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 ET 

Muudatusettepanek  1 

Bart Staes 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu otsus 1 

Punkt 1 

 
Ettepanek võtta vastu otsus Muudatusettepanek 

1. annab heakskiidu Euroopa Elu- ja 

Töötingimuste Parandamise Fondi direktori 

tegevusele fondi 2016. aasta eelarve 

täitmisel / lükkab edasi otsuse tegemise 

heakskiidu andmise kohta Euroopa Elu- 

ja Töötingimuste Parandamise Fondi 

direktori tegevusele fondi 2016. aasta 

eelarve täitmisel; 

1. annab heakskiidu Euroopa Elu- ja 

Töötingimuste Parandamise Fondi direktori 

tegevusele fondi 2016. aasta eelarve 

täitmisel; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  2 

Ryszard Czarnecki, Notis Marias, Raffaele Fitto, Beata Gosiewska, Richard Sulík 

 

Ettepanek võtta vastu otsus 1 

Punkt 1 

 
Ettepanek võtta vastu otsus Muudatusettepanek 

1. annab heakskiidu Euroopa Elu- ja 

Töötingimuste Parandamise Fondi 

direktori tegevusele fondi 2016. aasta 

eelarve täitmisel / lükkab edasi otsuse 

tegemise heakskiidu andmise kohta 

Euroopa Elu- ja Töötingimuste 

Parandamise Fondi direktori tegevusele 

fondi 2016. aasta eelarve täitmisel; 

1. lükkab edasi otsuse tegemise 

heakskiidu andmise kohta Euroopa Elu- ja 

Töötingimuste Parandamise Fondi direktori 

tegevusele fondi 2016. aasta eelarve 

täitmisel; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  3 

Bart Staes 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu otsus 2 
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Punkt 1 

 
Ettepanek võtta vastu otsus Muudatusettepanek 

1. annab heakskiidu Euroopa Elu- ja 

Töötingimuste Parandamise Fondi 2016. 

aasta raamatupidamiskontode sulgemisele / 

lükkab edasi Euroopa Elu- ja 

Töötingimuste Parandamise Fondi 2016. 

aasta raamatupidamiskontode sulgemise; 

1. annab heakskiidu Euroopa Elu- ja 

Töötingimuste Parandamise Fondi 

2016. aasta raamatupidamiskontode 

sulgemisele; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  4 

Luke Ming Flanagan 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

1. võtab kontrollikoja aruande põhjal 

teadmiseks, et fondi 2014. aasta 

raamatupidamise aastaaruande kohta 

avaldatud aruandes käsitles kontrollikoda 
aastatel 2005–2014 töötajatele tehtud 

vähemmakseid, mis tulenesid uutele liidu 

personalieeskirjadele üleminekust aastal 

2005; märgib, et ehkki vähemmaksete 

põhjused on erinevad (2014. aastal ei 

peetud kinni tagatud palkade 

miinimummääradest, 2015. aastal kasutati 

vale korrutustegurit), avastas kontrollikoda 

taas nii vähemmakseid (43 350 eurot) kui 

ka mõningaid enammakseid (168 930 

eurot), mis mõjutasid 30 endist ja praegust 

töötajat; märgib, et fond kompenseeris küll 

kõik vähemmaksed, ent vastavalt kehtivate 

personalieeskirjade artiklile 85 ei hakata 

enammakseid tagasi nõudma; kutsub fondi 

üles veelkord analüüsima kõiki 2005. aasta 

personalieeskirjadele üleminekul tehtud 

võimalikke vigu, viima läbi oma 

palgaarvestuse funktsiooni täiemahulise 

hindamise ja andma hindamise tulemustest 

aru eelarve täitmisele heakskiidu andmise 

1. peab kahetsusväärseks, et 

kontrollikoda on andnud teada aastatel 

2005–2014 töötajatele tehtud 

vähemmaksetest, mis tulenesid uutele liidu 

personalieeskirjadele üleminekust aastal 

2005, ning see on eriti taunitav, kuna 

tegemist on Euroopa Elu- ja 

Töötingimuste Parandamise Fondiga; 

