
 

AM\1150987ET.docx  PE618.415v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

13.4.2018 A8-0137/58 

Muudatusettepanek  58 

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 85 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

85.  palub komisjonil esitada liidu 

eelarve vastavalt mitmeaastase 

finantsraamistiku poliitilistele 

eesmärkidele; 

85.  palub komisjonil esitada liidu 

eelarve vastavalt aluslepingute, 

programmi „Horisont 2020“, 

mitmeaastase finantsraamistiku ja 17. 

novembril 2017 allkirjastatud Euroopa 

sotsiaalõiguste samba poliitilistele 

eesmärkidele; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/59 

Muudatusettepanek  59 

Inés Ayala Sender 
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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 89 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

89. juhib tähelepanu asjaolule, et 

kvantifitseeritud reservatsioonidest 

mõjutatud tulu oli 2016. aastal ligikaudu 

517 miljonit eurot võrrelduna 

traditsiooniliste omavahenditega 

kogusummas 20,1 miljardit eurot, st 2,5 % 

traditsioonilistest omavahenditest või 

0,38 % kõigist vahenditest; palub 

komisjonil esitada täpset teavet selle 

pettusejuhtumi kohta, mis võib ka kaudselt 

mõjutada mõnede liikmesriikide 

käibemaksu aluseid ja seeläbi ka 

käibemaksuga seotud ressursse ning lisaks 

komisjoni rahvamajanduse kogutuluga 

seotud tasakaalustavaid ressursse; 

89. juhib tähelepanu asjaolule, et 

kvantifitseeritud reservatsioonidest 

mõjutatud tulu oli 2016. aastal ligikaudu 

517 miljonit eurot võrrelduna 

traditsiooniliste omavahenditega 

kogusummas 20,1 miljardit eurot, st 2,5 % 

traditsioonilistest omavahenditest või 

0,38 % kõigist vahenditest; palub 

komisjonil esitada täpset teavet selle 

pettusejuhtumi kohta, mis võib ka kaudselt 

mõjutada mõnede liikmesriikide 

käibemaksu aluseid ja seeläbi ka 

käibemaksuga seotud ressursse ning lisaks 

komisjoni rahvamajanduse kogutuluga 

seotud tasakaalustavaid ressursse; kutsub 

komisjoni üles töötama välja tegevuskava, 

et tagada käibemaksueeskirjade täielik ja 

õigeaegne rakendamine kõigis 

liikmesriikides, kaitstes sel viisil kõnealust 

liidu omavahendite allikat; 

Or. es 
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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 103 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

103. täheldab, et kui komisjon või 

sõltumatud audiitorid oleksid kasutanud 

nõuetekohaselt kogu nende käsutuses 

olevat teavet, oleks peatüki hinnanguline 

veamäär olnud 1,2 protsenti väiksem; 

103. täheldab, et kui komisjon või 

sõltumatud audiitorid oleksid kasutanud 

nõuetekohaselt kogu nende käsutuses 

olevat teavet, oleks peatüki hinnanguline 

veamäär olnud 2,9 protsenti väiksem; 

Or. es 
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Muudatusettepanek  61 
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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 133 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

133. avaldab heameelt, et parlamendi 

küsimustele vastates käsitles regionaal- ja 

linnapoliitika peadirektoraat oma 

riigipõhiseid soovitusi üksikasjalikult; 

133. avaldab heameelt, et parlamendi 

küsimustele vastates käsitles regionaal- ja 

linnapoliitika peadirektoraat oma 

riigipõhiseid soovitusi üksikasjalikult; 

võtab siiski täielikult teadmiseks, et iga-

aastased tegevusaruanded ei ole ette 

nähtud üksikasjaliku teabe esitamiseks 

riigipõhiste soovituste rakendamise kohta, 

nagu ütleb volinik Oettinger vastuses 

raportööri kirjale; 

Or. es 
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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 134 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

134. on teadlik sellest, et mõned 

läbivaadatud finantsmääruse 

ühtekuuluvuspoliitikat käsitlevad sätted 

peaksid jõustuma tagasiulatuvalt; 

134. on teadlik sellest, et mõned 

läbivaadatud finantsmääruse 

ühtekuuluvuspoliitikat käsitlevad sätted 

peaksid jõustuma tagasiulatuvalt; 

väljendab heameelt 2017. aasta 

detsembris saavutatud kokkuleppe üle, 

mille kohaselt tagab kõnealune 

tagasiulatuv kohaldamine kõigi 

sidusrühmade õiguskindluse ning 

parlament, komisjon ja nõukogu peavad 

selle üle põhjalikku järelevalvet; 

Or. es 
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Muudatusettepanek  63 
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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 135 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

135. väljendab muret, et selliste 

muudatuste tõttu võib lisanduda vigu, sest 

programmid ja projektid valiti välja 

1. jaanuaril 2014 jõustunud õigusaktide 

alusel; 

välja jäetud  

Or. es 
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Muudatusettepanek  64 
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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 136 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

136. märgib, et kontrollikoda esitas 

raamatupidamise aastaaruande aluseks 

olevate maksete seaduslikkuse ja 

korrektsuse kohta esmakordselt 

märkusega arvamuse; rõhutab, et 

hüvitiskavades on endiselt rohkem vigu kui 

toetuskavades; juhib aga tähelepanu 

sellele, et rubriigis „Majanduslik ja 

sotsiaalne ühtekuuluvus“ esitatud andmed 

ei ole võrreldes eelmise aastaga väga palju 

muutunud; 

136. märgib rahuloluga, et 

kontrollikoda esitas esmakordselt 

märkusega ja mitte negatiivse arvamuse 

raamatupidamise aastaaruande aluseks 

olevate maksete seaduslikkuse ja 

korrektsuse kohta; rõhutab, et 

hüvitiskavades on endiselt rohkem vigu kui 

toetuskavades; väljendab heameelt, et 

rubriigis „Majanduslik, sotsiaalne ja 

territoriaalne ühtekuuluvus“ esitatud 

andmed on võrreldes eelmise aastaga 

jätkuvalt paranemas (5,2 %-lt 2015. aastal 

4,8 %-ni 2016. aastal); 

Or. es 

 

 


