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Muudatusettepanek 1
Tomáš Zdechovský, José Manuel Fernandes, Ádám Kósa, Lefteris Christoforou

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. märgib, et kontrollikoja 
aastaaruande 9. peatükiga „Mitmeaastase 
finantsraamistiku rubriik 5 „Haldus““ 
seotud tähelepanekute kohaselt ei 
tuvastatud tehingute valimis Euroopa 
välisteenistuse kohta kolmandat aastat 
järjest konkreetseid puudusi ning 
välisteenistuse aasta tegevusaruandes ei 
tuvastatud olulist veamäära;

1. märgib rahuloluga, et kontrollikoja 
aastaaruande 9. peatükiga „Mitmeaastase 
finantsraamistiku rubriik 5 „Haldus““ 
seotud tähelepanekute kohaselt ei 
tuvastatud tehingute valimis Euroopa 
välisteenistuse kohta kolmandat aastat 
järjest konkreetseid puudusi ning 
välisteenistuse aasta tegevusaruandes ei 
tuvastatud olulist veamäära;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Isabel García Muñoz

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. märgib, et kontrollikoja 
aastaaruande 9. peatükiga „Mitmeaastase 
finantsraamistiku rubriik 5 „Haldus““ 
seotud tähelepanekute kohaselt ei 
tuvastatud tehingute valimis Euroopa 
välisteenistuse kohta kolmandat aastat 
järjest konkreetseid puudusi ning 
välisteenistuse aasta tegevusaruandes ei 
tuvastatud olulist veamäära;

1. märgib rahuloluga, et kontrollikoja 
aastaaruande 9. peatükiga „Mitmeaastase 
finantsraamistiku rubriik 5 „Haldus““ 
seotud tähelepanekute kohaselt ei 
tuvastatud tehingute valimis Euroopa 
välisteenistuse kohta kolmandat aastat 
järjest konkreetseid puudusi ning 
välisteenistuse aasta tegevusaruandes ei 
tuvastatud olulist veamäära;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Joachim Kuhs, Jean-François Jalkh, Matteo Adinolfi

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 2
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. võtab teadmiseks kontrollikoja 
üldised tähelepanekud lepinguliste 
töötajate arvu ja sellega seotud 
eelarveassigneeringute suurenemise kohta 
aastatel 2012–2018; märgib, et Euroopa 
välisteenistuse jaoks tulenes selline kasv 
uutest ülesannetest, mis kajastasid 
Euroopa välisteenistusele antud uusi 
tegevus- ja poliitilisi kohustusi, eriti ühise 
julgeoleku- ja kaitsepoliitika valdkonnas, 
desinformatsiooni vastu võitlemise 
tegevuskava rakendamist ning samuti ELi 
delegatsioonide füüsilise ja IT-turvalisuse 
tugevdamise kiireloomulist prioriteeti; 
täheldab Euroopa välisteenistuse 
lepinguliste töötajate koguarvu 
suurenemist 322-lt 444-le (st kasv 38 %);

2. võtab teadmiseks kontrollikoja 
üldised tähelepanekud lepinguliste 
töötajate arvu ja sellega seotud 
eelarveassigneeringute suurenemise kohta 
aastatel 2012–2018; taunib asjaolu, et 
Euroopa välisteenistuse lepinguliste 
töötajate koguarv suurenes 322 töötajalt 
444 töötajani (st 38 %), sest 2014. aastal 
võeti vastu muudetud personalieeskirjad, 
millega kehtestati institutsioonidele ja 
asutustele kohustus vähendada järk-
järgult oma ametikohtade loetelus 
sisalduvate ametikohtade (ametnike ja 
ajutiste töötajate) arvu 5 % enne 
2018. aastat võrreldes 2012. aasta 
olukorraga;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Tomáš Zdechovský, Monika Hohlmeier, Ádám Kósa, Lefteris Christoforou

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. võtab teadmiseks kontrollikoja 
üldised tähelepanekud lepinguliste 
töötajate arvu ja sellega seotud 
eelarveassigneeringute suurenemise kohta 
aastatel 2012–2018; märgib, et Euroopa 
välisteenistuse jaoks tulenes selline kasv 
uutest ülesannetest, mis kajastasid Euroopa 
välisteenistusele antud uusi tegevus- ja 
poliitilisi kohustusi, eriti ühise julgeoleku- 
ja kaitsepoliitika valdkonnas, 
desinformatsiooni vastu võitlemise 
tegevuskava rakendamist ning samuti ELi 
delegatsioonide füüsilise ja IT-turvalisuse 
tugevdamise kiireloomulist prioriteeti; 
täheldab Euroopa välisteenistuse 
lepinguliste töötajate koguarvu suurenemist 
322-lt 444-le (st kasv 38 %);

2. võtab teadmiseks kontrollikoja 
üldised tähelepanekud lepinguliste 
töötajate arvu ja sellega seotud 
eelarveassigneeringute suurenemise kohta 
aastatel 2012–2018; märgib, et Euroopa 
välisteenistuse jaoks tulenes selline kasv 
uutest ülesannetest, mis kajastasid Euroopa 
välisteenistusele antud uusi tegevus- ja 
poliitilisi kohustusi, eriti ühise julgeoleku- 
ja kaitsepoliitika valdkonnas, 
desinformatsiooni vastu võitlemise 
tegevuskava rakendamist ning samuti ELi 
delegatsioonide füüsilise ja IT-turvalisuse 
tugevdamise kiireloomulist prioriteeti; 
täheldab Euroopa välisteenistuse 
lepinguliste töötajate koguarvu 
suurenemist 322-lt 444-le (st kasv 38 %); 
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toetab Euroopa välisteenistuse pingutusi 
tugevdada oma administratsiooni ja palub 
välisteenistusel 
eelarvekontrollikomisjonile tulemustest ja 
lepinguliste töötajate arvu suurenemise 
mõjust aru anda. ergutab Euroopa 
välisteenistust koostama ja avaldama 
suuniseid parimate tavade kohta, kuidas 
korraldada töölevõtmise menetlusi, et 
tagada avatus, õiglus ja läbipaistvus;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Isabel García Muñoz

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 5

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. märgib, et 2019. aasta lõpus 
moodustas liikmesriikide diplomaatide 
osakaal administraatorite koguarvust 33,37 
%, mis tähendab väikest langust võrreldes 
2018. aasta 33,76 %-ga; võtab teadmiseks, 
et aastatel 2014–2017 see osakaal veidi 
kõikus: 2017. aasta lõpus 32,83 %, 2016. 
aasta lõpus 31,7 %, 2015. aastal 32,9 % ja 
2014. aastal 33,8 %; kutsub Euroopa 
välisteenistust üles täitma otsuses 
2010/427/EL6sätestatud töötajaskonna 
koosseisu nõuet, mille kohaselt peab 
kolmandik töötajatest olema pärit 
liikmesriikidest ja kaks kolmandikku liidu 
institutsioonidest;

5. märgib, et 2019. aasta lõpus 
moodustas liikmesriikide diplomaatide 
osakaal administraatorite koguarvust 
33,37 %, mis tähendab väikest langust 
võrreldes 2018. aasta 33,76 %-ga; võtab 
teadmiseks, et aastatel 2014–2017 see 
osakaal veidi kõikus: 2017. aasta lõpus 
32,83 %, 2016. aasta lõpus 31,7 %, 
2015. aastal 32,9 % ja 2014. aastal 33,8 %; 
kiidab Euroopa välisteenistust selle eest, et 
ta täitis otsuses 2010/427/EL6 sätestatud 
töötajaskonna koosseisu nõude, mille 
kohaselt peab kolmandik töötajatest olema 
pärit liikmesriikidest ja kaks kolmandikku 
liidu institutsioonidest;

_________________ _________________
6 Nõukogu 26. juuli 2010. aasta otsus 
2010/427/EL, millega määratakse kindlaks 
Euroopa välisteenistuse korraldus ja 
toimimine (ELT L 201, 3.8.2010, lk 30).

