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

2018/2001(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

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 

ning mitmesugused äratarvitatavad 

4. taunib 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, 

arvestades, et tegemist on enneolematult 

üüratu summaga; 
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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. mõistab teavituskampaania hukka, 

sest see on propagandavahend, mis toob 

kasu ainult liidu poliitikale ja 

institutsioonidele; 

Or. en 
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Punkt 14 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

14. tuletab meelde, et 2018. aasta 

eelarvemenetluse raames kiideti heaks 

kampaania kogueelarve, mis on kahe aasta 

peale 33,3 miljonit eurot ja millest 

eraldatakse 2018. aastaks 25 miljonit eurot 

(tingituna hankemenetlustele ja lepingute 

sõlmimisele kuluvast ajast) ning 

2019. aastaks 8,33 miljonit eurot; märgib, 

et kampaania strateegia, mis põhineb 

viimastel valimistel saadud õppetundide 

analüüsil, kiideti juhatuses heaks 2017. 

aasta novembris; 

14. peab kahetsusväärseks, et 

kampaania kogueelarve on kahe aasta peale 

33,3 miljonit eurot, millest eraldatakse 

2018. aastaks 25 miljonit eurot ning 

2019. aastaks 8,33 miljonit eurot; 

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. seab kahtluse alla infobüroode 

(mida nimetatakse nüüd Euroopa 

Parlamendi büroodeks) lisaväärtuse; peab 

kahetsusväärseks Berliinis ja Pariisis 

uutele rajatistele tehtud ülemääraseid 

kulutusi; 

Or. en 
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Punkt 28 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 28 a. on veendunud, et 

parlamendiliikmed peaksid olema 

eeskujuks kodanikele, kes mitmes 

liikmesriigis kogevad majanduskriisi 

mõju, ja nõuab seetõttu 

parlamendiliikmete töötasude ja hüvitiste 

vähendamist vähemalt 15 %; on 

seisukohal, et päevaraha tuleks maksta 

tõendavate dokumentidega tõendatud 

range aruandluse alusel; 

Or. en 
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Punkt 32 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 32 a. on veendunud, et kulude 

vähendamiseks tuleks sõidukijuhiteenust 

osutada ainult saabumiskoha lennu- või 

raudteejaama ja töökoha vahelisteks 

sõitudeks, milleks tuleks kasutada väike- 

jm busse, mis sõidavad kindlatel 

kellaaegadel; on seisukohal, et kõik muud 

sõidud peaksid parlamendiliikmed 

korraldama eraviisiliselt; 

Or. en 

 

 


