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13.4.2016 A8-0131/3 

Τροπολογία  3 

Indrek Tarand 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Καηάζηαζη πποβλέψεων ηων εζόδων και δαπανών ηος Εςπωπαϊκού Κοινοβοςλίος για ηο 

οικονομικό έηορ 2017 

2016/2019(BUD) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 29 

 

Πξόηαζε ςεθίζκαηνο Τξνπνινγία 

29. επηβεβαηώλεη ηε ζέζε ηνπ γηα ηελ 

απνδεκίσζε γεληθώλ εμόδσλ ηελ νπνία 

δηαηύπσζε ζηα ςεθίζκαηά ηνπ γηα ηνλ 

πξνϋπνινγηζκό ηεο 29εο Απξηιίνπ 2015 

θαη 28εο Οθησβξίνπ 2015· 

επαλαιακβάλεη ηελ έθθιεζε γηα 

κεγαιύηεξε δηαθάλεηα όζνλ αθνξά ηελ 

απνδεκίσζε γεληθώλ εμόδσλ γηα ηνπο 

βνπιεπηέο· θαιεί ην Πξνεδξείν λα 

πξνζπαζήζεη λα θαζνξίζεη 

αθξηβέζηεξνπο θαλόλεο όζνλ αθνξά ηε 

ινγνδνζία γηα ηηο δαπάλεο πνπ 

εγθξίλνληαη ζην πιαίζην απηώλ ησλ 

απνδεκηώζεσλ, ρσξίο ηελ πξόθιεζε 

πξόζζεηεο νηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο γηα 

ην Κνηλνβνύιην· 

29. επαλαιακβάλεη ηελ έθθιεζή ηνπ πξνο 

ην Πξνεδξείν λα θαζνξηζηνύλ 

αθξηβέζηεξνη θαλόλεο όζνλ αθνξά ηε 

ινγνδνζία γηα ηηο δαπάλεο πνπ 

εγθξίλνληαη ζην πιαίζην ηεο 

απνδεκίσζεο γεληθώλ εμόδσλ, ζην 

πιαίζην ησλ νπνίσλ ζα κπνξνύζαλ λα 

πεξηιακβάλνληαη απνδνηηθά από άπνςε 

θόζηνπο κέηξα, όπσο ε δεκνζίεπζε ησλ 

θαηαζηάζεσλ ησλ δαπαλώλ ησλ 

βνπιεπηώλ, όπσο απηή ήδε εθαξκόδεηαη 

από όιν θαη πεξηζζόηεξνπο βνπιεπηέο, 

καδί κε έλα απινπζηεπκέλν ζύζηεκα 

επηζηξνθήο ησλ αρξεζηκνπνίεησλ 

θνλδπιίσλ· επαλαιακβάλεη όηη γηα ηα 

κέηξα απηά δελ ζα πξέπεη λα απαηηείηαη 

πξόζζεην πξνζσπηθό ζηηο δηνηθεηηθέο 

ππεξεζίεο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ· 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/4 

Τροπολογία  4 

 Helga Trüpel  

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Καηάζηαζη πποβλέψεων ηων εζόδων και δαπανών ηος Εςπωπαϊκού Κοινοβοςλίος για ηο 

οικονομικό έηορ 2017 

2016/2019(BUD) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 49 α (νέα) 

 

Πξόηαζε ςεθίζκαηνο Τξνπνινγία 

 49α. ζεκεηώλεη όηη, ελώ ε ζηάζκεπζε 

είλαη δσξεάλ γηα ηνπο ππαιιήινπο ηνπ 

Κνηλνβνπιίνπ, ζηνπο ππαιιήινπο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ δεκόζηα κέζα κεηαθνξάο 

επηζηξέθεηαη κόλνλ ην ήκηζπ ηεο εηήζηαο 

ζπλδξνκήο· δεηεί από ηνλ Γεληθό 

Γξακκαηέα λα θαηαξηίζεη πξνβιέςεηο σο 

πξνο ηηο εηήζηεο έκκεζεο επηδνηήζεηο πνπ 

ρνξεγνύληαη ζε όζνπο ρξεζηκνπνηνύλ 

απηνθίλεην ζε ζύγθξηζε κε εθείλνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ άιια κέζα κεηαθνξάο, θαη 

λα ππνβάιεη πξνηάζεηο γηα ηελ 

επαλόξζσζε πηζαλήο άληζεο 

κεηαρείξηζεο ηεο ρξήζεο δηαθόξσλ 

ηξόπσλ κεηαθνξάο είηε κε επηβνιή ησλ 

θαηάιιεισλ εμόδσλ ζηάζκεπζεο είηε κε 

επηζηξνθή πςειόηεξνπ πνζό ηεο 

ζπλδξνκήο γηα άιια κέζα κεηαθνξάο· 

Or. en 

Αηηηνιόγεζε  

 Τν εηήζην θόζηνο κηαο ζέζεο ζηάζκεπζεο πνπ δηαηεξεί ε Επηηξνπή ππνινγίδεηαη ζε 1 300 EUR 

θαη’ έηνο, βι. «ζρέδην θηλεηηθόηεηαο γηα ην πξνζσπηθό ηεο Επηηξνπήο ζηηο Βξπμέιιεο 2006-

2009», ζειίδα 5, http://ec.europa.eu/oib/doc/mobility-plan_en.pdf). Η ηηκή ζηελ αγνξά 

ππνινγίδεηαη ζε 2 500 EUR. Όζνη επηιέγνπλ ηα δεκόζηα κέζα κεηαθνξάο ιακβάλνπλ 290 EUR  

Οη πνδειάηεο πνπ επηιέγνπλ λα ρξεζηκνπνηνύλ εζσηεξηθέο εγθαηαζηάζεηο ζηάζκεπζεο 

επηδνηνύληαη κε πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζην έλα δέθαην ηεο επηδόηεζεο πνπ ρνξεγείηαη ζηνπο 

νδεγνύο απηνθηλήησλ (ππνινγίδνληαο ηνλ ρώξν πνπ ρξεηάδεηαη θαλείο γηα ην πνδήιαην ζε 
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ζρέζε κε ηνλ ρώξν πνπ ρξεηάδεηαη γηα ην απηνθίλεην). Επίζεο νη ππάιιεινη ηνπ ΕΚ δηθαηνύληαη 

δύν «vignettes». 
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13.4.2016 A8-0131/5 

Τροπολογία  5 

Helga Trüpel 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Καηάζηαζη πποβλέψεων ηων εζόδων και δαπανών ηος Εςπωπαϊκού Κοινοβοςλίος για ηο 

οικονομικό έηορ 2017 

2016/2019(BUD) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 49 β (νέα) 

 

Πξόηαζε ςεθίζκαηνο Τξνπνινγία 

 49β. πηζηεύεη όηη, γεληθώο, δελ ζα πξέπεη 

λα επηζηξέθεηαη εηζηηήξην δηαθεθξηκέλεο 

ζέζεο γηα πηήζεηο εληόο ηεο Έλσζεο νύηε 

ζηνπο βνπιεπηέο νύηε ζην πξνζσπηθό· 

Or. en 

 

 


