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Punkt 6 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

6. rõhutab liidu poliitika ja programmide 

elluviimise seisukohalt hädavajalike 

detsentraliseeritud asutuste tähtsust; 

toonitab, et neile tuleb anda piisavalt 

rahalisi vahendeid ja töötajaid, et nad 

saaksid neile seadusandja poolt antud 

ülesandeid nõuetekohaselt täita; 

välja jäetud 

Or. en 
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Punkt 63 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

63. märgib kahetsusega, et sellest 

hoolimata on nõukogu vähendanud 

rubriigi 5 assigneeringuid 27,6 miljoni euro 

võrra, millest 16,7 miljonit eurot tuleb 

komisjoni halduseelarvest (mis on mõeldud 

ametnike ja ajutiste töötajatega seotud 

kuludeks) kindla vähendusmäära 

suurendamise tulemusena; 

63. märgib, et nõukogu on vähendanud 

rubriigi 5 assigneeringuid 27,6 miljoni euro 

võrra, millest 16,7 miljonit eurot tuleb 

komisjoni halduseelarvest (mis on mõeldud 

ametnike ja ajutiste töötajatega seotud 

kuludeks) kindla vähendusmäära 

suurendamise tulemusena; 

Or. en 
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Punkt 65 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

65. võtab lisaks teadmiseks nõukogu 

seisukohale lisatud avalduse, mille 

kohaselt on oluline „teostada hoolikat 

järelevalvet kõikide välistöötajate 

kategooriatega seotud assigneeringute 

üle, arvestades täiendavat suutlikkust, mis 

tuleneb tööaja pikendamisest”, ning 20,8 

miljoni euro suurused paralleelsed kärped 

eri poliitikavaldkondade toetuskuludes; 

on seisukohal, et lisaks selliste kärbete 

põhjustatavatele ohtudele, mida on juba 

nimetatud, ei ole need ka piisavalt 

põhjendatud; tuletab meelde, et 2. 

detsembri 2013. aasta 

institutsioonidevahelise kokkuleppe 

kohaselt peaks see väidetav täiendav 

suutlikkus olema juba neutraliseeritud 

nii, et töötajate arvu vähendatakse viie 

aasta jooksul 5%; märgib sellega seoses, 

et komisjon täidab oma kohustusi juba 

kuhjaga, sest vähendab kõikide 

kategooriate töötajate arvu olenemata 

sellest, kas nendega seotud kulusid 

rahastatakse rubriigist 5 või muudest 

rubriikidest; 

välja jäetud 

Or. en 
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Punkt 66 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

66. taastab seetõttu eelarveprojekti 

summad kõikidel haldus- ja toetuskulude 

eelarveridadel ning kõikidel rubriigi 5 

eelarveridadel, mida nõukogu vähendas; 

 

välja jäetud 

Or. en 
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Punkt 68 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

68. toetab üldiselt komisjoni hinnangut 

ametite eelarvevajaduste kohta; märgib, et 

komisjon on enamiku ametite esialgselt 

taotletud summasid juba märkimisväärselt 

vähendanud; 

68. võtab komisjoni hinnangu ametite 

eelarvevajaduste kohta üldiselt teadmiseks; 

märgib, et komisjon on enamiku ametite 

esialgselt taotletud summasid juba 

vähendanud; 

Or. en 
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Punkt 69 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

69. on seetõttu seisukohal, et nõukogu 

ettepanekus sisalduvad suuremad kärped 

seaksid ohtu ametite nõuetekohase 

toimimise ega võimaldaks neil täita 

seadusandja poolt määratud ülesandeid; 

välja jäetud 

Or. en 
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Punkt 70 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

70. ei saa siiski nõustuda komisjoni 

lähenemisviisiga töötajatele, mille kohaselt 

tuleb ametite ametikohtade loetelu 

vähendada 1% võrra (vastavalt kõikide 

institutsioonide ja asutuste suhtes 

kohaldatavale mitmeaastast 

finantsraamistikku käsitlevale poliitilisele 

kokkuleppele) ning lisaks panustada veel 

1% nn ümberpaigutamisreservi; 

