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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. tuletab meelde, et 2. augustil 2018 
jõustunud finantsmääruse artikliga 61 
laiendati huvide konflikti määratlust; 
kutsub komisjoni kui aluslepingute täitmise 
järelevalvajat üles võitlema igasuguste 
huvide konfliktide vastu ja korrapäraselt 
hindama liikmesriikides nende vältimiseks 
võetud ennetusmeetmeid; palub komisjonil 
töötada välja ühised suunised selle kohta, 
kuidas vältida kõrgetasemeliste poliitikute 
huvide konflikte; nõuab tungivalt, et 
nõukogu võtaks kõikide huvide 
konfliktidega seotud küsimuste kohta vastu 
ühised eetikastandardid ning kujundaks 
kõigis liikmesriikides ühise arusaama; 
rõhutab, et kuna liidu 
põllumajandussummade jaotamisel on 
palju huvide konfliktiga seotud probleeme, 
ei ole soovitav, et sissetulekutoetuse kohta 
teeksid otsuseid Euroopa Ülemkogu 
liikmed, põllumajandusministrid, 
ametnikud või nende pereliikmed;

3. tuletab meelde, et 2. augustil 2018 
jõustunud finantsmääruse artikliga 61 
laiendati huvide konflikti määratlust; 
kutsub komisjoni kui aluslepingute täitmise 
järelevalvajat üles võitlema igasuguste 
huvide konfliktide vastu ja korrapäraselt 
hindama liikmesriikides nende vältimiseks 
võetud ennetusmeetmeid; palub komisjonil 
töötada välja ühised suunised selle kohta, 
kuidas vältida kõrgetasemeliste poliitikute 
huvide konflikte; nõuab tungivalt, et 
nõukogu võtaks kõikide huvide 
konfliktidega seotud küsimuste kohta vastu 
ühised eetikastandardid ning kujundaks 
kõigis liikmesriikides ühise arusaama; 
rõhutab, et kuna liidu 
põllumajandussummade jaotamisel on 
palju huvide konfliktiga seotud probleeme, 
ei ole soovitav, et sissetulekutoetuse kohta 
teeksid otsuseid Euroopa Ülemkogu 
liikmed, põllumajandusministrid, 
parlamentide põllumajanduskomisjoni 
liikmed, ametnikud või nende pereliikmed; 
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Punkt 9

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. innustab komisjoni ja 
kontrollikoda kiirendama eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise menetlust 
nii, et heakskiidu saaks anda aastal n+1;

välja jäetud
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 125

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

125. märgib murega, et kontrollikoda 
leidis Hispaanias puudusi tollimaksude 
igakuiste aruannete koostamise 
kontrollisüsteemides;

125. märgib murega, et kontrollikoda 
leidis kolme riigi andmetest koosneva 
juhuvalimi põhjal, et ühes valitud riigis 
oli tollimaksude igakuiste aruannete 
koostamise kontrollisüsteemides puudusi;
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Punkt 185 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

185a. rõhutab, et liidu 
ühtekuuluvuspoliitika on väga tähtis 
Euroopa sotsiaalõiguste samba ja ÜRO 
kestliku arengu eesmärkide rakendamise 
toetamisel ning liikmesriikide ja 
piirkondade abistamisel, et kasutada ära 
uusi võimalusi ja lahendada probleeme, 
nagu COVID-19 pandeemia 
majanduslikud ja sotsiaalsed tagajärjed, 
globaliseerumine, töötus, tööstuses 
toimuvad muutused, digitaliseerimine ja 
inimeste ümberõpe;
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Punkt 185 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

185b. juhib tähelepanu sellele, et 
Euroopa Sotsiaalfondi ja noorte tööhõive 
algatuse eesmärk on soodustada kõrget 
tööhõive taset, haridust ja koolitust ning 
rohkemate ja paremate töökohtade 
loomist; rõhutab, et liit peaks noorte 
tööhõive algatust ka edaspidi rahaliselt ja 
poliitiliselt toetama, ning väljendab 
sellega seoses heameelt selle üle, et 
komisjon on otsustanud muuta noorte 
tööhõive algatuse alaliseks noorte töötuse 
vastu võitlemise vahendiks; ja rõhutab, et 
COVID-19 pandeemia tagajärjel peavad 
Euroopa noored toime tulema nii 
majanduslike kui ka sotsiaalsete murede 
ja probleemidega, millega tuleb 
nõuetekohaselt tegeleda liidu tasandil;
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 188

