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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

11.4.2018 A8-0137/10 

Muudatusettepanek  10 

Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Komisjon ja 

rakendusametid 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus D a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 D a. arvestades, et parandatud 

veamäära tuleks kohaldada üksnes 

auditeeritud aspektide, MITTE kogu 

eelarve suhtes, kuna parandamine ise 

puudutas VAID auditeeritud aspekte; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/11 

Muudatusettepanek  11 

Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Komisjon ja 

rakendusametid 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 17 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

17. tunneb heameelt asjaolu üle, et 

kontrollikoda esitas 2016. aasta 

raamatupidamise aastaaruande 

usaldusväärsuse kohta märkusteta 

arvamuse (nagu ta on seda teinud alates 

2007. aastast) ning et kontrollikoda jõudis 

järeldusele, et tuludes 2016. aastal olulisi 

vigu ei esinenud; märgib rahuloluga, et 

31. detsembril 2016. aastal lõppenud aasta 

raamatupidamise aastaaruande aluseks 

olevad kulukohustused on kõigis olulistes 

aspektides seaduslikud ja korrektsed; 

17. taunib asjaolu, et kontrollikoda 

esitas 2016. aasta raamatupidamise 

aastaaruande usaldusväärsuse kohta 

märkusteta arvamuse (nagu ta on seda 

teinud alates 2007. aastast), sest see tekitab 

tavakodanike seas segadust, kas ELi 

märkimisväärne eelarve jääb lubatava 

veamäära piiresse, mis aga ei ole tõsi; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/12 

Muudatusettepanek  12 

Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Komisjon ja 

rakendusametid 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 22 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

22. märgib rahuloluga, et 

esmakordselt 23 aasta jooksul on 

kontrollikoda esitanud (vastupidise 

arvamuse asemel) märkusega arvamuse 

raamatupidamise aastaaruande aluseks 

olevate maksete seaduslikkuse ja 

korrektsuse kohta, mis tähendab, et 

kontrollikoja arvates on liidu rahaliste 

vahendite haldamine märkimisväärselt 

paranenud ning et olulisi vigu esines 

peamiselt hüvitamisel põhinevates kuludes, 

mis moodustavad auditeeritud maksetest 

umbes poole; 

22. väljendab kahetsust, et 

esmakordselt 23 aasta jooksul on 

kontrollikoda esitanud (vastupidise 

arvamuse asemel) märkusega arvamuse 

raamatupidamise aastaaruande aluseks 

olevate maksete seaduslikkuse ja 

korrektsuse kohta, mis tähendab, et 

kontrollikoja arvates on liidu rahaliste 

vahendite haldamine märkimisväärselt 

paranenud ning et olulisi vigu esines 

peamiselt hüvitamisel põhinevates kuludes, 

mis moodustavad auditeeritud maksetest 

umbes poole; sellisele järeldusele jõuti 

tänu valele eeldusele, et parandatud 

veamäära, mida kohaldati VAID 

auditeeritud aspektide suhtes, laiendati 

kogu eelarvele, mis ei vasta aga ilmselgelt 

tegelikkusele (vt punkt 24); 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/13 

Muudatusettepanek  13 

Luke Ming Flanagan 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Komisjon ja 

rakendusametid 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 94 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

94. märgib, et Iirimaa esitatud 

kogurahvatulu oli 2015. aastal väga 

oluliselt suurenenud, kuna rahvusvahelised 

ettevõtted olid sinna oma teadus- ja 

arendustegevuse varad ümber kolinud; 

94. märgib, et Iirimaa esitatud 

kogurahvatulu oli 2015. aastal väga 

oluliselt suurenenud, kuna rahvusvahelised 

ettevõtted olid sinna oma teadus- ja 

arendustegevuse varad ümber kolinud, ja 

selle tulemusena olid suurenenud ka 

Iirimaa sissemaksed, ning et seda aspekti 

tuleb vaadelda seoses võimaliku 

tagasimaksega Iirimaale 2016. aasta eest; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/14 

