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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 117 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 117 a. nõuab hädaolukorras kasutatava 

varajase hoiatamise süsteemi loomist, mis 

võimaldab tehnoloogiliste uuenduste ja 

tugiteenuste peadirektoraadil koostöös 

turvalisuse peadirektoraadiga saata 

kiirteateid SMSi või e-posti teel neile 

parlamendiliikmetele ja töötajatele, kes 

soovivad sellise spetsiifilistes 

turvalisusega seotud hädaolukordades 

saadetava teate saajate nimekirja 

kuuluda; 

Or. en 
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Punkt 18 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

18. võtab teadmiseks, et 2015. aastal 

sõlmitud uued Brüsseli toitlustusteenuste 

lepingud ei näe enam ette ainuõiguslikku 

lepingut ühe toitlustusteenuste pakkujaga; 

eeldab, et kavandatud väiksemate 

toitlustuspunktide käitamine Brüsselis 

korraldatakse VKEsid kaasates ja viisil, 

millega edendatakse toitlustusteenuste 

pakkujate hulgas mitmekesisust, et 

kindlustada kvaliteetne teenus 

taskukohase hinnaga; 

18. võtab teadmiseks, et 2015. aastal 

sõlmitud uued Brüsseli toitlustusteenuste 

lepingud ei näe enam ette ainuõiguslikku 

lepingut ühe toitlustusteenuste pakkujaga; 

eeldab, et kavandatud väiksemate 

toitluspunktide käitajad Brüsselis saavad 

kontsessioonide alusel olema väikesed ja 

keskmise suurusega ettevõtjad; tunneb 

muret selle pärast, et asendava 

toitlustusettevõtte valikul ei ole seni 

järgitud keskkonnahoidlike avalike 

hangete põhimõtteid toidutalumatust või 

potentsiaalselt allergiattekitavaid 

koostisaineid puudutava teabe 

puudumise, taimetoidu kvaliteedi ja hinna 

ning suurema hulga plastijäätmete 

tekitamise tõttu; 

Or. en 
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Punkt 39 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

39. tuletab meelde, et üldkulude hüvitis on 

mõeldud kulude katmiseks 

parlamendiliikme valimisliikmesriigis, nt 

büroo üüri, seadmete, kontoritarvete, 

dokumentide või ürituste logistilise 

korraldamisega seotud kulude katmiseks; 

võtab teadmiseks, et parlamendiliikmete 

mandaadiga seotud toetuste kontrollimise 

põhjalik süsteem tähendaks 40 kuni 75 uue 

haldustasandi ametikoha loomist, mis 

läheks töötajate arvu vähendamise kavaga 

vastuollu; 

39. tuletab meelde, et üldkulude hüvitis on 

mõeldud parlamendiliikmete mandaadi 

täitmisega otseselt seotud kulude 

katmiseks parlamendiliikme 

valimisliikmesriigis ja Euroopa 

Parlamendi ametlikes tegevuskohtades, nt 

büroo üüri, seadmete, kontoritarvete, 

dokumentide või ürituste logistilise 

korraldamisega seotud kulude katmiseks; 

ei nõustu väitega, et parlamendiliikmete 

mandaadiga seotud toetuste kontrollimise 

põhjalik süsteem tähendaks 40 kuni 75 uue 

haldustasandi ametikoha loomist 

finantsjuhtimise valdkonnas; peab 

kahetsusväärseks seda, et hoolimata 

mitmetest taotlustest (eelkõige Euroopa 

Parlamendi 2013. aasta eelarve täitmisele 

heakskiidu andmise raames) ei ole 

peasekretär uurinud selektiivsema 

kontrollisüsteemi, nt pistelise kontrolli 

võimalust, ja nõuab viivitamata sellise 

ettepaneku koostamist; 

Or. en 
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Punkt 48 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 48 a. nõuab tungivalt, et Euroopa 

Parlament võtaks vastu eeskirjad, et 

avaldada kogu lobistide / huvide 

esindajate poolt poliitika kavanditesse, 

õigusaktidesse ja 

muudatusettepanekutesse antud panus nn 

seadusandliku jalajäljena; teeb 

ettepaneku, et seadusandlik jalajälg peaks 

koosnema raportitele lisatavast vormist, 

milles tuuakse üksikasjalikult välja kõik 

lobistid, kellega asjaomase toimiku eest 

vastutavad isikud iga raporti 

koostamisprotsessi jooksul kohtusid, tuues 

selgelt välja selle, millised lobistid on 

asjaomast toimikut oluliselt mõjutanud, 

ning teisest dokumendist, milles 

loetletakse kogu kirjalikult saadud panus, 

esitades selle elektrooniliselt nende 

Euroopa Parlamendi ametlikul veebilehel, 

mis oleks otse ühendatud 

läbipaistvusregistriga, ja et raportöörid 

avaldaksid seadusandliku jalajälje; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 48 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 48 b. palub juhatusel luua seda 

soovivatele parlamendiliikmetele tehnilise 

võimaluse avaldada oma ametlikul 

veebilehel teabe selle kohta, milliste 

lobistidega nad on kohtunud; 

Or. en 
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Punkt 97 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

97. tunneb muret ettepaneku pärast muuta 

autojuhiteenused institutsioonisiseseks ja 

sellest tulenevate lisakulude pärast, mis 

tähendab 2017. aastal 2016. aastaga 

võrreldes rohkem kui 50 % suuremaid 

kulusid; 