märgib, et ehkki vähemmaksete põhjused 

on erinevad (2014. aastal ei peetud kinni 

tagatud palkade miinimummääradest, 

2015. aastal kasutati vale korrutustegurit), 

avastas kontrollikoda taas nii 

vähemmakseid (43 350 eurot) kui ka 

mõningaid enammakseid (168 930 eurot), 

mis mõjutasid 30 endist ja praegust 

töötajat; märgib, et fond kompenseeris küll 

kõik vähemmaksed, ent vastavalt kehtivate 

personalieeskirjade artiklile 85 ei hakata 

enammakseid tagasi nõudma; kutsub fondi 

üles veelkord analüüsima kõiki 2005. aasta 

personalieeskirjadele üleminekul tehtud 

võimalikke vigu, viima läbi oma 

palgaarvestuse funktsiooni täiemahulise 

hindamise ja andma hindamise tulemustest 
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eest vastutavale institutsioonile; võtab 

fondi esitatud andmete põhjal teadmiseks, 

et 2017. aasta aprillis toimus 

palgaarvestuse funktsiooni põhjalik 

siseaudit; võtab teadmiseks, et fond ootab 

selle lõplikku aruannet ja kõigile 

soovitustele pööratakse suurt tähelepanu; 

palub, et fond teataks eelarve täitmisele 

heakskiidu andmise eest vastutavale 

institutsioonile võetavatest 

parandusmeetmetest; 

aru eelarve täitmisele heakskiidu andmise 

eest vastutavale institutsioonile; võtab 

fondi esitatud andmete põhjal teadmiseks, 

et 2017. aasta aprillis toimus 

palgaarvestuse funktsiooni põhjalik 

siseaudit; võtab teadmiseks, et fond ootab 

selle lõplikku aruannet ja kõigile 

soovitustele pööratakse suurt tähelepanu; 

palub, et fond teataks eelarve täitmisele 

heakskiidu andmise eest vastutavale 

institutsioonile võetavatest 

parandusmeetmetest; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  5 

Petri Sarvamaa 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 3 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

3. võtab kontrollikoja aruande põhjal 

teadmiseks, et kulukohustustega seotud 

assigneeringute 2017. aastasse 

ülekandmiste summa oli III jaotises 

(tegevuskulud) 2 800 000 eurot (43 %), 

võrreldes 2 100 000 euroga (31 %) 2015. 

aastal, mis tulenes eelkõige järgneval aastal 

jätkunud projektidest (uuringud ja 

katseprojektid); võtab teadmiseks, et fond 

võiks kaaluda liigendatud 

eelarveassigneeringute kasutuselevõttu, et 

kajastada paremini tegevuse mitmeaastast 

iseloomu ning vältimatuid viivitusi 

lepingute sõlmimise, teenuste osutamise ja 

maksete tegemise vahel; 

3. võtab kontrollikoja aruande põhjal 

teadmiseks, et kulukohustustega seotud 

assigneeringute 2017. aastasse 

ülekandmiste summa oli III jaotises 

(tegevuskulud) suur, st 2 800 000 eurot 

(43 %), võrreldes 2 100 000 euroga (31 %) 

2015. aastal, ning see tulenes eelkõige 

järgneval aastal jätkunud projektidest 

(uuringud ja katseprojektid); võtab 

teadmiseks, et fond võiks kaaluda 

liigendatud eelarveassigneeringute 

kasutuselevõttu, et kajastada paremini 

tegevuse mitmeaastast iseloomu ning 

vältimatuid viivitusi lepingute sõlmimise, 

teenuste osutamise ja maksete tegemise 

vahel; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  6 

Barbara Kappel 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 5 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 a. palub fondil hoida järgmisesse 

aastasse ülekantavate vahendite mahu 

võimalikult väiksena; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  7 

Luke Ming Flanagan 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 9 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

9. rõhutab, et töö- ja eraelu tasakaal 

peaks olema fondi personalipoliitika osa; 

rõhutab, et eelarvest heaolutegevustele 

eraldatud summa oli 80,21 eurot töötaja 

kohta; märgib, et haiguspuhkuste keskmine 

arv töötaja kohta on 6,5 päeva ja ükski 

töötaja ei olnud haiguspuhkusel terve aasta; 

9. rõhutab, et töö- ja eraelu tasakaal 

peaks olema fondi personalipoliitika osa; 

rõhutab, et eelarvest heaolutegevustele 

eraldatud summa oli 80,21 eurot töötaja 

kohta; märgib, et haiguspuhkuste keskmine 

arv töötaja kohta oli 6,5 päeva, mis on 

väiksem kui paljudes teistes ELi ametites, 

kuid siiski murettekitav ja annab alust 

uurida, kas üheks mõjutavaks teguriks 

võib olla tööstress, ning ükski töötaja ei 

olnud haiguspuhkusel terve aasta; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  8 

Petri Sarvamaa 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 9 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