6 Nõukogu 26. juuli 2010. aasta 
otsus 2010/427/EL, millega määratakse 
kindlaks Euroopa välisteenistuse korraldus 
ja toimimine (ELT L 201, 3.8.2010, lk 30).

Or. en

Muudatusettepanek 6
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Tomáš Zdechovský, Ádám Kósa, Lefteris Christoforou

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. võtab teadmiseks Euroopa 
välisteenistuse töötajate koosseisu 
geograafilise tasakaalustamatuse; rõhutab, 
et nii nagu kõik Euroopa institutsioonid, 
peab ka Euroopa välisteenistus tagama, et 
kõik liikmesriigid oleksid 
proportsionaalselt esindatud, ning võtma 
seejuures arvesse kandidaatide pädevust ja 
teeneid; kutsub Euroopa välisteenistust 
üles geograafilist tasakaalu parandama, et 
tagada kõigi liikmesriikide kodanike 
nõuetekohane esindatus, mis kajastab 
liikmesriikide mitmekesisust;

6. on mures Euroopa välisteenistuse 
töötajate koosseisu geograafilise 
tasakaalustamatuse pärast; märgib 
märkimisväärseid erinevusi võrreldava 
rahvaarvuga riikide ning Lääne- ja Ida-
Euroopa riikide esindatuse vahel (2018. 
aastal töötasid Belgia kodanikud 2491 
ametikohast 347 ametikohal, st peaaegu 
14 % kõigist Euroopa välisteenistuse 
töökohtadest, samal ajal kui Belgia 
kodanikud moodustavad vaid umbes 2,6 
% kogu ELi elanikkonnast); rõhutab, et nii 
nagu kõik Euroopa institutsioonid, peab ka 
Euroopa välisteenistus tagama, et kõik 
liikmesriigid oleksid proportsionaalselt 
esindatud, ning võtma seejuures arvesse 
kandidaatide pädevust ja teeneid; nõuab 
tungivalt, et Euroopa välisteenistus 
parandaks geograafilist tasakaalu, et 
tagada kõigi liikmesriikide kodanike 
nõuetekohane esindatus, mis kajastab 
liikmesriikide mitmekesisust;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Alin Mituța, Olivier Chastel, Ramona Strugariu

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. võtab teadmiseks Euroopa 
välisteenistuse töötajate koosseisu 
geograafilise tasakaalustamatuse; 
rõhutab, et nii nagu kõik Euroopa 
institutsioonid, peab ka Euroopa 
välisteenistus tagama, et kõik liikmesriigid 
oleksid proportsionaalselt esindatud, ning 
võtma seejuures arvesse kandidaatide 

6. peab kahetsusväärseks, et Euroopa 
välisteenistuse töötajate koosseisu 
geograafiline tasakaalustamatus on 
korduv probleem, eelkõige mis puudutab 
delegatsioonijuhtide, keskastme juhtide ja 
kõrgema juhtkonna ametikohti; rõhutab, 
et nii nagu kõik Euroopa institutsioonid, 
peab ka Euroopa välisteenistus tagama, et 
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pädevust ja teeneid; kutsub Euroopa 
välisteenistust üles geograafilist tasakaalu 
parandama, et tagada kõigi liikmesriikide 
kodanike nõuetekohane esindatus, mis 
kajastab liikmesriikide mitmekesisust;

kõik liikmesriigid oleksid 
proportsionaalselt esindatud, ning võtma 
seejuures arvesse kandidaatide pädevust ja 
teeneid; nõuab tungivalt, et Euroopa 
välisteenistus parandaks geograafilist 
tasakaalu, et tagada kõigi liikmesriikide 
kodanike nõuetekohane esindatus, mis 
kajastab liikmesriikide mitmekesisust, 
nagu on ette nähtud ELi ametnike 
personalieeskirjade artiklis 27;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Isabel García Muñoz

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. võtab teadmiseks Euroopa 
välisteenistuse töötajate koosseisu 
geograafilise tasakaalustamatuse; rõhutab, 
et nii nagu kõik Euroopa institutsioonid, 
peab ka Euroopa välisteenistus tagama, et 
kõik liikmesriigid oleksid 
proportsionaalselt esindatud, ning võtma 
seejuures arvesse kandidaatide pädevust ja 
teeneid; kutsub Euroopa välisteenistust 
üles geograafilist tasakaalu parandama, et 
tagada kõigi liikmesriikide kodanike 
nõuetekohane esindatus, mis kajastab 
liikmesriikide mitmekesisust;

6. võtab teadmiseks Euroopa 
välisteenistuse töötajate koosseisu 
geograafilise tasakaalustamatuse; rõhutab, 
et nii nagu kõik Euroopa institutsioonid, 
peab ka Euroopa välisteenistus tagama, et 
kõik liikmesriigid oleksid võimaluse 
korral proportsionaalselt esindatud, ning 
võtma seejuures arvesse kandidaatide 
pädevust ja teeneid; kutsub Euroopa 
välisteenistust üles geograafilist tasakaalu 
parandama, et tagada kõigi liikmesriikide 
kodanike nõuetekohane esindatus, mis 
kajastab liikmesriikide mitmekesisust; 
tunneb heameelt Euroopa välisteenistuse 
pingutuste üle teavitada ELi 
liikmesriikide personalivõrgustikku 
personali koosseisust, avaldada vabade 
töökohtade andmed ja edendada riikide 
pingutusi kandidaatide arvu 
suurendamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Ryszard Czarnecki
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. võtab teadmiseks Euroopa 
välisteenistuse töötajate koosseisu 
geograafilise tasakaalustamatuse; rõhutab, 
et nii nagu kõik Euroopa institutsioonid, 
peab ka Euroopa välisteenistus tagama, et 
kõik liikmesriigid oleksid 
proportsionaalselt esindatud, ning võtma 
seejuures arvesse kandidaatide pädevust ja 
teeneid; kutsub Euroopa välisteenistust 
üles geograafilist tasakaalu parandama, et 
tagada kõigi liikmesriikide kodanike 
nõuetekohane esindatus, mis kajastab 
liikmesriikide mitmekesisust;

6. võtab teadmiseks Euroopa 
välisteenistuse töötajate koosseisu 
geograafilise tasakaalustamatuse, eelkõige 
suurema palgaastmega ametikohtadel; 
rõhutab, et nii nagu kõik Euroopa 
institutsioonid, peab ka Euroopa 
välisteenistus tagama, et kõik liikmesriigid 
oleksid proportsionaalselt esindatud, ning 
võtma seejuures arvesse kandidaatide 
pädevust ja teeneid; kutsub Euroopa 
välisteenistust üles geograafilist tasakaalu 
parandama, et tagada kõigi liikmesriikide 
kodanike nõuetekohane esindatus, mis 
kajastab liikmesriikide mitmekesisust;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Tomáš Zdechovský, Ádám Kósa, Lefteris Christoforou

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 6 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6a. palub Euroopa välisteenistusel 
töölevõtmise eest vastutavas 
valikukomisjonis kodakondsuse jaotuse 
kohta aru anda; kutsub Euroopa 
välisteenistust üles kaaluma lisavahendite 
väljatöötamist, et tagada teenetepõhise ja 
geograafiliselt tasakaalustatud 
töölevõtmise vahel tasakaal; palub 
Euroopa välisteenistusel esitada töötajate 
2019. aasta statistika vastavalt nende 
kodakondsusele;

