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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. kiidab heaks juhatuse ja 
eelarvekomisjoni lepitusmenetluse raames 
19. märtsil 2019. aastal saavutatud 
kokkuleppe määrata 2019. aasta eelarvega 
võrreldes kasvuks 2,68 %, mis teeb 
2020. aasta eelarvestuse kogumahuks 
2 050 430 000 eurot, vähendada juhatuse 
poolt 11. märtsil 2019. aastal heaks 
kiidetud esialgse eelarvestuse projekti 
kulude kogumahtu 18,1 miljoni euro 
võrra ja vähendada sellele vastavalt 
järgmiste eelarveridade kavandatud 
assigneeringuid:

3. lükkab tagasi juhatuse ja 
eelarvekomisjoni lepitusmenetluse raames 
19. märtsil 2019. aastal saavutatud 
kokkuleppe määrata 2019. aasta eelarvega 
võrreldes kasvuks 2,68 %, mis teeb 
2020. aasta eelarvestuse kogumahuks 
2 050 430 000 eurot; taunib asjaolu, et 
Euroopa Parlamendi eelarve on praeguse 
parlamendi koosseisu ametiaja jooksul 
aasta-aastalt aina suurenenud, ning 
nõuab seetõttu, et parlament seaks oma 
eelarvega seoses peamiseks eesmärgiks 
vähendada kulusid nii palju kui võimalik 
ja püüda saavutada märkimisväärset 
kokkuhoidu, et saata ELi kodanikele 
solidaarsussõnum;

1 0 0 4 – Tavalised reisikulud; 1 2 0 0 – 
Töötasu ja hüvitised; 1 4 0 2 – Muud 
teenistujad – Peasekretariaadi autojuhid; 
2 0 0 7 – Hoonete ehitus ja ruumide 
sisustamine; 2 0 2 2 – Hoonete 
korrashoid, hooldus, käitamine ja 
puhastus; 2 0 2 4 – Energiatarbimine; 2 1 
0 1 – Arvuti- ja 
telekommunikatsioonisüsteemid – 
Infrastruktuuriga seotud tavapärased 
tegevused; 2 1 2 – Mööbel; 2 1 4 – 
Tehniline varustus ja sisseseade; 3 0 0 – 
Töötajate lähetuskulud kolme töökoha 
vahel; 3 0 2 – Vastuvõtu- ja esinduskulud; 
3 0 4 0 – Mitmesugused sisekoosolekute 
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kulud; 3 0 4 2 – Koosolekud, kongressid, 
konverentsid ja delegatsioonid; 4 2 2 – 
Parlamendiliikmete assistentide kulud;

kannab assigneeringuid eelarveridadele 
järgmiselt: eelarvepunkti 1 6 5 0 – 
Meditsiiniteenistus – 140 000 eurot, 
artiklisse 3 2 0 – Eksperdiarvamuste 
hankimine – 160 000 eurot ja 
eelarvepunkti 3 2 1 1 – Euroopa 
teadusmeediakeskuse kulud – 400 000 
eurot; tunneb heameelt selle üle, et 
juhatus kiitis need muudatused 
25. märtsil 2019. aastal heaks;

Or. en
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25. on seisukohal, et võimaliku 
kokkuhoiu parlamendi eelarves saab 
saavutada üheainsa asukoha abil; tuletab 
meelde kontrollikoja 2014. aasta analüüsi, 
mille hinnangul on parlamendi mitmest 
asukohast tingitud kulude suurus aastas 
114 miljonit eurot; tuletab lisaks meelde, et 
78 % parlamendi koosseisuliste töötajate 
kõigist lähetustest on tingitud parlamendi 
mitmest asukohast ning sellest tulenev 
keskkonnamõju on 11 000 – 19 000 tonni 
CO2-heidet; nõuab seetõttu, et koostataks 
tegevuskava, mille alusel minna üle 
üheainsale asukohale;

