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13.4.2016 A8-0131/3 

Amendamentul  3 

Indrek Tarand 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul 

financiar 2017 

2016/2019(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 29 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

29. confirmă poziția sa privind 

indemnizația pentru cheltuieli generale 

adoptată în rezoluțiile sale bugetare din 

29 aprilie 2015 și 28 octombrie 2015; 

reiterează apelul privind asigurarea unei 

transparențe sporite în ceea ce privește 

indemnizația pentru cheltuieli generale a 

deputaților; invită Biroul Parlamentului 

să lucreze la definirea unor norme mai 

precise privind responsabilitatea pentru 

cheltuielile autorizate în cadrul acestei 

indemnizații, fără a cauza Parlamentului 

costuri suplimentare; 

29. își reiterează apelul adresat Biroului 

să definească norme mai precise privind 

responsabilitatea pentru cheltuielile 

autorizate în legătură cu indemnizația 

pentru cheltuieli generale, care ar putea 

include măsuri eficiente din punctul de 

vedere al costurilor, cum ar fi publicarea 

de către deputați a situației cheltuielilor 

proprii, așa cum procedează deja un 

număr tot mai mare de deputați, și care ar 

putea fi însoțită de un sistem simplificat 

de rambursare a fondurilor neutilizate; 

reiterează că astfel de măsuri nu ar trebui 

să ducă la angajarea de personal 

suplimentar în administrația 

Parlamentului; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/4 

Amendamentul  4 

Helga Trüpel  

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul 

financiar 2017 

2016/2019(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 49 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 49a. constată că, deși parcarea este 

gratuită pentru angajații Parlamentului, 

angajaților care utilizează transportul 

public li se rambursează doar jumătate 

din abonamentul anual; solicită 

Secretarului General să elaboreze o 

estimare privind subvențiile anuale 

implicite acordate utilizatorilor de 

autoturisme în raport cu persoanele care 

utilizează alte mijloace de transport și să 

prezinte propuneri pentru a remedia 

eventuala inegalitate de tratament 

existentă în cazul utilizării diferitelor 

moduri de transport, fie prin aplicarea 

unor taxe de parcare adecvate, fie prin 

rambursarea într-o măsură mai mare a 

costurilor legate de abonamentele pentru 

alte mijloace de transport; 

Or. en 

Justificare 

 Costul anual al menținerii unui spațiu de parcare de către Comisie este estimat la 1 300 

EUR/an, a se vedea „Mobility plan for Commission Staff in Brussels 2006-2009” (Planul 

pentru mobilitatea personalului Comisiei din Bruxelles 2006-2009), pagina 5, 

http://ec.europa.eu/oib/doc/mobility-plan_en.pdf, prețul pieței fiind estimat la 2 500 EUR. Cei 

care optează pentru transportul public au dreptul la 290 EUR. Bicicliștii care aleg să 

utilizeze spațiile de parcare interioare beneficiază de o subvenție estimată de 1/10 față de cea 

pentru autoturisme (calculând spațiul necesar pentru parcarea unei biciclete, spre deosebire 
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de parcarea unui autoturism); de asemenea, angajații PE au dreptul la două viniete. 
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13.4.2016 A8-0131/5 

Amendamentul  5 

Helga Trüpel 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul 

financiar 2017 

2016/2019(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 49 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 49b. consideră că, în general, deputaților 

și personalului nu ar trebui să li se 

ramburseze costurile zborurilor la clasa 

business pe teritoriul Uniunii; 

Or. en 

 

 


