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

rakendusametid 

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

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 59 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

59. rõhutab, et avaliku sektori 

investeeringud on vajalikud 

investeerimislõhe kõrvaldamiseks, 

tööhõive ja majanduskasvu edendamiseks 

ning liidusiseste sotsiaalsete standardite 

tagamiseks; 

59. rõhutab, et avaliku sektori 

investeeringud on vajalikud 

investeerimislõhe kõrvaldamiseks, 

tööhõive ja majanduskasvu edendamiseks 

ning sotsiaalsete standardite tagamiseks 

liikmesriikides; taunib investeeringute 

madalat taset kogu liidus, mis annab 

tunnistust avaliku sektori taristu 

seisukorra halvenemisest; 

Or. en 
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rakendusametid 

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

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 63 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

63. kardab, et praeguse mitmeaastase 

finantsraamistiku lõpus ja uue 

mitmeaastase finantsraamistiku esimestel 

aastatel võib toimuda maksete kuhjumine; 

On seisukohal, et uue finantsraamistiku 

rahastamine nõuab realistlikke eelarvelisi 

assigneeringuid, et katta täitmata 

kulukohustuste prognoositud summat; 

63. kardab, et praeguse mitmeaastase 

finantsraamistiku lõpus ja uue 

mitmeaastase finantsraamistiku esimestel 

aastatel võib toimuda maksete kuhjumine; 

on seisukohal, et kulukohustused on 

võimalik katta eelarvelistest 

assigneeringutest üksnes siis, kui need on 

realistlikud; 

Or. en 
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rakendusametid 

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

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 64 – alapunkt a 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

a) võtta järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku maksete assigneeringute 

prognoosis arvesse täitmata kulukohustuste 

kasvu, et aidata tagada kulukohustuste ja 

maksete assigneeringute vahel korrakohane 

tasakaal. 

a) vaadata järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku maksete assigneeringute 

prognoosis läbi täitmata kulukohustuste 

kasv, et aidata tagada kulukohustuste ja 

maksete assigneeringute vahel korrakohane 

tasakaal; 

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

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 91 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

91. tunneb kahetsust eri liikmesriikide 

vahel piirikontrolli tasandil esinevate 

ebakõlade pärast; rõhutab, et on oluline 

ühtlustada kontrolle kõikides tolliliitu 

sisenemise kohtades, ning kutsub 

liikmesriike üles tagama piirisüsteemi 

kooskõlastatud, ühtlase ja tõhusa 

ajakohastamise, vältides erinevate tavade 

kasutamist liikmesriikide vahel, et 

vähendada piirikontrollisüsteemides 

esinevaid puudujääke; kutsub komisjoni 

üles sellega seoses uurima ELi erinevaid 

tollikontrolli tavasid ja nende mõju 

kaubandushäiretele, keskendudes eeskätt 

ELi tollile välispiiridel, ning koostama 

analüüse ja koguma teavet liikmesriikide 

tollitoimingute ja menetluste kohta; 

välja jäetud 

Or. en 
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rakendusametid 

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

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 92 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

92. kutsub komisjoni üles töötama 

välja tegevuskava, et tagada 

käibemaksueeskirjade täielik ja õigeaegne 

rakendamine igas liikmesriigis, kaitstes 

sel viisil kõnealust liidu omavahendite 

allikat; 

välja jäetud 

Or. en 
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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 b 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

b) kaaluks Ühendkuningriigi pettuse 

suhtes õigeaegse rikkumismenetluse 

algatamist; 

b) kaaluks Ühendkuningriigi 

tollimaksupettuse juhtumi suhtes 

vastastikuse kokkuleppe saavutamist; 

Or. en 
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rakendusametid 

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

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 99 – alapunkt e 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

e) esitaks ettepanekuid uuteks 

omavahenditeks, et tagada liidu eelarve 

stabiilsus; 

e) esitaks ettepanekuid uuteks 

omavahendite vähendamiseks; 

Or. en 
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rakendusametid 

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

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 130 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

130. märgib, et majandusliku ja 

sotsiaalse ühtekuuluvuse kohta koostatud 

seitsmenda aruande1 kohaselt on 

lähenemine ühelt poolt habras protsess, 

mis võib majanduskriiside korral kiiresti 

peatuda ja vastupidise suuna võtta, kuid 

teisalt võivad avaliku sektori 

investeeringud kriiside mõju vähendada; 

130. märgib, et majandusliku ja 

sotsiaalse ühtekuuluvuse kohta koostatud 

seitsmenda aruande1 kohaselt on 

lähenemine habras protsess, mis võib 

majanduskriiside korral kiiresti peatuda ja 

vastupidise suuna võtta, ning et avaliku 

sektori investeeringud oleks võinud 

kriiside mõju vähendada, kui liit ei oleks 

propageerinud kasinusmeetmeid ega 

rikkunud oma liikmesriikide 

eelarvesuveräänsust; 

__________________ __________________ 

1 Aruanne on kättesaadav siin: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/infor

mation/cohesion-report/. 

1 Aruanne on kättesaadav siin: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/infor

mation/cohesion-report/. 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 185 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 185 a. väljendab muret lõhe pärast 

Kreeka (21 %) või Hispaania (17 %) ning 

Saksamaa (4 %) töötuse määrade vahel 

2017. aasta viimases kvartalis; juhib 

tähelepanu, et selliste riikide nagu 

Prantsusmaa või Itaalia olukord on 

endiselt murettekitav; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 185 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 185 b. juhib tähelepanu, et Itaalias, 

Portugalis, Hispaanias ja Kreekas ei 

olnud tööhõive tase 2017. aasta viimases 

kvartalis endiselt jõudnud 2007. aasta 

tasemele, samas kui samal ajavahemikul 

on tööhõive tase Saksamaal suurenenud 

9,7 %; 

Or. en 

 

 


