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Punkt 80 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

80. tunneb heameelt selle üle, et 

Euroopa Parlamendi juhatuses on loodud 

töörühm, kes hakkab tegelema üldkulude 

hüvitisega; tuletab meelde, et üldkulude 

hüvitisega seoses oodatakse suuremat 

läbipaistvust ja tuleb koostada täpsemad 

eeskirjad, kuidas anda selle hüvitisena 

heakskiidetud kuludest aru, ilma et 

Euroopa Parlamendil tekiks lisakulu; 

80. tunneb heameelt selle üle, et 

Euroopa Parlamendi juhatuses on loodud 

töörühm, kes hakkab tegelema üldkulude 

hüvitisega; tuletab meelde, et üldkulude 

hüvitisega seoses oodatakse suuremat 

läbipaistvust ja tuleb koostada täpsemad 

eeskirjad, kuidas anda selle hüvitisena 

heakskiidetud kuludest aru, ilma et 

Euroopa Parlamendil tekiks lisakulu; 

rõhutab, et vajadus suurema läbipaistvuse 

järele seoses parlamendiliikmete 

üldkulude hüvitistega muudab igale 

parlamendiliikmele soovitavaks esitada 

iga aasta lõpuks avalik aruanne seoses 

kõnealuste hüvitistega; nõuab lisaks, et 

selline avalik aruanne muudetaks seoses 

parlamendiliikmete põhimääruse 

läbivaatamisega alates 2019. aastast 

kohustuslikuks; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

84. tuletab meelde kontrollikoja 2014. 

aasta analüüsi, milles hinnati, et Euroopa 

Parlamendi mitme eri asukohaga kaasneb 

aastas umbes 114 miljoni euro suurune 

kulu; märgib peale selle, et Euroopa 

Parlamendi 23. oktoobri 2013. aasta 

resolutsioonis Euroopa Liidu 

institutsioonide asukoha kohta11 tehti 

kindlaks, et 78 % Euroopa Parlamendi 

koosseisuliste töötajate kõigist lähetustest 

on otseselt tingitud Euroopa Parlamendi 

mitmest asukohast; rõhutab, et raportis 

on antud hinnang ka mitmest asukohast 

tingitud keskkonnamõjule, mille suurus 

on 11 000 – 19 000 tonni CO2 

heitkoguseid; kordab, et üldsus mõistab 

mitme asukoha olemasolu hukka, ning 

nõuab seetõttu üheainsale asukohale 

ülemineku tegevuskava ja asjaomaste 

eelarveridade assigneeringute 

vähendamist; 

välja jäetud 

__________________  

11 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0498.  

Or. en 

 

 


