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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

13.4.2018 A8-0137/51 

Muudatusettepanek  51 

Inés Ayala Sender 

fraktsiooni S&D 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 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 

aluslepingute, programmi „Horisont 

2020“ ja liidu mitmeaastase 

finantsraamistiku ning 17. novembril 2017 

allkirjastatud Euroopa sotsiaalõiguste 

samba 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; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/52 

Muudatusettepanek  52 

Inés Ayala Sender 

fraktsiooni S&D 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 9 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

9. kutsub komisjoni üles kiirendama 

ühtekuuluvuspoliitika programmide 

elluviimist ja nendega seotud maksete 

tegemist, et vähendada rakendamisperioodi 

pikkust – esialgu aastale n + 2; 

9. kutsub komisjoni üles kiirendama 

ühtekuuluvuspoliitika programmide 

elluviimist ja nendega seotud maksete 

tegemist, et vähendada rakendamisperioodi 

pikkust – esialgu aastale n + 2 – juhul kui 

see ei halvenda ELi poliitika ülevõtmist ja 

rakendamist; kutsub sellega seoses 

komisjoni ja liikmesriike tungivalt üles 

kiirendama nii palju kui võimalik 2020. 

aasta järgse mitmeaastase 

finantsraamistiku vastuvõtmist ning 

lubab, et Euroopa Parlament teeb selle 

eesmärgi saavutamiseks koostööd; 

Or. es 



 

AM\1150983ET.docx  PE618.415v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

13.4.2018 A8-0137/53 

Muudatusettepanek  53 

Inés Ayala Sender 

fraktsiooni S&D 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 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; 

12. kutsub komisjoni üles suurendama 

rändepoliitika rahastamise läbipaistvust, 

nagu on soovitanud kontrollikoda oma 

aastaaruandes 2016. aasta kohta, ja jälgima 

tähelepanelikult hädaolukordades 

korraldatavaid riigihankemenetlusi, et 

rändajate ja pagulaste ning samuti neid 

Euroopas vastu võtvate valitsusväliste 

organisatsioonide ja haldusasutuste 

vajadused ja nõudmised rahuldatakse 

asjakohaselt ning tagatakse sellega seotud 

rahastamine; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/54 

Muudatusettepanek  54 

Inés Ayala Sender 

fraktsiooni S&D 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 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 kuigi varasema 

veendumuse kohaselt kaasnes koostöös 

liikmesriikidega toimuva eelarve 

täitmisega rohkem vigu kui otsese eelarve 

täitmisega, avaldab eelarve täitmise viis 

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 %; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/55 

Muudatusettepanek  55 

Inés Ayala Sender 

fraktsiooni S&D 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 34 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

34. rõhutab, et komisjoni 2016. aasta 

haldus- ja tulemusaruandes leitakse, et 

kulude puhul on olemas oluline veamäär, 

võttes arvesse, et komisjoni üldine 

keskmine veamäär on hinnanguliselt 

vahemikus 2,1 % kuni 2,6 % (2015. aastal 

jäi see vahemikku 2,3 %–3,1 %) kõigist 

asjaomastest kulutustest ning sellega 

seotud hinnanguline riskiga seotud 

kogukulu maksmise ajal oli vahemikus 2,9 

kuni 3,6 miljardit eurot (aastal 2015 

vahemikus 3,3 kuni 4,5 miljardit eurot); 

34. rõhutab, et komisjoni 2016. aasta 

haldus- ja tulemusaruandes leitakse, et 

olulisest veamäärast mõjutatud kulude 

maht on vähenenud, võttes arvesse, et 

komisjoni üldine keskmine veamäär on 

hinnanguliselt vahemikus 2,1 % kuni 2,6 % 

(2015. aastal jäi see vahemikku 2,3 %–3,1 

%) kõigist asjaomastest kulutustest ning 

sellega seotud hinnanguline riskiga seotud 

kogukulu maksmise ajal oli vahemikus 2,9 

kuni 3,6 miljardit eurot (aastal 2015 

vahemikus 3,3 kuni 4,5 miljardit eurot); 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/56 

Muudatusettepanek  56 

Inés Ayala Sender 

fraktsiooni S&D 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 41 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

41. juhib tähelepanu asjaolule, et kuna 

vigu saab parandada rohkem kui kümme 

aastat pärast nende ilmnemist, ei ole 

loogiline lähtuda tulevaste korrektsioonide 

hinnangulise mõju puhul korrektsioonidest, 

mis on tehtud viimasel kuuel aastal; 

41. juhib tähelepanu asjaolule, et 

tulenevalt mitmeaastase programmitöö 

eripärast ja sellest, et vigu saab parandada 

rohkem kui kümme aastat pärast nende 

ilmnemist, ei ole piisav ja loogiline lähtuda 

tulevaste korrektsioonide hinnangulise 

mõju puhul korrektsioonidest, mis on 

tehtud viimasel kuuel aastal; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/57 

Muudatusettepanek  57 

Inés Ayala Sender 

fraktsiooni S&D 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 70 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 70 a (uus)  kutsub komisjoni üles 

konsulteerima akadeemiliste ringkondade 

esindajatega, et määrata kindlaks 

tulemustele keskenduva eelarve (BFOR) 

hindamisteks vajalikud asjakohased 

tulemusnäitajad, ning selleks, et oleks 

võimalik seada esikohale avalikesse 

hüvedesse investeerimine eesmärgiga 

pakkuda lahendusi kodanike muredele;  

  

Or. es 

 

 


