
 

AM\1151283ET.docx  PE621.586v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 
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Muudatusettepanek  1 

Marco Valli, Sophie Montel 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0146/2018 

Paul Rübig 

2019. aasta tulude ja kulude eelarvestus – I jagu – Euroopa Parlament 

2018/2001(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

1. rõhutab, et Euroopa Parlamendi 

eelarve osakaal peaks 2019. aastal jääma 

rubriigi 5 mahust alla 20 %; märgib, et 

2019. aasta eelarvestuses on see osakaal 

18,53 %, mis on 2018. aastal saavutatust 

(18,85 %) väiksem ning kõige väiksem 

osakaal rubriigis 5 rohkem kui 15 aasta 
jooksul; 

1. rõhutab, et Euroopa Parlamendi 

eelarve osakaal peaks 2019. aastal jääma 

rubriigi 5 mahust alla 20 %; märgib, et 

2019. aasta eelarvestuses on see osakaal 

18,53%, mis on veidi väiksem kui 

2018. aastal (18,85%); peab 

kahetsusväärseks, et Euroopa Parlamendi 

2019. aasta eelarvestuse summa on 

1 999 144 000 eurot, ning väljendab 

seetõttu rahulolematust, et see on 

Euroopa Parlamendi 2018. aasta eelarvest 

2,48 % suurem; 

Or. en 
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Punkt 4 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

4. kiidab heaks juhatuse ja 

eelarvekomisjoni lepitusmenetluse raames 

26. märtsil 2018. aastal ja 10. aprillil 2018. 

aastal saavutatud kokkuleppe määrata 

2018. aasta eelarve kasvuks 2,48 %, mis 

vastab selle 2019. aasta eelarvestuse 

kogumahule, milleks on 1 999 144 000 

eurot, vähendada juhatuse poolt 12. 

märtsil 2018. aastal heaks kiidetud 

esialgse eelarvestuse projekti kulude 

kogumahtu 17,5 miljoni euro võrra ja 

vähendada sellele vastavalt järgmiste 

eelarveridade kavandatud 

assigneeringuid: 1004 – tavalised 

reisikulud; 105 – parlamendiliikmete 

keele- ja arvutikursused; 1404 – praktika, 

stipendiumid ja ametnike vahetus; 1612 – 

täiendusõpe; 1631 – liikuvus; 2000 – üür; 

2007 – hoonete ehitus ja ruumide 

sisustamine; 2022 – hoonete korrashoid, 

hooldus, käitamine ja puhastus; 2024 – 

energiatarbimine; 2100 – arvuti- ja 

telekommunikatsioonisüsteemid; 2101 – 

arvuti- ja 

telekommunikatsioonisüsteemid – 

infrastruktuuriga seotud tavapärased 

tegevused; 2105 – arvuti- ja 

telekommunikatsioonisüsteemid – 

projektidesse tehtavad investeeringud; 

212 – mööbel; 214 – tehniline varustus ja 

sisseseade; 230 – kirja- ja kontoritarbed 

4. peab kahetsusväärseks juhatuse ja 

eelarvekomisjoni lepitusmenetluse raames 

26. märtsil 2018. aastal ja 10. aprillil 2018. 

aastal saavutatud kokkulepet määrata 2018. 

aasta eelarve kasvuks 2,48 %, mis vastab 

selle 2019. aasta eelarvestuse kogumahule, 

milleks on 1 999 144 000 eurot; rõhutab, 

et 17,5 miljoni euro suurust vähendamist 

ei saa tegelikult kärpimiseks pidada, sest 

varasemate aastatega võrreldes ei hoita 

raha kokku, vaid vähendatud on lihtsalt 

summat, mis oli esitatud juhatuse 

esialgses ettepanekus, milles soovitati 

suurendada Euroopa Parlamendi eelarvet 

2018. aasta omaga võrreldes lausa 3,9 %; 

rõhutab, et lepitusmenetluse tulemusel 

kokku lepitud summadest tuleb mitmeid 

tingimata väga palju kärpida, ja peab 

kahetsusväärseks, et Euroopa Parlamendi 

eelarve läheb igal aastal suuremaks; 

nõuab seetõttu, et Euroopa Parlamendi 

kulusid võrreldes eelmiste aastatega 

vähendataks, et edastada selge sõnum 

kodanikele, kellel on majanduslikult, 

sotsiaalselt ja ajaloolises mõttes endiselt 

keeruline aeg; 
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ning mitmesugused äratarvitatavad 

kaubad; 238 – muud halduskulud; 300 – 

töötajate kolme töökoha vaheliste 

lähetuste ja sõitude kulud; 302 – 

vastuvõtu- ja esinduskulud; 3040 – 

mitmesugused sisekoosolekute kulud; 

