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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 18 a (uus)

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 18 a. peab kahetsusväärseks, et 

komisjon keeldus pärast oma esimese ELi 

korruptsioonivastase võitluse aruande 

avaldamist 3. veebruaril 2014 

aastaaruannete koostamise jätkamisest ja 

integreeris korruptsioonivastase poliitika 

hoopis majanduspoliitika koordineerimise 

Euroopa poolaastasse; märgib, et 

Euroopa poolaasta raames koostatud 

riigipõhised aruanded ei sisalda selget 

ülevaadet olukorrast ega ka soovitusi 

korruptsioonivastaste meetmete võtmiseks 

kõigis liikmesriikides; nõuab veel kord 

tungivalt, et komisjon edastaks 

parlamendile teise ELi 

korruptsioonivastase võitluse aruande ja 

et komisjon ei hindaks seekord 

korruptsioonivastast tegevust mitte ainult 

majandusliku kahju seisukohast, vaid 

analüüsiks ka korruptsiooni kahjulikku 

mõju liidu kodanike põhiõigustele; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 78 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 78 a. võttes arvesse, et parlament 

väljendas oma 18. aprilli 2018. aasta 

resolutsioonis komisjoni 

usaldusväärsusega seotud poliitika kohta 

muret komisjoni kõrgemate ametnike 

ametissenimetamise menetluse üle, ning 

kordab oma üleskutset, et komisjon 

vaataks enne 2018. aasta lõppu läbi 

kõrgemate ametnike ametissenimetamise 

haldusmenetluse eesmärgiga täielikult 

tagada, et maksimaalse läbipaistvuse ja 

võrdsete võimaluste raamistikus valitakse 

välja parimad kandidaadid; palub 

komisjonil ühtlasi vaadata läbi ametnike 

töölevõtmise poliitika üldisemalt, et hoida 

ära huvide konfliktid, millele juhtisid 

tähelepanu VVOd1; 

 ____________________ 

 1 https://corporateeurope.org/power-

lobbies-revolving-

doors/2018/04/financial-regulators-and-

private-sector-permanent-revolving 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 51 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

62. kiidab komisjoni poolt koostatud 

ametite eelarvestuse üldjoontes heaks; on 

seetõttu seisukohal, et nõukogu soovitud 

lisakärped seaksid ohtu ametite korrektse 

toimimise ega võimaldaks neil ülesandeid 

täita; 

62. kiidab komisjoni poolt koostatud 

ametite eelarvestuse üldjoontes heaks; on 

seetõttu seisukohal, et nõukogu soovitud 

lisakärped seaksid ohtu ametite korrektse 

toimimise ega võimaldaks neil ülesandeid 

täita; on mures, et üldiselt on ametite 

nähtavus liidu kodanike silmis ikka veel 

piiratud, samal ajal on nende 

aruandekohustuse ja sõltumatuse 

tagamiseks nõutav kõrge nähtavuse tase; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 63 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 63 a. tuletab meelde, et enamik liidu 

ameteid on juhtinud tähelepanu sellele, et 

nad ei soovi sõltuda tasudest, mis ei taga 

püsivat tuluvoogu; rõhutab ühtlasi, et 

tuleks vältida tasudest sõltuma jäämisest 

tulenevat huvide konflikti; palub 

komisjonil uurida võimalust kehtestada 

süsteem, mille kohaselt makstakse tasud 

komisjonile ja mitte otse liidu ametitele, 

ning et ametite rahastamine toimuks 

jätkuvalt liidu eelarvest; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 79 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

79. võtab teadmiseks Üldkohtu 25. 

septembri 2018. aasta otsuse, milles 

kinnitatakse, et Euroopa Parlamendil on 

õigus Euroopa Parlamendi liikmete 

päevaraha, reisikulude ning 

parlamendiliikmete assisteerimise 

kuludega seotud dokumentidele 

juurdepääsu mitte anda (otsus kohtuasjades 

T-639/15 kuni T-666/15 Maria Psara jt vs. 

parlament ja T-94/16, Gavan Sheridan vs. 

parlament); 

79. võtab teadmiseks Üldkohtu 25. 

septembri 2018. aasta otsuse, milles 

kinnitatakse, et Euroopa Parlamendil on 

õigus Euroopa Parlamendi liikmete 

päevaraha, reisikulude ning 

parlamendiliikmete assisteerimise 

kuludega seotud dokumentidele 

juurdepääsu mitte anda (otsus kohtuasjades 

T-639/15 kuni T-666/15 Maria Psara jt vs. 

parlament ja T-94/16, Gavan Sheridan vs. 

parlament); tuletab juhatusele meelde, et 

täiskogu on palunud suuremat 

läbipaistvust ja juhtinud tähelepanu, et 

üldkulude hüvitis tuleb tingimata 

auditeerida; tunneb sellega seoses 

heameelt, et loodi ajutine töörühm 

ülesandega määrata kindlaks ja avaldada 

üldkulude hüvitise kasutamise eeskiri; 

peab siiski kahetsusväärseks, et juhatus 

suutis oma töörühma aruande alusel 

leppida kokku vaid hüvitisest rahastada 

lubatud kulude mittetäielikus loetelus 

ning selles, et igal parlamendiliikmel 

peaks olema eraldi pangakonto, mis on 

ette nähtud üldkulude hüvitisena saadud 

rahaliste vahendite jaoks; kordab oma 

üleskutset juhatusele teha seoses 

üldkulude hüvitisega järgmised 

täiendavad muudatused: 

