
AM\1194789ET.docx PE644.930v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

Euroopa Parlament
2019-2024

Väliskomisjon

2019/2064(DEC)

16.12.2019

MUUDATUSETTEPANEKUD
1 - 15
Arvamuse projekt
Vangelis Meimarakis
(PE643.198v01-00)

Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa 
välisteenistus
(2019/2064(DEC))



PE644.930v01-00 2/10 AM\1194789ET.docx

ET

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1194789ET.docx 3/10 PE644.930v01-00

ET

Muudatusettepanek 1
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. märgib, et liit peab toime tulema 
üha keerulisemas rahvusvahelises 
keskkonnas ja seetõttu on senisest rohkem 
vaja, et liit täidaks rahvusvahelisel areenil 
juhtrolli; rõhutab, et liidu välispoliitika 
elluviimisel on keskne osa Euroopa 
välisteenistusel, mida juhib liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge 
esindaja ja Euroopa Komisjoni 
asepresident; märgib, et kuigi Euroopa 
välisteenistusele on antud suurem roll, ei 
ole selle töötajate arvu samavõrra 
suurendatud; nõuab, et välisteenistuse 
käsutusse antaks piisavad inimressursid, et 
liidu tõhusat tegutsemist üleilmsel areenil 
mitte ohtu seada;

1. märgib, et Euroopa Liidu 
liikmesriigid peavad toime tulema üha 
keerulisemas rahvusvahelises keskkonnas 
ja seetõttu on senisest rohkem vaja 
koordineeritud reageerimist 
liikmesriikidelt ja mitte niivõrd Euroopa 
välisteenistuse (EEAS) tsentraliseeritud 
Euroopa Liidu taseme poliitikakujundust; 
nõuab, et Euroopa välisteenistuse 
käsutusse antaks vähem vahendeid ja et 
liikmesriikidele antaks oma välispoliitika 
kindlaksmääramisel suurem vabadus;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Urmas Paet

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. märgib, et Euroopa 
välisteenistusel on oluline roll ELi 
välispoliitika sidususe tagamisel; rõhutab 
samuti vajadust eraldada vajalikud 
vahendid tõhusa ELi julgeoleku- ja 
kaitsepoliitika edukaks rakendamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 3
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Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. kutsub Euroopa välisteenistust 
üles kaaluma, kas on võimalik luua 
ametikohad kohalikele töötajatele, kes 
vastutaksid õigusloomealase aruandluse 
eest strateegilist huvi pakkuvates riikides 
(eelkõige läbirääkijariikides ja 
idapartnerluse riikides), et liit mõistaks 
oma naaberriike paremini ja need 
lähendaksid oma õigusakte liidu 
õigustikule;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 4
Urmas Paet

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. kutsub Euroopa välisteenistust üles 
kaaluma, kas on võimalik luua 
ametikohad kohalikele töötajatele, kes 
vastutaksid õigusloomealase aruandluse 
eest strateegilist huvi pakkuvates riikides 
(eelkõige läbirääkijariikides ja 
idapartnerluse riikides), et liit mõistaks 
oma naaberriike paremini ja need 
lähendaksid oma õigusakte liidu 
õigustikule;

2. kutsub Euroopa välisteenistust üles 
looma ametikohad kohalikele töötajatele, 
kes vastutaksid õigusloomealase 
aruandluse eest strateegilist huvi 
pakkuvates riikides (eelkõige 
läbirääkijariikides ja idapartnerluse 
riikides), et liit mõistaks oma naaberriike 
paremini ja need lähendaksid oma 
õigusakte liidu õigustikule;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Nikos Androulakis

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. märgib, et tuvastatud hankevead 
olid seotud oluliste riigihanke-eeskirjade 
rikkumisega, näiteks nõuetele mittevastav 
hankemenetlus või pakkumuste 
hindamine, mis mõjutas pakkumuse 
tulemust, lepingu ulatuse oluline 
muutmine ja lepingute kunstlik osadeks 
jagamine, ning puuduvad või 
mittetäielikud hankedokumendid; kutsub 
Euroopa välisteenistust üles võtma 
viivitamata meetmeid nende tuvastatud 
hankevigade kõrvaldamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 6
Robert Biedroń, Nikos Androulakis, Tanja Fajon, Attila Ara-Kovács, Neena Gill, 
Demetris Papadakis

