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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

6. piirab oma tavakulude suurenemise 

2017. aastal (ilma kahe erakorralise 

paketita) 2016. aasta eelarvega võrreldes 

1,4 %-le; 

6. piirab oma tavakulude suurenemise 

2017. aastal (ilma kahe erakorralise 

paketita) 2016. aasta eelarve tavakuludega 

võrreldes 1,4 %-le ja 0,6 % võrreldes 

2016. aasta eelarvega; 
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21. väljendab heameelt parlamendiliikmete 

digiportaali (e-portaal) laienduse üle, kuid 

kutsub peasekretäri üles parandama nn 

paberivaba algatuse raames paberkandjal 

maksekviitungite parlamendiliikmetele 

saatmise senist süsteemi, et see 2017. aasta 

lõpuks täielikult kaotada; on seisukohal, et 

e-portaal peaks võimaldama kõigil 

parlamendiliikmetel kasutada seda 

funktsiooni vaikimisi elektrooniliselt, mis 

annaks märkimisväärse ajalise ja rahalise 

kokkuhoiu; 

21. väljendab heameelt parlamendiliikmete 

digiportaali (e-portaal) laienduse üle, kuid 

kutsub peasekretäri üles parandama nn 

paberivaba algatuse raames paberkandjal 

maksekviitungite parlamendiliikmetele 

saatmise senist süsteemi, et see 2017. aasta 

lõpuks iga parlamendiliikme otsusel 

täielikult kaotada; on seisukohal, et e-

portaal peaks võimaldama kõigil 

parlamendiliikmetel kasutada seda 

funktsiooni vaikimisi elektrooniliselt, mis 

annaks märkimisväärse ajalise ja rahalise 

kokkuhoiu; 
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22. väljendab heameelt 

parlamendiliikmetele ja komisjonidele 

pakutava nõustamise ja uuringute järjest 

parema kvaliteedi üle; tuletab meelde, et 

kui Euroopa Parlamendi uuringuteenistus 

(edaspidi „uuringuteenistus“) 2013. aastal 

loodi, nähti ette selle teenistuse ja 

poliitikaosakondade vahelise koostöö 

tõhususe vahehindamine; palub 

peasekretäril seetõttu selline hindamine 

läbi viia ja tutvustada selle tulemusi 

eelarvekomisjonile enne 2016. aasta lõppu; 

on seisukohal, et see hinnang peaks 

sisaldama ettepanekuid selle kohta, kuidas 

tagada uuringuteenistuse pakutava toe 

parim seostamine vastavates temaatilistes 

komisjonides toimuvaga, arvestades samal 

ajal üksikute parlamendiliikmete vajadusi, 

ja see, et uuringuteenistuse tegevus ei 

kattuks poliitikaosakondade omaga ega 

tekitaks teenistustevahelist konkurentsi; 

 

22. väljendab heameelt 

parlamendiliikmetele ja komisjonidele 

pakutava nõustamise ja uuringute järjest 

parema kvaliteedi üle; rõhutab, et ühtegi 

kärbet ei tohiks teha võrreldes 

peasekretäri aruandega juhatusele 

Euroopa Parlamendi 2017. aasta esialgse 

eelarvestuse projekti koostamise kohta; 
tuletab meelde, et kui Euroopa Parlamendi 

uuringuteenistus (edaspidi 

„uuringuteenistus“) 2013. aastal loodi, 

nähti ette selle teenistuse ja 

poliitikaosakondade vahelise koostöö 

tõhususe vahehindamine; palub 

peasekretäril seetõttu selline hindamine 

läbi viia ja tutvustada selle tulemusi 

eelarvekomisjonile enne 2016. aasta lõppu; 

on seisukohal, et see hinnang peaks 

sisaldama ettepanekuid selle kohta, kuidas 

tagada uuringuteenistuse pakutava toe 

parim seostamine vastavates temaatilistes 

komisjonides toimuvaga, arvestades samal 

ajal üksikute parlamendiliikmete vajadusi, 

ja see, et uuringuteenistuse tegevus ei 

kattuks poliitikaosakondade omaga ega 

tekitaks teenistustevahelist konkurentsi; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

