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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

17.4.2018 A8-0146/24 

Muudatusettepanek  24 

Benedek Jávor 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0146/2018 

Paul Rübig 

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

2018/2001(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 31 

 

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; 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; kordab oma palvet, 

et juhatus teeks üldkulude hüvitise 

maksmise korras kiiresti järgmised 

konkreetsed muudatused: üldkulude 

hüvitist tuleb kõikidel juhtudel käsitleda 

eraldi pangakontol, parlamendiliikmed 

peavad kõik üldkulude hüvitisega seotud 

kviitungid alles hoidma ja üldkulude 

hüvitise kasutamata osa tuleb 

parlamendiliikme mandaadi lõppemisel 

tagasi maksta; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

17.4.2018 A8-0146/25 

Muudatusettepanek  25 

Benedek Jávor 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0146/2018 

Paul Rübig 

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

2018/2001(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 31 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 31 a. palub juhatusel teha üldkulude 

hüvitise korras järgmised konkreetsed 

lisamuudatused: parlamendi siseauditis 

tuleks kontrollida üldkulude hüvitisega 

kaetud kuludest 5 % valimit ning 

lõpptulemused ja leiud tuleks lisada 

parlamendi avaldatavasse 

aastaaruandesse; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

17.4.2018 A8-0146/26 

Muudatusettepanek  26 

Benedek Jávor 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0146/2018 

Paul Rübig 

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

2018/2001(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 31 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 31 b. palub juhatusel teha üldkulude 

hüvitise korras järgmised konkreetsed 

lisamuudatused: parlamendiliikmed 

peaksid igal aastal avaldama kategooriate 

kaupa (nt kommunikatsioonikulud, 

kontoriruumide rent ja bürootarbed) 

ülevaate oma kuludest; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

17.4.2018 A8-0146/27 

Muudatusettepanek  27 

Indrek Tarand 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0146/2018 

Paul Rübig 

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

2018/2001(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punk 33 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

33. kutsub juhatust taas üles tagama, et 

parlamendiliikmete ja registreeritud 

assistentide sotsiaalseid ja pensioniõigusi 

austatakse ning piisavad rahalised 

vahendid tehakse kättesaadavaks; kordab 

sellega seoses oma üleskutset leida toimiv 

lahendus nendele registreeritud 

assistentidele, kes praeguse parlamendi 

koosseisu ametiaja lõpuks on töötanud 

järjest kahel ametiajal, kuid kellel puudub 

pensioniikka jõudmisel õigus 

juurdepääsuks Euroopa pensioniõiguste 

skeemile, sest nad ei saa täis 

personalieeskirjades sätestatu kohaselt 

vajalikku kümneaastast teenistust 2014. 

aastal korraldatud ennetähtaegsete 

valimiste ja viivituste tõttu, mis esinesid 

registreeritud assistentide uute lepingute 

valideerimisel 2009. aasta valimiste 

järgsete perioodide suure töökoormuse 

tõttu; tuletab meelde Euroopa Parlamendi 

liikmete põhimääruse artikli 27 lõiget 2, 

milles on sätestatud, et „[o]mandatud 

õigused ja ooteõigused säilivad täies 

ulatuses“; märgib siiski, et vabatahtlik 

pensioniskeem on endiselt probleemne, 

ning palub juhatusel ja peasekretäril 

uuride kõiki võimalusi, et vähendada 

Euroopa Parlamendi eelarve koormamist; 

33. kutsub juhatust taas üles tagama, et 

parlamendiliikmete ja registreeritud 

assistentide sotsiaalseid ja pensioniõigusi 

austatakse ning piisavad rahalised 

vahendid tehakse kättesaadavaks; kordab 

sellega seoses oma üleskutset leida toimiv 

lahendus nendele registreeritud 

assistentidele, kes praeguse parlamendi 

koosseisu ametiaja lõpuks on töötanud 

järjest kahel ametiajal, kuid kellel puudub 

pensioniikka jõudmisel õigus 

juurdepääsuks Euroopa pensioniõiguste 

skeemile, sest nad ei saa täis 

personalieeskirjades sätestatu kohaselt 

vajalikku kümneaastast teenistust 

2014. aastal korraldatud ennetähtaegsete 

valimiste ja viivituste tõttu, mis esinesid 

registreeritud assistentide uute lepingute 

valideerimisel 2009. aasta valimiste 

järgsete perioodide suure töökoormuse 

tõttu; märgib et parlamendiliikmete 

vabatahtlik pensionifond loodi 

1990. aastal täiendavat pensioniskeemi 

reguleerivate juhatuse eeskirjadega ja 

parlamendiliikmed said sellega liituda 

kuni parlamendi kuuenda koosseisu 

ametiaja lõpuni (13. juuli 2009); peab 

kahetsusväärseks, et fondi 

kindlustusmatemaatiline puudujääk 

kasvab ja muutub üha suuremaks; nõuab 

tungivalt, et juhatus ja peasekretär 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

uuriksid kõiki võimalusi, kuidas Euroopa 

Parlamendi eelarve jaoks tekkivaid kulusid 

vähendada, sealhulgas võimalus nõuda 

väljamakstud pensionilt tasu, tõsta fondi 

liikmete pensioniiga ja lõpetada 

indekseerimine; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

17.4.2018 A8-0146/28 

Muudatusettepanek  28 

Indrek Tarand 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0146/2018 

Paul Rübig 

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

2018/2001(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 46 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 46 a. kahtleb, kas liikmesriikides 

rakendatav Euroopa Parlamendi 

infobüroode mudel on tõhus; märgib, et 

eri liikmesriikides asuvate Euroopa 

Parlamendi infobüroode ja Euroopa 

Komisjoni esinduste ning Euroopa 

Parlamendi ja Euroopa Komisjoni 

Brüsselis tegutsevate 

kommunikatsioonimeeskondade töö 

kattub omavahel; kahtleb, kas Euroopa 

Parlamendi büroode tegevusele kulutatud 

liidu rahaga ikka luuakse lisaväärtust; 

nõuab, et Euroopa Parlament korraldaks 

uuringu, mille eesmärk on üldise mudeli 

lisaväärtust analüüsida ja hinnata; 

Or. en 

 

 