Or. en

Muudatusettepanek 11
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Isabel García Muñoz

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 7

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. märgib, et liikmesriikide lähetatud 
ekspertide arv hakkas pärast kaheaastast 
stabiliseerumist veidi suurenema – aastatel 
2017–2018 oli see 449 ja 2019. aastal 461, 
ning täheldab seejuures liikmesriikide 
lähetatud tsiviilisikutest ekspertide seas 
arengut rohkem spetsialiseerunud profiilide 
suunas;

7. märgib, et liikmesriikide lähetatud 
ekspertide arv hakkas pärast kaheaastast 
stabiliseerumist veidi suurenema – 
aastatel 2017–2018 oli see 449 ja 
2019. aastal 461, ning täheldab seejuures 
liikmesriikide lähetatud tsiviilisikutest 
ekspertide seas arengut rohkem 
spetsialiseerunud profiilide suunas; võtab 
rahuloluga teadmiseks lähetatud riiklikke 
eksperte käsitleva uue sisepoliitika, mis 
võeti vastu 2019. aastal, ja mitu meedet, 
mille eesmärk on tasakaalustada 
lähetatud riiklike ekspertide osakaalu 
lisaks sellele, et uute lähetatud riiklike 
ekspertide ametikohtade loomine piirdub 
spetsialisti ametikohtadega konkreetsetes 
valdkondades;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Ádám Kósa

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 7 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7a. kiidab heaks Euroopa 
välisteenistuse pingutused puuetega 
inimeste tegevuskava koostamisel ja 
Euroopa välisteenistuse puuetega inimesi 
käsitleva poliitika väljatöötamisel; palub 
Euroopa välisteenistusel teavitada eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise eest 
vastutavat institutsiooni nende 
poliitikavaldkondade väljatöötamisest ja 
elluviimisest; rõhutab, kui oluline on 
edendada nende poliitikavaldkondade 
kaudu kaasavamat töökeskkonda;
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Or. en

Muudatusettepanek 13
Jeroen Lenaers

Resolutsiooni ettepanek
Alapealkiri 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Soolise võrdõiguslikkuse poliitika välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 14
Isabel García Muñoz

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 8

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8. võtab teadmiseks juhtivatele 
kohtadele jõudvate naiste 30,3 % (ehk 81 
ametikohta) osakaalu kasvutendentsi 
võrreldes 27,1 %-ga 2018. aastal ja 24,5 
%-ga 2017. aastal; võtab samuti 
teadmiseks delegatsiooni juhina lähetatud 
naiste osakaalu kasvutrendi 19,5 %-lt 2015. 
aastal 27,7 %-ni 2019. aastal (ehk 38 
lähetatut 137-st); kordab oma toetust 
Euroopa välisteenistusele, kes jätkab koos 
liikmesriikidega jõupingutusi, et 
suurendada naiskandidaatide arvu; märgib, 
et üldiselt moodustasid naised 47,7 % 
Euroopa välisteenistuse töötajatest; tuletab 
meelde, et soolist tasakaalu tuleks arvesse 
võtta ka ELi eriesindajate hulgas, sest 
kaheksast ELi eriesindajast on ainult kaks 
naised;

8. võtab rahuloluga teadmiseks 
juhtivatele kohtadele jõudvate naiste 
30,3 % (ehk 81 ametikohta) osakaalu 
kasvutendentsi võrreldes 27,1 %-ga 
2018. aastal ja 24,5 %-ga 2017. aastal; 
võtab samuti teadmiseks delegatsiooni 
juhina lähetatud naiste osakaalu 
kasvutrendi 19,5 %-lt 2015. aastal 27,7 %-
ni 2019. aastal (ehk 38 lähetatut 137-st); 
kordab oma toetust Euroopa 
välisteenistusele, kes jätkab koos 
liikmesriikidega jõupingutusi, et 
suurendada naiskandidaatide arvu; märgib, 
et üldiselt moodustasid naised 47,7 % 
Euroopa välisteenistuse töötajatest; tuletab 
meelde, et soolist tasakaalu tuleks arvesse 
võtta ka ELi eriesindajate hulgas, sest 
kaheksast ELi eriesindajast on ainult kaks 
naised;

Or. en
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Muudatusettepanek 15
Luke Ming Flanagan

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 8

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8. võtab teadmiseks juhtivatele 
kohtadele jõudvate naiste 30,3 % (ehk 81 
ametikohta) osakaalu kasvutendentsi 
võrreldes 27,1 %-ga 2018. aastal ja 24,5 
%-ga 2017. aastal; võtab samuti 
teadmiseks delegatsiooni juhina lähetatud 
naiste osakaalu kasvutrendi 19,5 %-lt 2015. 
aastal 27,7 %-ni 2019. aastal (ehk 38 
lähetatut 137-st); kordab oma toetust 
Euroopa välisteenistusele, kes jätkab koos 
liikmesriikidega jõupingutusi, et 
suurendada naiskandidaatide arvu; märgib, 
et üldiselt moodustasid naised 47,7 % 
Euroopa välisteenistuse töötajatest; tuletab 
meelde, et soolist tasakaalu tuleks arvesse 
võtta ka ELi eriesindajate hulgas, sest 
kaheksast ELi eriesindajast on ainult kaks 
naised;

8. võtab teadmiseks juhtivatele 
kohtadele jõudvate naiste 30,3 % (ehk 
81 ametikohta) osakaalu kasvutendentsi 
võrreldes 27,1 %-ga 2018. aastal ja 
24,5 %-ga 2017. aastal; võtab samuti 
teadmiseks delegatsiooni juhina lähetatud 
naiste osakaalu kasvutrendi 19,5 %-lt 2015. 
aastal 27,7 %-ni 2019. aastal (ehk 38 
lähetatut 137-st); kordab oma toetust 
Euroopa välisteenistusele, kes jätkab koos 
liikmesriikidega jõupingutusi, et 
suurendada naiskandidaatide arvu; märgib, 
et üldiselt moodustasid naised 47,7 % 
Euroopa välisteenistuse töötajatest; tuletab 
meelde, et soolist tasakaalu tuleks arvesse 
võtta ka ELi eriesindajate hulgas, sest 
kaheksast ELi eriesindajast on kõigest kaks 
naised;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Mikuláš Peksa
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 9

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. tunnistab tegevuslikke raskusi, 
millega Euroopa välisteenistus on ELi 
delegatsioonide võrgustiku 
finantsjuhtimisel mitmesuguste 
kriisiolukordade tõttu kokku puutunud; 
tunnistab, et need keerulised olukorrad 
võivad avaldada märkimisväärset mõju 
eelarvele, eelkõige teatavate halduskulude 
ja selliste kulude haldamisele nagu 
turvalisuse ja evakuatsiooni kulud ning 

9. tunnistab tegevuslikke raskusi, 
millega Euroopa välisteenistus on ELi 
delegatsioonide võrgustiku 
finantsjuhtimisel mitmesuguste 
kriisiolukordade tõttu kokku puutunud; 
tunnistab, et need keerulised olukorrad 
võivad avaldada märkimisväärset mõju 
eelarvele, eelkõige teatavate halduskulude 
ja selliste kulude haldamisele nagu 
turvalisuse ja evakuatsiooni kulud ning 



PE680.753v01-00 12/32 AM\1223308ET.docx

ET

muudele COVID-19 pandeemiaga seotud 
logistikakuludele;

muudele COVID-19 pandeemiaga seotud 
logistikakuludele; palub Euroopa 
välisteenistusel Euroopa Parlamendi 
eelarvekontrollikomisjoni kiiresti 
teavitada, milline on pandeemia mõju 
eelarvele ja kulud;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Isabel García Muñoz

