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Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve – kõik jaod 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 59 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

59. on seisukohal, et nõukogu tehtud 

kärbetes ei ole arvestatud tegelike 

vajadustega, ja taastab seetõttu kõik 

komisjoni halduskulud, sh rubriikide 1–4 

haldus- ja teadustegevuse toetuskulud, 

eelarveprojektis esitatud summas; 

59. peab kahetsusväärseks 

halduskulusid käsitleva rubriigi 5 

suurendamist; rõhutab, et suur osa sellest 

suurendamisest tuleneb vajadusest 

eraldada ELi ametnike pensionideks 

rohkem assigneeringuid; märgib, et 

pensionäride arv suureneb lähiaastatel 

tõenäoliselt veelgi, ja palub seetõttu 

vaadata läbi ELi pensionide ja hüvitiste 

süsteemi eelised ja soodustused; nõuab 

uut ja õiglasemat lähenemisviisi 

halduskulude suhtes, alustades ELi 

töötajatele makstavate kõrgeimate palkade 

ja pensionide vähendamisest; 

Or. en 
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Punkt 62 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

62. kiidab komisjoni eelarvestuse 

ametite eelarvevajaduste kohta üldjoontes 

heaks; on seetõttu seisukohal, et nõukogu 

ettepanekus sisalduvad lisakärped seaksid 

ohtu ametite nõuetekohase toimimise ega 

võimaldaks neil täita neile antud 

ülesandeid; on seisukohal, et uusi 

ametikohti, mille ta oma seisukohas vastu 

võttis, on vaja uutest 

poliitikasuundumustest ja uutest 

õigusaktidest tingitud lisaülesannete 

täitmiseks; kordab, et kavatseb ametite 

korrektseks toimimiseks vahendid 

säilitada või neid vajaduse korral 

suurendada; 

62. palub vaadata põhjalikult läbi 

Euroopa ametite rolli, tõstatades 

küsimuse, kas nende ülesandeid ja 

eesmärke ei saaks paremini täita 

olemasolevad komisjoni peadirektoraadid 

või liikmesriigid, et vältida ülesannete ja 

kulude dubleerimist ning parandada ka 

läbipaistvust; 

Or. en 
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Punkt 75 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

75.  rõhutab, et maksed tuleb kõigil 

nõukogu poolt kärbitud eelarveridadel 

taastada eelarveprojektis esitatud 

summas, ja suurendab maksete 

assigneeringuid sihipäraselt peamiselt 

neil eelarveridadel, mille kulukohustuste 

assigneeringuid on muudetud; 

75. palub mitte suurendada Euroopa 

Liidu eelarve kulukohustuste 

assigneeringuid enne, kui on täielikult 

stabiliseeritud tasumata maksetaotluste 

mahajäämus; 

Or. en 
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Punkt 82 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

82. peab kiiduväärseks arvamuste 

vahetust, mis 11. juulil 2017. aastal 

toimus eelarvekomisjoni, peasekretäri ja 

Euroopa Parlamendi kinnisvarapoliitika 

eest vastutavate asepresidentide vahel 

parlamendi kinnisvarapoliitika üle; on 

seisukohal, et arvamuste vahetus peaks 

olema pidev, eriti kui arvestada 

arutelusid, mida juhatus hakkab pidama 

Paul-Henri Spaaki hoone renoveerimise 

teemal; 

82. mõistab hukka läbipaistvuse ja 

tõhususe puudumise ELi 

kinnisvarapoliitikas; on vastu avaliku 

sektori raha edasisele raiskamisele ja 

nõuab ELi kulutuste tegemisel ELi 

kodanike jaoks täieliku läbipaistvuse 

tagamist; 

Or. en 
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Punkt 95 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

95. taastab assigneeringud kõigil 

nõukogu kärbitud eelarveridadel; 

95. rõhutab, et Euroopa välisteenistus 

on osutunud kasutuks ja kulukaks; on 

veendunud, et välispoliitika peaks olema 

liikmesriikide ainupädevuses, ja palub 

seetõttu kustutada täielikult kõik 

kõnealust teenistust puudutavad 

eelarveread; 

Or. en 

 

 


