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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

67. nõuab üksikasjalikku ülevaadet 

kõigist Euroopa Ajaloo Maja Euroopa 

Parlamendiga seotud välis- ja 

sisekuludest, kus on eraldi välja toodud 

projekteerimiskulud (sh 

eelprojekteerimine), investeerimiskulud ja 

käituskulud (sh ehitus- ja hooldusreserv, 

personalikulud, näituste kulud); märgib, 

et komisjon toetab Euroopa Ajaloo Maja 

rahastamist iga-aastase 800 000 euro 

suuruse eraldisega; juhib tähelepanu 

asjaolule, et Euroopa Ajaloo Majal saab 

olema positiivne mõju mitte ainult liidu 

institutsioonidele, vaid ka Belgia riigile, 

kuna see on uus tulutoov turismiobjekt; 

soovitab seetõttu paluda Belgia riigil 

Euroopa Ajaloo Maja loomist toetada; 

välja jäetud 

Or. en 
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 67 a. peab Euroopa Ajaloo Maja projekti 

üleliigseks, kuna on olemas 

Parlamentarium, kuhu võiks teha eraldi 

sektsiooni Euroopa integratsiooni ajaloo 

kohta; kutsub peasekretäri üles võtma 

arvesse alternatiive Eastmani hoone 

projektile ja kaaluma Euroopa Ajaloo 

Maja projekti peatamist; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

84. märgib rahuloluga, et ressursitõhusat 

mitmekeelsust puudutava juhatuse otsuse 

rakendamisega saavutati 2013. aastal 

suulise tõlke valdkonnas 15 miljonit eurot 

ja kirjaliku tõlke valdkonnas 10 miljonit 

eurot kokkuhoidu, ilma et see oleks 

kahjustanud mitmekeelsuse põhimõtet või 

parlamendi töö kvaliteeti; rõhutab veel 

kord institutsioonidevahelise koostöö 

olulisust selliste parimate tavade 

vahetamisel, mis edendavad tulemuslikkust 

ja võimaldavad kokkuhoidu; 

84. märgib rahuloluga, et ressursitõhusat 

mitmekeelsust puudutava juhatuse otsuse 

rakendamisega saavutati 2013. aastal 

suulise tõlke valdkonnas 15 miljonit eurot 

ja kirjaliku tõlke valdkonnas 10 miljonit 

eurot kokkuhoidu, ilma et see oleks 

kahjustanud mitmekeelsuse põhimõtet või 

parlamendi töö kvaliteeti; rõhutab veel 

kord institutsioonidevahelise koostöö 

olulisust selliste parimate tavade 

vahetamisel, mis edendavad tulemuslikkust 

ja võimaldavad kokkuhoidu; rõhutab 

vajadust kasutada välisteenuseid ainult 

äärmiselt harvadel juhtudel, et tulla toime 

tippkoormusega; 

Or. en 
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 101 a. nõuab energiatõhususele 

keskendumist kliimaseadmete puhul, et 

tagada nende võimalikult väike 

keskkonnamõju; 

Or. en 
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 101 b. nõuab, et vee pakkumine väikestes 

plastpudelites lõpetataks alatiseks ning et 

plastpudelid asendataks võimaluse korral 

joogiveepurskkaevude või veeseadmetega; 

Or. en 
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 112 a. peab soovitavaks vähendada järk-

järgult parlamendi eelarvest Euroopa 

tasandi poliitilistele sihtasutustele 

makstavaid toetusi ja need 

lõppkokkuvõttes kaotada, arvestades 

asjaolu, et riigi tasandil saavad need 

sihtasutused juba liikmesriikidelt toetust; 

Or. en 

 