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. märgib, et Euroopa välisteenistuse 
kogueelarve 2019. aastaks oli 694,8 
miljonit eurot (st 2,4 % kasv võrreldes 
2018. aastaga) koos järgmise jaotusega: 
249,7 miljonit eurot oli ette nähtud 
välisteenistuse peakorterile ja 445,2 
miljonit eurot delegatsioonidele;

10. märgib, et Euroopa välisteenistuse 
kogueelarve 2019. aastaks oli 
694,8 miljonit eurot (st 2,4 % kasv 
võrreldes 2018. aastaga) koos järgmise 
jaotusega: 249,7 miljonit eurot oli ette 
nähtud välisteenistuse peakorterile ja 
445,1 miljonit eurot delegatsioonidele;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Isabel García Muñoz

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 12

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12. märgib, et peakorteri eelarve oli 
250 miljonit eurot, millest 161,8 miljonit 
eurot (st 64,8 %) oli seotud koosseisuliste 
ja koosseisuväliste töötajate palkade ja 
muude hüvitiste maksmisega, 32 miljonit 
eurot (st 13 %) hoonete ja seotud kuludega 
ning 35,3 miljonit eurot (st 14 %) IT, 
arvutisüsteemide, sh salastatud 
infosüsteemide, seadmete ja mööbliga;

12. märgib, et peakorteri eelarve oli 
ligikaudu 250 miljonit eurot, millest 
161,8 miljonit eurot (st 64,8 %) oli seotud 
koosseisuliste ja koosseisuväliste töötajate 
palkade ja muude hüvitiste maksmisega, 
32 miljonit eurot (st 13 %) hoonete ja 
seotud kuludega ning 35,3 miljonit eurot 
(st 14 %) IT, arvutisüsteemide, sh 
salastatud infosüsteemide, seadmete ja 
mööbliga;
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Or. en

Muudatusettepanek 19
Nathalie Loiseau, Pierre Karleskind, Sandro Gozi, Alin Mituța

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 13 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13a. palub Euroopa välisteenistusel 
tagada, et ELi Ühendkuningriigi 
delegatsioonil oleks alaline ja stabiilne 
staatus, mis on kooskõlas ELi 
aluslepingutega, ning et talle antaks tema 
ülesannete täitmiseks inim- ja 
materiaalsed ressursid, eelkõige mis 
puudutab õigusnormidele vastavuse 
järelevalvet;

Or. fr

Muudatusettepanek 20
Mikuláš Peksa
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 18

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

18. võtab teadmiseks, et 
delegatsioonides tegutsevate komisjoni 
töötajatega seotud tegevuste rahastamiseks 
kasutatavate eelarveridade arv (34 eri 
eelarverida komisjoni eelarve eri 
rubriikides, pluss Euroopa Arengufondi 
vahendid) suurendab eelarve haldamise 
keerukust;

18. võtab teadmiseks, et 
delegatsioonides tegutsevate komisjoni 
töötajatega seotud tegevuste rahastamiseks 
kasutatavate eelarveridade arv (34 eri 
eelarverida komisjoni eelarve eri 
rubriikides, pluss Euroopa Arengufondi 
vahendid) suurendab eelarve haldamise 
keerukust; kutsub Euroopa välisteenistust 
üles kaaluma oma eelarvearuandluse 
paremat struktureerimist, et vähendada 
keerukust;

Or. en
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Muudatusettepanek 21
Isabel García Muñoz

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 19

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19. julgustab seetõttu Euroopa 
välisteenistust jätkama Euroopa 
Komisjoniga arutelu eelarve liigenduse ja 
ridade ühtlustamise võimaluste üle, et 
hõlbustada Euroopa välisteenistuse eelarve 
üldist haldamist; on arvamusel, et eelseisev 
mitmeaastane finantsraamistik ning sellega 
seotud areng nende ülesehituses ja 
struktuuris peaksid seda eelarve 
lihtsustamise ja ratsionaliseerimise 
protsessi kiirendama; on seisukohal, et 
selline areng parandab tõenäoliselt 
eelarvekulude kontrolli ja minimeerib 
vigade esinemise riski;

19. julgustab seetõttu Euroopa 
välisteenistust jätkama Euroopa 
Komisjoniga arutelu eelarve liigenduse ja 
ridade ühtlustamise võimaluste üle, et 
hõlbustada Euroopa välisteenistuse eelarve 
üldist haldamist; on arvamusel, et eelseisev 
mitmeaastane finantsraamistik ning sellega 
seotud areng nende ülesehituses ja 
struktuuris peaksid seda eelarve 
lihtsustamise ja ratsionaliseerimise 
protsessi kiirendama; on seisukohal, et 
selline areng parandab tõenäoliselt 
eelarvekulude kontrolli ja minimeerib 
vigade esinemise riski; tunnustab Euroopa 
välisteenistuse 2020. aasta 
alguses tehtud ettepanekut ulatusliku 
lihtsustamise kohta; tunnistab, et see 
ettepanek on praeguse COVID-19 
pandeemia tõttu lükatud edasi 2022. 
aastale, kuid et Euroopa välisteenistus 
esitas 2020. aasta septembris komisjonile 
veel ühe lihtsustamisettepaneku;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Mikuláš Peksa
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 21

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21. kutsub Euroopa välisteenistust üles 
oma järgmises iga-aastases 
tegevusaruandes oma tulemuspõhist 
juhtimisraamistikku paremini esile tooma, 
tuginedes asjakohaste peamiste 
tulemusnäitajate kogumile oma erinevate 

21. kutsub Euroopa välisteenistust üles 
oma järgmises iga-aastases 
tegevusaruandes oma tulemuspõhis 
juhtimisraamistiku määratlust paremini 
esile tooma, tuginedes asjakohaste 
peamiste tulemusnäitajate kogumile oma 
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haldusvaldkondade jaoks, sealhulgas 
seotud personali arv, et paremini hinnata 
Euroopa välisteenistuse poliitiliste 
eesmärkide saavutusi;

erinevate haldusvaldkondade jaoks, 
sealhulgas seotud personali arv, et 
paremini hinnata Euroopa välisteenistuse 
poliitiliste eesmärkide saavutusi;

Or. en

Muudatusettepanek 23
Mikuláš Peksa
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 24

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24. usub, et hangete ja eelarve 
haldamise digiteerimine on ülimalt oluline; 
tuletab meelde, et dokumendihaldus on üks 
eelmises sisekontrolli uuringus tuvastatud 
nõrgemaid komponente, mis väärib kõigi 
Euroopa välisteenistuse sidusrühmade 
regulaarset tähelepanu institutsioonilise 
mälu ja juhtimistoimingute jälgitavuse 
huvides;

24. usub, et hangete ja eelarve 
haldamise digiteerimine on ülimalt oluline; 
tuletab meelde, et dokumendihaldus on üks 
eelmises sisekontrolli uuringus tuvastatud 
nõrgemaid komponente, mis väärib kõigi 
Euroopa välisteenistuse sidusrühmade 
regulaarset tähelepanu institutsioonilise 
mälu ja juhtimistoimingute jälgitavuse 
huvides; kutsub seetõttu Euroopa 
välisteenistust üles parandama oma 
digisüsteeme ja dokumendihaldust, võttes 
võimaluse korral kasutusele täiustatud 
haldus- ja arhiveerimisvahendid ning 
paberivabad dokumendihaldusprotsessid;

Or. en

Muudatusettepanek 24
Mikuláš Peksa
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 24 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24a. peab tervitatavaks, et Euroopa 
välisteenistus kasutab võimaluse korral 
alati vaba ja avatud lähtekoodiga 
tarkvara; julgustab Euroopa 
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välisteenistust seadma avatud 
lähtekoodiga tehnoloogiat esikohale, et 
vältida seotust müüjaga, säilitada kontroll 
oma tehniliste süsteemide üle, tagada 
kasutajatele tugevamad eraelu 
puutumatuse ja andmekaitse meetmed 
ning suurendada üldsuse jaoks turvalisust 
ja läbipaistvust;