25. soovitab võtta laialdaselt ja kõigil 

juhtudel kasutusele võimaluse anda 

sisedokumentidele, nt vormidele, 

kirjalikele deklaratsioonidele jne digitaalne 

allkiri, tagades seejuures usaldusväärsuse 

ja turvalisuse; palub katsetada võimalust 

seada parlamendiliikmete 

mobiiltelefonides sisse TAN-koodi põhine 

verifitseerimissüsteem; on ka seisukohal, et 

fakside kasutamist tuleks piirata ning 

nendest tuleks järk-järgult loobuda; 

25. soovitab võtta laialdaselt ja kõigil 

juhtudel kasutusele võimaluse anda 

sisedokumentidele, nt vormidele, 

kirjalikele deklaratsioonidele jne digitaalne 

allkiri, tagades seejuures usaldusväärsuse 

ja turvalisuse; palub katsetada võimalust 

seada parlamendiliikmete 

mobiiltelefonides sisse TAN-koodi põhine 

verifitseerimissüsteem; on ka seisukohal, et 

fakside kasutamist tuleks piirata ning 

nendest tuleks järk-järgult loobuda iga 

parlamendiliikme otsuse kohaselt; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

32. nõuab, et seisukoht parlamendi 

olemasolevate hoonete kohta kajastuks 

usaldusväärselt eelarves; nõuab seetõttu, et 

Konrad Adenaueri hoone kulud oleksid 

parlamendi lõplikus eelarves selgelt välja 

toodud ning et kinnisvaraga seotud 

investeeringud oleksid edaspidi lisatud 

eelarvesse, et kaotada vajadus 

assigneeringujääkide ümberpaigutamise 

järele; 

32. nõuab, et seisukoht parlamendi 

olemasolevate hoonete kohta kajastuks 

usaldusväärselt eelarves; nõuab seetõttu, et 

Konrad Adenaueri hoone kulud oleksid 

parlamendi lõplikus eelarves selgelt välja 

toodud ning et kinnisvaraga seotud 

investeeringud oleksid edaspidi lisatud 

eelarvesse; 

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. märgib, et Euroopa Parlamendi 

juhatus otsustas pärast hiljutisi 

rünnakuid ühehäälselt autojuhiteenuse 

parlamendisiseseks muutmise, mille 

põhjuseks on autojuhiteenuse erakordne 

turvalisusealane tundlikkus; võtab 

teadmiseks ettepaneku muuta 

autojuhiteenus tõsistel turvakaalutlusel 

parlamendisiseseks teenuseks, asendades 

välise teenusepakkuja parlamendi 

lepinguliste töötajatega; teenuse 

parlamendisiseseks muutmine peaks 

võimaldama inimväärseid töö- ja 

palgatingimusi, paremat soolist tasakaalu 

ning keskkonnasõbralikumate ja 

turvalisemate autode kasutamist; nõuab, et 

eelarvekomisjonile antaks üksikasjalikku 

teavet; 

Or. en 
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49. palub peasekretäril pidada arutelusid 

parlamendi reisibürooga; julgustab 

reisibürood tegema rohkem hinnavõrdlusi; 

kutsub reisibürood üles otsima 

broneeringute tegemisel aktiivselt 

soodsamaid pileteid ja pakkuma üldiselt 

parlamendiliikmetele ja kõigisse 

personalikategooriatesse kuuluvatele 

töötajatele konkurentsivõimelisemaid 

hindu, tagades samal ajal asjakohase 

mugavuse ja sobivad tingimused piletite 

vahetamiseks; 

49. palub peasekretäril pidada arutelusid 

parlamendi reisibürooga; julgustab 

reisibürood tegema rohkem hinnavõrdlusi; 

kutsub reisibürood üles otsima 

broneeringute tegemisel aktiivselt 

soodsamaid pileteid ja pakkuma üldiselt 

parlamendiliikmetele ja kõigisse 

personalikategooriatesse kuuluvatele 

töötajatele konkurentsivõimelisemaid 

hindu, tagades samal ajal sobivad 

tingimused piletite vahetamiseks; 

Or. en 
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41. toetab kõigi täiskogul toimuvate 

arutelude edaspidist tõlkimist 

rahvusvahelisse viipekeelde, et kõik 

Euroopa kodanikud saaksid vähemalt 

nende aruteludega tegelikult tutvuda; 

41. toetab kõigi täiskogul toimuvate 

arutelude edaspidist tõlkimist 

rahvusvahelisse viipekeelde, et kõik 

Euroopa kodanikud saaksid vähemalt 

nende aruteludega tegelikult tutvuda, ilma 

sellega parlamendile täiendavaid kulusid 

tekitamata; 

Or. en 

 

 


