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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 112 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

112a. nõuab tungivalt, et parlament 
tagaks järkjärgulise tööle 
tagasipöördumise raames, et tema esmane 
mure on kõigi töötajate tervis ja ohutus, ja 
muudaks maskide kandmise 
kohustuslikuks; nõuab tungivalt, et 
parlament hindaks praegust pandeemiat 
arvestades oma avatud kontori poliitika 
ümber; 
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 112 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

112b. peab kahetsusväärseks, et 
konverentsikorralduse ja suulise tõlke 
peadirektoraat otsustas koos komisjoni ja 
nõukogu suulise tõlke peadirektoraadiga 
akrediteeritud koosseisuväliste tõlkide 
lepingud kuni septembrini tühistada; 
tunneb muret asjaolu pärast, et see otsus 
võidi teha ilma ametiühingute, 
personalikomiteede või akrediteeritud 
koosseisuväliste tõlkide esindajatega 
konsulteerimata; kutsub 
konverentsikorralduse ja suulise tõlke 
peadirektoraati üles algatama 
sotsiaaldialoogi, et leida akrediteeritud 
koosseisuvälistele tõlkidele tõhusa kaitse 
tagamiseks pragmaatiline ja olukorda 
arvestav lahendus; väljendab 
akrediteeritud koosseisuvälistele tõlkidele 
tänu, et nad on Covid-19 puhangust 
tingitud rasketes oludes olnud suureks 
abiks parlamendi põhitegevuse 
säilitamisel;
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Punkt 112 c (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

112c. mõistab hukka asjaolu, et 
institutsiooni administratsioonil puudub 
tegelik kommunikatsioonistrateegia, 
eelkõige kui arvestada 
kommunikatsioonitegevusele eraldatud 
suuri ressursse; on seisukohal, et just 
sellises kriisiolukorras on oluline rääkida 
ühel häälel ning edastada kogu 
personalile selgeid, ühemõttelisi ja 
motiveerivaid sõnumeid;
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Punkt 118

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

118. märgib, et parlamendi suurim 
ehitusprojekt – Luxembourgis asuva 
Konrad Adenaueri hoone laiendamine – on 
selle esimese etapi – idaosa – lõppjärgus, 
mis moodustab ligikaudu 70 % kogu 
projektist; tuletab meelde, et praegu asuvad 
Euroopa Parlamendi töötajad 
Luxembourgis neljas hoones; möönab, et 
Konrad Adenaueri hoone toob kõik 
teenused ühe katuse alla ning võimaldab 
mastaabisäästu energia, vee, turvalisuse ja 
hoonete haldamise vallas; juhib tähelepanu 
asjaolule, et kuigi teatavad 
ehitusviivitustega seotud kulud on olnud 
algselt prognoositust suuremad, on 
märkimisväärselt väiksemad kulutused 
krediidi finantskuludele võimaldanud 
parlamendil täiendavaid rahavajadusi 
kompenseerida; rõhutab, et Adenaueri 
projekti kogumaksumus jääb heakskiidetud 
kogueelarvest 32,5 miljoni euro võrra 
väiksemaks;

118. märgib, et parlamendi suurim 
ehitusprojekt – Luxembourgis asuva 
Konrad Adenaueri hoone laiendamine – on 
selle esimese etapi – idaosa – lõppjärgus, 
mis moodustab ligikaudu 70 % kogu 
projektist; tuletab meelde, et praegu asuvad 
Euroopa Parlamendi töötajad 
Luxembourgis neljas hoones; möönab, et 
Konrad Adenaueri hoone toob kõik 
teenused ühe katuse alla ning võimaldab 
mastaabisäästu energia, vee, turvalisuse ja 
hoonete haldamise vallas; juhib murelikult 
tähelepanu asjaolule, et teatavad 
ehitusviivitustega seotud kulud on olnud 
algselt prognoositust suuremad, kuid tänu 
krediidi finantskuludega seotud 
märkimisväärselt väiksematele kulutustele 
on parlamendil olnud võimalik täiendavaid 
rahavajadusi kompenseerida; võtab 
teadmiseks, et praeguses etapis jääb 
Adenaueri projekti kogumaksumus 
heakskiidetud kogueelarvest 32,5 miljoni 
euro võrra väiksemaks, kuid see ei hõlma 
projektijuhtimiskulusid, finantskulusid, 
sertifitseeritud asutusi jne; peab 
kahetsusväärseks ehitusviivitustest 
tingitud kulude suurenemist ja märgib, et 
tehingud ehitusettevõtetega (mis on 
seotud projektiga viivitamisega) on olnud 
vajalikud edasiste viivituste ja kulude 
vältimiseks (5–15 % lepingu summast);
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