Or. en

Muudatusettepanek 25
Mikuláš Peksa
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 24 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24b. innustab Euroopa välisteenistust 
järgima Euroopa Andmekaitseinspektori 
soovitusi, mille kohaselt tuleks liidu 
institutsioonide ja Microsofti vahel 2018. 
aastal allkirjastatud 
institutsioonidevahelise litsentsilepingu ja 
rakenduslepingu üle hakata uusi 
läbirääkimisi pidama, et saavutada 
digitaalne suveräänsus, vältida seotust 
müüjaga ja kontrolli puudumist ning 
tagada isikuandmete kaitse;

Or. en

Muudatusettepanek 26
Isabel García Muñoz

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 26

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

26. võtab teadmiseks, kui palju 
kõrvalekaldeid leiti kulukohustuste ja 
maksete eelkontrollimisel (1193 
kulukohustustega seotud toimingust oli 

26. võtab teadmiseks, kui palju 
kõrvalekaldeid leiti kulukohustuste ja 
maksete eelkontrollimisel 
(1193 kulukohustustega seotud toimingust 
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kõrvalekaldeid 308 juhul ja 2119 maksest 
394 juhul); on mures, et mõlemal juhul on 
vead haldusliku iseloomuga, st valed 
kulukohustuste summad või puuduvad 
eelkontrolliks esitatud maksete tõendavad 
dokumendid;

oli kõrvalekaldeid 308 juhul ja 
2119 maksest 394 juhul); on mures, et 
mõlemal juhul on vead haldusliku 
iseloomuga, st valed kulukohustuste 
summad või puuduvad eelkontrolliks 
esitatud maksete tõendavad dokumendid; 
võtab teadmiseks, et alates 2020. aasta 
jaanuarist on rakendatud 
anomaaliakoodide läbivaadatud loetelu, 
mille eesmärk on paremini määratleda 
vea tüpoloogia;

Or. en

Muudatusettepanek 27
Mikuláš Peksa
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 26

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

26. võtab teadmiseks, kui palju 
kõrvalekaldeid leiti kulukohustuste ja 
maksete eelkontrollimisel (1193 
kulukohustustega seotud toimingust oli 
kõrvalekaldeid 308 juhul ja 2119 maksest 
394 juhul); on mures, et mõlemal juhul on 
vead haldusliku iseloomuga, st valed 
kulukohustuste summad või puuduvad 
eelkontrolliks esitatud maksete tõendavad 
dokumendid;

26. võtab teadmiseks, kui palju 
kõrvalekaldeid leiti kulukohustuste ja 
maksete eelkontrollimisel (1193 
kulukohustustega seotud toimingust oli 
kõrvalekaldeid 308 juhul ja 2119 maksest 
394 juhul); on mures, et mõlemal juhul on 
vead haldusliku iseloomuga, st valed 
kulukohustuste summad või puuduvad 
eelkontrolliks esitatud maksete tõendavad 
dokumendid; palub, et Euroopa 
välisteenistus uuriks haldusvigade 
juhtumeid ja lahendaks need ning annaks 
Euroopa Parlamendile oma saavutustest 
aru;

Or. en

Muudatusettepanek 28
Tomáš Zdechovský, Monika Hohlmeier, Ádám Kósa, Lefteris Christoforou

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 26
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

26. võtab teadmiseks, kui palju 
kõrvalekaldeid leiti kulukohustuste ja 
maksete eelkontrollimisel (1193 
kulukohustustega seotud toimingust oli 
kõrvalekaldeid 308 juhul ja 2119 maksest 
394 juhul); on mures, et mõlemal juhul on 
vead haldusliku iseloomuga, st valed 
kulukohustuste summad või puuduvad 
eelkontrolliks esitatud maksete tõendavad 
dokumendid;

26. võtab teadmiseks, kui palju 
kõrvalekaldeid leiti kulukohustuste ja 
maksete eelkontrollimisel (1193 
kulukohustustega seotud toimingust oli 
kõrvalekaldeid 308 juhul ja 2119 maksest 
394 juhul); on mures, et mõlemal juhul on 
vead haldusliku iseloomuga, st valed 
kulukohustuste summad või puuduvad 
eelkontrolliks esitatud maksete tõendavad 
dokumendid; nõuab, et rakendataks 
meetmeid, mis aitaksid üldist veamäära 
vähendada;

Or. en

Muudatusettepanek 29
Luke Ming Flanagan

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 28 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

28a. palub Euroopa välisteenistusel 
jätkata 2019. eelarveaasta kohta 
järelmeetmete aruande esitamist vastavalt 
finantsmääruse artiklile 262;

Or. en

Muudatusettepanek 30
Jeroen Lenaers

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 29

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29. märgib tunnustavalt Euroopa 
välisteenistuse strateegilise 
kommunikatsioonipädevuse ja töövahendi 
tugevdamist desinformatsiooni- ja 
hübriidohtude vastu võitlemiseks, milleks 
loodi kolm rakkerühma Ida-, Lääne-

29. märgib tunnustavalt Euroopa 
välisteenistuse strateegilise 
kommunikatsioonipädevuse ja töövahendi 
tugevdamist desinformatsiooni- ja 
hübriidohtude vastu võitlemiseks, milleks 
loodi kolm rakkerühma Ida-, Lääne-
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Balkani ja Lõuna-Euroopa jaoks, ning 
Euroopa välisteenistuse osalemist liidu 
institutsioonide ja liikmesriikide vahel 
loodud kiirhoiatussüsteemis; kutsub 
Euroopa välisteenistust üles jätkama selle 
poliitika väljatöötamist koos parlamendi 
uue välissekkumist käsitleva 
erikomisjoniga, et täiustada oma 
reageerimisvõimet;

Balkani ja Lõuna-Euroopa jaoks, ning 
Euroopa välisteenistuse osalemist liidu 
institutsioonide ja liikmesriikide vahel 
loodud kiirhoiatussüsteemis; kutsub 
Euroopa välisteenistust üles jätkama selle 
poliitika väljatöötamist koos parlamendi 
uue välissekkumist käsitleva 
erikomisjoniga, et täiustada oma 
reageerimisvõimet; tunnustab ja kiidab 
heaks Euroopa välisteenistuse ja paljude 
Euroopa Parlamendi büroode koostöö 
desinformatsiooni vastu võitlemisel 2019. 
aasta Euroopa Parlamendi 
valimiskampaania ajal;

Or. en

Muudatusettepanek 31
Joachim Kuhs, Jean-François Jalkh

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 29 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29a. tuletab meelde, et Euroopa 
välisteenistus ja komisjon ei suutnud 
pakkuda Marokole tõhusat eelarvetoetust, 
sest toetus oli mitteoptimaalse suunatuse 
ja ülesehitusega, tekkisid raskused 
eelarvetoetusprogrammide rakendamisel 
ja eelarvetoetuse programmidel puudus 
oluline mõju; palub Euroopa 
välisteenistusel ja komisjonil seetõttu 
lõpetada kolmandatele riikidele 
eelarvetoetuse andmise tava, mida 
reguleeritakse laiaulatuslike 
õigusnormidega, kuna see tekitab ohu, et 
institutsioonid tõlgendavad üldtingimuste 
täitmist liiga vabalt;

Or. en

Muudatusettepanek 32
Tomáš Zdechovský, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Ádám Kósa, Lefteris 
Christoforou
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 30

