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

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 19 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19a. kordab palvet, et juhatus võtaks 
kõigi eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise otsuste suhtes järelmeetmed 
vastavalt Euroopa Parlamendi kodukorra 
artiklile 25 ja IV lisale ning 
finantsmääruse artiklitele 6 ja 166; palub 
peasekretäril esitada käesolev 
resolutsioon juhatusele ja tuua esile kõik 
meetmed, mille juhatus peab võtma, ja 
otsused, mille see peab tegema; kutsub 
peasekretäri üles koostama tegevuskava ja 
ajakava, mis võimaldab juhatusel võtta 
järelmeetmeid ja/või reageerida 
soovitustele, mis sisalduvad parlamendi 
resolutsioonides eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise kohta, ning lisama 
tulemused iga-aastasesse 
järelevalvedokumenti; palub peasekretäril 
anda eelarve- ja 
eelarvekontrollikomisjonile aegsasti aru 
kõigist juhatusele esitatud projektidest, 
millel on suur eelarvemõju; kordab, et 
juhatus peab oluliselt ja ennetavalt 
parandama oma otsustusprotsessi 
läbipaistvust;
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 19 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19b. taunib asjaolu, et 2018. aastal 
tuvastati sisejuurdluse käigus neli 
parlamendiliikme assisteerimiskulude 
hüvitisega seotud juhtumit, mis 
võimaldasid sisse nõuda 146 814 eurot 
(2017. aastal tuvastati 47 juhtumit ja 
tagasi nõuti 903 741,00 eurot), ning et 
parlamendiliikmete reisikulude ja 
päevarahade puhul nõuti kuue juurdluse 
tulemusel tagasi 173 546 eurot (2017. 
aastal 68 589,05 eurot);
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 30

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

30. rõhutab asjaolu, et registreeritud 
assistentide lepingu lõpetamise praegused 
reeglid ei näe ette lepingu lõpetamise 
võimalust vastastikusel nõusolekul, mis 
oleks viis tunnustada parlamendiliikmete ja 
assistentide erisuhet, kus mõlemad pooled 
saavad tunnistada, et vastastikust usaldust 
enam ei ole, ning saada kasu ühisest 
lahendusest; palub peasekretäril leida 
lahendus asjaolule, et registreeritud 
assistentide palgad võivad minna üksnes 
Belgia pangakontodele, mis on vastuolus 
ühtse raha- ja makseliidu ideega;

30. rõhutab asjaolu, et registreeritud 
assistentide lepingu lõpetamise praegused 
reeglid ei näe ette lepingu lõpetamise 
võimalust vastastikusel nõusolekul, mis 
oleks viis tunnustada parlamendiliikmete ja 
assistentide erisuhet, kus mõlemad pooled 
saavad tunnistada, et vastastikust usaldust 
enam ei ole, ning saada kasu ühisest 
lahendusest, seadmata ohtu registreeritud 
assistentide sotsiaalseid õiguseid; palub 
peasekretäril leida lahendus asjaolule, et 
registreeritud assistentide palgad võivad 
minna üksnes Belgia pangakontodele, mis 
on vastuolus ühtse raha- ja makseliidu 
ideega;
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 31 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

31a. kordab, et kutsub esimeeste 
konverentsi ja juhatust üles veel kord 
kaaluma, kas registreeritud assistentidel 
võiks teatavatel tingimustel, mida ei ole 
veel kehtestatud, lubada saata 
parlamendiliikmeid parlamendi ametlikes 
delegatsioonides ja lähetustel, nagu mitu 
parlamendiliiget on juba taotlenud; palub 
peasekretäril uurida, kuidas need 
lähetused mõjutaksid eelarvet ning millist 
korraldust ja logistikat need vajaksid;
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 40

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

40. tuletab meelde Euroopa 
Ombudsmani järeldusi ja soovitusi liidetud 
juhtumites 488/2018/KR ja 514/2018/K 
ning kutsub peasekretäri üles veelgi 
parandama kõrgete ametnike ametisse 
nimetamise menetlusi, et saavutada suurem 
läbipaistvus ja võrdsus; palub parlamendi 
administratsioonil esitada igal aastal 
aruanne kõrgete ametnike ametisse 
nimetamise kohta;