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

188. märgib, et komisjon ei nõustu 
kontrollikoja hinnanguga kolme olulise vea 
kohta programmitöö perioodil 2014–2020 
ja kahe vea kohta programmitöö perioodil 
2007–2013; märgib, et komisjon viitab 
sellele, et arvutatud veamäärale avaldavad 
mõju kohaldatavate riigisiseste või liidu 
õigusnormide erinevad tõlgendused98;

188. märgib, et komisjon ei nõustu 
kontrollikoja hinnanguga kolme olulise vea 
kohta programmitöö perioodil 2014–2020 
ja kahe vea kohta programmitöö perioodil 
2007–2013; märgib, et komisjon viitab 
sellele, et arvutatud veamäärale avaldavad 
mõju kohaldatavate riigisiseste või liidu 
õigusnormide erinevad tõlgendused98;

_________________ _________________
98 Vastus küsimusele 24. Küsimustik 
volinik Hahniga peetavaks aruteluks 
valmistumiseks. Kolm neist juhtumitest on 
seotud probleemiga riigiabi kavas 
(seadus), mille osa sätteid ei olnud 
kooskõlas ELi riigiabi eeskirjadega 
„ergutava mõju“ kohta, võimaldades 
avaliku sektori toetust taotlevatel 
äriühingutel alustada osa oma 
investeeringute rahastamist enne riigiabi 
taotlemist. Üks juhtum on seotud VKE 
lisatoetusega, mis muutus 
rahastamiskõlbmatuks, kui toetusesaaja 
kaotas VKE staatuse, ning 
kaasrahastamise määra suurendamise 
ergutava mõju puudumisega. Kõnealune 
toetusesaaja oli abi taotlemise ajal VKE, 
kuid abi andmise ajal ei kvalifitseerunud 
ta enam VKEks. Viimase juhtumi puhul 
viidatakse üldist majandushuvi pakkuvale 
teenusele, mida kontrollikoda pidas 
ebaseaduslikuks riigiabiks.

98 Vt vastust, mille komisjonivolinik Hahn 
andis talle mõeldud küsimustikus esitatud 
küsimusele nr 24 seoses 
eelarvekontrollikomisjonis 11. novembril 
2019. aastal toimunud kuulamisega.
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 275

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

275. märgib murega, et oma vastustes 
kirjalikule küsimusele nr 41, mille 
põllumajanduse ja maaelu arengu 
peadirektoraadi peadirektor esitas 
eelarvekontrollikomisjoni 17. oktoobri 
2019. aasta kuulamisel, märgib komisjon, 
et „ELi õigusaktide kohaselt on õigus 
toetust saada maa harijatel. Toetusesaajate 
deklareeritud maatükid peavad olema 
põllumajandustootja käsutuses liikmesriigi 
määratud konkreetsel võrdluskuupäeval 
(...). Kui maa on hõivatud, on see õigusriigi 
põhimõttega seotud küsimus ja liikmesriigi 
kohtusüsteem peaks võtma meetmeid. 
Vajaduse korral võib komisjon liikmesriiki 
abistada. Mõned liikmesriigid on palunud 
toetusesaajatel esitada tõendid selle kohta, 
et neil on seaduslik õigus maad majandada. 
Teised liikmesriigid ei ole seda teinud. 
Selle küsimuse reguleerimine on 
liikmesriikide pädevuses“;

275. märgib murega, et komisjon 
märgib21b, et „ELi õigusaktide kohaselt on 
õigus toetust saada maa harijatel. 
Toetusesaajate deklareeritud maatükid 
peavad olema põllumajandustootja 
käsutuses liikmesriigi määratud 
konkreetsel võrdluskuupäeval (...). Kui 
maa on hõivatud, on see õigusriigi 
põhimõttega seotud küsimus ja liikmesriigi 
kohtusüsteem peaks võtma meetmeid. 
Vajaduse korral võib komisjon liikmesriiki 
abistada. Mõned liikmesriigid on palunud 
toetusesaajatel esitada tõendid selle kohta, 
et neil on seaduslik õigus maad majandada. 
Teised liikmesriigid ei ole seda teinud. 
Selle küsimuse reguleerimine on 
liikmesriikide pädevuses“;

