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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 6 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

6. on seisukohal, et Euroopa Parlament 

peaks olema eeskujuks, tehes erilisi 

pingutusi, et piirata eelarve mahtu ja 

kulude suurendamist 2015. aastaga 

võrreldes; rõhutab, et 2016. aasta eelarve 

peaks põhinema realistlikel alustel ning 

olema kooskõlas eelarvedistsipliini ja 

usaldusväärse finantsjuhtimise 

põhimõttega; 

6. on seisukohal, et Euroopa Parlament 

peaks olema eeskujuks, tehes erilisi 

pingutusi, et piirata eelarve mahtu ja mitte 

suurendada kulusid 2015. aastaga 

võrreldes; rõhutab, et 2016. aasta eelarve 

peaks põhinema realistlikel alustel ning 

olema kooskõlas eelarvedistsipliini ja 

usaldusväärse finantsjuhtimise 

põhimõttega; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

8. rõhutab, et selleks, et 

parlamendiliikmetel oleks võimalik täita 

oma kohustusi ja suurendada Euroopa 

Parlamendi suutlikkust täita kõiki oma 

pädevusi, tuleks tagada piisav vahendite 

tase; toonitab, et põhikirjajärgsed ja 

kohustuslikud kulud tuleb 2016. aastal 

katta; 

8. rõhutab, et selleks, et 

parlamendiliikmetel oleks võimalik täita 

oma kohustusi ja suurendada Euroopa 

Parlamendi suutlikkust täita kõiki oma 

pädevusi, tuleks tagada piisav vahendite 

tase, kuid peab siiski kohatuks 

parlamendiliikmete assisteerimiskulude 

hüvitise suurendamist; toonitab, et 

põhikirjajärgsed ja kohustuslikud kulud 

tuleb 2016. aastal katta; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 9 a. taunib Euroopa tasandi erakondade 

ja Euroopa sihtasutuste eraldiste tohutut 

suurendamist; on seisukohal, et see 

eelarverida ei ole prioriteet, vaid ELi 

maksumaksja raha raiskamine; 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

10. on seisukohal, et Euroopa Parlamendi 

2016. aasta eelarve kulude suurenemist 

võrreldes 2015. aastaga peaksid mõjutama 

kaks järgmist tegurit: 

 

10. on seisukohal, et Euroopa Parlamendi 

2016. aasta eelarves ei ole vaja kulutusi 

2015. aastaga võrreldes suurendada; 

i) jooksvate kulude suurenemine, mis ei 

tohi ületada 1,6 %; 

 

 

ii) erakorralised kulud, mida on 2016. 

aastal vaja Euroopa Parlamendi Brüsseli 

hoonete turvalisuse ja küberjulgeoleku 

suurendamiseks, summas kuni 15 miljonit 

eurot; 

 

rõhutab, et sel eesmärgil on vaja 

kokkuhoidu muudes valdkondades; 

 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

12. määrab jooksvate tegevuskulude 

tasemeks 2016. aastaks 1 823 648 600 

eurot, mis tähendab 2015. aasta eelarvega 

võrreldes 1,6 % suurenemist, ning lisab 

eelarvestuse projektile erakorralise kulu 

summas 15 miljonit eurot, mida on 2016. 

aastal vaja Brüsseli hoonete turvalisuse ja 

parlamendi küberjulgeoleku 

suurendamiseks; 

12. näeb 2016. aasta kuludeks ette 1 794 

929 112 eurot, mis tähendab jäämist 2015. 

aasta eelarve tasemele, ning on seisukohal, 

et erakorraline kulu summas 15 miljonit 

eurot, mida on 2016. aastal vaja Brüsseli 

hoonete turvalisuse ja parlamendi 

küberjulgeoleku suurendamiseks, tuleks 

katta muudel eelarveridadel saavutatud 

kokkuhoiust; 

 

Or. en 
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Punkt 20 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