25. on seisukohal, et võimaliku 
kokkuhoiu parlamendi eelarves saab 
saavutada üheainsa asukoha abil; tuletab 
meelde Euroopa Parlamendi 2013. aasta 
resolutsiooni1, milles hinnati parlamendi 
mitmest asukohast tingitud kulude 
suuruseks aastas 156 miljonit kuni 204 
miljonit eurot, ja peab seetõttu 
kahetsusväärseks asjaolu, et parlamendi 
koosseisu ühe ametiaja jooksul võivad 
parlamendi geograafilisest hajutatusest 
tingitud kulud ulatuda ühe miljardi 
euroni; tuletab lisaks meelde, et 78 % 
parlamendi koosseisuliste töötajate kõigist 
lähetustest on tingitud parlamendi mitmest 
asukohast ning sellest tulenev 
keskkonnamõju on 11 000 – 19 000 tonni 
CO2-heidet; nõuab seetõttu avaliku sektori 
raha edasise raiskamise ärahoidmise 
eesmärgil, et koostataks tegevuskava, mille 
alusel minna üle üheainsale asukohale; ei 
kiida heaks mitmeaastaseid 
kinnisvaraprojekte, mille eesmärk on 
laiendada parlamendiliikmete 
kontoriruume nii Strasbourgis kui ka 
Brüsselis; 

Or. en

1 (P7_TA(2013)0498)
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25 a. peab kahetsusväärseks, et viimase 
viie aasta jooksul (2014–2018 (k.a)) läks 
hoonete rentimine parlamendile maksma 
kokku üle 160 miljoni euro, ja nõuab 
seetõttu, et rendilepingud räägitaks uuesti 
läbi, et saavutada võimalikult suur 
kokkuhoid; 

Or. en
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36. tuletab meelde Euroopa 
Parlamendi liikmete põhimääruse 
artikli 27 lõikeid 1 ja 2, milles on 
sätestatud, et „Euroopa Parlamendi 
loodud vabatahtlik pensionifond kehtib 
pärast käesoleva põhimääruse jõustumist 
edasi nende parlamendiliikmete või 
endiste parlamendiliikmete jaoks, kes on 
kõnealuses fondis juba omandanud õigusi 
või ooteõigusi“, ning et „[o]mandatud 
õigused ja ooteõigused säilivad täies 
ulatuses“; palub peasekretäril ja 
juhatusel Euroopa Parlamendi liikmete 
põhimäärust täielikult järgida ning 
koostada kiiremas korras pensionifondi 
kohta selge kava, mille alusel tunnistab 
parlament oma liikmete vabatahtliku 
pensioniskeemiga seotud kohustusi ja 
võtab need üle; kordab oma nõudmist, et 
Euroopa Kontrollikoda kontrolliks 
parlamendiliikmete vabatahtlikku 
pensionifondi, ning palub uurida viise, 
kuidas tagada vabatahtliku pensionifondi 
jätkusuutlik rahastamine kooskõlas 
Euroopa Parlamendi liikmete 
põhimääruse sätetega, tagades samal ajal 
täieliku läbipaistvuse;

36. võtab teadmiseks, et 
parlamendiliikmete vabatahtliku 
pensionifondi vahendid võivad 
ammenduda, ning rõhutab, et tuleb leida 
lahendus, mis ei suurenda Euroopa 
maksumaksjate finantskoormust; kordab 
oma nõudmist, et Euroopa Kontrollikoda 
kontrolliks parlamendiliikmete 
vabatahtlikku pensionifondi; peab lisaks 
vajalikuks vaadata läbi 
otsus 2005/684/EÜ (millega võetakse 
vastu Euroopa Parlamendi liikmete 
põhimäärus) eesmärgiga muuta selle 
artiklit 14, et Euroopa Parlamendi 
liikmete pensioniõigused oleksid 
kooskõlas asjakohase liikmesriigi 
tavakodanikele ette nähtud 
sotsiaalkindlustussüsteemiga nii summa 
arvutamise kui ka nõutava vanuse ja 
pensioniõiguse saamiseks vajalike 
sissemaksete osas; nõuab peale selle, et 
arvutataks ümber pensionid, mida 
makstakse ELi eelarvest endistele 
parlamendiliikmetele, kes said selle õiguse 
enne kehtiva parlamendiliikmete 
põhimääruse jõustumist ja pärast seda; 

Or. en


