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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

18.10.2018 A8-0313/49 

Muudatusettepanek  49 

Indrek Tarand 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve – kõik jaod 

2018/2046(BUD) 

 

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. tuletab meelde, et teatises, mille 

parlamendi 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; peab kahetsusväärseks, 

et fondi kindlustusmatemaatiline 

puudujääk suureneb ja on järjest 

märkimisväärsem, ning nõuab tungivalt, 

et juhatus ja peasekretär uuriksid 
parlamendiliikmete põhimäärusest 

täielikult kinni pidades kõiki võimalus 

sellest puudujäägist parlamendi eelarvele 

tuleneva koormus minimeerimist, muu 

hulgas väljamakstavate pensionide 

maksustamist, fondi liikmete pensioniea 

tõstmist ning indekseerimise lõpetamist; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

18.10.2018 A8-0313/50 

Muudatusettepanek  50 

Indrek Tarand 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

 Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve – kõik jaod 

2018/2046(BUD) 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 85 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

85. nõuab tungivalt, et peasekretär 

töötaks välja üksikasjaliku korra, mille 

alusel tugifunktsioone ja -teenuseid 

Euroopa Parlamendi, Regioonide Komitee 

ning Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomitee vahel rohkem jagada; 

85. nõuab tungivalt, et peasekretär 

töötaks välja üksikasjaliku korra 

tugifunktsioonide ja -teenuste täielikuks 

jagamiseks parlamendi, Regioonide 

Komitee ning Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomitee vahel; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

18.10.2018 A8-0313/51 

Muudatusettepanek  51 

Gerben-Jan Gerbrandy, Dennis de Jong, Pavel Telička, Bart Staes, Benedek Jávor, 

Kathleen Van Brempt, Sophia in 't Veld, Matthijs van Miltenburg, Marietje Schaake, 

Izaskun Bilbao Barandica, Anneli Jäätteenmäki, Ana Miranda, Maite Pagazaurtundúa 

Ruiz, Wim van de Camp, Fredrick Federley, Esther de Lange, Elsi Katainen, Mirja 

Vehkaperä, Lambert van Nistelrooij, Judith Sargentini, Bas Eickhout, Fabio Massimo 

Castaldo, Marco Valli, Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, 

Aleksander Gabelic, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Anja 

Hazekamp, Paloma López Bermejo, Malin Björk, Rina Ronja Kari, Takis 

Hadjigeorgiou, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Nils Torvalds, Annie 

Schreijer-Pierik, Jeroen Lenaers, Anne-Marie Mineur, Xabier Benito Ziluaga, Barbara 

Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní 

Riada, Dimitrios Papadimoulis 

 

Raport A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve – kõik jaod 

2018/2046(BUD) 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 79 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 79 a. tuletab meelde, et parlament on 

varem hääletanud seisukoha poolt, mille 

kohaselt peaksid parlamendiliikmed 

säilitama kulukviitungid, avaldama igal 

aastal oma kulude ülevaate ja maksma 

mandaadi või ametiaja lõppemise korral 

kasutamata summa tagasi; tuletab meelde 

juhatuse otsust luua eelarve täitmisele 

heakskiidu andmise käigus eelnevalt 

antud soovituste põhjal ajutine töörühm 

üldkulude hüvitise kasutamise eeskirja 

väljatöötamiseks ja avaldamiseks; peab 

kahetsusväärseks, et juhatus otsustas jätta 

tähelepanuta töörühma ettepaneku lasta 

välisaudiitoril eraldihoitavaid üldkulude 

hüvitise kontosid kontrollida, millega tehti 

võimatuks üldkulude hüvitise tulemuslik 

reformimine; kutsub juhatust üles 

viivitamata jätkama arutelu üldkulude 

hüvitise üle ja jõudma kokkuleppele enne 

käesoleva ametiaja lõppu; on veendunud, 

et selline kokkulepe peaks sisaldama 
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ühiseid eeskirju, et tagada suurem 

läbipaistvus ja finantsaruandlus, nt: i) 

võimaldada sõltumatul audiitoril 

kontrollida igal aastal kontosid ja 

avaldada audiitori arvamus; ii) teha 

täiendavat halduskontrolli, kui audiitor ei 

saa kinnitada, et kulud on kooskõlas 

üldkulude hüvitise eeskirjadega, ja iii) 

maksta kasutamata rahalised vahendid 

mandaadi lõppemise korral tagasi; 

Or. en 

 