Muudatusettepanek  14 

Luke Ming Flanagan 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Komisjon ja 

rakendusametid 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 99 – alapunkt c 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

c) analüüsiks koostöös 

liikmesriikidega rahvusvahelise tegevuse 

kõiki võimalikke mõjusid kogurahvatulu 

hindamisele ja annaks liikmesriikidele 

suuniseid selle kohta, kuidas neid tegevusi 

rahvamajanduse arvepidamises käsitleda; 

c) analüüsiks koostöös 

liikmesriikidega rahvusvahelise tegevuse 

kõiki võimalikke mõjusid kogurahvatulu 

hindamisele ja annaks liikmesriikidele 

suuniseid selle kohta, kuidas neid tegevusi 

rahvamajanduse arvepidamises käsitleda; 

võimaldaks vajaduse korral tagasimakseid 

neile riikidele, mida selliste hargmaiste 

ettevõtete tegevus on negatiivselt 

mõjutanud; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/15 

Muudatusettepanek  15 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Komisjon ja 

rakendusametid 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 175 – sissejuhatav osa 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

175. sellega seoses avaldab heameelt 

järgmise üle: 

175. sellega seoses võtab teadmiseks 

järgmist: 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/16 

Muudatusettepanek  16 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Komisjon ja 

rakendusametid 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 176 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

176. peab aga samal ajal 

kahetsusväärseks, et 

välja jäetud 

a) metrooehituse projektides Ateenas 

(3. liini pikendus Pireusesse) ja 

Thessalonikis (põhiliin) on tekkinud 

pikad viivitused, mistõttu tuli neid 

pikendada programmitöö perioodile 

2014–2020; 

 

b) mõned raudtee-, digitaal- ja 

energiavaldkonna peamised projektid 

tühistati või neid viiakse ellu hilinemisega 

ning sellest tulenevalt on neid pikendatud 

programmitöö perioodile 2014–2020 või 

tervenisti sinna üle kantud; 

 

c) suur osa reovee ja tahkete jäätmete 

käitlemise infrastruktuurist on veel 

lõpetamata; 

 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/17 

Muudatusettepanek  17 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Marina Albiol 

Guzmán 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Komisjon ja 

rakendusametid 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 216 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

216. märgib, et umbes 72 % abist 

makstakse 5–250 hektarit majandavatele 

põllumajandusettevõtetele, mis on 

üldjuhul pereettevõtted; 

välja jäetud 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/18 

Muudatusettepanek  18 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy, 

Marina Albiol Guzmán 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Komisjon ja 

rakendusametid 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 219 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

219. on arvamusel, et suuremaid 

põllumajandusettevõtteid ei ole stabiilse 

sissetuleku tagamiseks vaja sissetuleku 

kõikumise ajal tingimata sama palju 

toetada kui väiksemaid 

põllumajandusettevõtteid, sest suurematel 

on võimalik saada mastaabisäästu, mis 

aitab neil tõenäoliselt paremini vastu 

pidada; 

219. on arvamusel, et suuremaid 

põllumajandusettevõtteid ei ole stabiilse 

sissetuleku tagamiseks vaja sissetuleku 

kõikumise ajal tingimata sama palju 

toetada kui väiksemaid 

põllumajandusettevõtteid, sest suurematel 

on võimalik saada mastaabisäästu, mis 

aitab neil tõenäoliselt paremini vastu 

pidada, ning soovitab seetõttu komisjonil 

võtta sellise tasakaalustamatuse 

korrigeerimiseks kasutusele liugskaala, 

mille puhul põllumajandusettevõtte 

suurenedes toetused väheneksid; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  19 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso 

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Komisjon ja 

rakendusametid 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 292 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 292 a. tuletab meelde Euroopa Komisjoni 

presidendi Junckeri lubadust Euroopa 

Ombudsmanile kohelda komisjoni endist 

presidenti Barrosot vaid huvirühma 

esindajana; tuletab meelde ajutise 

eetikakomitee arvamust seoses hr Barroso 

uue töökohaga Goldman Sachsi 

nõunikuna, milles öeldi, et see sobiks 

üksnes juhul, kui hr Barroso annab 

lubaduse mitte tegeleda lobitööga 

Goldman Sachsi huvides; 

Or. en 

 

 