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

30. rõhutab, et tahtliku ja ulatusliku 
süstemaatilise desinformatsiooni 
levitamine on liidu avaliku diplomaatia 
jaoks terav strateegiline probleem, millega 
tegelemiseks tuleks lühikeses ja keskpikas 
perspektiivis eraldada piisavad rahalised, 
IT- ja inimressursid;

30. rõhutab, et tahtliku ja ulatusliku 
süstemaatilise desinformatsiooni 
levitamine on liidu avaliku diplomaatia 
jaoks terav strateegiline probleem, millega 
tegelemiseks tuleks lühikeses perspektiivis 
eraldada piisavad rahalised, IT- ja 
inimressursid; toetab poliitikakujunduse, 
avaliku diplomaatia ja strateegilise 
kommunikatsiooni seose tugevdamist;

Or. en

Muudatusettepanek 33
Mikuláš Peksa
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 30 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

30a. on mures tuntud teadlaste 
järelduste pärast, et Euroopa 
välisteenistuse töörühma (EU vs Disinfo) 
ELi desinformatsiooni ülevaates ei järgita 
väidetavalt rahvusvahelise 
faktikontrollivõrgustiku põhimõtteid, sest 
selle metoodika ei ole läbipaistev, see 
rikuks väljendus- ja 
ajakirjandusvabadust, sildistades 
kirjastajad ja meediakanalid, kes annavad 
edasi kolmandate isikute arvamusi, 
„desinformeerivateks väljunditeks“, ega 
tagaks objektiivset erapooletust, kuna ei 
paku õigust olla ära kuulatud; palub 
Euroopa välisteenistusel anda 
parlamendile oma läbivaatamismetoodika 
liidu õigusele ja rahvusvahelistele 
standarditele vastavuse kohta rohkem 
teavet;

Or. en
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Muudatusettepanek 34
David Lega

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 30 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

30a. rõhutab vajadust strateegilise 
kommunikatsiooni järele ja vajadust 
võidelda pahatahtliku sekkumise, 
sealhulgas välisdesinformatsiooni, -
spionaaži ja -propaganda vastu; rõhutab 
Euroopa välisteenistuse strateegilise 
kommunikatsiooni rakkerühma tähtsust 
ja nõuab, et Hiinast ja Lähis-Idast, 
eelkõige Iraanist lähtuva sekkumise 
vastu võitlemiseks loodaks strateegilise 
kommunikatsiooni spetsiaalne rakkerühm
 ning et sellele rakkerühmale tagataks 
vajalikud täiendavad rahalised ja 
inimressursid;

Or. en

Muudatusettepanek 35
Mikuláš Peksa
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 30 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

30b. märgib, et Euroopa välisteenistus 
kasutab järgmisi sotsiaalmeediakanaleid: 
Facebook, Instagram ja Twitter, mille 
jälgijate arv suurenes 2019. aastal 
märkimisväärselt; innustab Euroopa 
välisteenistust looma kontot tasuta ja 
avatud lähtekoodiga 
sotsiaalmeediavõrgustikes, nagu 
Mastodon, et saavutada suurem 
läbipaistvus ja laiem teavitustegevus;

Or. en
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Muudatusettepanek 36
Tomáš Zdechovský, Monika Hohlmeier, Ádám Kósa, Lefteris Christoforou

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 31

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

31. märgib, et ainult kaks delegatsiooni 
esitasid põhjendatud reservatsioonid – st 
delegatsioon Süürias (alates 2017. aastast) 
ja delegatsioon Djiboutis – seoses nende 
halduskulude haldamisega, eelkõige seoses 
hankeküsimustega;

31. märgib, et ainult kaks delegatsiooni 
esitasid põhjendatud reservatsioonid – st 
delegatsioon Süürias (alates 2017. aastast) 
ja delegatsioon Djiboutis – seoses nende 
halduskulude haldamisega, eelkõige seoses 
hankeküsimustega; kutsub Euroopa 
välisteenistust üles astuma nende 
küsimuste uurimiseks vajalikke samme;

Or. en

Muudatusettepanek 37
Mikuláš Peksa
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 32

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

32. kutsub Euroopa välisteenistust üles 
esitama Euroopa välisteenistuse iga-
aastases inspekteerimisprogrammi 
käsitlevas tegevusaruandes lisateavet, et 
saada ülevaade ELi delegatsioonide 
tulemuslikkusest ja toimimisest; on samuti 
seisukohal, et delegatsioonide 
inspekteerimiste kooskõlastamist Euroopa 
välisteenistuse kindlustandva raamistikuga 
oleks kasulik paremini selgitada ning 
näidata, kuidas inspekteerimiste tulemuste 
ja soovituste kasutamine aitas saavutada 
delegatsioonide töömeetodite suuremat 
sidusust, homogeensust ja tõhusust;

32. kutsub Euroopa välisteenistust üles 
esitama Euroopa välisteenistuse iga-
aastases inspekteerimisprogrammi 
käsitlevas tegevusaruandes lisateavet, et 
saada ülevaade ELi delegatsioonide 
tulemuslikkusest ja toimimisest; on samuti 
seisukohal, et delegatsioonide 
inspekteerimiste kooskõlastamist Euroopa 
välisteenistuse kindlustandva raamistikuga 
oleks kasulik paremini selgitada ning 
näidata, kuidas inspekteerimiste tulemuste 
ja soovituste kasutamine aitas saavutada 
delegatsioonide töömeetodite suuremat 
sidusust, homogeensust ja tõhusust; 
rõhutab, kui oluline on analüüsida 
delegatsioonide finantsjuhtimise tõhusust 
ja korrektsust;
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Or. en

Muudatusettepanek 38
Tomáš Zdechovský, Monika Hohlmeier, Ádám Kósa, Lefteris Christoforou

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 33

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

33. tunneb heameelt asjaolu üle, et 
Euroopa välisteenistus kohandab pidevalt 
oma pettusevastase võitluse strateegiat 
koos kõigi välissuhete peadirektoraatidega 
ja OLAFiga spetsiaalses vormingus; on 
veendunud, et tuleb teha kõik vajalikud 
jõupingutused, et jagada ja vahetada teavet 
oma rakenduslike probleemide kohta, et 
teha oma tegevustes ja programmides 
paremini kindlaks riskantsed valdkonnad;

33. tunneb heameelt asjaolu üle, et 
Euroopa välisteenistus kohandab pidevalt 
oma pettusevastase võitluse strateegiat 
koos kõigi välissuhete peadirektoraatidega 
ja OLAFiga spetsiaalses vormingus; on 
veendunud, et tuleb teha kõik vajalikud 
jõupingutused, et jagada ja vahetada teavet 
oma rakenduslike probleemide kohta, et 
teha oma tegevustes ja programmides 
paremini kindlaks riskantsed valdkonnad; 
kutsub Euroopa välisteenistust üles 
tegema kindlaks võimalikud konkreetsed 
poliitikavaldkonnad, kus oleks vajalik 
tihedam koostöö OLAFiga, et tagada 
tõhus pettuste ennetamine;

Or. en

Muudatusettepanek 39
Mikuláš Peksa
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 33

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

33. tunneb heameelt asjaolu üle, et 
Euroopa välisteenistus kohandab pidevalt 
oma pettusevastase võitluse strateegiat 
koos kõigi välissuhete peadirektoraatidega 
ja OLAFiga spetsiaalses vormingus; on 
veendunud, et tuleb teha kõik vajalikud 
jõupingutused, et jagada ja vahetada teavet 
oma rakenduslike probleemide kohta, et 
teha oma tegevustes ja programmides 

