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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

8. võtab siiski teadmiseks, et 2014. aastal 

kasutati ainuüksi komitee liikmete ja 

asendusliikmete sõidu- ja kohtumiste 

kuludeks kokku 8 277 556 eurot ning 409 

100 eurot personali lähetus- ja 

sõidukuludeks; on arvamusel, et lähetuste 

arv on erakordselt suur (787) ning 

erakordselt suured on ka kulud, mis 

tulenevad liikmete reisi- ja kohtumiste 

kulude eest makstavatest hüvitistest; on 

seisukohal, et liikmete lähetused peaksid 

olema selgelt kirjas aasta tegevusaruandes, 

kus on välja toodud üksikasjalikud kulud 

ning kulude ja tulude analüüs; rõhutab, 

et liikmete lähetustele viidatakse 

ebaselgelt, ebatäpselt ning ilma selgete 

arvudeta; nõuab tungivalt, et komitee 

lisaks aasta tegevusaruandesse alati 

andmed liikmete lähetuste kohta; 

8. võtab teadmiseks, et 2014. aastal 

kasutati ainuüksi komitee liikmete ja 

asendusliikmete sõidu- ja kohtumiste 

kuludeks kokku 8 277 556 eurot ning 409 

100 eurot personali lähetus- ja 

sõidukuludeks; on seisukohal, et liikmete 

lähetused peaksid olema kirjas aasta 

tegevusaruandes; 

Or. en 
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Punkt 14 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

14. nõuab tungivalt videokonverentside ja 

kõigi seonduvate vahendite laialdast 

kasutamist, et vähendada märkimisväärselt 

kulusid; ei mõista, millist lisaväärtust 

annab nii suur arv Kreekasse või 

Itaaliasse toimunud lähetusi (vastavalt 77 

ja 125) nende riikide või muude liidu 

kodanikele; 

14. nõuab tungivalt videokonverentside ja 

kõigi seonduvate vahendite laialdast 

kasutamist, et vähendada märkimisväärselt 

kulusid; märgib, et 2014. aastal tehti 

lähetused Kreekasse või Itaaliasse 

(vastavalt 77 ja 125), et korraldada ja läbi 

viia koosolekuid ELi eesistujariigiks 

olevates liikmesriikides; 

Or. en 



 

AM\1092758ET.doc  PE582.501v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

20.4.2016 A8-0132/3 

Muudatusettepanek  3 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Raport A8-0132/2016 

Monica Macovei 

Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Regioonide Komitee 

2015/2160(DEC) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 32 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

32. kiidab heaks asjaolu, et komitee võttis 

vastu otsuse rikkumisest teatamist 

käsitlevate eeskirjade kohta1, mis jõustusid 

1. jaanuaril 2016. aastal; on seisukohal, et 

kõnealuste eeskirjade rakendamine on 

võtnud liiga palju aega; kutsub komiteed 

üles need eeskirjad viivitamata avaldama ja 

neid ellu viima ning teavitama eelarve 

täitmisele heakskiidu andmise eest 

vastutavat institutsiooni iga-aastases 

tegevusaruandes nende rakendamisel 

tehtavatest edusammudest; 

32. kiidab heaks asjaolu, et komitee võttis 

vastu otsuse rikkumisest teatamist 

käsitlevate eeskirjade kohta1, mis jõustusid 

1. jaanuaril 2016. aastal; on seisukohal, et 

kõnealuste eeskirjade rakendamine on 

võtnud liiga palju aega; kutsub komiteed 

üles need eeskirjad viivitamata avaldama ja 

neid ellu viima ning teavitama eelarve 

täitmisele heakskiidu andmise eest 

vastutavat institutsiooni iga-aastases 

tegevusaruandes nende rakendamisel 

tehtavatest edusammudest; väljendab 

samas heameelt Regioonide Komitee 

tiheda koostöö üle Euroopa 

statistikasüsteemi komiteega rikkumisest 

teatamise sise-eeskirjade koostamisel, 

kuna neil on mõned ühised teenused ja 

töötajad; tunneb heameelt ka asjaolu üle, 

et neid eeskirju kohaldataks 

tagasiulatuvalt; 

__________________ __________________ 

1 Regioonide Komitee 17. detsembri 2015. 

aasta otsus nr 508/2015, millega 

kehtestatakse rikkumisest teatamise 

eeskirjad. 