40. tuletab meelde Euroopa 
Ombudsmani järeldusi ja soovitusi liidetud 
juhtumites 488/2018/KR ja 514/2018/K 
ning Euroopa Parlamendi 18. aprilli 2018. 
aasta resolutsiooni, eelkõige seda, et 
töötajaid esindavate organite ametnikud 
osaleksid parlamendi tippjuhtide 
valimiskomisjonides, ja kutsub 
peasekretäri üles veelgi parandama kõrgete 
ametnike ametisse nimetamise menetlusi, 
et saavutada suurem läbipaistvus ja 
võrdsus; nõuab lisaks, et tagataks 
järjepidevus kõrgema juhtkonna vabade 
ametikohtade institutsioonist väljaspool 
avaldamise puhul ja hoolsus nende 
ametikohtade avaldamisel, kui need 
vabanevad; palub parlamendi 
administratsioonil esitada igal aastal 
aruanne kõrgete ametnike ametisse 
nimetamise kohta;
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 91

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

91. võtab teadmiseks registreeritud 
assistentidega seotud ülesannete 
üleandmise DG FINSilt DG PERSile ning 
märkimisväärsed pingutused, mis on 
vajalikud vastutuse üleandmise 
korraldamiseks;

91. tunneb heameelt registreeritud 
assistentidega seotud ülesannete 
üleandmise üle DG FINSilt DG PERSile 
ning märkimisväärsete pingutuste üle, mis 
on vajalikud ülesannete üleandmise 
korraldamiseks;
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 92

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

92. võtab rahuloluga teadmiseks 
parlamendiliikmete registreeritud 
assistentide büroo loomise, mille ülesanne 
on hallata registreeritud assistentide 
töölevõtmist algusest lõpuni, lepingute 
muutmist ja lõpetamist ning registreeritud 
assistentide haldustuge; väljendab heameelt 
registreeritud assistentide töölevõtmise 
lihtsustatud ja kiirema menetluse 
kehtestamise üle ning edusammude üle 
toimikute paberivaba haldamise suunas; 
nõuab, et parlamendi haldusmeeskondi, kes 
vastutavad registreeritud assistentide 
töölevõtmise eest, suurendataks enne 
parlamendi iga uue ametiaja algust ajaks, 
mis on vajalik põhjalikuks koolituseks 
enne suure töökoormuse tekkimist, ja seni, 
kuni suur töökoormus on läbi;

92. võtab rahuloluga teadmiseks 
parlamendiliikmete registreeritud 
assistentide front office'i loomise, mille 
ülesanne on hallata registreeritud 
assistentide töölevõtmist algusest lõpuni, 
lepingute muutmist ja lõpetamist ning 
registreeritud assistentide haldustuge; on 
veendunud, et front office’i suutlikkust 
vastata registreeritud assistentide 
vajadustele tuleks veelgi tugevdada; 
väljendab heameelt registreeritud 
assistentide töölevõtmise lihtsustatud ja 
kiirema menetluse kehtestamise üle ning 
edusammude üle toimikute paberivaba 
haldamise suunas; nõuab, et parlamendi 
haldusmeeskondi, kes vastutavad 
registreeritud assistentide töölevõtmise 
eest, suurendataks enne parlamendi iga uue 
ametiaja algust ajaks, mis on vajalik 
põhjalikuks koolituseks enne suure 
töökoormuse tekkimist, ja seni, kuni suur 
töökoormus on läbi;
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 98

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

98. juhib tähelepanu kontrollikoja 
eriaruandele nr 05/201912 
„Personalieeskirjade 2014. aasta 
reformipaketi rakendamine komisjonis – 
suur rahaline kokkuhoid, kuid sellega 
kaasnesid tagajärjed personalile“; võtab 
murega teadmiseks kontrollikoja 
tähelepanekud, mis kehtivad ka teiste liidu 
institutsioonide, sealhulgas parlamendi 
kohta, ning tunneb seetõttu heameelt 
komisjoni valmisoleku üle nõustuda 
kontrollikoja soovitustega; toetab 
eelarvekontrollikomisjoni selles küsimuses 
väljendatud seisukohta13; rõhutab, kui 
oluline on, et liit pakuks elukohariigi 
erasektoriga võrreldes 
konkurentsivõimelist palka, ning kuna 
mitmest liikmesriigist on raske piisaval 
arvul töötajaid saada, väljendab muret, et 
ebasoodsamad töötingimused võivad olla 
vähendanud liidu jaoks töötamise 
atraktiivsust; hoiatab tõsiste tagajärgede 
eest, mida mis tahes eelarvekärped 
halduses või töötajate arvu vähendamises 
võivad Euroopa Liidu avalikule 
teenistusele ja liidu poliitika rakendamisele 
kaasa tuua; palub liidu institutsioonidel 
hinnata põhjalikult personalieeskirjade mis 
tahes reformide või muutmise mõju 
personalijuhtimisele ja töötajate heaolule;

