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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

8. tunneb heameelt selle üle, et 

reageeritud on eelarvekomisjoni poolt 

eelarvet käsitlevates resolutsioonides 

esitatud taotlustele saada täiendavat teavet 

keskpika ja pika perioodi planeerimise, 

investeeringute, õigusjärgsete kohustuste ja 

tegevuskulude kohta ning metoodika kohta, 

mis põhineb tegelikel vajadustel, mitte 

koefitsientidel; 

8. tunneb heameelt selle üle, et 

reageeritud on eelarvekomisjoni poolt 

eelarvet käsitlevates resolutsioonides 

esitatud taotlustele saada täiendavat teavet 

keskpika ja pika perioodi planeerimise, 

investeeringute, õigusjärgsete kohustuste ja 

tegevuskulude kohta ning metoodika kohta, 

mis põhineb tegelikel vajadustel, mitte 

koefitsientidel; märgib, et 

kindlasummalisi makseid peetakse 

paindlikkuse ja läbipaistvuse 

suurendamiseks kasulikuks ja 

õigustatuks; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

30. tuletab meelde eespool nimetatud 5. 

aprilli 2017. aasta resolutsiooni Euroopa 

Parlamendi 2018. aasta tulude ja kulude 

eelarvestuse kohta11 ning 25. oktoobri 

2017. aasta resolutsiooni, mis käsitleb 

nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2018. 

aasta üldeelarve projekti kohta12, samuti 

kõiki parlamendiliikmete üldkulude 

hüvitisega seotud viiteid ja nõudmisi; 

kordab üleskutset läbipaistvusele 

parlamendiliikmete üldkulude hüvitise 

osas; tunneb sellepärast heameelt asjaolu 

üle, et Euroopa Parlamendi juhatuses on 

loodud töörühm, kes hakkab üldkulude 

hüvitisega tegelema; tuletab meelde, et 

üldkulude hüvitise puhul oodatakse 

suuremat läbipaistvust ja vaja on 

koostada täpsemad eeskirjad selle hüvitise 

raames lubatud kulutuste 

aruandekohustuse kohta, tekitamata 

Euroopa Parlamendile täiendavaid 

netokulusid; 

30. tuletab meelde eespool nimetatud 5. 

aprilli 2017. aasta resolutsiooni Euroopa 

Parlamendi 2018. aasta tulude ja kulude 

eelarvestuse kohta ning 25. oktoobri 2017. 

aasta resolutsiooni, mis käsitleb nõukogu 

seisukohta Euroopa Liidu 2018. aasta 

üldeelarve projekti kohta; kordab 

üleskutset läbipaistvusele 

parlamendiliikmete üldkulude hüvitise 

osas; kutsub parlamendi juhatust üles 

koostama paremad suunised selle kohta, 

kuidas anda aru kuludest, mida sellest 

hüvitisest on lubatud katta, suurendamata 

parlamendi administratsiooni kulusid või 

halduskoormust; märgib, et 

parlamendiliikmete mandaadiga seotud 

hüvitiste kontrollimise põhjalik süsteem 

tähendaks 40 kuni 75 uue haldustasandi 

ametikoha loomist1, mis läheks töötajate 

arvu vähendamise kavaga vastuollu; 

__________ __________ 

1 Vastuvõetud tekstid, 

P8_TA(2017)0114. 

1 Vastuvõetud tekstid, 

P8_TA(2017)0114. 

2 Vastuvõetud tekstid, 

P8_TA(2017)0408. 

2 Vastuvõetud tekstid, 

P8_TA(2017)0408. 

                                                 
1  Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0150. 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

31. tuletab meelde mandaadi 

sõltumatuse põhimõtet; kordab juhatuse 

tulevast otsust silmas pidades oma 

üleskutset tagada üldkulude hüvitise 

küsimuses suurem läbipaistvus, võttes 

eeskujuks riikide delegatsioonidelt 

Euroopa Parlamendis ja liikmesriikidelt 

saadud parimad tavad; rõhutab võimalust 

kehtestada kombineeritud süsteem, milles 

osa üldkulude hüvitisest makstakse välja 

kindlasummalise hüvitisena ning 

ülejäänu arvete või auditi alusel; kordab, 

et üldkulude hüvitise suurema tõhususe ja 

läbipaistvuse mõte ei ole kahjustada eraelu 

puutumatust; 

31. tuletab meelde mandaadi 

sõltumatuse põhimõtet; rõhutab, et valitud 

parlamendiliikmetel on kohustus 

kasutada hüvitisi parlamentaarseks 

tegevuseks ning soovi korral võivad 

parlamendiliikmed avaldada üldkulude 

hüvitisest kaetud kulud oma isiklikul 

veebilehel; rõhutab, et liikmesriikides 

kasutatakse palju ja peetakse kasulikuks 

kindlasummalisi makseid; rõhutab, et 

kindlasummaliste maksete praegune 

kasutamine ei nõua lisatöötajaid ega 

tekita Euroopa Parlamendi 

administratsioonile lisakulusid ning 

samuti ei põhjustata sellega 

parlamendiliikmetele ja nende büroodele 

kohustuslikke lisakulusid ega suuremat 

halduskoormust; kordab, et üldkulude 

hüvitise suurema tõhususe ja läbipaistvuse 

mõte ei ole kahjustada eraelu puutumatust; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

32. nõuab tungivalt, et Euroopa 

Parlamendi juhatuse üldkulude 

hüvitisega tegelev töörühm viiks oma töö 

lõpule, et võimaldada 2017. aasta 

oktoobris väljendatud seisukohal 

põhinevate soovituste arvesse võtmist 

enne Euroopa Parlamendi üheksanda 

koosseisu valimisi; 

välja jäetud 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

34. peab eelarverea 422 

(parlamendiliikmete assistentide kulud) 

assigneeringuid piisavaks; 

34. märgib, et vastupidiselt raportööri 

algsele kavatsusele suurendada 

praktikantidele mõeldud assigneeringuid 

ja vähendada suulise tõlke 

assigneeringuid, ei lepitud praktikantidele 

eraldatavates assigneeringutes üldse 

kokku ja suulise tõlke kulude summad 

jäeti muutmata; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

36. kutsub taas esimeeste konverentsi 

üles vaatama Euroopa Parlamendi 

koosseisu järgmist ametiaega silmas 

pidades läbi delegatsioonide tööd ja 

lähetusi väljapoole Euroopa Liitu 

reguleerivad rakendussätted; rõhutab, et 

läbivaatamisel tuleks kaaluda võimalust, 

et registreeritud assistendid on teatavatel 

tingimustel parlamendiliikmete saatjad 

Euroopa Parlamendi ametlikes 

delegatsioonides ja ametlikel lähetustel; 

36. kutsub peasekretäri ja juhatust 

üles juurutama parlamendi 

administratsioonis tulemuspõhise 

eelarvestamise kultuuri, mis on kooskõlas 

kulusäästliku juhtimise kontseptsiooniga, 

et suurendada institutsioonisisese 

tegevuse tõhusust ning vähendada 

paberimajandust ja bürokraatiat; tuletab 

sellega seoses meelde mandaadi 

sõltumatuse põhimõtet; märgib, et 

lähetused on sageli mõttetult suured; teeb 

ettepaneku asendada kehtiv (delegatsiooni 

koosseisu käsitlev) kord uuega, mis 

võimaldab igal delegatsiooni liikmel 

nimetada ühe isiku, kes teda lähetusel 

delegatsiooniga koos saadab, olgu selleks 

poliitikanõunik, registreeritud assistent 

või tõlkija; 

Or. en 

 

 


