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Punkt 19

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19. on otsustanud luua reservi, mille 
tingimuseks oleks rahvusvaheliste 
finantsaruandlusstandardite sihtasutuse 
raames tegutseva Rahvusvaheliste 
Raamatupidamisstandardite Nõukogu 
juhtimise jätkuv parandamine kooskõlas 
nõudmistega, mis on esitatud Euroopa 
Parlamendi 7. juuni 2016. aasta 
resolutsioonis (2016/2006(INI)); on 
otsustanud luua reservi ka Euroopa 
Pangandusjärelevalve (EBA) jaoks, võttes 
arvesse tõsiseid puudusi ja vajakajäämisi, 
mille Euroopa Kontrollikoda (edaspidi 
„kontrollikoda“) tuvastas oma 
eriaruandes nr 13/2021 rahapesuvastase 
ja terrorismi rahastamise vastase võitluse 
valdkonnas võetud meetmete ebapiisavuse 
osas, ning säilitada see reserv seni, kuni 
kontrollikoja soovitused on täielikult ellu 
viidud;
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g) väljendab heameelt oodatava 
ettepaneku üle külastajate rühmi 
reguleerivad reeglid läbi vaadata; võtab 
teadmiseks meetmed, mida on võtnud 
vastutavad teenistused, et teavitada 
külastajate rühmi nende transpordi 
keskkonnamõjust; kordab oma nõudmist, 
et 2022. aastal kehtestataks motiveeriv 
reisikulude hüvitamise süsteem, mille 
aluseks on keskkonnamõju; nõuab, et 
läbivaadatud reeglid oleksid kooskõlas 
komisjoni teatisega Euroopa Parlamendile, 
Euroopa Ülemkogule, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele „Säästva ja aruka 
liikuvuse strateegia – Euroopa 
transpordivaldkonna edasise arengu 
suunad“ (COM(2020)0789), eriti selle 
punktiga 9;

g) võtab teadmiseks meetmed, mida 
on võtnud vastutavad teenistused, et 
teavitada külastajate rühmi nende 
transpordi keskkonnamõjust; palub 
juhatusel alustada külastusrühmi 
käsitlevate reeglite läbivaatamist 
kooskõlas komisjoni teatisega Euroopa 
Parlamendile, Euroopa Ülemkogule, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele „Säästva ja aruka liikuvuse 
strateegia – Euroopa transpordivaldkonna 
edasise arengu suunad“ 
(COM(2020)0789), eelkõige selle teatise 
punktiga 9 ühisreiside kohta, ning 
kohandada külastusrühmade 
sõidukulusid vastavalt muutuvatele 
turuhindadele ja võimaldada teha 
muudatusi, et reisikulude turuhinna 
kõikumine ei tooks kaasa külastajate 
kaudset geograafilist diskrimineerimist;
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l) palub juhatusel määrata selged ja 
õiguslikult kindlad standardid selle kohta, 
millistel juhtudel saab rikkumisest 
teatajaid, sealhulgas registreeritud 
assistente, kaitsta, ning need standardid 
avaldada;

l) väljendab heameelt reeglite üle, 
mille kohaselt on registreeritud 
assistentidel nagu kõigil teistel töötajatel 
õigus saada institutsioonilt õiguskaitset 
vastavalt personalieeskirjade rikkumisest 
teatamist käsitlevatele artiklitele 22c ja 24 
ning Euroopa Parlamendi sise-eeskirjade 
(millega rakendatakse personalieeskirjade 
artiklit 22c) artiklile 4, millega tagatakse 
rikkumisest teatajate õiglane kohtlemine 
ja kaitse, tingimusel et nad tegutsevad 
mõistlikult ja ausalt; nõuab, et juhatus 
jätkaks pingutusi, et suurendada kõigi 
töötajate teadlikkust rikkumisest teatamise 
reeglitest ja kohustusest võimalikust 
ebaseaduslikust tegevusest teada anda; 
nõuab, et juhatus teeks lisapingutusi, et 
neid standardeid nähtaval viisil 
tutvustada; tuletab meelde, et parlamendis 
ei registreeritud 2019. ja 2020. aastal 
ühtegi rikkumisest teatamise juhtumit;
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