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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

31. kutsub juhatust üles tutvustama 

parlamendi pikaajalist 

kinnisvarastrateegiat; kordab, et pikaajalisi 

investeeringuid, mida tehakse näiteks 

Euroopa Parlamendi 

kinnisvaraprojektidesse, tuleb käsitleda 

ettevaatlikult ja läbipaistvalt; nõuab ranget 

kulude kontrollimist, projektide 

kavandamist ja järelevalvet; kordab, et 

kinnisvarapoliitika valdkonnas tuleb 

otsuseid teha läbipaistvalt ja aegsasti 

esitatud teabe põhjal, võttes nõuetekohaselt 

arvesse finantsmääruse artiklit 203; usub, 

et pikaajalises kinnisvarastrateegias 

tuleks arvesse võtta aruannet Euroopa 

Ajaloo Majaga seotud tööde viibimise ja 

suuremate kulude põhjuste kohta; 

31. kutsub juhatust üles tutvustama 

parlamendi pikaajalist 

kinnisvarastrateegiat; kordab, et pikaajalisi 

investeeringuid, mida tehakse näiteks 

Euroopa Parlamendi 

kinnisvaraprojektidesse, tuleb käsitleda 

ettevaatlikult ja läbipaistvalt; nõuab ranget 

kulude kontrollimist, projektide 

kavandamist ja järelevalvet; kordab, et 

kinnisvarapoliitika valdkonnas tuleb 

otsuseid teha läbipaistvalt ja aegsasti 

esitatud teabe põhjal, võttes nõuetekohaselt 

arvesse finantsmääruse artiklit 203; usub, 

et Euroopa Ajaloo Maja projektist tuleks 

loobuda; 

Or. en 
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46. kahtleb ettepanekus muuta 

autojuhiteenus parlamendisiseseks 

teenuseks ja asendada väline 

teenusepakkuja parlamendi lepinguliste 

töötajatega, mis toob kaasa kohesed 

lisakulud ligikaudu 3,7 miljoni euro 

suuruses summas; on seisukohal, et 

alternatiivse võimalusena tuleks kaaluda 

hästi korraldatud lepingut välise 

teenuseosutajaga, mis sõlmitakse 

vastavalt kohaldatavatele avaliku hanke 

eeskirjadele ja mille puhul väline 

teenuseosutaja on selgelt kohustatud 

võtma vastutuse turvalisuse ja 

taustakontrolli tegemise ning inimväärsete 

töö- ja palgatingimuste eest; kaaluks 

teenuse parlamendisiseseks muutmist 

üksnes siis, kui selle kulud ei ületa senise 

süsteemiga seotud kulusid ja kui see 

võimaldab autojuhtidele inimväärsed töö- 

ja palgatingimused, paremat soolist 

tasakaalu ning keskkonnasõbralikumate 

autode kasutamist; nõuab, et 

eelarvekomisjonile antaks enne iga otsuse 

tegemist üksikasjalikku teavet; 

46. lükkab tagasi ettepaneku muuta 

autojuhiteenus parlamendisiseseks 

teenuseks ja asendada väline 

teenusepakkuja parlamendi lepinguliste 

töötajatega, mis tooks kaasa kohesed 

lisakulud ligikaudu 3,7 miljoni euro 

suuruses summas; on seisukohal, et võttes 

arvesse uue otserongiliini avamist 

Brüsseli lennujaama ja Brüsseli 

Luxembourgi raudteejaama vahel, ei ole 

autojuhiteenus enam kasulik ning 

seepärast tuleks eelistatud alternatiivse 

võimalusena kaaluda selle teenuse 

kaotamist vähemalt Brüsselis; nõuab, et 

eelarvekomisjonile antaks enne iga otsuse 

tegemist üksikasjalikku teavet; 

Or. en 

 

 


