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Punkt 62 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

62. kiidab komisjoni poolt koostatud 

ametite eelarvestuse üldjoontes heaks; on 

seetõttu seisukohal, et nõukogu soovitud 

lisakärped seaksid ohtu ametite korrektse 

toimimise ega võimaldaks neil ülesandeid 

täita; märgib eriti suure ärritusega, et 

CEPOLi eelarves on tehtud kõigest 

10 000 euro suurune meelevaldne kärbe, 
ja palub nõukogul Euroopa Parlamendile 

üksikasjalikult selgitada, miks ta peab 

selliseid kärpeid vajalikuks ja mõistlikuks; 

62. peab kahetsusväärseks, et 

detsentraliseeritud asutustele eraldatud 

koguvahendeid on suurendatud, ning 

palub seetõttu ELi asutuste osatähtsuse 

täielikku läbivaatamist; tahab teada, kas 

nende ülesandeid ja eesmärke ei saaks 

paremini täita komisjoni olemasolevad 

peadirektoraadid või liikmesriigid, et 

vältida ülesannete ja kulude dubleerimist 

ning parandada läbipaistvust; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

72. kordab oma muret, et kuigi 

viimasel ajal on olukord paranenud, on 

maksete kasutamise määr olnud viimasel 

kolmel aastal, eriti alamrubriigis 1b, 

enneolematult madal; peab 

kahetsusväärseks, et viivituste tõttu ei saa 

liidu prioriteetide ja projektide täieliku 

potentsiaali kodanike huvides kiiresti 

rakendada; juhib tähelepanu sellele, et 

selle tulemusena on 2019. aasta eelarve 

projektis maksete ülemmäära all 

enneolematult suur 19,3 miljardi eurone 

varu; suurendab maksete assigneeringuid 

eelarveridadel, mille kulukohustuste 

assigneeringuid on muudetud; 

72. palub liidu eelarve kulukohustuste 

assigneeringuid enne mitte suurendada, 

kui tasumata maksetaotluste mahajäämus 
on täielikult stabiliseeritud; 

Or. en 
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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. peab kahetsusväärseks, et 2019. 

aasta eelarvestuse summa on seniolematult 

ja üüratult suur, pidades silmas, et 

parlamendiliikmete arv järgmisel 

ametiajal väheneb; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

95. taastab 2019. aasta eelarve projekti 

summad kõigil eelarveridadel, mida 

nõukogu kärpis; 

95. toonitab, et Euroopa välisteenistus 

on osutunud kasutuks ja kulukaks, ning 

palub seega kõikide seda teenistust 

puudutavate eelarveridade eraldiste 

täielikku kustutamist; 

Or. en 

 