1 Regioonide Komitee 17. detsembri 2015. 

aasta otsus nr 508/2015, millega 

kehtestatakse rikkumisest teatamise 

eeskirjad. 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

34. võtab teadmiseks, et komitee hinnangul 

ei esinenud 2014. aastal ühtegi huvide 

konflikti; nõuab tungivalt, et komitee 

avaldaks kõikide liikmete ja juhtivatel 

kohtadel töötavate ametnike 

elulookirjeldused ja huvide deklaratsioonid 

ning võtaks vastu sisepoliitika ja selged 

eeskirjad huvide konfliktide ja nn 

pöördukse juhtumite ennetamiseks ja 

haldamiseks vastavalt komisjoni avaldatud 

suunistele; ootab, et komitee esitaks need 

elulookirjeldused, huvide deklaratsioonid 

ja eeskirjad parlamendile 2016. aasta juuni 

lõpuks; 

34. võtab teadmiseks, et komitee hinnangul 

ei esinenud 2014. aastal ühtegi huvide 

konflikti; nõuab tungivalt, et komitee 

avaldaks kõikide liikmete elulookirjeldused 

ja huvide deklaratsioonid ning võtaks vastu 

sisepoliitika ja selged eeskirjad huvide 

konfliktide ja nn pöördukse juhtumite 

ennetamiseks ja haldamiseks vastavalt 

komisjoni avaldatud suunistele; ootab, et 

komitee esitaks need elulookirjeldused, 

huvide deklaratsioonid ja eeskirjad 

parlamendile 2016. aasta juuni lõpuks; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

35. võtab teadmiseks komitee pingutused 

ja saavutused teabe- ja 

kommunikatsioonipoliitika tugevdamisel; 

35. võtab teadmiseks komitee pingutused 

ja saavutused teabe- ja 

kommunikatsioonipoliitika tugevdamisel; 

julgustab komiteed tugevdama 

institutsioonidevahelist koostööd, et 

parandada kommunikatsiooni ja 

nähtavust ning suurendada 

institutsioonide liikmete kohalolekut 

liikmesriikide tasandil; tervitab seoses 

sellega kõiki komitee täiendavaid 

pingutusi teabe liikumise ja seega ka 

läbipaistvuse parandamiseks; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

38. jõuab järeldusele, et kuigi liidu 

poliitikameetmeid toetavate komitee 

tegevuste 2014. aasta nimekiri on üsna 

põhjalik, on nende praktilisi tulemusi 

ebaselgelt ja ebatäpselt käsitletud; nõuab, 

et koostataks tulemuste põhjalik SWOT-

analüüs ning esitataks komitee 

eesmärkide kohta SMART-näitajad ning 

ülevaade nendest otsestest hüvedest, mida 

komitee mandaat ja tegevused annavad 

liidu kodanikele. 

välja jäetud 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

38. jõuab järeldusele, et kuigi liidu 

poliitikameetmeid toetavate komitee 

tegevuste 2014. aasta nimekiri on üsna 

põhjalik, on nende praktilisi tulemusi 

ebaselgelt ja ebatäpselt käsitletud; nõuab, 

et koostataks tulemuste põhjalik SWOT-

analüüs ning esitataks komitee 

eesmärkide kohta SMART-näitajad ning 

ülevaade nendest otsestest hüvedest, mida 

komitee mandaat ja tegevused annavad 

liidu kodanikele. 

38. jõuab järeldusele, et kuigi liidu 

poliitikameetmeid toetavate komitee 

tegevuste 2014. aasta nimekiri on üsna 

põhjalik, on nende praktilisi tulemusi 

ebaselgelt ja ebatäpselt käsitletud; kutsub 

komiteed üles koostama ülevaadet 
otsestest hüvedest, mida komitee mandaat 

ja tegevused annavad liidu kodanikele, et 

parandada ja maksimeerida praktilisi 

tulemusi; 

Or. en 

 

 