97. rõhutab, et Euroopa Parlament on 

viimase paari aasta jooksul muutnud 

mitmed teenused – nt turvateenuse – 

institutsioonisiseseks; on seisukohal, et 

teenuste institutsioonisiseseks 

muutmisega ei kaasne tingimata 

osutatavate teenuste tõhususe ja 

tulemuslikkuse kasvu; juhib tähelepanu 

asjaolule, et teenuste institutsioonisiseseks 

muutmisega on enamjaolt kaasnenud 

osutatava teenuse kulude kasv ja seega 

õõnestatakse sellega usaldusväärse 

finantsjuhtimise põhimõtet; juhib 

tähelepanu peasekretäri ja 

otsustusorganite poolt teenuste 

institutsioonisiseseks muutmist käsitlevate 

aruteludega seoses antud puudulikule 

teabele; nõuab tungivalt, et peasekretär ja 

president vastaksid kõigile juhatuse 

liikmete ning eelarvekomisjoni ja 

eelarvekontrollikomisjoni liikmete poolt 

tõstatatud küsimustele ning esitaksid enne 

täiendavate teenuste, eriti enne 

autojuhiteenuse institutsioonisiseseks 

muutmist kogu vajaliku ja nõutud teabe 

või uuringud; tunneb muret ettepaneku 

pärast muuta autojuhiteenused 

institutsioonisiseseks ja sellest tulenevate 

lisakulude pärast, mis tähendab 2017. 

aastal 2016. aastaga võrreldes rohkem kui 

50 % suuremaid kulusid; peab kõnealuse 
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teenuse institutsioonisiseseks muutmise 

lisaväärtust väga küsitavaks; on seetõttu 

arvamusel, et hinnangulised kulud (+ 2,7 

miljonit) on vastuolus usaldusväärse 

finantsjuhtimise põhimõttega; on 

seisukohal, et prioriteediks tuleks seada 

odavamad, tõhusamad ja tulemuslikumad 

alternatiivid; 

Or. en 
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Punkt 133 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 133 a. juhib tähelepanu vajadusele 

rakendada keskkonnahoidlike avalike 

hangete põhimõtteid kõigi lepingute ja 

pakkumismenetluste puhul; nõuab 

ambitsioonikate siduvate eesmärkide 

seadmist keskkonnahoidlike lepingute 

osas, eelkõige seoses toidu ja 

toitlustamise, sõidukite ja transpordi, 

sanitaar- ja veeseadmete, paberi, 

jäätmekäitluse, infotehnoloogia ja 

kujutise reprodutseerimise seadmete, 

valgustuse, puhastuse ning mööbliga; 

Or. en 
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Punkt 69 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

69. kritiseerib filmiauhinna LUX 

kogukulusid, mis ulatusid 2014. aastal 

585 311 euroni (2013. aastal 448 000 

eurot; 2012. aastal 434 421 eurot); 

kahetseb väga, et 2013. aasta eelarve 

täitmisele heakskiidu andmise raportis 

taotletud filmiauhinna LUX tuntust ja 

mõju käsitleva uuringu tulemustega ei ole 

ikka veel võimalik tutvuda; nõuab, et selle 

uuringu tulemused tehtaks üldsusele 

kättesaadavaks 2016. aasta mai 

keskpaigaks ning et 

eelarvekontrollikomisjonile korraldatakse 

nende tulemuste ametlik tutvustus; 

välja jäetud 

Or. en 
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Punkt 69 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 69 a. võtab teadmiseks, et filmiauhinna 

LUX kulud iseenesest ulatusid 2014. 

aastal 391 506 euroni, mis on varasemate 

aastatega võrreldes märkimisväärselt 

väiksem summa (2013. aastal 448 000 

eurot; 2012. aastal 434 421 eurot) ning 

millest kaeti ametliku programmi 

koostamise, konkursi korraldamise, k.a 

subtiitrimine liidu 24 ametlikus keeles ja 

trükimaterjalid esitlusteks 28 

liikmesriigis, ning auhinnatseremoonia 

kulud; tuletab meelde, et filmiauhinna 

LUX ning ka Sahharovi auhinna ja naiste 

õiguste reklaamimise ja edendamise 

eesmärk on näidata Euroopa Parlamendi 

pühendumust sellistele üksmeelsetele 

väärtustele nagu inimõigused ja 

solidaarsus ning oma pühendumust 

kultuurilisele ja keelelisele 

mitmekesisusele; tunnistab, et 

filmiauhinna LUX reklaamile kulutatud 

193 805 euroga jõuti peamiselt 

sotsiaalmeedia kaudu ligikaudu 10 

miljoni inimeseni, sealhulgas 23 000 

jälgijat Facebookis; tunnustab Euroopa 

Parlamendi infobüroode pidevat 

pühendumist filmiauhinnale LUX ja 

tuletab meelde, et filmiesitluste ja 

nendega seotud sündmuste kulud ulatusid 

2014. aastal 317 434 euroni, mis teeb 

aasta keskmiseks ligikaudu 9000 eurot iga 
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infobüroo kohta ja 9 eurot osaleja kohta 

(võttes aluseks 35 227 osalejat 

liikmesriikides); nõuab, et filmiauhinna 

LUX tuntust käsitleva uuringu tulemused, 

mida taotleti 2013. aasta eelarve täitmisele 

heakskiidu andmist käsitlevas raportis, 

tehtaks üldsusele kättesaadavaks hiljemalt 

mai keskpaigaks, ja palub, et 

eelarvekontrollikomisjonile ning kultuuri- 

ja hariduskomisjonile korraldataks ühiselt 

nende tulemuste ametlik tutvustus; 

Or. en 
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Punkt 70 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

70. nõuab, et filmiauhinna LUX 

mõjuhinnangu alusel kaalutaks hoolikalt 

seda, kas filmiauhinna LUX jätkamine on 

sellega seotud kulutusi väärt; 

välja jäetud 

Or. en 

 

 


