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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

5. märgib, et parlamendi 2016. aasta 

lõplike assigneeringute kogusumma oli 1 

838 613 983 eurot, mis moodustas kõigi 

liidu institutsioonide 2016. aasta 

halduskuludeks ette nähtud mitmeaastase 

finantsraamistiku1 5. rubriigist 19,39 %, 

ning lõplikud assigneeringud oli 2015. 

aasta eelarvest (1 794 929 112 eurot) 2,4 % 

suuremad; 

5. märgib, et parlamendi 2016. aasta 

lõplike assigneeringute kogusumma oli 1 

838 613 983 eurot, mis moodustas kõigi 

liidu institutsioonide 2016. aasta 

halduskuludeks ette nähtud mitmeaastase 

finantsraamistiku1 5. rubriigist 19,39 %, 

ning lõplikud assigneeringud oli 2015. 

aasta eelarvest (1 794 929 112 eurot) 2,4 % 

suuremad; peab kahetsusväärseks, et 

parlamendi 2016. aasta eelarves ei olnud 

ette nähtud varasemate aastate omadest 

väiksemaid assigneeringuid, ning võtab 

seetõttu rahulolematusega teadmiseks, et 

poliitilised kulud kasvavad endiselt igal 

aastal; 

_________________ _________________ 

8 Nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrus 

(EL, Euratom) nr 1311/2013, millega 

määratakse kindlaks mitmeaastane 

finantsraamistik aastateks 2014–2020. 

8 Nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrus 

(EL, Euratom) nr 1311/2013, millega 

määratakse kindlaks mitmeaastane 

finantsraamistik aastateks 2014–2020. 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

35. ergutab peasekretäri pidama Belgia 

raudteeveo-ettevõtjaga läbirääkimisi, et 

pakkuda Brüsseli Luxembourg’i 

raudteejaama ja Zaventemi lennujaama 

vahel parlamendiliikmete saabumise ja 

lahkumise tippajal rohkem otseühendusi, et 

parlamendiliikmete sõiduaega kokku 

hoida ja vähendada nende CO2-jalajälge; 
palub sekretariaadil parlamendiliikmete 

hulgas rongiga sõitmist propageerida; 

35. on seisukohal, et 

parlamendiliikmete transporditeenust 

tuleks kasutada ainult parlamendi 

hoonetest lennu- või rongijaama ja tagasi 

sõitmiseks ning selleks tuleks kasutada 

mini- ja mikrobusse, et kulud oleksid 

optimaalsed; peale selle juhib tähelepanu 

sellele, et parlamendiliikmed saavad 

kasutada raudteetransporti Belgias 

tasuta; ergutab peasekretäri pidama Belgia 

raudteeveo-ettevõtjaga läbirääkimisi, et 

pakkuda Brüsseli Luxembourg’i 

raudteejaama ja Zaventemi lennujaama 

vahel parlamendiliikmete saabumise ja 

lahkumise tippajal rohkem otseühendusi, 

ning palub sekretariaadil 

parlamendiliikmete hulgas rongiga sõitmist 

propageerida, et vähendada ka 

parlamendiliikmete CO2-jalajälge; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

38. märgib, et kontrollikoja andmetel 

on parlamendi mitmest asukohast tingitud 

kulude suurus aastas 114 miljonit eurot; 

märgib, et parlamendi 20. novembri 2013. 

aasta resolutsioonis liidu institutsioonide 

asukoha kohta tehti kindlaks, et kõigist 

personalieeskirjadega hõlmatud parlamendi 

koosseisuliste töötajate lähetustest 78 % on 

tingitud parlamendi mitmest asukohast; 

tuletab meelde, et mitme asukoha 

keskkonnakahju on hinnanguliselt 11 000 – 

19 000 tonni CO2-heidet; palub nõukogul 

maksumaksjate raha sellisele raiskamisele 
lahendus leida; 

38. peab kahetsusväärseks, et 

kontrollikoja andmetel on parlamendi 

mitmest asukohast tingitud kulude suurus 

aastas 114 miljonit eurot; märgib, et 

parlamendi 20. novembri 2013. aasta 

resolutsioonis liidu institutsioonide 

asukoha kohta tehti kindlaks, et kõigist 

personalieeskirjadega hõlmatud parlamendi 

koosseisuliste töötajate lähetustest 78 % on 

tingitud parlamendi mitmest asukohast; 

tuletab meelde, et mitme asukoha 

keskkonnakahju on hinnanguliselt 11 000 – 

19 000 tonni CO2-heidet; märgib 

kahetsusega, et 2016. aastal oli ainuüksi 

parlamendiliikmete Strasbourgi täiskogu 

instungijärkudega seotud reisikulude 

hüvitiste kogusumma 21 352 262 eurot; 
palub nõukogul leida Euroopa Parlamendi 

jaoks üheainsa asukohaga lahendus, et 

maksumaksjate raha mitte raisata; 

Or. en 



 

AM\1150658ET.docx  PE618.413v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

11.4.2018 A8-0105/4 

Muudatusettepanek  4 

Marco Valli, Laura Agea 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Parlament 

2017/2137(DEC) 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 99 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

99. kordab, et vabatahtlik pensionifond 

on endiselt probleemne, ning palub 

juhatusel ja peasekretäril võtta meetmed, et 

hoida ära fondi enneaegne maksejõuetus, 

ilma et mõjutaks parlamendi eelarvet; 

99. kordab, et vabatahtlik pensionifond 

on endiselt probleemne, ning palub 

juhatusel ja peasekretäril võtta meetmed, et 

vältida mõju parlamendi eelarvele; peab 

kahetsusväärseks tohutut vahet, mis 

praegu pensionisektoris valitseb 

poliitikavaldkonnas töötavate inimeste 

hüvede ja muult üldsuselt nõutavate 

suurte ohverduste vahel; nõuab seetõttu, 

et pension, mida liidu eelarvest makstakse 

endistele parlamendiliikmetele – kes said 

selle õiguse kas enne või pärast kehtiva 

parlamendiliikmete põhimääruse 

jõustumist –, arvutataks ümber; 

Or. en 
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131. väljendab muret kahju pärast, mida 

iga selline rikkumine võib parlamendi 

mainele tekitada, ja on veendunud, et on 

vaja kiireid ja tõhusaid meetmeid, millega 

samalaadseid rikkumisi tulevikus 

ennetada ja käsitleda; on aga seisukohal, 

et sellised rikkumised puudutavad ainult 

väikest arvu erakondi ja poliitilisi 

sihtasutusi; on seisukohal, et nende 

rikkumiste tõttu ei tohiks seada kahtluse 

alla teiste erakondade ja poliitiliste 

sihtasutuste finantsjuhtimist; on 

seisukohal, et parlamendi 

sisekontrollimehhanisme tuleb tugevdada; 

131. väljendab muret kahju pärast, mida 

iga selline rikkumine võib parlamendi 

mainele tekitada; on seisukohal, et 

Euroopa tasandi erakondi ja sihtasutusi 

tuleks edaspidi rahastada ainult 

omavahenditest ja need ei tohiks enam 

sõltuda parlamendi eelarvest; nõuab 

seetõttu, et lõpetataks igasuguse toetuse 

maksmine, sest nii on ühtlasi võimalik 

vältida ohtu, et maksumaksjate raha 

kasutataks vääralt või pettuse eesmärgil; 

Or. en 

 


