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Punkt 61 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

61. toonitab seetõttu uuesti, et on vastu 

ametitevahelise ümberpaigutamisreservi 

mõttele, kuid kinnitab, et on nõus 

ametikohtade vabastamisega tihedamast 

haldusalasest koostööst tuleneva 

ametitevahelise tulemuslikkuse 

suurendamise kaudu või koguni 

analüüsima ametite liitmise võimalusi seal, 

kus see on võimalik, ning teatavate 

funktsioonide ühiskasutuse kaudu 

(komisjoni või mõne ametiga); 

61. avaldab toetust ametitevahelise 

ümberpaigutamisreservi mõttele ja 

julgustab seda võimaluse korral alati 

kasutama; kinnitab, et on nõus 

ametikohtade vähendamisega tihedamast 

haldusalasest koostööst tuleneva 

ametitevahelise tulemuslikkuse 

suurendamise kaudu või koguni 

analüüsima ametite liitmise võimalusi seal, 

kus see on võimalik, ning teatavate 

funktsioonide ühiskasutuse kaudu 

(komisjoni või mõne ametiga); 

Or. en 
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Punkt 75 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 75 a. taunib rahastamise suurendamist 

avaliku sektori vahenditest Euroopa 

tasandi erakondadele (10 339 866 eurolt 

2008. aastal 31 400 000 eurole 2016. 

aastal) ja Euroopa tasandi poliitiliste 

sihtasutustele (4 268 630 eurolt 2008. 

aastal 18 700 000 eurole 2016. aastal); 

Or. en 
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Punkt 90 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

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. mõistab hukka parlamendiliikmete 

assisteerimisega seotud kulude 

suurendamise; usub, et 

parlamendiliikmetele parlamendis tehtava 

töö tegemiseks antav toetus juba on 

piisav;  

Or. en 
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Punkt 97 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

97. kordab üleskutset suuremale 

läbipaistvusele parlamendiliikmete 

üldkulude hüvitise osas; kutsub parlamendi 

juhatust üles määratlema selle hüvitise 

kasutamiseks lubatud kulude kohta aru 

andmise täpsemad eeskirjad, ilma et see 

tooks parlamendile lisakulusid;  

97. kordab üleskutset suuremale 

läbipaistvusele parlamendiliikmete 

üldkulude hüvitise osas; kutsub parlamendi 

juhatust üles määratlema selle hüvitise 

kasutamiseks lubatud kulude kohta aru 

andmise täpsemad eeskirjad, ilma et see 

tooks parlamendile lisakulusid; taotleb 

ühtlasi Euroopa Parlamendi liikmete 

palkade, hüvitiste ja reisikulude 

vähendamist; 

Or. en 
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Punkt 106 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

106. taastab standardse vähendusmäära 

algsel tasemel (4,5 %), et võimaldada 

komiteel katta oma vajadused ja tulla 

toime töötajate arvu jätkuva 

vähendamisega vastavalt Euroopa 

Parlamendi ja komitee vahelisele 

koostöölepingule; 

106. taotleb Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomitee ülesannete põhjalikku 

läbivaatamist ja seejärel komitee 

assigneeringute vähendamist; 

Or. en 
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Punkt 108 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

108. vähendab ühest küljest töötasudeks 

ja hüvitisteks ette nähtud assigneeringuid 

nii palju, et see vastab 66 ametikoha 

kõrgemale palgaastmele üleviimisele ja 

neljale täiendavale ametikohale, sest 

nende üleviimist parlamenti ei olnud 

eelarveprojektis arvestatud;  

108. taotleb Regioonide Komitee 

ülesannete põhjalikku läbivaatamist ja 

seejärel komitee assigneeringute 

vähendamist; 

Or. en 

 

 