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. kutsub Euroopa välisteenistust 
üles rakendama kõikides avaliku sektori 
kulutustes sooteadlikku eelarvestamist;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Robert Biedroń, Nikos Androulakis, Tanja Fajon, Attila Ara-Kovács, Neena Gill, 
Demetris Papadakis

Arvamuse projekt
Punkt 2 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 b. tuletab meelde, et soolise 
võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamine tähendab 
poliitikakujundamise protsesside 
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(ümber)korraldamist, parandamist, 
arendamist ja hindamist, nii et poliitika 
kujundamises osalejad kaasaksid 
kõikidesse poliitikavaldkondadesse kõigil 
tasanditel ja kõigis etappides soolise 
võrdõiguslikkuse perspektiivi;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. märgib, et kuigi viimastel aastatel 
on olukord paranenud, esineb Euroopa 
välisteenistuse töötajate hulgas endiselt 
soolist ja geograafilist 
tasakaalustamatust; kordab, et sooline ja 
geograafilisel päritolul põhinev tasakaal 
tuleb tagada eri kategooriatesse kuuluvate 
ja eri palgaastmetel olevate töötajate 
hulgas, eelkõige keskastme ja kõrgema 
juhtkonna tasandil; juhib ühtlasi 
tähelepanu sellele, et delegatsioonide 
juhtide seas on liiga palju liikmesriikide 
diplomaate; nõuab, et tasakaalu 
saavutamiseks võetaks lisameetmeid;

3. märgib, et kõigi tasandite 
diplomaatilised ametikohad tuleks täita 
üksnes kvalifikatsiooni ja võimete alusel 
ning kõik muud valiku- ja ametisse 
nimetamise kriteeriumid viivad sotsiaalse 
manipulatsioonini;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Malik Azmani

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. märgib, et kuigi viimastel aastatel 
on olukord paranenud, esineb Euroopa 
välisteenistuse töötajate hulgas endiselt 
soolist ja geograafilist tasakaalustamatust; 

3. märgib, et kuigi viimastel aastatel 
on olukord paranenud, esineb Euroopa 
välisteenistuse töötajate hulgas endiselt 
soolist ja geograafilist tasakaalustamatust; 
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kordab, et sooline ja geograafilisel päritolul 
põhinev tasakaal tuleb tagada eri 
kategooriatesse kuuluvate ja eri 
palgaastmetel olevate töötajate hulgas, 
eelkõige keskastme ja kõrgema juhtkonna 
tasandil; juhib ühtlasi tähelepanu sellele, 
et delegatsioonide juhtide seas on liiga 
palju liikmesriikide diplomaate; nõuab, et 
tasakaalu saavutamiseks võetaks 
lisameetmeid;

kordab, et sooline ja geograafilisel päritolul 
põhinev tasakaal tuleb tagada eri 
kategooriatesse kuuluvate ja eri 
palgaastmetel olevate töötajate hulgas, 
eelkõige keskastme ja kõrgema juhtkonna 
tasandil; nõuab, et tasakaalu saavutamiseks 
võetaks lisameetmeid;

Or. fr

Muudatusettepanek 10
Sergey Lagodinsky
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. märgib, et kuigi viimastel aastatel 
on olukord paranenud, esineb Euroopa 
välisteenistuse töötajate hulgas endiselt 
soolist ja geograafilist tasakaalustamatust; 
kordab, et sooline ja geograafilisel päritolul 
põhinev tasakaal tuleb tagada eri 
kategooriatesse kuuluvate ja eri 
palgaastmetel olevate töötajate hulgas, 
eelkõige keskastme ja kõrgema juhtkonna 
tasandil; juhib ühtlasi tähelepanu sellele, et 
delegatsioonide juhtide seas on liiga palju 
liikmesriikide diplomaate; nõuab, et 
tasakaalu saavutamiseks võetaks 
lisameetmeid;

3. märgib, et kuigi viimastel aastatel 
on olukord paranenud, esineb Euroopa 
välisteenistuse töötajate hulgas endiselt 
soolist ja geograafilist tasakaalustamatust; 
kordab, et sooline ja geograafilisel päritolul 
põhinev tasakaal tuleb tagada eri 
kategooriatesse kuuluvate ja eri 
palgaastmetel olevate töötajate hulgas, 
eelkõige keskastme ja kõrgema juhtkonna 
tasandil; taunib asjaolu, et Euroopa 
välisteenistuse keskastme juhtide seas on 
mehi 75 % ja naisi 25 %, samal ajal kui 
kõrgema juhtkonna tasandil on mehi 87 
%, samas kui naised moodustavad 13 % 
tööjõust; kutsub Euroopa välisteenistust 
üles ajakohastama oma soolise 
võrdõiguslikkuse ja võrdsete võimaluste 
strateegiat ja lisama sinna konkreetsed ja 
siduvad eesmärgid seoses naiste 
esindatusega juhtivatel ametikohtadel; 
juhib ühtlasi tähelepanu sellele, et 
delegatsioonide juhtide seas on liiga palju 
liikmesriikide diplomaate; nõuab, et 
tasakaalu saavutamiseks võetaks 
lisameetmeid;
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Or. en