9. rõhutab, et töö- ja eraelu tasakaal 

peaks olema fondi personalipoliitika osa; 

rõhutab, et eelarvest heaolutegevustele 

9. rõhutab, et töö- ja eraelu tasakaal 

peaks olema fondi personalipoliitika osa; 

märgib, et eelarvest heaolutegevustele 
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eraldatud summa oli 80,21 eurot töötaja 

kohta; märgib, et haiguspuhkuste keskmine 

arv töötaja kohta on 6,5 päeva ja ükski 

töötaja ei olnud haiguspuhkusel terve aasta; 

eraldatud summa oli 80,21 eurot töötaja 

kohta; märgib, et haiguspuhkuste keskmine 

arv töötaja kohta oli 6,5 päeva ja ükski 

töötaja ei olnud haiguspuhkusel terve aasta; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  9 

Petri Sarvamaa 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 13 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

13. tuletab meelde, et personalikärbete 

rakendamine on olnud väga vaevaline, ja 

väljendab taas oma vastuseisu edasistele 

kärbetele, mis piiraks asutuste võimet täita 

oma ülesandeid; 

13. tuletab meelde, et personalikärbete 

rakendamine on olnud väga vaevaline, ja 

väljendab taas muret võimalike edasistele 

kärbete pärast, mis piiraks asutuste võimet 

täita oma ülesandeid; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  10 

Benedek Jávor, Bart Staes 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 15 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 15 a. osutab vajadusele luua piisavate 

eelarvevahenditega sõltumatu 

avalikustamis-, nõustamis- ja 

suunamisasutus, et aidata rikkumisest 

teatajail kasutada võimalikest liidu 

finantshuve kahjustavatest eeskirjade 

rikkumistest teatamiseks õigeid kanaleid 

ning kaitsta samal ajal nende 

konfidentsiaalsust ja pakkuda vajalikku 

toetust ja nõu; 

Or. en 



 

PE618.266v01-00 8/9 AM\1146782ET.docx 

ET 

 

Muudatusettepanek  11 

Barbara Kappel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 16 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 16 a. palub fondil võtta vastu 

eetikakoodeksi ning anda eelarve 

täitmisele heakskiidu andmise eest 

vastutavale institutsioonile teada kõigist 

väidetavatest ja kinnitust leidnud huvide 

konfliktidest, sellest, kuidas need 

lahendati, ning ka sellest, kuidas neid 

kavatsetakse edaspidi ära hoida; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  12 

Petri Sarvamaa 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Alapealkiri 7 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

Tulemuspõhine eelarvestamine Peamised saavutused 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  13 

Luke Ming Flanagan 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 21 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

21. võtab kontrollikoja aruande põhjal 

teadmiseks, et 2016. aasta detsembris 

avaldatud auditiaruandes rõhutas siseauditi 

talitus vajadust parandada fondi 

21. võtab kontrollikoja aruande põhjal 

teadmiseks, et 2016. aasta detsembris 

avaldatud auditiaruandes rõhutas siseauditi 

talitus vajadust parandada fondi 
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projektijuhtimist, eelkõige juhtimiskorda, 

järelevalvet ja aruandlust; märgib lisaks, et 

fond ja siseauditi talitus leppisid kokku 

parandusmeetmete võtmise kavas; 

projektijuhtimist, eelkõige juhtimiskorda, 

järelevalvet ja aruandlust; märgib siiski 

rahuloluga, et fond ja siseauditi talitus 

leppisid kokku parandusmeetmete võtmise 

kavas; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  14 

Petri Sarvamaa 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 24 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

24. väljendab sügavat kahetsust, et 

määruses (EMÜ) nr 1365/75 ei nõuta 

selgesõnaliselt fondi tegevuse 

välishindamist; võtab teadmiseks, et 

komisjoni koostatud uue asutamismääruse 

ettepanek sisaldab kohustust hinnata fondi 

tegevust iga viie aasta tagant; tunneb 

heameelt, et iga nelja-aastase 

tööprogrammi suhtes kohaldatakse siiski 

välishindamist; 

24. peab kahetsusväärseks, et 

määruses (EMÜ) nr 1365/75 ei nõuta 

selgesõnaliselt fondi tegevuse 

välishindamist; võtab siiski teadmiseks, et 

komisjoni koostatud uue asutamismääruse 

ettepanek sisaldab kohustust hinnata fondi 

tegevust iga viie aasta tagant; tunneb 

samuti heameelt asjaolu üle, et praegu 

kohaldatakse välishindamist iga nelja-

aastase tööprogrammi suhtes; 

Or. en 

 


