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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

2. rõhutab, et liit seisab praegu silmitsi 

mitme tõsise hädaolukorraga, eelkõige 

enneolematu rände- ja pagulaskriisiga; on 

veendunud, et liidu eelarvest tuleb 

kasutusele võtta vajalikud rahalised 

vahendid, et viia need vastavusse 

poliitiliste väljakutsetega ja võimaldada 

liidul võetud kohustusi täita ning neile 

kriisidele tulemuslikult reageerida, mis on 

äärmiselt kiireloomuline ja prioriteetne 

küsimus; mõistab, et rände- ja pagulaskriisi 

ei saa lahendada ainult rahaliste 

vahenditega ning vaja on mitmekülgset 

lähenemist nii selle sise- kui ka 

välismõõtme käsitlemiseks; on seisukohal, 

et erakorraline aeg nõuab erakorralisi 

meetmeid ja vaja on suurt poliitilist 

pühendumust, et tagada selleks uued 

assigneeringud; 

2. rõhutab, et liit seisab praegu silmitsi 

mitme tõsise hädaolukorraga, eelkõige 

enneolematu rände- ja pagulaskriisiga; on 

veendunud, et liidu eelarvest tuleb 

kasutusele võtta vajalikud rahalised 

vahendid, et viia need vastavusse 

poliitiliste väljakutsetega ja võimaldada 

liidul võetud kohustusi täita ning neile 

kriisidele tulemuslikult reageerida, mis on 

äärmiselt kiireloomuline ja prioriteetne 

küsimus; mõistab, et rände- ja pagulaskriisi 

ei saa lahendada ainult rahaliste 

vahenditega ning vaja on mitmekülgset 

lähenemist nii selle sise- kui ka 

välismõõtme käsitlemiseks; on seisukohal, 

et erakorraline aeg nõuab erakorralisi 

meetmeid ja vaja on suurt poliitilist 

pühendumust, et tagada selleks uued 

assigneeringud; rõhutab sellega seoses, et 

solidaarsus on ELi eelarve aluspõhimõte; 

tunneb muret selle pärast, et pagulaskriisi 

puhul ilmneb solidaarsus liikmesriikide 

lõikes ebaühtlaselt; palub komisjonil teha 

ettepanek selle kohta, kuidas ELi eelarve 

saaks panna liikmesriigid solidaarsusele 

lähenema paremini tasakaalustatud viisil; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

31. tuletab meelde, et eelarveprojektiga 

nähti ette julgeoleku ja rände valdkonna 

assigneeringute suurendamine, sealhulgas 

150 miljonit eurot rahvusvahelist kaitset 

vajava 40 000 inimese 

ümberpaigutamiskava jaoks, mistõttu 

komisjon ületas asjaomase rubriigi 

ülemmäära 124 miljoni euroga ja tegi 

ettepaneku paindlikkusinstrumendi 

kasutuselevõtuks vastavas summas; tunneb 

heameelt asjaolu üle, et nõukogu on heaks 

kiitnud põhimõtte võtta 

paindlikkusinstrument sel eesmärgil 

kasutusele; märgib siiski, et pagulaskriisile 

reageerimiseks on vaja pikaajalist 

rahastamiskava, ning arvab, et ka sellega 

tuleb tegelda mitmeaastase 

finantsraamistiku läbivaatamise käigus; 

31. tuletab meelde, et eelarveprojektiga 

nähti ette julgeoleku ja rände valdkonna 

assigneeringute suurendamine, sealhulgas 

150 miljonit eurot rahvusvahelist kaitset 

vajava 40 000 inimese 

ümberpaigutamiskava jaoks, mistõttu 

komisjon ületas asjaomase rubriigi 

ülemmäära 124 miljoni euroga ja tegi 

ettepaneku paindlikkusinstrumendi 

kasutuselevõtuks vastavas summas; tunneb 

heameelt asjaolu üle, et nõukogu on heaks 

kiitnud põhimõtte võtta 

paindlikkusinstrument sel eesmärgil 

kasutusele; märgib siiski, et pagulaskriisile 

reageerimiseks on vaja pikaajalist 

rahastamiskava, sealhulgas on vaja luua 

otsingu- ja päästetegevuse fond, ning 

arvab, et ka sellega tuleb tegelda 

mitmeaastase finantsraamistiku 

läbivaatamise käigus; 

Or. en 
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90. kordab, et parlamendiliikmetele 

parlamendis tehtava töö tegemiseks 

asjakohase toetuse tagamiseks on vaja 

saavutada uus tasakaal registreeritud 

assistentide ja kohalike assistentide vahel; 

võtab teadmiseks asjaolu, et peasekretär 

on esitanud juhatusele ettepaneku selle 

eesmärgi täitmiseks; taunib asjaolu, et 

juhatus ei ole selles osas siiani veel otsust 

teinud; on seisukohal, et praeguste 

eeskirjade läbivaatamisel tuleks pidada 

kinni üleminekuajast; ootab, et lõplik otsus 

jõustuks hiljemalt 2016. aasta juulis, mis 

on üleminekuaja lõpptähtaeg; 

90. märgib, et praegu on 

parlamendiliikmete assistentide kohta 

välja töötamisel uued eeskirjad; kordab, et 

parlamendiliikmetele parlamendis tehtava 

töö tegemiseks asjakohase toetuse 

tagamiseks on vaja saavutada uus tasakaal 

registreeritud assistentide ja kohalike 

assistentide vahel; nõuab seetõttu, et 

peasekretär esitaks juhatusele enne 2015. 

aasta lõppu otsuse ettepaneku, milles 

käsitletakse muu hulgas järgmisi 

küsimusi:  

 – iga parlamendiliikme jaoks ette nähtud 

kohalike assistentide arvu piiramine, 

austades samas eritingimusi, mis 

puudutavad parlamendiliikme mandaadi 

täitmist eri liikmesriikides; 

 – parlamendiliikmete kohalike ja 

registreeritud assistentide vahel hüvitise 

jagamise reguleerimine; 

 – kohalike assistentide praeguse 

palgakulude ülemmäära süsteemi 

reformimine, et pikemas perspektiivis 

jõuda lähemale põhimõttele „võrdväärse 

töö eest võrdne tasu”; 

 – eri liikmesriikides töötavate kohalike 

assistentide jaoks miinimumpalga ja 
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töötasu maksimummäära kehtestamine; 

 – riikide delegatsioonide praeguste 

töötajate lisamine parlamendi 

registreeritud assistentide põhimääruse 

kohaldamisalasse; 

 palub peasekretäril võtta kõik vajalikud 

meetmed selleks, et tagada, et 

parlamendiliikmete heaks töötavatel 

praktikantidel oleks õigus mõistlikule 

stipendiumile ja sotsiaalkaitsele ning et 

nimetatud eeskirjade rakendamist 

kontrolliksid parlamendi teenistused; 

palub peasekretäril kehtestada 

parlamendiliikmetele ja nende 

assistentidele kohustuslik koolitus austuse 

ja inimväärikuse kohta tööl; on 

seisukohal, et praeguste eeskirjade 

läbivaatamisel tuleks pidada kinni 

üleminekuajast; palub peasekretäril ja 

juhatusel anda eelarvekomisjonile aru 

sellest tulenevate läbivaadatud eeskirjade 

kohta võimalikult kiiresti ja hiljemalt 

2016. aasta veebruariks, et see toimuks 

Euroopa Parlamendi 2017. aasta 

eelarvestuse koostamise jaoks õigel ajal; 

ootab, et lõplik otsus jõustuks hiljemalt 

2016. aasta juulis. 

 

Or. en 

 

 


