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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

11.4.2018 A8-0130/7 

Muudatusettepanek  7 

Luke Ming Flanagan 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – kontrollikoja eriaruanded, mis on seotud 

komisjoni 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Resolutsiooni ettepanek 

Volitus 5 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

— võttes arvesse vastavalt Euroopa 

Liidu toimimise lepingu artiklile 287 

tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust4 

2016. aasta raamatupidamise aastaaruande 

usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate 

tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse 

kohta, 

— võttes arvesse vastavalt Euroopa 

Liidu toimimise lepingu artiklile 287 

tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust4 

2016. aasta raamatupidamise aastaaruande 

usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate 

tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse 

kohta ning jätkuvat segadust, mida tekitab 

tava väljastada samade raamatupidamise 

aastaaruannete kohta kaks eri kinnitavat 

avaldust, 

__________________ __________________ 

ELT C 322, 28.9.2017, lk 10. ELT C 322, 28.9.2017, lk 10. 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/8 

Muudatusettepanek  8 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – kontrollikoja eriaruanded, mis on seotud 

komisjoni 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 25 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

25. rõhutab, et kontrollikoda leidis, et 

EKP rahapoliitika ja järelevalve 

funktsioonid ei ole organisatsiooniliselt 

tõhusalt üksteisest eraldatud ning huvide 

konfliktide vältimiseks puuduvad selged ja 

ranged juhtimiseeskirjad, mis annab veel 

rohkem põhjust olla mures huvide 

konfliktide pärast, mis võivad tekkida 

seetõttu, et EKP ülesanne on ühelt poolt 

säilitada euro stabiilsus ja teiselt poolt 

valvata selle järele, kas suured Euroopa 

krediidiasutused täidavad 

usaldatavusnõudeid; 

25. võtab murelikult teadmiseks, et 

kontrollikoda leidis, et EKP rahapoliitika ja 

järelevalve funktsioonid ei ole 

organisatsiooniliselt tõhusalt üksteisest 

eraldatud ning huvide konfliktide 

vältimiseks puuduvad selged ja ranged 

juhtimiseeskirjad, mis annab veel rohkem 

põhjust olla mures huvide konfliktide 

pärast, mis võivad tekkida seetõttu, et EKP 

ülesanne on ühelt poolt säilitada euro 

stabiilsus ja teiselt poolt valvata selle 

järele, kas suured Euroopa krediidiasutused 

täidavad usaldatavusnõudeid; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  9 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – kontrollikoja eriaruanded, mis on seotud 

komisjoni 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 28 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

28. ei pea aruandluse seisukohast 

vastuvõetavaks, et auditeeritav, st EKP, 

tahab ainuisikuliselt otsustada, millistele 

dokumentidele välisaudiitorid ligi 

pääsevad1; palub seetõttu EKP-l 

kontrollikoja kui välisaudiitoriga täielikult 

koostööd teha ja anda talle ülalnimetatud 

eeskirjadest kinnipidamiseks teabele täielik 

juurdepääs; 

28. peab aruandluse seisukohast täiesti 

vastuvõetavaks, et auditeeritav, st EKP, 

tahab ainuisikuliselt otsustada, millistele 

dokumentidele välisaudiitorid ligi 

pääsevad1; palub seetõttu EKP-l 

kontrollikoja kui välisaudiitoriga täielikult 

koostööd teha ja anda talle ülalnimetatud 

eeskirjadest kinnipidamiseks teabele täielik 

juurdepääs; 

__________________ __________________ 

1 Teabele juurdepääsu piirangute kohta vt 

eriaruande II lisa. 

1 Teabele juurdepääsu piirangute kohta vt 

eriaruande II lisa. 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/10 

Muudatusettepanek  10 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – kontrollikoja eriaruanded, mis on seotud 

komisjoni 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 68 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

68. väljendab heameelt liidu 

ambitsioonikate kohustuste üle vähendada 

oma heitkoguseid 1990. aasta tasemega 

võrreldes vähemalt 20 % aastaks 2020 ja 

40 % aastaks 2030, ning eraldada vähemalt 

20 % oma eelarvest kliimaga seotud 

meetmete rahastamiseks eelarveperioodil 

2014–2020; väljendab heameelt üldiste 

edusammude üle, kuid peab 

kahetsusväärseks, et kontrollikoja 

hinnangul esineb tõsine oht, et 20 % 

eelarve eesmärk jääb saavutamata; 

68. väljendab heameelt liidu 

ambitsioonikate kohustuste üle vähendada 

oma heitkoguseid 1990. aasta tasemega 

võrreldes vähemalt 20 % aastaks 2020 ja 

40 % aastaks 2030, ning eraldada vähemalt 

20 % oma eelarvest kliimaga seotud 

meetmete rahastamiseks eelarveperioodil 

2014–2020; väljendab heameelt üldiste 

edusammude üle, kuid peab 

kahetsusväärseks, et kontrollikoja 

hinnangul esineb tõsine oht, et 20 % 

eelarve eesmärk jääb saavutamata; peab 

ühtlasi kahetsusväärseks, et selliste 

tähtsate kaubanduskokkulepete nagu 

Mercosur, CETA, TTIP jms tõttu, milles 

kõigis on suur rõhk toiduainete ekspordil 

ja impordil, on tõenäoline, et kõigi 

lisanduvate mere-, õhu- ja maanteevedude 

tagajärjel tekib maailmas rohkem 

heitkoguseid; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  11 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – kontrollikoja eriaruanded, mis on seotud 

komisjoni 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 69 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

