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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

18.10.2018 A8-0313/10 

Muudatusettepanek  10 

Marco Valli, Giulia Moi 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve – kõik jaod 

2018/2046(BUD) 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 74 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

74. märgib, et 2019. aasta eelarvestuse 

summa moodustab 5. rubriigist 18,53 %, 

mis on väiksem osakaal kui 2018. aastal 

(18,85 %) ning rohkem kui 15 aasta 

väikseim näitaja; 

74. märgib, et 2019. aasta eelarvestuse 

summa moodustab 5. rubriigist 18,53 %, 

mis on natuke väiksem osakaal kui 2018. 

aastal (18,85 %); 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 74 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 74 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 keeruline 

aeg; kutsub juhatust üles Euroopa 

Parlamendi liikmete põhimääruse 

rakendusmeetmeid läbi vaatama, et 

parlamendiliikmete hüvitiste pealt 

võimalikult palju kokku hoida; 

Or. en 
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2018/2046(BUD) 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 74 b (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 74 b. nõuab, et kõik Euroopa tasandi 

erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste 

sihtasutustega seotud kulud tühistataks; 

rõhutab, et Euroopa tasandi erakonnad ja 

sihtasutused peaksid edaspidi täielikult 

sõltuma omavahenditest, mitte 

parlamendi eelarvest; 

Or. en 
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2018/2046(BUD) 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 74 c (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 74 c. on veendunud, et 

parlamendiliikmed võiksid saada Euroopa 

Parlamendi ametiautoteenust kasutada 

üksnes lennu- või raudteejaamast 

Euroopa Parlamendi hoonetesse 

jõudmiseks ja vastupidi ning et selleks 

tuleks kasutada Euroopa Parlamendi 

väike- ja mikrobusse; tuletab meelde, et 

parlamendiliikmetel on võimalus tasuta 

kasutada Belgia raudteetransporti; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 80 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

80. tuletab meelde, et Euroopa 

Parlament kutsus oma 23. oktoobri 1997. 

aasta resolutsioonis (1998. aasta üldeelarve 

kohta) juhatust üles paluma kontrollikojal 

uurida parlamendi vabatahtlikku 

pensioniskeemi, mille tulemusel esitas 

kontrollikoda 16. juunil 1999. aastal 

arvamuse nr 5/99 „Pensionifond ja 

Euroopa Parlamendi liikmete 

pensioniskeem“; kutsub nüüd juhatust üles 

kiiresti paluma kontrollikojal esitada 2019. 

aastal pensioniskeemi ja fondi kohta 

järgmine arvamus; 

80. tuletab meelde, et Euroopa 

Parlament kutsus oma 23. oktoobri 1997. 

aasta resolutsioonis (1998. aasta üldeelarve 

kohta) juhatust üles paluma kontrollikojal 

uurida parlamendi vabatahtlikku 

pensioniskeemi, mille tulemusel esitas 

kontrollikoda 16. juunil 1999. aastal 

arvamuse nr 5/99 „Pensionifond ja 

Euroopa Parlamendi liikmete 

pensioniskeem“; kutsub nüüd juhatust üles 

kiiresti paluma kontrollikojal esitada 2019. 

aastal pensioniskeemi ja fondi kohta 

järgmine arvamus; peab vajalikuks 

vaadata läbi otsus 2005/684/EÜ Euroopa 

Parlamendi liikmete põhimääruse kohta 

eesmärgiga muuta selle artiklit 14, et 

parlamendiliikmete pensioniõigused 

oleksid kooskõlas vastava liikmesriigi 

tavakodanikele ettenähtud 

sotsiaalkindlustussüsteemiga nii summa 

arvutamise kui ka nõutava vanuse ja 

pensioniõiguse saamiseks vajalike 

sissemaksete osas; nõuab, et arvutataks 

ümber pensionid, mida makstakse liidu 

eelarvest endistele parlamendiliikmetele, 

kes said pensioniõiguse nii enne kui ka 

pärast praeguse põhimääruse jõustumist; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 81 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

81. tuletab meelde, et teatises, mille 

peasekretär esitas juhatusele 8. märtsi 

2018. aastal, möönis ta, et 

parlamendiliikmete vabatahtliku 

pensioniskeemiga seotud pensionifondi 

kapital lõpeb palju varem kui lõppevad 

pensionikohustused – tõenäoliselt juba 

enne 2024. aastat; palub peasekretäril ja 

juhatusel koostada pensionifondi kohta 

parlamendiliikmete põhimäärusest 

täielikult kinni pidades kiiresti kava, mille 

alusel tunnistab parlament oma liikmete 

vabatahtliku pensioniskeemi kohustusi 

kohe pärast 2019. aasta valimisi ja võtab 

need üle; 

81. märgib, et teatises, mille 

parlamendi peasekretär esitas juhatusele 8. 

märtsil 2018. aastal, möönis ta, et 

parlamendiliikmete vabatahtliku 

pensioniskeemiga seotud pensionifondi 

kapital lõpeb palju varem kui lõppevad 

pensionikohustused – tõenäoliselt juba 

enne 2024. aastat; palub peasekretäril ja 

juhatusel koostada pensionifondi kohta 

kiiresti selge kava, et vältida täiendava 

kulu põhjustamist liidu kodanikele; 

Or. en 

 


