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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 102 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

102. avaldab heameelt juhatuse otsuse 

üle luua üldkulude hüvitise kasutamise 

eeskirjade koostamiseks ja avaldamiseks 

ajutine töörühm; tuletab meelde ootusi, 

mida parlament väljendas 2018. aasta 

eelarvet käsitlevas 5. aprilli 2017. aasta 

resolutsioonis1 ja 25. oktoobri 2017. aasta 

resolutsioonis2, milles nõuti, et üldkulude 

hüvitis oleks läbipaistvam, ja märgiti, et 

tuleb sätestada täpsemad eeskirjad, kuidas 

selle hüvitise alla kuuluvatest kuludest 

aru anda, ilma et see tekitaks 

parlamendile lisakulusid; kordab oma 

palvet, et juhatus teeks üldkulude hüvitise 

maksmise korras kiiresti järgmised 

muudatused: 

välja jäetud 

– üldkulude hüvitist tuleb kõikidel 

juhtudel käsitleda eraldi pangakontol; 

 

– parlamendiliikmed peavad kõik 

üldkulude hüvitisega seotud kviitungid 

alles hoidma; 

 

– üldkulude hüvitise kasutamata osa tuleb 

parlamendiliikme mandaadi lõppemisel 

tagasi maksta; 

 

_________________  

1 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0114.  

2 Vastuvõetud tekstid, 

P8_TA_PROV(2017)0408. 
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Punkt 102 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 102 a. võtab teadmiseks varasemad 

eelarve täitmisele heakskiidu andmist 

käsitlevad resolutsioonid, milles on muu 

hulgas sätestatud, et „üldkulude hüvitis 

on mõeldud kulude katmiseks 

parlamendiliikme valimisliikmesriigis, nt 

büroo üüri, seadmete, kontoritarvete, 

dokumentide või ürituste logistilise 

korraldamisega seotud kulude katmiseks; 

võtab teadmiseks, et parlamendiliikmete 

mandaadiga seotud toetuste kontrollimise 

põhjalik süsteem tähendaks 40 kuni 75 

uue haldustasandi ametikoha loomist, mis 

läheks töötajate arvu vähendamise kavaga 

vastuollu“1a; 

 _________________ 

 1a Resolutsioon Euroopa Parlamendi 

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu 

andmise kohta. 

Or. en 
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Punkt 103 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

103. tuletab meelde parlamendiliikme 

mandaadi sõltumatuse põhimõtet; 

rõhutab, et valitud parlamendiliikmetel on 

kohustus kasutada seda hüvitist 

parlamentaarseks tegevuseks ning et soovi 

korral võivad parlamendiliikmed avaldada 

üldkulude hüvitisega kaetud kulud oma 

isiklikul veebilehel; 

välja jäetud 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 103 a. võtab teadmiseks, et 

parlamendiliikmete üldkulude hüvitise 

puhul nõutakse läbipaistvust; võtab 

teadmiseks, et president Antonio Tajani 

on otsustanud moodustada juhatuse 

tasandil üldkulude hüvitise töörühma; 

palub parlamendi juhatusel hoolikalt 

analüüsida kindlasummaliste maksete 

(nagu üldkulude hüvitis) võimalust, sest 

tänu sellisele süsteemile oleks lisaks 

muule ka halduskoormus palju väiksem; 

loodab, et juhatus esitab sellise süsteemi 

eeliste kohta selge ülevaate; tuletab 

meelde, et kindlasummalisi makseid 

tehakse juba paljudel juhtudel, nt 

kilomeetrite põhjal makstava toetuse ja 

pendelrändetoetuse korral; 

Or. en 
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Punkt 104 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

104. usub, et iga kord, kui üldkulude 

hüvitise kord läbi vaadatakse, tuleks 

arvesse võtta soovitusi, mille täiskogu on 

läbipaistvuse ja 

finantsaruandluskohustuse kohta vastu 

võtnud; 

välja jäetud 

Or. en 
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 104 a. tuletab meelde mandaadi 

sõltumatuse põhimõtet; rõhutab, et iga 

valitud parlamendiliige vastutab ise selle 

eest, et ta kasutab hüvitisi parlamentaarse 

tegevuse jaoks, ning parlamendiliikmetel, 

kes seda soovivad, on võimalik avaldada 

teave üldkulude hüvitise kasutamise kohta 

oma isiklikul veebisaidil; rõhutab, et 

liikmesriikides kasutatakse palju ja 

peetakse kasulikuks kindlasummalisi 

makseid; kordab, et üldkulude hüvitise 

suurem tõhusus ja läbipaistvus ei 

tähenda, et rikutaks eraelu puutumatust, 

ning selle tõttu ei tohiks olla vaja 

parlamendi administratsiooni töötajaid 

juurde võtta; loodab, et üldkulude hüvitise 

töörühma järeldustest antakse aegsasti 

teada; 

Or. en 

 