69. peab eriti oluliseks, et komisjon 

näitaks järjepidevalt üles piisavat juhtimist 

ja pühendumust kliimamuutuste 

küsimustele Pariisi lepingu tõhusa 

rakendamise abil ning tugevdaks oma 

rahvusvahelist usaldusväärsust ja 

vahendeid liidu kliimapoliitika ja rohelise 

diplomaatia tingimuste kujundamiseks 

eesseisvatel aastatel; 

69. peab eriti oluliseks, et komisjon 

näitaks järjepidevalt üles piisavat juhtimist 

ja pühendumust kliimamuutuste 

küsimustele Pariisi lepingu tõhusa 

rakendamise abil ning tugevdaks oma 

rahvusvahelist usaldusväärsust ja 

vahendeid liidu kliimapoliitika ja rohelise 

diplomaatia tingimuste kujundamiseks 

eesseisvatel aastatel, ning palub 

komisjonil sellega seoses hinnata, millised 

tagajärjed võivad paljudel 

kaubandusläbirääkimistel, mida ta praegu 

peab, olla Pariisi kokkuleppele; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  12 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – kontrollikoja eriaruanded, mis on seotud 

komisjoni 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 247 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 247 a. palub komisjonil seoses Brexitiga 

(kasvõi ligikaudu) kindlaks teha, kui 

paljudest Ühendkuningriigi 

püügipiirkondadest liit ilma jääb, kui 

palju – kasvõi ligikaudu – eri liike võib 

kaduda ning kuidas see tõenäoliselt 

mõjutab liikmesriigiti liidu ülejäänud 

püügipiirkondi; 

Or. en 
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fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – kontrollikoja eriaruanded, mis on seotud 

komisjoni 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 282 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

282. tulenevalt asjaolust, et hea 

kvaliteediga joogivee kättesaadavus on üks 

kodanike põhivajadustest, rõhutab, et 

komisjon peaks tegema kõik võimaliku 

olukorra jälgimiseks, eriti seoses väikeste 

veevarustusaladega, mis on lõpptarbijale 

kõige lähemal; tuletab meelde, et halva 

kvaliteediga joogivesi võib olla Euroopa 

elanike tervisele ohtlik; 

282. tulenevalt asjaolust, et avaliku 

sektori tarnitav hea kvaliteediga joogivee 

takistusteta kättesaadavus on üks kodanike 

põhivajadustest, rõhutab, et komisjon 

peaks tegema kõik võimaliku olukorra 

jälgimiseks, eriti seoses väikeste 

veevarustusaladega, mis on lõpptarbijale 

kõige lähemal; tuletab meelde, et halva 

kvaliteediga joogivesi võib olla Euroopa 

elanike tervisele ohtlik; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  14 

Luke Ming Flanagan 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – kontrollikoja eriaruanded, mis on seotud 

komisjoni 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 286 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

286. rõhutab, et veehinna poliitika peab 

edendama tõhusust ja katma veekasutuse 

kulud; märgib, et liikmesriigid vastutavad 

kõigile oma kodanikele taskukohase ja 

kvaliteetse joogivee tagamise eest, pidades 

silmas, et vesi on ühine hüve ja inimõigus; 

286. rõhutab, et veehinna poliitika peab 

edendama tõhusust ja katma veekasutuse 

kulud, sh üldise maksustamise kaudu; 

märgib, et liikmesriigid vastutavad kõigile 

oma kodanikele taskukohase ja kvaliteetse 

joogivee tagamise eest, pidades silmas, et 

vesi on ühine hüve ja inimõigus; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  15 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – kontrollikoja eriaruanded, mis on seotud 

komisjoni 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 326 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

326. taunib asjaolu, et kontrollikojal olid 

vaid piiratud volitused auditeerida liidu 

rahalist abi Kreekale, mida haldas troika, 

millesse kuuluvad komisjon, Euroopa 

Keskpank (EKP) ja Rahvusvaheline 

Valuutafond (IMF), ja et kontrollikoda ei 

saanud EKP-lt piisavalt teavet; ergutab 

EKPd andma vastastikuse koostöö vaimus 

teavet, mis võimaldaks kontrollikojal saada 

ulatuslikuma ülevaate liidu rahaliste 

vahendite kasutamisest; 

326. taunib asjaolu, et kontrollikojal olid 

vaid piiratud volitused auditeerida liidu 

laene Kreekale, mida haldas troika, 

millesse kuuluvad komisjon, Euroopa 

Keskpank (EKP) ja Rahvusvaheline 

Valuutafond (IMF), ja et kontrollikoda ei 

saanud EKP-lt piisavalt teavet; ergutab 

EKPd andma vastastikuse koostöö vaimus 

teavet, mis võimaldaks kontrollikojal saada 

ulatuslikuma ülevaate liidu rahaliste 

vahendite kasutamisest; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/16 

Muudatusettepanek  16 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – kontrollikoja eriaruanded, mis on seotud 

komisjoni 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 327 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

327. tunnistab keerulist majanduslikku 

olukorda kogu Euroopas ja eriti rasket 

poliitilist olukorda Kreekas liidu rahalise 

abi rakendamise ajal, kuna sellel oli 

otsene mõju abi rakendamise tõhususele; 

327. tunnistab, et sel ajal oli kogu 

Euroopas keeruline majanduslik olukord, 

mille EKP otsus jätta Kreeka oma 

võlakirjade ostmise programmist välja 

muutis Kreeka jaoks veel raskemaks, mis 

avaldas otsest negatiivset mõju Kreekale 

antud laenude tagasimaksmisele; 

Or. en 

 

 