Muudatusettepanek 11
Robert Biedroń, Nikos Androulakis, Tanja Fajon, Attila Ara-Kovács, Neena Gill, 
Demetris Papadakis

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. märgib, et kuigi viimastel aastatel 
on olukord paranenud, esineb Euroopa 
välisteenistuse töötajate hulgas endiselt 
soolist ja geograafilist tasakaalustamatust; 
kordab, et sooline ja geograafilisel päritolul 
põhinev tasakaal tuleb tagada eri 
kategooriatesse kuuluvate ja eri 
palgaastmetel olevate töötajate hulgas, 
eelkõige keskastme ja kõrgema juhtkonna 
tasandil; juhib ühtlasi tähelepanu sellele, et 
delegatsioonide juhtide seas on liiga palju 
liikmesriikide diplomaate; nõuab, et 
tasakaalu saavutamiseks võetaks 
lisameetmeid;

3. märgib, et kuigi viimastel aastatel 
on olukord paranenud, esineb Euroopa 
välisteenistuse töötajate hulgas endiselt 
soolist ja geograafilist tasakaalustamatust; 
kordab, et sooline ja geograafilisel päritolul 
põhinev tasakaal tuleb tagada eri 
kategooriatesse kuuluvate ja eri 
palgaastmetel olevate töötajate hulgas, 
eelkõige keskastme ja kõrgema juhtkonna 
tasandil; rõhutab asjaolu, et ainult 
Euroopa välisteenistuse geopoliitilise ja 
soolise tasakaalu parandamisega on 
võimalik tagada Euroopa vastutus 
välistegevuse eest; juhib ühtlasi tähelepanu 
sellele, et delegatsioonide juhtide seas on 
liiga palju liikmesriikide diplomaate; 
nõuab, et tasakaalu saavutamiseks võetaks 
lisameetmeid;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. peab kiiduväärseks Euroopa 
välisteenistuse ja Euroopa Parlamendi 
vahelist lühiajaliste lähetuste programmi; 
rõhutab, et see aitab mõlemal 
institutsioonil üksteise struktuure ja 
töömeetodeid paremini mõista ning 

välja jäetud
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parandada nii kahe institutsiooni 
koostööd; innustab Euroopa 
välisteenistust seda programmi oma 
töötajate hulgas aktiivsemalt tutvustama, 
et suurendada osalejate arvu; soovitab 
peale selle laiendada Euroopa 
välisteenistuse ja liikmesriikide 
diplomaatiliste teenistuste vahelist 
diplomaatide vahetuse ja lähetuse 
programmi, mille eesmärk on aidata 
arendada ühist diplomaatilist kultuuri.

Or. en

Muudatusettepanek 13
Robert Biedroń, Nikos Androulakis, Tanja Fajon, Attila Ara-Kovács, Neena Gill, 
Demetris Papadakis

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. rõhutab Euroopa välisteenistuse 
idanaabruse strateegilise 
kommunikatsiooni töörühma (EL vs. 
Disinfo) juhtprojekti tähtsust võitluses 
väärinfo, propaganda ja välismõju vastu 
meie geopoliitilisel maastikul.

Or. en

Muudatusettepanek 14
Urmas Paet

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. rõhutab vajadust võidelda 
propaganda vastu ja paljastada väärinfo; 
rõhutab Euroopa välisteenistuse 
strateegilise kommunikatsiooni 
rakkerühma töö tähtsust ning nõuab, et 
sellele rühmale tagataks vajalikud 
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rahalised ja inimressursid;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Urmas Paet

Arvamuse projekt
Punkt 4 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 b. rõhutab ELi Arktika-poliitika 
kasvavat tähtsust ja vajadust tugevdada 
ELi usaldusväärsust partnerite seas, 
tagades ELi Arktika saadiku ametikoha 
stabiilsuse;

Or. en


