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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 4 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

4. nõuab kindlalt, et tulemustele 

keskenduva eelarve algatuse alusel tuleks 

liidu eelarve esitada vastavalt liidu 

mitmeaastase finantsraamistiku 

poliitikaeesmärkidele; tuletab ühtlasi 2020. 

aasta järgse mitmeaastase 

finantsraamistikuga seoses meelde, et liidu 

eelarve peaks olema tõelist Euroopa 

lisaväärtust pakkuv eelarve, mis on 

suunatud niisuguste ühiste liidu eesmärkide 

täitmisele, millega soodustatakse kogu 

liidu jätkusuutlikku majanduslikku ja 

sotsiaalset arengut ning mida üksikud 

liikmesriigid eraldi saavutada ei suuda, ja 

et seetõttu ei tohiks seda vaadelda üksnes 

üksikute liikmesriikide netosaldo või -

kasuna; 

4. nõuab kindlalt, et tulemustele 

keskenduva eelarve algatuse alusel tuleks 

liidu eelarve esitada vastavalt liidu 

mitmeaastase finantsraamistiku 

poliitikaeesmärkidele; tuletab ühtlasi 2020. 

aasta järgse mitmeaastase 

finantsraamistikuga seoses meelde, et liidu 

eelarve peaks olema tõelist Euroopa 

lisaväärtust pakkuv eelarve, mis on 

suunatud niisuguste ühiste liidu eesmärkide 

täitmisele, millega soodustatakse kogu 

liidu jätkusuutlikku majanduslikku ja 

sotsiaalset arengut mis tahes liikmesriigi 

pädevusvaldkonda rohkem sekkumata; 

Or. en 
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Punkt 10 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

10. palub, et komisjon täidaks esialgse 

kulutustega seotud 20 % eesmärgi, mis on 

seotud kliimameetmete integreerimisega 

liidu mitmesugustesse 

kuluprogrammidesse; 

10. palub, et komisjon täidaks esialgse 

kulutustega seotud 20 % eesmärgi, mis on 

seotud kliimameetmete integreerimisega 

liidu mitmesugustesse 

kuluprogrammidesse, ilma et see annaks 

alust täiendavate kulutuste tegemiseks; 

Or. en 
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Punkt 12 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

12. kutsub komisjoni üles suurendama 

rändepoliitika rahastamise läbipaistvust, 

nagu on soovitanud kontrollikoda oma 

aastaaruandes 2016. aasta kohta, ja 

jälgima tähelepanelikult hädaolukordades 

korraldatavaid riigihankemenetlusi; 

välja jäetud 

Or. en 
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Punkt 21 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

21. märgib, et rahastamisvahendite 

asjakohaseks hindamiseks ei ole piisavalt 

teavet, pidades eelkõige silmas nende 

sotsiaalset ja keskkonnamõju; toonitab, et 

rahastamisvahendid võivad toetusi 

täiendada, kuid ei tohiks neid asendada; 

21. märgib, et rahastamisvahendite 

asjakohaseks hindamiseks ei ole piisavalt 

teavet, pidades eelkõige silmas nende 

sotsiaalset ja keskkonnamõju; toonitab, et 

nii rahastamisvahendeid kui ka toetusi 

tuleks kärpida; 

Or. en 
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Punkt 25 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

25. märgib, et eelarve täitmise viis 

avaldab veamäärale vaid piiratud mõju, 

sest kontrollikoja järelduse kohaselt on 

koostöös liikmesriikidega hallatavate 

kulude hinnanguline veamäär sama mis 

komisjoni poolt otse hallatavate mis tahes 

muude tegevuskulude puhul, st 3,3 %; 

25. märgib, et eelarve täitmise viis 

avaldab veamäärale vaid piiratud mõju, 

sest kontrollikoja järelduse kohaselt on 

koostöös liikmesriikidega hallatavate 

kulude hinnanguline veamäär sama mis 

komisjoni poolt otse hallatavate mis tahes 

muude tegevuskulude puhul, st 3,3 %; 

märgib, et see muudab suhteliseks 

komisjonipoolse otsese eelarve täitmise 

tähtsuse ja lisaväärtuse ning räägib 

liikmesriikidele suurema tegevusvabaduse 

andmise kasuks; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

26. juhib tähelepanu asjaolule, et 

kontrollikoda leidis kõige kõrgemad 

hinnangulised veamäärad maaelu arengu, 

keskkonna, kliimameetmete ja kalanduse 

kuludes (4,9 %), majandusliku, sotsiaalse 

ja territoriaalse ühtekuuluvuse kuludes (4,8 

%) ning kuludes, mis on seotud 

konkurentsivõimega majanduskasvu ja 

tööhõive tagamiseks (4,1 %), samas kui 

kõige madalam oli hinnanguline veamäär 

(0,2 %) halduskulude puhul; 