33. tunneb heameelt asjaolu üle, et 
Euroopa välisteenistus kohandab pidevalt 
oma pettusevastase võitluse strateegiat 
koos kõigi välissuhete peadirektoraatidega 
ja OLAFiga spetsiaalses vormingus; 
rõhutab, et tuleb teha kõik vajalikud 
jõupingutused, et jagada ja vahetada teavet 
oma rakenduslike probleemide kohta, et 
teha oma tegevustes ja programmides 
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paremini kindlaks riskantsed valdkonnad; paremini kindlaks riskantsed valdkonnad;

Or. en

Muudatusettepanek 40
Mikuláš Peksa
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 37 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

37a. julgustab Euroopa välisteenistust 
kiiresti tegutsema ja korraldama oma 
töötajatele süstemaatilisi koolitusi ja 
teadlikkuse suurendamise üritusi 
nõuetekohase käitumise (eetika, 
pettusevastane võitlus, 
korruptsioonivastane võitlus, 
ahistamisvastane võitlus, 
konfidentsiaalsustase) valdkonnas; on 
veendunud, et selline koolitus peaks 
olema osa äsja tööle võetud töötajate 
kohustuslikust töökohal toimuvast 
koolitusest;

Or. en

Muudatusettepanek 41
Mikuláš Peksa
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 38 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

38a. soovitab tungivalt, et Euroopa 
välisteenistus ühineks läbipaistvuse 
suurendamiseks teenustaseme kokkuleppe 
alusel ELi läbipaistvusregistriga, 
avalikustades kõik kohtumised kõigi 
lobiorganisatsioonidega, kes püüavad 
mõjutada liidu institutsioonide 
õigusloome- ja poliitika rakendamise 
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protsessi; ei nõustu Euroopa 
välisteenistuse arvamusega, et kohustus 
registreerida kolmandate riikide 
lobitöötajatega peetavad kohtumised 
muudaks liidu majandushuvidega 
tegelemise kolmandates riikides liidu 
delegatsioonide juhtide jaoks keeruliseks; 
on veendunud, et kodanikel peaks olema 
võimalik teada, milliste 
organisatsioonidega liidu saadikud 
kohtuvad;

Or. en

Muudatusettepanek 42
Mikuláš Peksa, Daniel Freund
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 39

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

39. rõhutab, et töötamine pärast 
avalikku teenistust ja nn pöördukse-efektist 
tulenev huvide konflikt on ELi 
institutsioonides korduv probleem; nõuab 
Euroopa välisteenistuselt 
personalieeskirjade ja eriti selle artikli 16 
tõhusat ja järjepidevat kohaldamist, et 
hoida ära eelkõige (aga mitte ainult) 
kõrgemate ametnikega seotud huvide 
konfliktid;

39. rõhutab, et töötamine pärast 
avalikku teenistust ja nn pöördukse-efektist 
tulenev huvide konflikt on ELi 
institutsioonides korduv probleem; nõuab 
Euroopa välisteenistuselt 
personalieeskirjade ja eriti selle artikli 16 
tõhusat ja järjepidevat kohaldamist, et 
hoida ära eelkõige (aga mitte ainult) 
kõrgemate ametnikega seotud huvide 
konfliktid; tunneb muret selle pärast, et 
Euroopa välisteenistus ei näi olevat sellest 
küsimusest piisavalt huvitatud, nagu on 
selgunud hiljutiste pöördukse efekti 
juhtumite käsitlemisel; kutsub Euroopa 
välisteenistust üles vaatama 
süstemaatiliselt läbi võimalikud 
probleemsed üleminekud erasektorisse või 
kolmandate riikide organisatsioonidesse 
ning jätkama endise kõrgema ametniku 
ametikohtade jälgimist kuni kohustusliku 
töölepingute vaheperioodi lõpuni;

Or. en
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Muudatusettepanek 43
Tomáš Zdechovský, Ádám Kósa, Lefteris Christoforou

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 39

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

39. rõhutab, et töötamine pärast 
avalikku teenistust ja nn pöördukse-efektist 
tulenev huvide konflikt on ELi 
institutsioonides korduv probleem; nõuab 
Euroopa välisteenistuselt 
personalieeskirjade ja eriti selle artikli 16 
tõhusat ja järjepidevat kohaldamist, et 
hoida ära eelkõige (aga mitte ainult) 
kõrgemate ametnikega seotud huvide 
konfliktid;

39. rõhutab, et töötamine pärast 
avalikku teenistust ja nn pöördukse-efektist 
tulenev huvide konflikt on ELi 
institutsioonides korduv probleem; nõuab 
Euroopa välisteenistuselt 
personalieeskirjade ja eriti selle artikli 16 
tõhusat ja järjepidevat kohaldamist, et 
hoida ära eelkõige (aga mitte ainult) 
kõrgemate ametnike ja lähetatud riiklike 
ekspertidega seotud huvide konfliktid;

Or. en

Muudatusettepanek 44
Daniel Freund, Mikuláš Peksa
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 40

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

40. nõuab sellega seoses, et Euroopa 
välisteenistus avaldaks igal aastal oma 
otsused endiste kõrgemate ametnike 
kutsetegevuse kohta ning kontrolliks 
pidevalt, kas nad järgivad neile kehtestatud 
tingimusi, ja võtab vajaduse korral 
otsustavaid meetmeid nende tingimuste 
täitmise tagamiseks;

40. peab väga kahetsusväärseks , et 
Euroopa välisteenistus ei ole avaldanud 
ühtegi oma otsust endiste kõrgemate 
ametnike kuueaastase kutsetegevuse 
kohta, sealhulgas 2019. aasta kohta, 
rikkudes sellega personalieeskirjade 
artiklist 16 tulenevaid kohustusi; 
väljendab heameelt selle üle, et Euroopa 
välisteenistus alustas 2020. aastal nende 
avaldamist, avaldades tagasiulatuvalt ka 
eelmiste aastate otsused; nõuab sellega 
seoses, et Euroopa välisteenistus avaldaks 
alates praegusest igal aastal oma otsused 
endiste kõrgemate ametnike kutsetegevuse 
kohta ning kontrolliks pidevalt, kas nad 
järgivad neile kehtestatud tingimusi, ja 
võtab vajaduse korral otsustavaid 
meetmeid nende tingimuste täitmise 
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tagamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 45
Daniel Freund, Mikuláš Peksa
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 41 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

41a. rõhutab, et artikkel 16 võimaldab 
liidu institutsioonidel endise ametniku 
konkreetsele tööle asumise taotluse tagasi 
lükata, kui piirangud ei ole 
institutsioonide õigustatud huvide 
kaitsmiseks piisavad; peab 
murettekitavaks, et tihti ei ole endiste 
avaliku sektori töötajate edasisele 
tegevusele kehtestatud piiranguid 
võimalik rakendada; ärgitab liidu 
institutsioone ja ameteid seetõttu kaaluma 
kõiki personalieeskirjade artikli 16 
kohaseid võimalusi;

Or. en

Muudatusettepanek 46
Mikuláš Peksa
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 43

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

43. julgustab Euroopa välisteenistust 
jätkama hoonete haldamisel vahendite 
ühendamist liikmesriikidega ja kohaliku 
koostöö edasiarendamist, pöörates erilist 
tähelepanu parima hinna ja kvaliteedi 
suhtele, julgeolekuküsimustele ning liidu 
mainele ja nähtavusele;

43. julgustab Euroopa välisteenistust 
jätkama hoonete haldamisel vahendite 
ühendamist liikmesriikidega ja kohaliku 
koostöö edasiarendamist, pöörates erilist 
tähelepanu parima hinna ja kvaliteedi 
suhtele, julgeolekuküsimustele ning liidu 
mainele ja nähtavusele ja eelarve 
optimeerimisele;
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Or. en

Muudatusettepanek 47
Tomáš Zdechovský, Monika Hohlmeier, Ádám Kósa, Lefteris Christoforou

