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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

24.4.2017 A8-0160/31 

Muudatusettepanek  31 

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 181 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

181. on veendunud, et komisjon peaks 

pärast liikmesriikidega konsulteerimist 

andma Euroopa Parlamendile 

korrapäraselt aru riigipõhiste ülemäärase 

eelarvepuudujäägi menetlustega seotud 

edusammudest; 

välja jäetud 

Or. en 
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Muudatusettepanek  32 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo 

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 182 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

182. soovitab komisjonil jätkata riiklike 

eelarvenõukogude kaasamist ja tagada, et 

Euroopa Eelarvenõukogu võtaks endale 

ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse 

raames ametliku rolli; võtab teadmiseks, 

et ülemäärase eelarvepuudujäägi 

menetlus on viimastel aastatel 

läbipaistvamaks muutunud, ja tunnistab, 

et teatavat poliitiliselt tundlikku teavet ei 

saa alati üldkasutatavaks muuta; 

välja jäetud 

Or. en 
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Muudatusettepanek  33 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo 

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 183 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

183. soovitab ülemäärase 

eelarvepuudujäägi menetluses 

keskenduda põhjalikumalt 

valitsemissektori võla vähendamisele; 

märgib, et 2014. aasta lõpu seisuga oli 

võla suhe SKPsse alla 60 % ainult 13 

liikmesriigil; juhib tähelepanu sellele, et 

mitmed liikmesriigid on nüüd liidu 

majanduse mõõdukast elavnemisest 

hoolimata suurtes võlgades ja avaliku 

sektori võlakoormus on praegu suurem 

kui 2010. aastal; 

välja jäetud 

Or. en 
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Muudatusettepanek  34 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo 
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Raport A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kontrollikoja eriaruanded 

2016/2208(DEC) 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 186 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

186. on seisukohal, et komisjon peaks 

tagama, et ülemäärase eelarvepuudujäägi 

menetluse eeskirjade kohaldamine 

kooskõlastataks tihedalt Euroopa 

poolaasta raames kokku lepitud 

struktuurireformi meetmetega; 

välja jäetud 

Or. en 
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Muudatusettepanek  35 

Luke Ming Flanagan 
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Raport A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kontrollikoja eriaruanded 

2016/2208(DEC) 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 307 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

307. märgib kahetsusega, et komisjoni 

tunnustamismenetlusega ei võeta arvesse 

mõningaid säästvuse ja õiglase kaubanduse 

olulisi aspekte, nagu maavaldusega seotud 

konfliktid, sunniviisiline töö või lapstööjõu 

kasutamine, põllumajandusettevõtjate 

kehvad töötingimused, ohud tervisele ja 

turvalisusele ning maakasutuse kaudse 

muutuse mõju, mida peetakse eri juhtudel 

väga oluliseks; leiab, et see näitab 

järjepidevusetust komisjoni poliitikas; 

kutsub komisjoni üles töötama uuesti 

terviklikumal viisil välja oma 

hindamismenetlused ja lisama need 

aspektid vabatahtlike kavade 

kontrollimenetlusse; kutsub komisjoni üles 

nõudma, et vabatahtlike kavade kohta 

koostataks kord aastas aruanne, mis 

käsitleb sertifitseerimistegevust ja eespool 

nimetatud ohte käsitlevat asjakohast teavet; 

307. märgib kahetsusega, et komisjoni 

tunnustamismenetlusega ei võeta arvesse 

mõningaid säästvuse ja õiglase kaubanduse 

olulisi aspekte, nagu a) suured 

kaubanduslepingud (kaks näidet selle 

kohta on laiaulatuslik majandus- ja 

kaubandusleping (CETA) ja Atlandi-

ülene kaubandus- ja 

investeerimispartnerlus (TTIP)), mis 

toovad kaasa kohaliku tootmise 

vähenemise ja tsentraliseeritud tootmise 

kasvu, mille tulemusel suureneb 

tootmisega seotud transport ja see 

omakorda põhjustab suuremat 

õhusaastet, b) maavaldusega seotud 

konfliktid, c) sunniviisiline töö või 

lapstööjõu kasutamine, d) 

põllumajandusettevõtjate kehvad 

töötingimused, e) ohud tervisele ja 

turvalisusele ning maakasutuse kaudse 

muutuse mõju, mida kõiki peetakse eri 

juhtudel väga oluliseks; leiab, et see näitab 

järjepidevusetust komisjoni poliitikas; 

kutsub komisjoni üles töötama uuesti 

terviklikumal viisil välja oma 

hindamismenetlused ja lisama need 

aspektid vabatahtlike kavade 

kontrollimenetlusse; kutsub komisjoni üles 

nõudma, et vabatahtlike kavade kohta 

koostataks kord aastas aruanne, mis 

käsitleb sertifitseerimistegevust ja eespool 

nimetatud ohte käsitlevat asjakohast teavet; 
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Muudatusettepanek  36 