3042 – koosolekud, kongressid, 

konverentsid ja delegatsioonid; 3049 – 

kulutused reisibüroo teenustele; 3243 – 

Euroopa Parlamendi 

külastajatekeskused; 3248 – 

audiovisuaalse teabe kulud; 325 – 

infobüroodega seotud kulud; 101 – 

ettenägematute kulude reserv; eraldab 

eelarvepunktile 1400 (muud teenistujad – 

peasekretariaat ja fraktsioonid) 50 000 

euro, eelarveartiklile 320 

(eksperdiarvamuste hankimine) 50 000 

euro ja eelarvepunktile 3211 (Euroopa 

teadusmeediakeskuse kulud) 800 000 euro 

suurused assigneeringud; tunneb 

heameelt selle üle, et juhatus kiitis need 

muudatused 16. aprillil 2018. aastal 

heaks; 

Or. en 
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Punkt 13 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

13. tervitab teavituskampaaniat kui 

kasulikku vahendit, millega selgitada 

kodanikele liidu ja Euroopa Parlamendi 

mõtet; rõhutab, et selle kampaania 

eesmärk peaks muu hulgas olema 

selgitada liidu rolli ning Euroopa 

Parlamendi pädevust, ülesandeid (nt 

komisjoni presidendi valimine) ja mõju 

kodanike elule; 

13. usub, et teavituskampaania abil 

saaks liidu ning Euroopa Parlamendi 

rollist ning ülesannetest (sh komisjoni 

presidendi valimine) ja mõjust kodanike 

elule teavitada ka siis, kui eelarve oleks 

algselt kavandatust väiksem; ei kiida 

seetõttu heaks, et kampaania 2018.–

2019. aasta eelarve on kokku 33,3 miljonit 

eurot; palub sellega seoses kampaania 

eelarvet kärpida ning kasutada näiteks 

paremini ja rohkem hoopis internetipõhist 

sotsiaalmeediat, et tagada võimalikult 

suur kokkuhoid; 

Or. en 
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Punkt 21 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 21 a. ei kiida heaks mitmeaastaseid 

kinnisvaraprojekte, mille eesmärk on 

laiendada parlamendiliikmete 

kontoriruume nii Strasbourgis kui ka 

Brüsselis, sest Euroopa Parlamendi 

mitmest asukohast tingitud kulud on juba 

suurusjärgus 156–204 miljonit eurot, mis 

moodustab Euroopa Parlamendi eelarvest 

10 %; rõhutab, et mitmest asukohast 

tulenev keskkonnamõju on hinnanguliselt 

11 000 – 19 000 tonni CO2-heidet aastas; 

rõhutab, et mitme asukoha tõttu jääb 

üldsusele Euroopa Parlamendist halb 

mulje, ja nõuab, et koostataks 

tegevuskava, mille alusel minna üle 

üheainsale Euroopa Parlamendi 

asukohale; 

Or. en 
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Punkt 24 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

24. võtab teadmiseks uued ülesanded, 

mis on määratud infobüroodele, mida 

vastavalt juhatuse 2017. aasta novembri 

otsusele nimetatakse nüüd Euroopa 

Parlamendi büroodeks; märgib, et 

kõnealuste büroode põhiülesanne on 

Euroopa Parlamendi nimel kohalikul 

tasandil poliitiliselt neutraalsel viisil infot 

edastada ja vahetada, et anda teavet liidu ja 

selle poliitika kohta kohaliku, piirkondliku 

ja riikliku tasandi väliste sidusrühmade 

tegevuse abil, millesse on kaasatud ka 

Euroopa Regioonide Komitee liikmed; 