20. on seisukohal, et Euroopa Parlamendi 

liikmetele ja töötajatele tuleb luua 

tänapäevane ja väga tõhus töökeskkond; 

20. on seisukohal, et Euroopa Parlamendi 

liikmetele ja töötajatele tuleb luua 

tänapäevane ja väga tõhus töökeskkond; 

soovitab siiski mitte teha enne põhjaliku 

kulutasuvusanalüüsi läbiviimist ühtegi 

tarbetut ja kulukat otsust; 

 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

28. palub peasekretäril anda 

eelarvekomisjonile aru 2014. aasta 

parlamendivalimiste kampaania hindamise 

kohta ning üldsusele mõeldud Euroopa 

Parlamendi kommunikatsioonimeetmete 

tulemuslikkuse kohta; 

28. palub peasekretäril anda 

eelarvekomisjonile aru 2014. aasta 

parlamendivalimiste kampaania hindamise 

kohta ning üldsusele mõeldud Euroopa 

Parlamendi kommunikatsioonimeetmete 

tulemuslikkuse kohta; kordab, et peab 

murettekitavaks avaliku sektori raha 

kasutamist selliste 

propagandakampaaniate jaoks; 

Or. en 



 

AM\1059522ET.doc  PE555.200v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

28.4.2015 A8-0144/8 

Muudatusettepanek  8 

Marco Valli, Marco Zanni 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

2016. aasta tulude ja kulude eelarvestus – I jagu – Parlament 

2015/2012(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 30 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

30. palub, et juhatus annaks esimesele 

Euroopa noorteüritusele sõltumatu 

hinnangu, enne kui korraldatakse teine 

üritus; 

30. palub, et juhatus annaks esimesele ja 

kulukale Euroopa noorteüritusele 

sõltumatu hinnangu, enne kui korraldatakse 

teine üritus; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

31. märgib, et Euroopa Ajaloo Maja 

avamine on kavandatud 2016. aastasse; 

palub, et peasekretär esitaks 

eelarvekomisjonile õigeaegselt enne 2015. 

aasta sügisel Euroopa Parlamendis 

toimuvat lugemist järgmise viie aasta 

ajakohastatud eelarve kava Euroopa 

Ajaloo Maja tegevus- ja toimimiskulude 

kohta alates selle avamisest, hõlmates ka 

komisjoni osalust; tuletab meelde, et 2014. 

aasta eelarves nähti liidu eelarve III jaos 

ette uus eelarverida 16 03 04 „Euroopa 

Ajaloo Maja” komisjoni osalemiseks 

Euroopa Ajaloo Maja tegevuskulude 

katmises; 

31. on seisukohal, et Euroopa Ajaloo Maja 

ei ole vajalik, kuna olemas on ka 

Parlamentarium, kus Euroopa 

ühendamise ajaloole on pühendatud 

eraldi sektsioon; kutsub seetõttu 

peasekretäri üles kaaluma Eastmani 

hoone jaoks muid lahendusi ja peatama 

Euroopa Ajaloo Maja projekti; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

35. tunneb heameelt ettepaneku üle 

tugevdada parlamendikomisjonide 

sekretariaate, et parlamendiliikmetel oleks 

kontrollitegevuses võimalik saada 

vajalikku tuge, eelkõige praeguse või 

tulevase suurima rakendusaktide ja 

delegeeritud õigusaktide arvuga 

parlamendikomisjonides; 

35. tunneb heameelt ettepaneku üle 

tugevdada parlamendikomisjonide 

sekretariaate, et parlamendiliikmetel oleks 

kontrollitegevuses võimalik saada 

vajalikku tuge, eelkõige praeguse või 

tulevase suurima rakendusaktide ja 

delegeeritud õigusaktide arvuga 

parlamendikomisjonides; toonitab, et 

tugevdamine peab toimuma igal juhul 

üksnes ümberpaigutamiste abil; 

Or. en 

 

 


