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Muudatusettepanek 1
Cristian Dan Preda

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. märgib, et kontrollikoja aruande 
kohaselt on komisjonil vaja teha 
täiendavaid jõupingutusi, et parandada 
oma sekkumiste kvaliteedi ja tulemuste 
hindamismeetodeid; on seisukohal, et see 
toob kaasa parema aruandluse ELi 
finantssekkumiste kohta ja tagab tegevuse 
suurema läbipaistvuse;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Sabine Lösing

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. jagab kontrollikoja arvamust, et 
eelarvetoetuse peamiseks kasuks on see, et 
see pakub võimalusi kohalike abisaajatega 
poliitika eesmärkide üle dialoogi 
pidamiseks; märgib, et seda võimalust 
tuleb täies ulatuses ära kasutada, võttes 
arvesse põhimõtet „rohkem rohkema 
eest”, mis on praeguse Euroopa 
naabruspoliitika läbivaatamise alus; 
rõhutab, et delegatsioonidel peavad olema 
kõnealuse dialoogi tulemuslikuks 
läbiviimiseks vajalikud vahendid ja 
ekspertteadmised;

2. jagab kontrollikoja arvamust, et 
eelarvetoetuse peamiseks kasuks on see, et 
see pakub võimalusi kohalike abisaajatega 
arengupoliitika eesmärkide üle dialoogi 
pidamiseks; peab kahetsusväärseks 
asjaolu, et Euroopa välisteenistus on 
koondanud delegatsioonid enda juhtimise 
alla, seda eriti nii poliitilise kui 
eelarvealase parlamentaarse kontrolli 
puudumise tõttu; lükkab seetõttu tagasi 
pädevuste edasise üleandmise;

Or. de
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Muudatusettepanek 3
Cristian Dan Preda

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. jagab kontrollikoja arvamust, et 
eelarvetoetuse peamiseks kasuks on see, et 
see pakub võimalusi kohalike abisaajatega 
poliitika eesmärkide üle dialoogi 
pidamiseks; märgib, et seda võimalust 
tuleb täies ulatuses ära kasutada, võttes 
arvesse põhimõtet „rohkem rohkema 
eest”, mis on praeguse Euroopa 
naabruspoliitika läbivaatamise alus; 
rõhutab, et delegatsioonidel peavad olema 
kõnealuse dialoogi tulemuslikuks 
läbiviimiseks vajalikud vahendid ja 
ekspertteadmised;

2. jagab kontrollikoja arvamust, et 
eelarvetoetuse peamiseks kasuks on see, et 
see pakub võimalusi kohalike abisaajatega 
poliitika eesmärkide üle dialoogi 
pidamiseks; märgib, et seda võimalust 
tuleb täies ulatuses ära kasutada; rõhutab, 
et delegatsioonidel peavad olema 
kõnealuse dialoogi tulemuslikuks 
läbiviimiseks vajalikud vahendid ja 
ekspertteadmised;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. jagab kontrollikoja arvamust, et 
eelarvetoetuse peamiseks kasuks on see, et 
see pakub võimalusi kohalike abisaajatega 
poliitika eesmärkide üle dialoogi 
pidamiseks; märgib, et seda võimalust 
tuleb täies ulatuses ära kasutada, võttes 
arvesse põhimõtet „rohkem rohkema eest”, 
mis on praeguse Euroopa naabruspoliitika 
läbivaatamise alus; rõhutab, et 
delegatsioonidel peavad olema kõnealuse 
dialoogi tulemuslikuks läbiviimiseks 
vajalikud vahendid ja ekspertteadmised;

2. jagab kontrollikoja arvamust, et 
eelarvetoetuse peamiseks kasuks on see, et 
see pakub võimalusi kohalike abisaajatega 
poliitika eesmärkide üle dialoogi 
pidamiseks; märgib, et seda võimalust 
tuleb täies ulatuses ära kasutada, võttes 
arvesse põhimõtet „rohkem rohkema eest”, 
mis on praeguse Euroopa naabruspoliitika 
läbivaatamise alus; rõhutab, et 
delegatsioonidel peavad olema kõnealuse 
dialoogi tulemuslikuks läbiviimiseks 
vajalikud vahendid ja ekspertteadmised; 
nõuab täiendavate meetmete võtmist, et 
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jätkata delegatsioonide poliitiliste 
analüüside ja aruannete koostamise 
suutlikkuse tugevdamist;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. on seisukohal, et kui vähendada riigi 
tasandil iga ELi rahastaja kohta nende 
sektorite arvu, millesse sekkutakse, oleks 
see oluline panus abiandmise 
tõhustamisse kõigi sidusrühmade jaoks ja 
toetab komisjoni jõupingutusi täita 
suuremat osa protsessi juhtimisel riigi 
tasandil ning jõuda ELi liikmesriikidega 
ühise kavandamiseni;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Cristian Dan Preda

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. peab kahetsusväärseks asjaolu, et seoses 
Euroopa välisteenistuse loomisega ei ole 
antud põhjalikku hinnangut selle kohta, 
kuidas määrata optimaalset tasakaalu 
poliitika, kaubanduse ja arenguabiga 
seotud ametikohtade vahel 
delegatsioonides;

3. peab kahetsusväärseks asjaolu, et seoses 
Euroopa välisteenistuse loomisega ei ole 
antud põhjalikku hinnangut selle kohta, 
kuidas määrata asjakohast tasakaalu 
poliitika, kaubanduse ja arenguabiga 
seotud ametikohtade vahel 
delegatsioonides; kõnealuste hinnangute 
koostamisel tuleks arvesse võtta 
asjaomaste riikide eripära ja seada 
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eesmärgiks liidu välistegevuse 
järjepidevuse tagamine;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Cristian Dan Preda

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. toonitab, et oluline on pöörata 
rohkem tähelepanu liidu delegatsioonide 
ja liikmesriikide saatkondade vahelisele 
koostööle; rõhutab, et kõnealuse kahe 
esindamistasandi koostöö ja täiendavus 
on tõhusa välistegevuse ja tõeliselt 
järjepideva välispoliitika lahutamatud 
osad;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. on seisukohal, et ELi eelarve sujuva 
rakendamise huvides peaks 
delegatsioonide juhtidel olema võimalik 
delegeerida tegevusülesannete ning 
delegatsiooni halduskulude juhtimine 
oma asetäitjatele ning vajadusel tuleks 
finantsmäärus sellest aspektist läbi 
vaadata;

Or. en
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Muudatusettepanek 9
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 6 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 b. kordab oma seisukohta, et riikides, 
mille suhtes EL rakendab piiravaid 
meetmeid, on ELi kohalolek eriti oluline, 
et tagada nii liikmesriikide kui ELi 
delegatsioonide juhtide tihe kaasamine 
piiravate meetmete ja nende tagajärgede 
kavandamisse, rakendamisse, 
järelevalvesse ja hindamisse;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 6 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 c. kiidab heaks kontrollikoja märkuse, 
et Euroopa välisteenistuse osa 
konsulaarkaitse valdkonnas tuleks 
lähemalt uurida;

Or. en