26. juhib tähelepanu asjaolule, et 

kontrollikoda leidis kõige kõrgemad 

hinnangulised veamäärad maaelu arengu, 

keskkonna, kliimameetmete ja kalanduse 

kuludes (4,9 %), majandusliku, sotsiaalse 

ja territoriaalse ühtekuuluvuse kuludes (4,8 

%) ning kuludes, mis on seotud 

konkurentsivõimega majanduskasvu ja 

tööhõive tagamiseks (4,1 %), samas kui 

kõige madalam oli hinnanguline veamäär 

(0,2 %) halduskulude puhul; on 

seisukohal, et komisjoni ja tegevustasandi 

omavaheline kaugus on seega seotud 

hinnangulise veamääraga ning et see 

meelestab soosima kohaliku tasandi 

osalejaid; 

Or. en 
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Punkt 52 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

52. peab kahetsusväärseks, et liidu 

eelarve üldine finantsrisk on suurenenud 

ning pikaajaliste kohustuste, tagatiste ja 

juriidiliste kohustuste hulk näitab, et 

tulevikus läheb tarvis hoolikat juhtimist; 

52. peab kahetsusväärseks, et liidu 

eelarve üldine finantsrisk on suurenenud 

ning pikaajaliste kohustuste, tagatiste ja 

juriidiliste kohustuste hulk näitab, et 

tulevikus läheb tarvis hoolikat juhtimist ja 

kokkuhoidlikkust; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

53. tuletab meelde, et liit kasutab järjest 

rohkem rahastamisvahendeid ning peab 

kahetsusväärseks, et EFSI asutamine on 

tinginud uue juhtimiskorra, mille raames 

on avaliku järelevalve tase mitterahuldav, 

vajades seega hoolikamat Euroopa 

Parlamendi järelevalvet; rõhutab, et mis 

tahes seadusandlik ettepanek peaks 

märkimisväärselt suurendama EFSI 

geograafilist ulatust; tuletab meelde, et 

EFSIt tuleks jätkuvalt kasutada 

lisavahendina investeeringute 

suurendamiseks, kuna 

ühtekuuluvuspoliitika peaks jääma liidu 

investeerimispoliitikaks; märgib siiski 

fondi edukat rakendamist ja fondi 

võimendatud erasektori kapitali suurt hulka 

ning tunnistab selle läbipaistvuse edasisi 

täiendusi, milles lepiti kokku EFSI kestuse 

pikendamise läbirääkimistel, mida tuntakse 

nimetuse EFSI 2.0 all; kutsub 

kontrollikoda üles tugevdama oma 

järelevalvet EFSI vahendite kavandamis- 

ja kulutamisetapi üle; 

53. tuletab meelde, et liit kasutab järjest 

rohkem rahastamisvahendeid, ning peab 

kahetsusväärseks, et EFSI asutamine on 

tinginud uue juhtimiskorra, mille raames 

on avaliku järelevalve tase mitterahuldav, 

vajades seega hoolikamat Euroopa 

Parlamendi järelevalvet; rõhutab, et mis 

tahes seadusandlik ettepanek peaks 

märkimisväärselt suurendama EFSI 

geograafilist ulatust; märgib fondi edukat 

rakendamist ja fondi võimendatud 

erasektori kapitali suurt hulka ning 

tunnistab selle läbipaistvuse edasisi 

täiendusi, milles lepiti kokku EFSI kestuse 

pikendamise läbirääkimistel, mida tuntakse 

nimetuse EFSI 2.0 all; kutsub 

kontrollikoda üles tugevdama oma 

järelevalvet ESI fondide kavandamis- ja 

kulutamisetapi üle; 

Or. en 
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Punkt 55 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

55. juhib tähelepanu asjaolule, et 

kooskõlas ühtekuuluvuspoliitika 

põhimõtetega moodustavad liidu vahendid 

mõnes liikmesriigis märkimisväärse osa 

kulutustest ning et eeskätt üheksas 

liikmesriigis (Leedu, Bulgaaria, Läti, 

Rumeenia, Ungari, Poola, Horvaatia, 

Eesti, Slovakkia,) moodustab Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfondide (ESI 

fondid) täitmata kulukohustuste toetus üle 

15 % valitsemissektori üldkuludest; 

kutsub komisjoni üles käivitama ka 

positiivse reklaamikampaania eesmärgiga 

teavitada nende riikide kodanikke 

üksikasjalikumalt nende liikmesuse 

otsesest kasust; 

välja jäetud 

Or. en 
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Punkt 58 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

58. rõhutab, et liidu vahendite maht ja 

maksmise aeg võib avaldada suurt 

makromajanduslikku mõju näiteks 

investeeringutele, majanduskasvule ja 

tööhõivele; 

58. rõhutab, et liidu vahendite maht ja 

maksmise aeg võivad avaldada suurt 

makromajanduslikku mõju näiteks 

investeeringutele, majanduskasvule ja 

tööhõivele ning võtta teatavatelt 

liikmesriikidelt hädavajaliku 

rahastamisvõime; 

Or. en 

 

 