 – nõuda parlamendiliikmetelt kõigi 

üldkulude hüvitisega seotud kviitungite 
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säilitamist; 

 – nõuda, et parlamendiliikmed maksaksid 

oma mandaadi lõppedes tagasi üldkulude 

hüvitise kasutamata osa; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 81 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

81. tuletab meelde, et peasekretär 

nõustus 8. märtsi 2018. aasta teatises 

juhatusele, et parlamendiliikmete 

vabatahtliku pensioniskeemiga seotud 

pensionifondi kapital lõpeb ammu enne 

pensionikohustuste lõppemist ja 

tõenäoliselt juba enne 2024. aastat; palub 

peasekretäril ja juhatusel koostada 

pensionifondi kohta parlamendiliikmete 

põhimäärusest täielikult kinni pidades 

kiiresti kava, mille alusel tunnistab 

parlament oma liikmete vabatahtliku 

pensioniskeemi kohustusi kohe pärast 

2019. aasta valimisi ja võtab need üle; 

81. tuletab meelde, et peasekretär 

nõustus 8. märtsi 2018. aasta teatises 

juhatusele, et parlamendiliikmete 

vabatahtliku pensioniskeemiga seotud 

pensionifondi kapital lõpeb ammu enne 

pensionikohustuste lõppemist ja 

tõenäoliselt juba enne 2024. aastat; tuletab 

ühtlasi meelde, et parlament peab tagama 

pensioniõigused ka juhul, kui fond ei 

suuda oma kohustusi täita; väljendab 

tõsist muret seoses asjaoluga, et 

maksumaksja raha selliselt raisatakse; 

palub peasekretäril töötada välja 

ettepanekud fondi laialisaatmiseks, 

makstes samas osalevatele 

parlamendiliikmetele ja endistele 

liikmetele tagasi nende endi tehtud 

osamaksed; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 93 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

93. jätab ombudsmani 2019. aasta 

eelarve üldsumma muutmata komisjoni 

esildatud eelarveprojekti tasemele; 

93. jätab ombudsmani 2019. aasta 

eelarve üldsumma muutmata komisjoni 

esildatud eelarveprojekti tasemele; 

rõhutab, et Euroopa Ombudsmani 

käsitletavate juhtumite arv on 

märkimisväärselt kasvanud ning on oht, 

et Euroopa Ombudsmani bürool on varsti 

ülesannete täitmiseks liiga vähe töötajaid 

ja rahalisi vahendeid; rõhutab, et selline 

ressursside puudumine võib ombudsmani 

ka takistada menetlemast uusi ja väga 

vajalikke ülesandeid, nagu rikkumisest 

teatajate abistamine liidu 

institutsioonides, mille käsitlemiseks 

ombudsman avaldas valmisolekut, kui 

komisjon ja parlament peaksid otsustama, 

et selline liidu asutus on rikkumisest 

teatajate abistamiseks on vajalik; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 6 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 6 a. rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitika 

fondid ei tohiks ei otseselt ega ka kaudselt 

toetada ümberpaigutamist, nagu on 

määratletud komisjoni määruse (EL) nr 

651/2014 artikli 2 lõikes 61a; nõuab 

tungivalt, et liikmesriikide 

korraldusasutused tagaksid, et fondidest 

ei antaks toetusi toetusesaajatele, kes on 

viie aasta jooksul enne rahalise toetuse 

taotluse esitamist viinud läbi 

ümberpaigutamise, ning tagada, et 

toetusesaajad, kes viivad viie aasta jooksul 

pärast toetuse saamist läbi 

ümberpaigutamise, maksaksid toetuse 

täies ulatuses tagasi; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 79 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 79 a. rõhutab, et parlamendiliikmete 

palk ja hüvitised on väga head; usub, et 

seetõttu võõranduvad parlamendiliikmeid 

inimestest, keda nad peaksid esindama; 

tuletab ühtlasi meelde, et enamikku 

parlamendiliikmete kulusid juba 

hüvitatakse; rõhutab seega, et 

parlamendiliikmete palka ja hüvitisi tuleb 

oluliselt vähendada; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 79 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 79 b. on seisukohal, et 

parlamendiliikmed on avalikud 

teenistujad ja nende tasu on juba väga 

suur; nõuab, et parlamendiliikmed ei 

tohiks kulutada reisimisele rohkem 

maksumaksja raha kui see, mis on vajalik 

nende ametiülesannete täitmiseks; usub 

seetõttu, et parlamendiliikmetele ei tuleks 

maksta suuremat hüvitust kui turistiklassi 

pileti hind; 

Or. en 

 

 