98. juhib tähelepanu kontrollikoja 
eriaruandele nr 05/201912 
„Personalieeskirjade 2014. aasta 
reformipaketi rakendamine komisjonis – 
suur rahaline kokkuhoid, kuid sellega 
kaasnesid tagajärjed personalile“; võtab 
murega teadmiseks kontrollikoja 
tähelepanekud, mis kehtivad ka teiste liidu 
institutsioonide, sealhulgas parlamendi 
kohta, ning tunneb seetõttu heameelt 
komisjoni valmisoleku üle nõustuda 
kontrollikoja soovitustega; toetab 
eelarvekontrollikomisjoni selles küsimuses 
väljendatud seisukohta13; rõhutab, kui 
oluline on, et liit pakuks elukohariigi 
erasektoriga võrreldes 
konkurentsivõimelist palka, ning kuna 
mitmest liikmesriigist on raske piisaval 
arvul töötajaid saada, väljendab muret, et 
ebasoodsamad töötingimused võivad olla 
vähendanud liidu jaoks töötamise 
atraktiivsust; hoiatab tõsiste tagajärgede 
eest, mida mis tahes eelarvekärped 
halduses või töötajate arvu vähendamises 
võivad Euroopa Liidu avalikule 
teenistusele ja liidu poliitika rakendamisele 
kaasa tuua; väljendab samuti suurt muret 
lepinguliste töötajate arvu suurenemise 
pärast 2014. aasta personalireformi tõttu, 
mille tulemuseks on üha ebakindlamad 
töötingimused ELi institutsioonides ja 
paralleelselt madala maksumusega ELi 
töötajaskonna loomine; palub liidu 
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institutsioonidel hinnata põhjalikult 
personalieeskirjade mis tahes reformide või 
muutmise mõju personalijuhtimisele ja 
töötajate heaolule;

_________________ _________________
12 Kontrollikoja eriaruanne nr 15/2019: 
Personalieeskirjade 2014. aasta 
reformipaketi rakendamine komisjonis – 
suur rahaline kokkuhoid, kuid sellega 
kaasnesid tagajärjed personalile.

12 Kontrollikoja eriaruanne nr 15/2019: 
Personalieeskirjade 2014. aasta 
reformipaketi rakendamine komisjonis – 
suur rahaline kokkuhoid, kuid sellega 
kaasnesid tagajärjed personalile.

13 Personalieeskirjade 2014. aasta 
reformipaketi rakendamise kohta 
komisjonis – suur rahaline kokkuhoid, kuid 
sellega kaasnesid tagajärjed personalile.

13 Personalieeskirjade 2014. aasta 
reformipaketi rakendamise kohta 
komisjonis – suur rahaline kokkuhoid, kuid 
sellega kaasnesid tagajärjed personalile.
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 100 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

100a. märgib rahuloluga, et soolise 
võrdõiguslikkuse ja mitmekesisuse 
kõrgetasemeline töörühm tegi 2018. aastal 
personali peadirektoraadile ülesandeks 
koostada aruanne koos tegevuskavaga, 
mis sisaldab loetelu meetmetest Euroopa 
Parlamendi peasekretariaadis igasuguse 
diskrimineerimise, näiteks etnilise 
päritolu, puude, seksuaalse sättumuse ja 
soolise identiteedi tõttu diskrimineerimise 
kõrvaldamiseks; võtab teadmiseks, et 
juhatus võttis aruande 2019. aasta aprillis 
vastu ja seda juba rakendatakse; palub 
kõrgetasemelisel töörühmal jätkata 
selliste meetmete ja algatuste tugevdamist 
ja parandamist, et edendada Euroopa 
Parlamendis kaasavat töökeskkonda;
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 107 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

107a. nõuab, et rakendataks täielikult 
meetmeid, mida soovitati Euroopa 
Parlamendi 26. oktoobri 2017. aasta 
resolutsioonis seksuaalse ahistamise ja 
väärkohtlemise vastase võitluse kohta 
ELis, nimelt kõigile töötajatele ja 
parlamendiliikmetele kohustusliku 
ahistamisvastase koolituse korraldamist 
ning kahe olemasoleva komisjoni 
ümberkorraldamist üheks sõltumatuks 
komisjoniks; nõuab, et ahistamise ohvrite 
kohtu- ja ravikulud hüvitataks vastavalt 
personalieeskirjade artiklile 24;
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