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Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. constată că creditele finale ale 

Parlamentului s-au ridicat în 2016 la 

1 838 613 983 EUR, respectiv 19,39 % din 

rubrica V din cadrul financiar multianual8 

(CFM) destinată cheltuielilor 

administrative pentru 2016 ale instituțiilor 

Uniunii în ansamblul lor, ceea ce reprezintă 

o creștere de 2,4 % față de bugetul pe 2015 

(1 794 929 112 EUR); 

5. constată că creditele finale ale 

Parlamentului s-au ridicat în 2016 la 

1 838 613 983 EUR, respectiv 19,39 % din 

rubrica V din cadrul financiar multianual8 

(CFM) destinată cheltuielilor 

administrative pentru 2016 ale instituțiilor 

Uniunii în ansamblul lor, ceea ce reprezintă 

o creștere de 2,4 % față de bugetul pe 2015 

(1 794 929 112 EUR); regretă că bugetul 

Parlamentului pentru 2016 nu a prevăzut 

credite mai reduse față de bugetul 

executat în anii anteriori și, prin urmare, 

constată cu nemulțumire că costurile 

politice continuă să crească în fiecare an; 

_________________ _________________ 

8 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 

1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 

2013 de stabilire a cadrului financiar 

multianual pentru perioada 2014-2020. 

8 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 

1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 

2013 de stabilire a cadrului financiar 

multianual pentru perioada 2014-2020. 
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Punctul 35 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

35. încurajează Secretarul General să 

negocieze cu Căile ferate belgiene ca 

acestea să asigure mai multe trenuri directe 

între gara Bruxelles-Luxemburg și 

aeroportul Zaventem în perioadele de vârf 

la sosire și plecare pentru deputați, ceea ce 

le va permite deputaților să reducă timpul 

de călătorie, precum și amprenta de 

carbon; solicită secretariatului să 

promoveze deplasările cu trenul pentru 

deputați; 

35. este de părere că serviciile de 

transport pentru deputați ar trebui 

utilizate numai pentru a ajunge la 

clădirile Parlamentului de la 

aeroport/gară sau invers și că în acest 

scop ar trebui prevăzute microbuze și 

autobuze, pentru a optimiza cheltuielile; 

subliniază, de asemenea, că deputații au 

opțiunea de a utiliza gratuit transportul 

feroviar în Belgia; încurajează Secretarul 

General să negocieze cu Căile ferate 

belgiene ca acestea să asigure mai multe 

trenuri directe între gara Bruxelles-

Luxemburg și aeroportul Zaventem în 

perioadele de vârf la sosire și plecare 

pentru deputați și solicită secretariatului 

să promoveze deplasările cu trenul pentru 

deputați, pentru a diminua amprenta de 

carbon a acestora; 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

38. reamintește că, potrivit Curții, 

costurile asociate dispersiei geografice a 

Parlamentului se ridică la 

114 milioane EUR pe an; ia act de 

constatarea din rezoluția sa din 20 

noiembrie 2013 referitoare la localizarea 

sediilor instituțiilor Uniunii, potrivit căreia 

78 % din misiunile personalului statutar al 

Parlamentului sunt rezultatul direct al 

dispersării geografie a serviciilor 

Parlamentului; reamintește că impactului 

asupra mediului provocat de această 

dispersare este evaluat la aproximativ 

11 000-19 000 de tone de emisii de CO2; 

invită Consiliul să găsească o soluție 

pentru această risipă a banilor 

contribuabililor; 

38. regretă că, potrivit Curții, costurile 

asociate dispersiei geografice a 

Parlamentului se ridică la 

114 milioane EUR pe an; ia act de 

constatarea din rezoluția sa din 20 

noiembrie 2013 referitoare la localizarea 

sediilor instituțiilor Uniunii, potrivit căreia 

78 % din misiunile personalului statutar al 

Parlamentului sunt rezultatul direct al 

dispersării geografie a serviciilor 

Parlamentului; reamintește că impactului 

asupra mediului provocat de această 

dispersare este evaluat la aproximativ 

11 000-19 000 de tone de emisii de CO2; 

constată cu regret că, în 2016, costul total 

al rambursării cheltuielilor de călătorie 

ale deputaților pentru sesiunile plenare de 

la Strasbourg s-a ridicat la 21 352 262 

EUR; invită Consiliul să găsească o soluție 

pentru ca Parlamentul European să aibă 

un sediu unic, în ideea de a nu risipi banii 

contribuabililor; 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

99. reamintește dificultățile persistente 

cu care se confruntă Fondul facultativ de 

pensii și solicită Biroului și Secretarului 

General să ia măsuri, cu scopul de a 

preveni intrarea prematură a acestuia în 

incapacitate de plată, evitând, în același 

timp, orice impact asupra bugetului 

Parlamentului; 

99. reamintește dificultățile persistente 

cu care se confruntă Fondul facultativ de 

pensii și solicită Biroului și Secretarului 

General să ia măsuri, cu scopul de a evita 

orice impact asupra bugetului 

Parlamentului; regretă discrepanța uriașă 

care există în prezent între privilegiile 

celor care lucrează în politică și 

sacrificiile enorme care i se pretind 

populației în domeniul pensiilor; astfel, 

solicită recalcularea pensiilor plătite din 

bugetul Uniunii foștilor deputați, care au 

acumulat acest drept înainte și după 

intrarea în vigoare a actualului Statut al 

deputaților; 

Or. en 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

131. își exprimă îngrijorarea cu privire la 

riscul prezentat pentru reputația 

Parlamentului de către aceste nereguli și 

este convins de nevoia de a se lua rapid 

măsuri eficace pentru a preveni și a 

elimina orice nereguli similare în viitor; 

consideră, totuși, că aceste nereguli 

vizează un număr limitat de partide și 

fundații politice; consideră că aceste 

nereguli nu ar trebui să trezească 

suspiciuni privind gestiunea financiară a 

altor partide și fundații politice; consideră 

că trebuie consolidate mecanismele de 

control intern ale Parlamentului; 

131. își exprimă îngrijorarea cu privire la 

riscul pe care îl reprezintă aceste nereguli 

pentru reputația Parlamentului; 

consideră că partidele politice și fundațiile 

europene ar trebui să se bazeze în 

totalitate pe resurse proprii și să nu mai 

depindă de bugetul Parlamentului; 

solicită, prin urmare, să nu se mai acorde 

deloc granturi și subvenții, pentru a 

elimina orice risc de utilizare abuzivă 

și/sau frauduloasă a banilor 

contribuabililor; 

Or. en 

 


