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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

29. kinnitab eelarvet käsitlevates 29. 

aprilli 2015. aasta ja 28. oktoobri 2015. 

aasta resolutsioonides väljendatud 

seisukohta üldkulude hüvitise suhtes; 

kordab üleskutset suuremale 

läbipaistvusele parlamendiliikmete 

üldkulude hüvitise osas; palub juhatusel 

tegeleda nimetatud hüvitise raames 

lubatud kulude aruandluse täpsemate 

eeskirjade väljatöötamisega, nii et see ei 

tekitaks parlamendile lisakulusid; 

29. kutsub juhatust veel kord üles 

koostama üldkulude hüvitisest rahastada 

lubatud kuludest aru andmise kohta 

täpsemad eeskirjad, mis võiksid sisaldada 

kulutõhusaid meetmeid, nt 

parlamendiliikmed võiksid ise avaldada 

oma kuluandmeid, mida järjest rohkem 

parlamendiliikmeid juba teeb, koos 

lihtsustatud süsteemiga kasutamata 

jäänud rahaliste vahendite 

tagasimaksmiseks; kordab veel kord, et 

sellised meetmed ei tohiks eeldada uute 

töötajate töölevõtmist parlamendi 

administratsiooni; 

Or. en 
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 49 a. märgib, et parkimine on parlamendi 

töötajatele tasuta, ühistransporti 

kasutavatele töötajatele hüvitatakse aga 

vaid pool ühistranspordi kasutamise 

aastatasust; palub peasekretäril koostada 

hinnang autokasutajatele antava kaudse 

toetuse kohta aastas muude 

transpordivahendite kasutajatega 

võrreldes ning esitada ettepanekud 

võimaliku ebavõrdse kohtlemise 

heastamiseks eri transpordivahendite 

kasutamisel kas sobilike parkimistasude 

kehtestamise või muude 

transpordivahendite kasutamise tasude 

suurema hüvitamise abil; 

Or. en 

Selgitus 

Komisjoni hallatud parkimiskoha aastakulu on hinnanguliselt 1300 eurot, vt „Mobility plan 

for Commission Staff in Brussels 2006-2009“, lk 5. http://ec.europa.eu/oib/doc/mobility-

plan_en.pdf. Turuhind on hinnanguliselt 2500 eurot. Ühistranspordi kasutajatele hüvitatakse 

290 eurot. Parkimismaja kasutav jalgrattur saab hinnanguliselt kasu 1/10 autojuhtide 

toetusest (arvestades jalgratta parkimiseks vajalikku ruumi autoga võrreldes). EP töötajatel 

on samuti õigus kahele vignette'ile. 
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 49 b. on arvamusel, et üldreeglina ei 

tohiks parlamendiliikmetele ja personalile 

hüvitada ELi siseseid äriklassi 

lennupileteid; 

Or. en 

 

 