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 380 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

380. nõuab, et komisjon teeks 2020. 

aastale järgneva perioodi ÜPP jaoks 

ettepaneku parandada kohapealsete 

nõuetele vastavuse kontrollide eeskirju 

ning palub liikmesriikidel teostada oma 

halduskontrolli tulemuslikult, kasutades 

kogu asjakohast olemasolevat teavet; on 

seisukohal, et see võimaldaks põhiliste 

kontrollipunktide mõjusamat 

eesmärgistamist; 

380. nõuab, et komisjon parandaks 

2020. aastale järgneva perioodi ÜPP jaoks 

kohapealsete nõuetele vastavuse 

kontrollide eeskirju ning palub 

liikmesriikidel teostada oma 

halduskontrolli tulemuslikult, a) kasutades 

kogu asjakohast olemasolevat teavet, ja b) 

vähendades miinimumini asutuste arvu, 

kes selliseid kontrolle läbi viivad, tagades 

nii, et põllumajandustootjad ei satuks 

sellisesse olukorda, nagu valitseb praegu 

Iirimaal, kus on kaasatud mitu eri ametit, 

kellel kõigil on õigus oma prioriteetidele, 

kes kõik võivad igal ajal kontrolle 

korraldada ja kes kõik on viimaks oma 

tegutsemises subjektiivsed; on seisukohal, 

et see võimaldaks põhiliste 

kontrollipunktide mõjusamat 

eesmärgistamist; 

Or. en 
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2016/2208(DEC) 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 382 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

382. julgustab komisjoni töötama peale 

ÜPP tulemuslikkuse aruande valmimist 

(kavakohaselt 2018. aasta lõpuks) välja 

metoodikat nõuetele vastavuse maksumuse 

mõõtmiseks; 

382. julgustab komisjoni töötama välja 

nõuetele vastavuse hindamiseks 

standardse metoodika, et vähendada 

hindamiste subjektiivsust ja/või 

kontrollijate erapoolikut hinnangut, ning 

töötada see standard välja kasutamiseks 

kõigis liikmesriikides; samuti julgustab 

komisjoni töötama peale ÜPP 

tulemuslikkuse aruande valmimist 

(kavakohaselt 2018. aasta lõpuks) välja 

standardset metoodikat nõuetele vastavuse 

maksumuse mõõtmiseks; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 395 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

395. peab kahetsusväärseks, et 

liikmesriigid ei ole ühiselt tegutsenud 

pandeemilise gripi vaktsiini ühishangete 

korraldamise kiirendamiseks, ja tunnistab, 

et gripp on probleem, mis mõjutab 

terviseteenuseid kõikides liikmesriikides 

igal aastal; on seisukohal, et koordineeritud 

lähenemisviis kõikides liikmesriikides 

aitaks kaasa liidu kodanike tervise 

parandamisele ja kulude vähendamisele; 

395. märgib, et liikmesriigid ei ole 

ühiselt tegutsenud pandeemilise gripi 

vaktsiini ühishangete korraldamise 

kiirendamiseks; tunnistab, et gripp on 

probleem, mis mõjutab terviseteenuseid 

kõikides liikmesriikides igal aastal, kuid 

soovitab, et arvestades iga-aastaselt 

muutuvate vaktsiinide hinda, tuleks 

korraldada kõikehõlmav ja täiesti 

sõltumatu (eriti ravimitootjatest endist) 

uuring nende vaktsiinide tulemuslikkuse 

kohta; on seisukohal, et koordineeritud 

lähenemisviis kõikides liikmesriikides 

aitab kaasa liidu kodanike tervise 

parandamisele ja kulude vähendamisele; 

Or. en 

 