70. võtab teadmiseks komisjoni 

lähenemisviisi töötajatele, mille kohaselt 

tuleb ametite ametikohtade loetelu 

vähendada 1% võrra (vastavalt kõikide 

institutsioonide ja asutuste suhtes 

kohaldatavale mitmeaastast 

finantsraamistikku käsitlevale poliitilisele 

kokkuleppele) ning lisaks panustada veel 

1% nn ümberpaigutamisreservi; 

Or. en 
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Punkt 71 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

71. rõhutab asjaolu, et töötajate arvu 

kokkulepitud vähendamine peab 

põhinema olemasoleval personalil ja 

kehtestatud ülesannetel 31. detsembri 

2012. aasta seisuga ning et 

olemasolevatele ametitele uute ülesannete 

andmise või uute ametite loomisega 

peavad kaasnema täiendavad ressursid; 

välja jäetud 

Or. en 
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Punkt 81 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

81. rõhutab, et kolm institutsiooni – 

komisjon, nõukogu ja parlament – 

peaksid vastastikusest austusest nõustuma 

eelarvepädevate institutsioonide 

eelarvestustega ilma täiendavaid 

muudatusettepanekuid esitamata; 

välja jäetud 

 

Or. en 
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Punkt 85 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

85. tuletab meelde, et parlamendi 

eelarvestuse kogusumma 2015. aastaks oli 

1 794 929 112 eurot, mis tähendab 2014. 

aastaga võrreldes üldist kasvu suurusjärgus 

2,24%; rõhutab siiski, et 0,67% sellest 

kasvust on seotud parlamendiliikme 

ametiaja lõppemisel makstava õiguslikult 

siduva üleminekutoetusega ning 0,4% 

kokkuleppega palkade ja pensionide 

kohandamise kohta 2011. ja 2012. aasta 

eest; rõhutab, et muude kulutuste tase 

tõusis seetõttu 2014. aastaga võrreldes 

ainult 1,18%; 

85. võtab kahetsusega teadmiseks, et 

parlamendi eelarvestuse kogusumma 2015. 

aastaks oli 1 794 929 112 eurot, mis 

tähendab 2014. aastaga võrreldes üldist 

kasvu suurusjärgus 2,24%; rõhutab, et 

ainult 0,67% sellest kasvust on seotud 

parlamendiliikme ametiaja lõppemisel 

makstava õiguslikult siduva 

üleminekutoetusega; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

91. suurendab Euroopa tasandi poliitiliste 

sihtasutuste rahastamiseks eraldatavaid 

assigneeringuid 3 miljoni euro võrra, et 

tagada, et poliitilised sihtasutused on 

võimelised täiel määral tegutsema, 

pidades silmas kogu fraktsioonide 

spektrit, ning intensiivistada nende 

uurimis- ja propageerimistegevust, et 

edastada ja esitada Euroopa 

integratsiooni edendavaid ideid; toonitab, 

et selline suurendamise otsus on eelarve 

seisukohast neutraalne, kuna vahendid 

eraldatakse ettenägematute kulude 

reservist; määrab seetõttu parlamendi 

2015. aasta eelarve üldmahuks 1 794 929 

112 eurot; toonitab, et see tähendab 0% 

suurust kasvu võrreldes eelarvestusega, 

mis võeti vastu 17. aprilli 2014. aasta 

täiskogu istungil; 

91. ei saa nõustuda sellega, et Euroopa 

tasandi poliitiliste sihtasutuste 

rahastamiseks eraldatavaid assigneeringuid 

suurendatakse 3 miljoni euro võrra; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

107. on kindlalt vastu komisjoni 

ettepanekule kärpida Regioonide Komitee 

poliitilise tegevusega seotud kulusid ja 

muid sellega või info- ja 

teavitustegevusega seotud kulusid; 

suurendab Regioonide Komitee uue 

mandaadi algusega seoses asjaomaste 

eelarveridade assigneeringuid; 

107. võtab teadmiseks komisjoni 

ettepaneku kärpida Regioonide Komitee 

poliitilise tegevusega seotud kulusid ja 

muid sellega või info- ja 

teavitustegevusega seotud kulusid;  

Or. en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


