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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

13.4.2018 A8-0137/65 

Muudatusettepanek  65 

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 11 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 152 a. märgib, et regionaal- ja 

linnapoliitika peadirektoraat rõhutab oma 

panust ELi 2020. aasta eesmärkide 

saavutamisse:  

a) töökohtade loomine, majanduskasv ja 

investeeringud, 

b) digitaalse ühtse turu arendamine, 

c) suurem energiatõhusus ja digitaalne 

ühtne turg, 

d) ühtse turu tõhususe suurendamine ja 

e) abi rändajate tulemuslikul 

integreerimisel; 

Or. es 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

13.4.2018 A8-0137/66 

Muudatusettepanek  66 

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 204 – alapunkt g a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 g a) otsustamine, kas eeltingimuste 

säilitamine 2020. aasta järgseks 

perioodiks aitaks märkimisväärselt 

ühtekuuluvuspoliitika tõhusust ja 

tulemuslikkust suurendada; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/67 

Muudatusettepanek  67 

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 205 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

205. nõuab, et regionaal- ja 

linnapoliitika peadirektoraat ning 

tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse 

kaasatuse peadirektoraat avaldaksid aasta 

tegevusaruandes ettepanekud riigipõhiste 

soovituste kohta, nagu parlament on 

korduvalt palunud; 

205. võtab teadmiseks volinik Oettingeri 

põhjaliku vastuse raportöörile ning tema 

järelduse, mille kohaselt ei ole iga-

aastased tegevusaruanded mõeldud 
riigipõhiste soovituste edendamiseks; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/68 

Muudatusettepanek  68 

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 230 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

230. rõhutab, et puudusi tuvastati 

eelkõige Ungari juhtimis- ja 

kontrollisüsteemis (seoses makseasutuse 

hilinenud juhtimisaruannete ja 

puudustega rohestamistoetustes), 

Bulgaarias (seoses rohestamise ja 

põllumajandustootjate 

mahepõllumajandusliku seisundiga), 

Poolas (seoses rohestamistoetustega) ja 

Itaalias (seoses puudustega maa 

toetuskõlblikkuse ja aktiivse 

põllumajandustootja korrektses 

kindlaksmääramises); 

välja jäetud 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/69 

Muudatusettepanek  69 

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 253 – alapunkt a 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

a) põllumajandustootjad peaks võitma 

ÜPP maksetest ainult siis, kui nad täidavad 

ühtse keskkonnaalaste põhinormide paketi, 

sealhulgas maa hea põllumajandus- ja 

keskkonnaseisundi ning rohestamise 

nõuded, mis lähevad keskkonnaõigusaktide 

nõuetest kaugemale; tunneb sellega seoses 

heameelt komisjoni tulemustekeskse 

eelarve loogika üle; leiab, et tulevane 

rakendussüsteem peaks olema rohkem 

tulemustele orienteeritud; 

a) põllumajandustootjad peaks võitma 

ÜPP keskkonnasäästlikumaks muutmise 

maksetest ainult siis, kui nad täidavad 

ühtse keskkonnaalaste põhinormide paketi, 

sealhulgas maa hea põllumajandus- ja 

keskkonnaseisundi ning rohestamise 

nõuded, mis lähevad keskkonnaõigusaktide 

nõuetest kaugemale; tunneb sellega seoses 

heameelt komisjoni tulemustekeskse 

eelarve loogika üle; leiab, et tulevane 

rakendussüsteem peaks olema rohkem 

tulemustele orienteeritud; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/70 

Muudatusettepanek  70 

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 288 – alapunkt a 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

a) hoolimata liidu märkimisväärsest 

toetusest ei olnud Kreeka ja Itaalia 

olemasolevad vastuvõtukeskused 

2016. aasta lõpus veel piisavalt valmis; 

a) hoolimata liidu märkimisväärsest 

toetusest ei olnud Kreeka ja Itaalia 

olemasolevad vastuvõtukeskused 

2016. aasta lõpus veel piisavalt valmis; 

vajalikke vahendeid ei ole eraldatud ka 

ühelegi kolmandate riikidega piirnevale 

liikmesriigile, millest võib saada rändajate 

saabumiskoht tulevastes rändekriisides; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/71 

Muudatusettepanek  71 

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 294 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 294 a. nõuab sellega seoses, et volinikud 

deklareeriksid kõik oma huvid, sh 

perekondlikud huvid, seoses kõigi 

äriühingutega, millega nad on olnud 

seotud (aktsionäridena, juhatuse 

liikmetena, nõunike ja konsultantidena, 

sihtasutuste liikmetena jne), ning kõik 

muutused, mis on toimunud pärast seda, 

kui sai teatavaks nende kandideerimine; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/72 

Muudatusettepanek  72 

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 310 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

310. sai hiljuti teada, et JMO II hoone 

esimese ehitusetapi valmimistähtaeg on 

alles 2020. aastal ja teine etapp viiakse 

lõpule alles 2024. aastal; märgib, et 

komisjon esitas viivituste kohta järgmised 

selgitused: 

310. sai hiljuti teada, et JMO II esimene 

etapp valmib tõenäoliselt 2020. aasta 

alguses ning teine etapp 2024. aasta 

alguses; võtab teadmiseks selgitused, mille 

komisjon esitas viivituste põhjuste kohta, 

ning palub tal esitada neid selgitusi 

põhjendavad dokumendid ning hoone 

valmimise viivitusest tulenevate kulude 

ülevaade: 

Or. es 

 

 


