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Έκθεση A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Καηάζηαζε πξνβιέςεσλ ησλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ γηα ην 

νηθνλνκηθφ έηνο 2017 

2016/2019(BUD) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 31 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

31. δεηεί απφ ην Πξνεδξείν λα ππνβάιεη 

καθξνπξφζεζκε ζηξαηεγηθή γηα ηα θηίξηα 

ηνπ Κνηλνβνπιίνπ· επαλαιακβάλεη φηη ν 

ρεηξηζκφο ησλ καθξνπξφζεζκσλ 

επελδχζεσλ, φπσο ηα έξγα θαηαζθεπήο 

θηηξίσλ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ, πξέπεη λα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ζχλεζε θαη δηαθάλεηα· 

απαηηεί απζηεξφηεηα ζηε δηαρείξηζε ηνπ 

θφζηνπο, ζηνλ ζρεδηαζκφ ησλ έξγσλ θαη 

ζηελ επνπηεία ηνπο· απεπζχλεη εθ λένπ 

έθθιεζε γηα δηαθαλή δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο πνιηηηθήο 

θηηξίσλ κε βάζε έγθαηξε ελεκέξσζε, 

ιακβαλνκέλνπ δεφλησο ππφςε ηνπ άξζξνπ 

203 ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ· 

πηζηεχεη φηη ε έθζεζε ζρεηηθά κε ηνπο 

ιόγνπο ηεο θαζπζηέξεζεο θαη ην 

πςειόηεξν θόζηνο ηνπ Σπηηηνχ ηεο 

Επξσπατθήο Ιζηνξίαο ζα πξέπεη λα ιεθζεί 

ππόςε θαηά ηελ θαηάξηηζε ηεο 

καθξνπξόζεζκεο θηηξηαθήο ζηξαηεγηθήο· 

31. δεηεί απφ ην Πξνεδξείν λα ππνβάιεη 

καθξνπξφζεζκε ζηξαηεγηθή γηα ηα θηίξηα 

ηνπ Κνηλνβνπιίνπ· επαλαιακβάλεη φηη ν 

ρεηξηζκφο ησλ καθξνπξφζεζκσλ 

επελδχζεσλ, φπσο ηα έξγα θαηαζθεπήο 

θηηξίσλ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ, πξέπεη λα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ζχλεζε θαη δηαθάλεηα· 

απαηηεί απζηεξφηεηα ζηε δηαρείξηζε ηνπ 

θφζηνπο, ζηνλ ζρεδηαζκφ ησλ έξγσλ θαη 

ζηελ επνπηεία ηνπο· απεπζχλεη εθ λένπ 

έθθιεζε γηα δηαθαλή δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο πνιηηηθήο 

θηηξίσλ κε βάζε έγθαηξε ελεκέξσζε, 

ιακβαλνκέλνπ δεφλησο ππφςε ηνπ άξζξνπ 

203 ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ· 

πηζηεχεη φηη ην έξγν ηνπ Σπηηηνχ ηεο 

Επξσπατθήο Ιζηνξίαο ζα πξέπεη λα 

εγθαηαιεηθζεί· 
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Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

46. έρεη επηθπιάμεηο ζρεηηθά κε ηελ 

πξφηαζε γηα εζσηεξίθεπζε ηεο ππεξεζίαο 

νδεγψλ, κε ζηφρν ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ 

εμσηεξηθνχ παξφρνπ ππεξεζηψλ κε 

ζπκβαζηνχρνπο ππαιιήινπο ηνπ 

Κνηλνβνπιίνπ, κέηξν ην νπνίν 

ζπλεπάγεηαη άκεζεο πξφζζεηεο δαπάλεο 

χςνπο πεξίπνπ 3,7 εθαηνκκπξίσλ EUR· 

ζεσξεί φηη ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί 

ελαιιαθηηθή επηινγή ε ζύλαςε κηαο θαιά 

νξγαλσκέλεο εμσηεξηθήο ζύκβαζεο, 

ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο θαλόλεο γηα 

ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο, ζηελ νπνία ν 

εμσηεξηθόο πάξνρνο ππεξεζηώλ ζα έρεη 

ζαθή ππνρξέσζε λα δηελεξγεί ειέγρνπο 

αζθαιείαο θαη ηζηνξηθνύ θαζώο θαη λα 

εμαζθαιίδεη αμηνπξεπείο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο θαη ακνηβέο· ζα εμέηαδε ην 

ελδερόκελν ηεο εζσηεξίθεπζεο κόλνλ εάλ 

ην θόζηνο ηεο δελ ππεξβαίλεη ην θόζηνο 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ηζρύνλ ζύζηεκα, θαη 

εάλ παξέρεη αμηνπξεπείο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο θαη ακνηβή γηα ηνπο νδεγνύο, 

θαιύηεξε ηζνξξνπία ησλ θύισλ θαη 

ρξήζε πην νηθνινγηθώλ απηνθηλήησλ· 
δεηεί λα δνζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

ζηελ Επηηξνπή Πξνυπνινγηζκψλ πξηλ 

ιεθζεί νηαδήπνηε απφθαζε· 

46. απνξξίπηεη ηελ πξφηαζε γηα 

εζσηεξίθεπζε ηεο ππεξεζίαο νδεγψλ, κε 

ζηφρν ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ εμσηεξηθνχ 

παξφρνπ ππεξεζηψλ κε ζπκβαζηνχρνπο 

ππαιιήινπο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ, κέηξν ην 

νπνίν ζα ζπλεπαγόηαλ άκεζεο πξφζζεηεο 

δαπάλεο χςνπο πεξίπνπ 3,7 εθαηνκκπξίσλ 

EUR· ζεσξεί φηη, ιακβάλνληαο ππόςε ηελ 

έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο λέαο απεπζείαο 

ζηδεξνδξνκηθήο ζύλδεζεο κεηαμύ 

αεξνδξνκίνπ Βξπμειιώλ θαη ζηαζκνύ 

Bruxelles-Luxembourg, ε ππεξεζία 

νδεγώλ ράλεη ηε ρξεζηκόηεηά ηεο θαη όηη, 

σο εθ ηνύηνπ, ε θαηάξγεζή ηεο, 

ηνπιάρηζηνλ ζηηο Βξπμέιιεο, ζα πξέπεη λα 

ζεσξείηαη σο πξνηηκεηέα ελαιιαθηηθή 

επηινγή· δεηεί λα δνζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο ζηελ Επηηξνπή 

Πξνυπνινγηζκψλ πξηλ ιεθζεί νηαδήπνηε 

απφθαζε· 
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