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Muudatusettepanek 1
Ioan Mircea Paşcu

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. on seisukohal, et ELi välistegevust 
puudutava sidusa, läbipaistva, 
ajakohastatud ja usaldusväärse aruandluse 
saavutamisel on peamiseks proovikiviks 
andmetervikluse täiustamine CRISi ja 
komisjoni raamatupidamissüsteemi ABAC
(tekkepõhine arvestus) vahel;

6. on seisukohal, et ELi välistegevust 
puudutava sidusa, läbipaistva, 
ajakohastatud ja usaldusväärse aruandluse 
saavutamisel on peamiseks proovikiviks 
andmetervikluse täiustamine CRISi ja 
komisjoni raamatupidamissüsteemi ABAC
(tekkepõhine arvestus) vahel; toonitab, et 
ABACi funktsioonide kordamist CRISis 
tuleks vältida;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Ioan Mircea Paşcu

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. märgib samuti, et tuleb ajakohastada 
CRISi funktsioone, et esitada 
kokkuvõtlikku teavet abi saavate riikide, 
poliitikavaldkondade ja 
rahastamisvahendite kohta, mis süsteemi 
praeguse korralduse juures on raske, kui 
mitte võimatu;

7. märgib samuti, et tuleb ajakohastada 
CRISi funktsioone, et esitada 
kokkuvõtlikku teavet abi saavate riikide, 
poliitikavaldkondade ja 
rahastamisvahendite kohta, mis süsteemi 
praeguse korralduse juures on raske, kui 
mitte võimatu; rõhutab, et süsteemi 
tõhusust ja tulemuslikkust tuleb 
ettevõtjate jaoks parandada 
andmekodeerimise ratsionaliseerimise ja 
konsolideerimise abil;

Or. en
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Muudatusettepanek 3
Sabine Lösing

Arvamuse projekt
Lõige 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. tunneb muret selle pärast, et süsteem ei 
ole piisavalt turvaline; märgib samuti, et 
julgeolekuvaldkonna vastutusalade 
määratlemine on endiselt ebaselge, mis 
andmekaitse seisukohalt kujutab endast 
tõsist turvariski;

8. tunneb muret selle pärast, et on kindlaks 
tehtud, et andmeterviklikkuse tagamine ei 
ole piisavalt tulemuslik ning süsteem ja 
selle andmed ei ole piisavalt turvalised;
palub komisjonil tegeleda puudujääkidega 
eelkõige isikuandmete kaitse valdkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Ioan Mircea Paşcu

Arvamuse projekt
Lõige 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. tunneb muret selle pärast, et süsteem ei 
ole piisavalt turvaline; märgib samuti, et 
julgeolekuvaldkonna vastutusalade 
määratlemine on endiselt ebaselge, mis 
andmekaitse seisukohalt kujutab endast 
tõsist turvariski;

8. tunneb muret selle pärast, et süsteem ei 
ole piisavalt turvaline; märgib samuti, et 
julgeolekuvaldkonna vastutusalade 
määratlemine on endiselt ebaselge, mis 
andmekaitse seisukohalt kujutab endast 
tõsist turvariski; toonitab, et andmed 
peavad täielikult vastama OECD 
arenguabi komitee kriteeriumidele;

Or. en