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 44

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

44. märgib tunnustavalt, et selline 
ühispaiknemiste suurenemine on toimunud 
koos kulude katmise süsteemi 
konsolideerimise ja standardiseerimisega 
kaasnenud ühispaiknemiste tulude edasise 
tsentraliseerimise ja haldustasude 
kohaldamise kaudu kokkulepitud 
teenustaseme lepingutes; märgib, et 2019. 
aastal teeniti umbes 10 miljonit eurot 
tulusid;

44. märgib tunnustavalt, et selline 
ühispaiknemiste suurenemine on toimunud 
koos kulude katmise süsteemi 
konsolideerimise ja standardiseerimisega 
kaasnenud ühispaiknemiste tulude edasise 
tsentraliseerimise ja haldustasude 
kohaldamise kaudu kokkulepitud 
teenustaseme lepingutes; märgib, et 
2019. aastal teeniti umbes 10 miljonit eurot 
tulusid; palub Euroopa välisteenistusel 
esitada ülevaade nende tulude 
eraldamisest, et tagada läbipaistvus;

Or. en

Muudatusettepanek 48
Ádám Kósa

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 44 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

44a. peab kahetsusväärseks 
kontrollikoja järeldusi, et puuetega 
inimestel on täielik juurdepääs vaid 
vähestele liidu delegatsioonide büroodele; 
palub Euroopa välisteenistusel kaaluda, 
kui see on tehniliselt ja rahaliselt võimalik 
ja kui kohalikud õigusaktid seda nõuavad, 
oma büroode kohandamist, et parandada 
piiratud liikumisvõimega inimeste 
juurdepääsu;

Or. en
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Muudatusettepanek 49
Ádám Kósa

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 48

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

48. kutsub Euroopa välisteenistust üles 
tegema edasisi edusamme seoses ülejäänud 
esitatud soovitustega vajaduse kohta saada 
portfellist ülevaade, jälgides kontorite ja 
eluruumide turuhindu ning alustama lisaks 
oma praegusele iga-aastasele 
töödokumendile keskpika perioodi kava 
väljatöötamist; tuletab meelde, et 35 m2 
suurune büroopind töötaja kohta peaks 
alles jääma ja olema eelseisva hoonete 
planeerimiste või ümberpaigutamiste 
korduv võrdlusalus; kutsub Euroopa 
välisteenistust üles teavitama parlamenti 
edasistest parandustest;

48. kutsub Euroopa välisteenistust üles 
tegema edasisi edusamme seoses ülejäänud 
esitatud soovitustega vajaduse kohta saada 
portfellist ülevaade, jälgides kontorite ja 
eluruumide turuhindu ning alustama lisaks 
oma praegusele iga-aastasele 
töödokumendile keskpika perioodi kava 
väljatöötamist; Tuletab meelde, et 35 m² 
kontoripinda töötaja kohta peaks alles 
jääma ja olema korduv võrdlusalus ning et 
puuetega inimeste juurdepääsu tuleks 
tulevastes kinnisvarakavades või 
ümberpaigutamistes süstemaatiliselt 
hinnata; kutsub Euroopa välisteenistust 
üles teavitama parlamenti edasistest 
parandustest;

Or. en

Muudatusettepanek 50
Isabel García Muñoz

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 49

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

49. väljendab kahetsust asjaolu üle, et 
vahendusteenistusele teatatud juhtumite arv 
on suurenenud, ulatudes 2019. aastal 183-
ni (võrreldes 135 juhtumiga 2018. aastal);

49. märgib, et vahendusteenistusele 
teatatud selliste juhtumite arv, mis on 
seotud õiguste ja kohustustega seotud 
lahendamata erimeelsustega või tööga 
seotud eri tüüpi konfliktidega, suurenes 
2019. aastal 183 juhtumini (võrreldes 135 
juhtumiga 2018. aastal); mõistab, et 
vahendusteenistusele esitatud juhtumite 
arvu suurenemine on märk 
nõuetekohasest toimimisest; võtab 
teadmiseks, et 2020. aastal võeti vastu uus 
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otsus Euroopa välisteenistuse 
vahendusteenistuse kohta, et 
olemasolevaid mehhanisme tugevdada;

Or. en

Muudatusettepanek 51
Mikuláš Peksa
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 49

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

49. väljendab kahetsust asjaolu üle, et 
vahendusteenistusele teatatud juhtumite arv 
on suurenenud, ulatudes 2019. aastal 183-
ni (võrreldes 135 juhtumiga 2018. aastal);

49. on mures asjaolu pärast, et 
vahendusteenistusele teatatud juhtumite arv 
on suurenenud, ulatudes 2019. aastal 183 
juhtumini (võrreldes 135 juhtumiga 2018. 
aastal), ning nende hulgas oli viis 
taotlust abi saamiseks psühholoogilise 
ahistamise tõttu; palub Euroopa 
välisteenistusel tekkinud probleemid läbi 
vaadata ja need kõrvaldada, 
edastades täiendavat uurimist vajavad 
juhtumid viivitamata OLAFile;

Or. en

Muudatusettepanek 52
Tomáš Zdechovský, Monika Hohlmeier, Ádám Kósa, Lefteris Christoforou, Jeroen 
Lenaers

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 50

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

50. väljendab kahetsust asjaolu üle, et 
ELi delegatsioonides on endiselt 
tasustamata praktikante; julgustab Euroopa 
välisteenistust astuma samme tagamaks, et 
praktikantidel on vahendid enda 
ülalpidamiseks;

50. väljendab kahetsust asjaolu üle, et 
ELi delegatsioonides on endiselt 
tasustamata praktikante; julgustab Euroopa 
välisteenistust astuma samme tagamaks, et 
praktikantidel on vahendid enda 
ülalpidamiseks; nõuab tungivalt, et 
Euroopa välisteenistus järgiks Euroopa 
Ombudsmani soovitust maksta kõigile 
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praktikantidele asjakohast hüvitist;

Or. en

Muudatusettepanek 53
Mikuláš Peksa
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 50

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

50. väljendab kahetsust asjaolu üle, et 
ELi delegatsioonides on endiselt 
tasustamata praktikante; julgustab Euroopa 
välisteenistust astuma samme tagamaks, et 
praktikantidel on vahendid enda 
ülalpidamiseks;

50. on väga mures asjaolu pärast, et 
ELi delegatsioonides on endiselt 
tasustamata praktikante; kutsub Euroopa 
välisteenistust üles võtma praktikante alati 
tööle tasulise lepinguga, mille alusel 
makstakse toetust, mis katab vähemalt 
elamiskulud; soovitab eraldada 
praktikantide tasustamiseks rohkem 
eelarvevahendeid;

Or. en

Muudatusettepanek 54
Mikuláš Peksa
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 51

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

51. märgib tunnustavalt, et Euroopa 
välisteenistus andis 2019. aastal volituse 
luua Euroopa välisteenistuse peakorteri 
keskkonnajuhtimissüsteem ning et seda on 
kavas laiendada delegatsioonide 
võrgustikule.

51. märgib tunnustavalt, et Euroopa 
välisteenistus andis 2019. aastal volituse 
luua Euroopa välisteenistuse peakorteri 
keskkonnajuhtimissüsteem ning et seda on 
kavas laiendada delegatsioonide 
võrgustikule; nõuab tungivalt, et Euroopa 
välisteenistus võtaks kõik vajalikud 
meetmed peakorteri ja liidu 
delegatsioonide CO2 jalajälje 
vähendamiseks, rakendades paberivabasid 
protsesse ja pöörates tähelepanu oma 
energiaallikate jaotusele, edendamisele ja 
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taastuvatele energiaallikatele;

Or. en


