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5. zauważa, że ostateczna kwota 

środków w budżecie Parlamentu na rok 

2016 wyniosła 1 838 613 983 EUR, tj. 

19,39 % środków w dziale V wieloletnich 

ram finansowych8 (WRF) przeznaczonych 

na wydatki administracyjne wszystkich 

instytucji unijnych w 2016 r., i w stosunku 

do budżetu w 2015 r. (1 794 929 112 EUR) 

kwota ta wzrosła o 2,4 %; 

5. zauważa, że ostateczna kwota 

środków w budżecie Parlamentu na rok 

2016 wyniosła 1 838 613 983 EUR, tj. 

19,39 % środków w dziale V wieloletnich 

ram finansowych8 (WRF) przeznaczonych 

na wydatki administracyjne wszystkich 

instytucji unijnych w 2016 r., i w stosunku 

do budżetu w 2015 r. (1 794 929 112 EUR) 

kwota ta wzrosła o 2,4 %; ubolewa, że w 

budżecie Parlamentu na 2016 r. nie 

przewidziano zmniejszenia środków w 

porównaniu z wykonaniem budżetu w 

poprzednich latach, w związku z czym 

zauważa z niezadowoleniem, że koszty 

polityczne są z roku na rok coraz wyższe; 

_________________ _________________ 

8 Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 

1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. 

określające wieloletnie ramy finansowe na 

lata 2014-2020. 

8 Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 

1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. 

określające wieloletnie ramy finansowe na 

lata 2014-2020. 
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35. zachęca sekretarza generalnego do 

prowadzenia negocjacji z kolejami 

belgijskimi w sprawie wprowadzenia 

większej liczby bezpośrednich połączeń 

kolejowych pomiędzy dworcem 

kolejowym Bruxelles-Luxembourg a 

portem lotniczym Zaventem w 

szczytowych godzinach przyjazdów i 

odjazdów posłów, aby jednocześnie 

skrócić czas podróży posłów i zmniejszyć 

ich ślad węglowy; wzywa sekretariat do 

propagowania wśród posłów podróży 

pociągami; 

35. uważa, że usługi transportowe dla 

posłów powinny być wykorzystywane 

wyłącznie do przejazdów między 

siedzibami Parlamentu a lotniskiem lub 

dworcem oraz że w celu optymalizacji 

kosztów należy przewidzieć w tym zakresie 

korzystanie z minivanów i minibusów; 

przypomina ponadto, że posłowie mają 

możliwość swobodnego korzystania z 

transportu kolejowego w Belgii; zachęca 

sekretarza generalnego do prowadzenia 

negocjacji z kolejami belgijskimi w 

sprawie wprowadzenia większej liczby 

bezpośrednich połączeń kolejowych 

pomiędzy dworcem kolejowym Bruxelles-

Luxembourg a portem lotniczym Zaventem 

w szczytowych godzinach przyjazdów i 

odjazdów posłów i wzywa sekretariat do 

propagowania wśród posłów podróży 

pociągami w celu zmniejszenia również 

śladu węglowego posłów; 
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38. przyjmuje do wiadomości, że 

według Trybunału koszty geograficznego 

rozproszenia działalności Parlamentu 

sięgają 114 mln EUR rocznie; przyjmuje 

do wiadomości ustalenie zawarte w swojej 

rezolucji z dnia 20 listopada 2013 r. w 

sprawie lokalizacji siedzib instytucji Unii 

Europejskiej, według którego 78 % 

wszystkich delegacji personelu Parlamentu 

podlegającego regulaminowi 

pracowniczemu wynika bezpośrednio z 

faktu, że służby Parlamentu są rozproszone 

pod względem geograficznym; 

przypomina, że skutki środowiskowe tego 

rozproszenia szacuje się na od 11 000 do 

19 000 ton emisji CO2; wzywa Radę do 

znalezienia rozwiązania wobec takiego 

marnotrawienia pieniędzy podatników; 

38. ubolewa, że według Trybunału 

koszty geograficznego rozproszenia 

działalności Parlamentu sięgają 114 mln 

EUR rocznie; przyjmuje do wiadomości 

ustalenie zawarte w swojej rezolucji z dnia 

20 listopada 2013 r. w sprawie lokalizacji 

siedzib instytucji Unii Europejskiej, 

według którego 78 % wszystkich delegacji 

personelu Parlamentu podlegającego 

regulaminowi pracowniczemu wynika 

bezpośrednio z faktu, że służby Parlamentu 

są rozproszone pod względem 

geograficznym; przypomina, że skutki 

środowiskowe tego rozproszenia szacuje 

się na od 11 000 do 19 000 ton emisji CO2; 

zauważa z ubolewaniem, że w 2016 r. 

całkowita kwota zwrotów za same koszty 

podróży posłów do PE na sesje plenarne w 

Strasburgu wyniosła ogółem 21 352 262 

EUR; wzywa Radę do znalezienia 

rozwiązania na rzecz jednej siedziby 

Parlamentu Europejskiego, tak aby nie 

marnotrawić pieniędzy podatników; 
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99. przypomina o nierozwiązanych 

problemach dotyczących dobrowolnego 

funduszu emerytalnego oraz wzywa 

Prezydium i sekretarza generalnego do 

podjęcia działań w celu wyeliminowania 

ryzyka przedwczesnej niewypłacalności 

funduszu, unikając przy tym 
jakiegokolwiek wpływu na budżet 

Parlamentu Europejskiego; 

99. przypomina o nierozwiązanych 

problemach dotyczących dobrowolnego 

funduszu emerytalnego oraz wzywa 

Prezydium i sekretarza generalnego do 

podjęcia działań w celu uniknięcia 

jakiegokolwiek wpływu na budżet 

Parlamentu Europejskiego; ubolewa nad 

istniejącą obecnie ogromną luką między 

przywilejami polityków a ogromnym 

poświęceniem wymaganym od 

społeczeństwa w sektorze emerytalnym; 

wzywa zatem do ponownego obliczenia 

świadczeń wypłacanych z budżetu Unii 

byłym posłom, którzy uzyskali takie prawa 

przed wejściem i po wejściu w życie 

aktualnego statutu posła; 
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131. wyraża zaniepokojenie z powodu 

zagrożenia, jakie stanowią tego rodzaju 

nieprawidłowości dla reputacji Parlamentu, 

i jest przekonany o konieczności podjęcia 

szybkich i skutecznych działań w celu 

zaradzenia oraz zapobieżenia podobnym 

nieprawidłowościom w przyszłości; uważa 

jednak, że nieprawidłowości te miały 

miejsce jedynie w odniesieniu do niedużej 

liczby partii politycznych i fundacji; jest 

zdania, że nieprawidłowości te nie 
powinny prowadzić do kwestionowania 

sposobu zarządzania finansami przez 

pozostałe partie polityczne i fundacje; 

uważa, że mechanizmy kontroli 

wewnętrznej w Parlamencie powinny 

zostać wzmocnione; 

131. wyraża zaniepokojenie z powodu 

zagrożenia, jakie tego rodzaju 

nieprawidłowości stanowią dla reputacji 

Parlamentu; uważa, że europejskie partie 

polityczne i fundacje powinny całkowicie 

polegać na zasobach własnych i 

zlikwidować swoją zależność od budżetu 

Parlamentu; w związku z tym wzywa do 

całkowitego zniesienia wkładów i dotacji, 

tak aby wyeliminować wszelkie ryzyko 

niewłaściwego lub nieuczciwego 

korzystania z pieniędzy podatników; 

Or. en 

 


