praegustes 

rändeprogrammides sätestatud näitajad, 

võrdlusalused ja eesmärgid läbi; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 164 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

164. kutsub komisjoni üles tegutsema 

rändekriiside ennetamiseks 

konstruktiivselt, et paremini koordineerida 

eri vahendeid, mehhanisme ja asjaomaseid 

sidusrühmi; 

164. kutsub komisjoni üles tegutsema 

rändekriiside ennetamiseks 

konstruktiivselt, et paremini koordineerida 

eri vahendeid, mehhanisme ja asjaomaseid 

sidusrühmi, sealhulgas eriti rändajate endi 

esindajaid; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 179 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

179. tunneb kontrollikoja eriaruandes nr 

10/2016 „Ülemäärase eelarvepuudujäägi 

menetluse mõjusa rakendamise tagamiseks 

tuleb teha täiendavaid parandusi“ esitatud 

leidude ja soovituste üle heameelt; 

179. võtab teadmiseks kontrollikoja 

eriaruandes nr 10/2016 „Ülemäärase 

eelarvepuudujäägi menetluse mõjusa 

rakendamise tagamiseks tuleb teha 

täiendavaid parandusi“ esitatud leiud ja 

soovitused; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 180 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

180. soovitab komisjonil parandada 

ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse 

läbipaistvust, andes korrapäraselt teada 

oma hinnangutest selle kohta, kuidas 

riigid kõnealuse menetluse raames 

soovitatud struktuurireforme järgivad, ja 

muutes eeskirjade kohaldamise 

läbipaistvamaks; 

180. soovitab komisjonil lõpetada 

ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse 

kasutamise, pidades silmas selle parimal 

juhul katkendlikku ja halvimal juhul 

diskrimineerivat rakendamist, mille puhul 

liidu suurematel riikidel on olnud vaba 

voli; arvestades samuti asjaolu, et 

ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlus 

on kõigest esimesest ja teisest majanduse 

juhtimise paketist moodustuva 

majandusliku lõa laiendus; 

Or. en 

 