_________________
21b Vt vastust, mille komisjonivolinik 
Hogan andis talle mõeldud küsimustikus 
esitatud kirjalikule küsimusele nr 41 
seoses eelarvekontrollikomisjonis 
17. oktoobril 2019. aastal toimunud 
kuulamisega.
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 283

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

283. peab kiiduväärseks asjaolu, et 
komisjoni vastuse kohaselt kirjalikule 
küsimusele nr 39 „näitavad esialgsed 
andmed, et toetusesaajate koguarv on 
taotlusaastal 2018 suurenenud ligikaudu 28 
%, 364 153-lt 466 006-le. Kogusumma on 
suurenenud 53 %, 390 miljonilt eurolt 
2017. aastal 600 miljoni euroni 2018. 
aastal“ (AGRIVIEW DATA);

283. peab kiiduväärseks asjaolu, et 
komisjoni Agriview Data kohaselt22a 
„näitavad esialgsed andmed, et 
toetusesaajate koguarv on taotlusaastal 
2018 suurenenud ligikaudu 28 %, 364 153-
lt 466 006-le. Kogusumma on suurenenud 
53 %, 390 miljonilt eurolt 2017. aastal 600 
miljoni euroni 2018. aastal“ (AGRIVIEW 
DATA);

_________________
22a Vt vastust, mille komisjonivolinik 
Hogan andis talle mõeldud küsimustikus 
esitatud kirjalikule küsimusele nr 39 
seoses eelarvekontrollikomisjonis 
17. oktoobril 2019. aastal toimunud 
kuulamisega.
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 302

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

302. tunneb muret selle pärast, et 
Palestiina kooliõpikutest ei ole 
probleemset materjali ikka veel 
kõrvaldatud, ning on mures selle pärast, 
et ei ole võetud mõjusaid meetmeid, et 
kooliõpikud oleksid vihakõne ja vägivalla 
vastased; nõuab, et õpetajate ja 
haridussektoris töötavate riigiteenistujate 
palku, mida rahastatakse sellistest liidu 
vahenditest nagu PEGASE, kasutataks 
niisuguste õppekavade koostamiseks ja 
õpetamiseks, mis kajastavad UNESCO 
rahu, sallivuse, kooseksisteerimise ja 
vägivallast hoidumise standardeid, nagu 
otsustasid liidu haridusministrid Pariisis 
17. märtsil 2015; ning Euroopa 
Parlamendi 18. aprilli 2018. aasta otsuses 
Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve 
täitmisele heakskiidu andmise kohta, 
III jagu – Komisjon (2017/2136(DEC))

välja jäetud
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Punkt 307 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

307a. märgib murega, et suur hulk 
lepinguid sõlmiti väga väikese arvu 
riiklike arenguagentuuridega; märgib, et 
kõigist rahastamislepingutest (toetus- ja 
hankelepingud) ja rahalist toetust 
käsitlevatest lepingutest, mis on alates 
2010. aastast liikmesriikide agentuuridega 
sõlmitud, on 50 suurima mahuga lepingut 
sõlmitud ainult seitsme riigi 
agentuuridega, kusjuures riigipõhine 
kontsentratsioon on olnud suur (kolm 
suurimat toetusesaajat said kogusummast 
42 %, 25 % ja 17 %25a); hoiatab ELi 
arengu-, koostöö- ja naabruspoliitika 
taasriigistamise ja nendele 
poliitikavaldkondadele üha suurema mõju 
avaldamise ohu eest, mis on vastuolus 
püüdega liidu välispoliitikat tihedamini 
integreerida; nõuab tungivalt, et komisjon 
avalikustaks sambapõhise hindamise 
tulemused; kutsub komisjoni üles 
vaatama hanke- ja lepingute sõlmimise 
menetlused läbi ning neid tugevdama, et 
vältida konkurentsimoonutusi nende 
piiratud arvu tugevalt subsideeritud 
riiklike agentuuride ning muude selgelt 
Euroopa heaks tegutsevate 
avaliku/erasektori üksuste vahel;
_________________
25a Vt vastust ja lisa kirjalikule küsimusele 
nr 4, komisjonivolinik Mimicale seoses 
eelarvekontrollikomisjonis 18. novembril 
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