118a.  märgib murega, et nii nagu 
eelmistel aastatel, kiideti heaks uus 
assigneeringujääkide ümberpaigutamine 
summas 29 miljonit eurot, et eelrahastada 
Konrad Adenaueri hoone projekti; 
rõhutab, et assigneeringujääkide 
ümberpaigutamine kujutab endast 
sihtotstarbelisuse põhimõtte lõdvendamist 
ning et seetõttu rikutakse sellega tahtlikult 
eelarve õigsuse põhimõtet; ei ole nõus 
kehtiva tavaga paigutada 
assigneeringujäägid eelarveaasta lõpus 
ümber pooleliolevatesse 
kinnisvaraprojektidesse; nõuab paremat 
eelarve haldamist, et viia sellised 
ümberpaigutamised absoluutse 
miinimumini ning parandada 
asjassepuutuvate eelarveridade selgust ja 
läbipaistvust;
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Punkt 127
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127. väljendab suurt muret parlamendiga 
sõlmitud kahe välise 
kontsessioonilepinguga seotud töötajate 
töötingimuste pärast, nimelt parlamendi 
koristus- ja restoranitöötajad, ning soovitab 
tungivalt, et DG INLO korraldaks 
sõltumatu uuringu selle kohta, kui rahul on 
oma töötingimustega need parlamendiga 
sõlmitud lepingute alusel töötavad töötajad, 
et tagada tööl austus ja väärikus; nõuab 
parlamendi avalike hangete poliitika 
hindamist, et muuta kõigi lepinguliste 
teenistuste töötingimused läbipaistvamaks 
ja prognoositavamaks; palub parlamendil 
anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise 
eest vastutavale institutsioonile selle 
hindamise tulemustest aru; tõdeb, et 
Euroopa Parlament järgib asjakohaseid 
õigusakte;

127. väljendab suurt muret parlamendiga 
sõlmitud kahe välise 
kontsessioonilepinguga seotud töötajate 
töötingimuste pärast, nimelt parlamendi 
koristus- ja restoranitöötajad, ning soovitab 
tungivalt, et DG INLO korraldaks 
sõltumatu uuringu selle kohta, kui rahul on 
oma töötingimustega need parlamendiga 
sõlmitud lepingute alusel töötavad töötajad, 
et tagada tööl austus ja väärikus; nõuab 
parlamendi avalike hangete poliitika 
hindamist, et muuta kõigi lepinguliste 
teenistuste töötingimused läbipaistvamaks 
ja prognoositavamaks; palub parlamendil 
anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise 
eest vastutavale institutsioonile selle 
hindamise tulemustest aru; tõdeb, et 
Euroopa Parlament järgib asjakohaseid 
õigusakte; palub peasekretäril seoses 
koroonaviiruse kriisiga nõuda, et kõik 
parlamendis teenuseid osutavad välised 
ettevõtted tagaksid oma töötajatele tööga 
seotud õigused ja töötingimused ning 
järgiksid rangelt valitsuse poolt seoses 
Covid-19 kriisiga kehtestatud meetmeid;

Or. en



AM\1204761ET.docx PE647.609v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

7.5.2020 A9-0021/28

Muudatusettepanek 28
Maria Grapini
fraktsiooni S&D nimel

Raport A9-0021/2020
Maria Grapini
Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Parlament
(2019/2056(INI))
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Punkt 160

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

160. palub peasekretäril ja juhatusel 
kaaluda läbi kõik võimalused, et leida 
probleemile õiglane lahendus ja hoida 
parlamendi vastutus seejuures võimalikult 
väiksena, sest tegemist on maksumaksja 
rahaga, ning teavitada eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise eest vastutavat 
institutsiooni sellega seoses võetud 
meetmetest;

160. palub peasekretäril ja juhatusel 
täielikus kooskõlas parlamendiliikmete 
põhimääruse, nimelt selle artikli 27 
lõigetega 1 ja 2 kaaluda läbi kõik 
võimalused, et leida probleemile õiglane 
lahendus ja hoida parlamendi vastutus 
seejuures võimalikult väiksena, sest 
tegemist on maksumaksja rahaga, ning 
teavitada eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise eest vastutavat institutsiooni 
sellega seoses võetud meetmetest;
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