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ET

ETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

– võttes arvesse korduvaid kolme neljandikulise poolhäälteenamusega hääletusi parlamendi 
kolme töökoha lõpetamise üle, näiteks 23. oktoobri 2012. aasta resolutsioon, mis käsitleb
nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarve projekti kohta – kõik jaod,1 6. 
veebruari 2013. aasta resolutsiooni 2014. aasta eelarvemenetluse suuniste kohta – muud 
jaod peale komisjoni,2 ja oma 10. mai 2012. aasta otsust Euroopa Liidu 2010. aasta 
üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, I jagu – Euroopa Parlament3,

A. arvestades, et parlamendi hinnangute kohaselt on 2014. aasta üldeelarve kokku 1 808 144 
206 eurot, millest mitme asukohaga otseselt seotud kulud moodustavad hinnanguliselt 180 
000 000 eurot;

B. arvestades, et 2011. aastal kulus ametnikel ja muudel teenistujatel 69 562 päeva ja 
parlamendiliikmete akrediteeritud assistentidel 31 316 päeva igal kuul neljapäevasele 
osaistungjärgule reisimisele, mille kulud küündisid ametnike ja muude teenistujate puhul 
16 652 490 euroni ja parlamendiliikmete akrediteeritud assistentide puhul 5 944 724 
euroni;

C. arvestades, et need arvud ei kajasta fraktsioonide töötajate reisikulusid (mida hinnatakse 
vähemalt 5 miljonile eurole) või teiste ELi institutsioonide osaistungjärkudel osalevate 
töötajate reisikulusid, samuti ei võta need arvesse muid mitme asukohaga seotud kulusid, 
nagu tööaja kadu, ületunnitasud, töötajatele tekitatav lisakulu, näiteks seoses 
lapsehoidjatega, ning samuti võimalikke erinevusi parlamendiliikmete reisikuludes (mis 
küündisid 2012. aastal 72 103 309 euroni), mis tulenevad mõlemasse töökohta jõudmiseks 
kasutatavate transpordivahendite ja -teede erinevusest;

1. palub administratsioonil analüüsida kokkuhoidu, mida oleks võimalik saavutada, kui 
parlamendil oleks ainult üks töökoht; nõuab tõhusamate kokkuhoiuvõimaluste 
määratlemise eesmärgil, et need ei hõlmaks mitte ainult struktuurilisi kulusid (hooned, 
hooldus, turvalisus, kindlustus, energia, keskkonnamõju, reisimine, logistika, restoranid 
jne), vaid ka täiendavaid kulusid;

2. nõustub, et parlament oleks tulemuslikum ja kulutõhusam, kui tal oleks üks asukoht; teeb 
seetõttu ettepaneku muuta ELi lepingu artiklit 48.

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0359.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0048.
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0155.