24. võtab teadmiseks uued ülesanded, 

mis on määratud infobüroodele, mida 

vastavalt juhatuse 2017. aasta novembri 

otsusele nimetatakse nüüd Euroopa 

Parlamendi büroodeks; märgib, et 

kõnealuste büroode põhiülesanne on 

Euroopa Parlamendi nimel kohalikul 

tasandil poliitiliselt neutraalsel viisil infot 

edastada ja vahetada, et anda teavet liidu ja 

selle poliitika kohta kohaliku, piirkondliku 

ja riikliku tasandi väliste sidusrühmade 

tegevuse abil, millesse on kaasatud ka 

Euroopa Regioonide Komitee liikmed; 

kritiseerib Euroopa Parlamendi uue, 

Pariisis asuva bürooga seotud suuri 

kulutusi ning on veendunud, et Euroopa 

Parlamendi büroode kulusid tuleks ja on 

võimalik väga palju vähendada, näiteks 

on võimalik ruume üürida koos 

liikmesriigi parlamendiga ning kõiki 

sellega seotud kulusid ratsionaalselt 

vähendada; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 28 a. nõuab, et parlamendiliikmete 

kuupalka, päevaraha ja hüvitisi, sh 

üldkulude hüvitist, vähendataks vähemalt 

15 %, et edastada selge sõnum liidu 

kodanikele, kellel on majanduslikult, 

sotsiaalselt ja ajaloolises mõttes endiselt 

keeruline aeg; kutsub juhatust üles 

Euroopa Parlamendi liikmete 

põhimääruse rakendusmeetmeid läbi 

vaatama, et parlamendiliikmete hüvitisi 

võimalikult palju kärpida; 

Or. en 



 

AM\1151283ET.docx  PE621.586v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

17.4.2018 A8-0146/7 

Muudatusettepanek  7 

Marco Valli, Sophie Montel 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0146/2018 

Paul Rübig 

2019. aasta tulude ja kulude eelarvestus – I jagu – Euroopa Parlament 

2018/2001(BUD) 
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Punkt 38 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 38 a. on seisukohal, et 

otsus 2005/684/EÜ, millega võetakse 

vastu Euroopa Parlamendi liikmete 

põhimäärus, tuleb läbi vaadata, et muuta 

selle artiklit 14 ja viia parlamendiliikmete 

pensioniõigused nii summa arvutamise 

kui ka vanuse ning pensioniõiguse 

saamiseks vajalike sissemaksete mõttes 

kooskõlla liikmesriigi tavakodanikele 

mõeldud sotsiaalkindlustussüsteemidega; 

nõuab, et pension, mida liidu eelarvest 

makstakse endistele parlamendiliikmetele 

– kes said selle õiguse kas enne või pärast 

kehtiva põhimääruse jõustumist –, 

arvutataks ümber; 

Or. en 
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Punkt 45 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 45 a. peab kahetsusväärseks, et Euroopa 

Parlamendi 2019. aasta eelarvestuses on 

Euroopa tasandi erakondade jaoks ette 

nähtud 17,553 miljoni euro suurune 

lisasumma; nõuab, et kõik Euroopa 

tasandi erakondadele ja poliitilistele 

sihtasutustele ette nähtud kulutused 

tühistataks, ja rõhutab, et need erakonnad 

ja sihtasutused peaksid end majandama 

täielikult omavahenditest, mitte sõltuma 

Euroopa Parlamendi eelarvest; on 

seisukohal, et ainult siis, kui kõik kulud 

kaetakse omavahenditest, on võimalik 

vältida ohtu, et alusetult või pettuse teel 

makstud summad tuleb Euroopa 

Parlamendi eelarvesse tagasi nõuda; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 52 a. on veendunud, et Euroopa 

Parlamendi ametiautoteenust peaksid 

parlamendiliikmed kasutama üksnes 

lennu- või raudteejaamast Euroopa 

Parlamendi hoonetesse jõudmiseks või 

vastupidi ning selleks tuleks kasutada 

Euroopa Parlamendi väike- ja 

mikrobusse; rõhutab, et Belgias on 

parlamendiliikmetel võimalik rongiga 

tasuta sõita; 

Or. en 

 

 


