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11.4.2018 A8-0105/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Marco Valli, Laura Agea 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

2017/2137(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. konštatuje, že konečné rozpočtové 

prostriedky Parlamentu na rok 2016 boli na 

úrovni 1 838 613 983 EUR alebo 19,39 % 

okruhu V viacročného finančného rámca8 

(VFR) vyčleneného na administratívne 

výdavky inštitúcií Únie ako celku na rok 

2016, čo v porovnaní s rozpočtom na rok 

2015 (1 794 929 112 EUR) predstavuje 

zvýšenie o 2,4 %; 

5. konštatuje, že konečné rozpočtové 

prostriedky Parlamentu na rok 2016 boli na 

úrovni 1 838 613 983 EUR alebo 19,39 % 

okruhu V viacročného finančného rámca8 

(VFR) vyčleneného na administratívne 

výdavky inštitúcií Únie ako celku na rok 

2016, čo v porovnaní s rozpočtom na rok 

2015 (1 794 929 112 EUR) predstavuje 

zvýšenie o 2,4 %; vyjadruje poľutovanie 

nad tým, že v rozpočte Parlamentu na rok 

2016 neboli stanovené nižšie rozpočtové 

prostriedky v porovnaní s plnením 

rozpočtu v predchádzajúcich rokoch, a 

preto s nespokojnosťou konštatuje, že 

politické náklady sa každým rokom stále 

zvyšujú; 

_________________ _________________ 

8 Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 

1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa 

ustanovuje viacročný finančný rámec na 

roky 2014 – 2020. 

8 Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 

1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa 

ustanovuje viacročný finančný rámec na 

roky 2014 – 2020. 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Marco Valli, Laura Agea 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

2017/2137(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 35 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

35. nabáda generálneho tajomníka na 

rokovania s belgickými železnicami o 

rozšírení ponuky priameho železničného 

spojenia medzi stanicou Brusel-Luxemburg 

a letiskom Zaventem v čase špičiek z 

hľadiska príchodu a odchodu poslancov s 

cieľom ušetriť čas ich cestovania a znížiť 

ich uhlíkovú stopu; žiada sekretariát o 

podporu cestovania vlakom u poslancov; 

35. domnieva, že prepravné služby 

poslancom by sa mali využívať výlučne na 

to, aby sa poslanci dostali do budov 

Parlamentu z letiska/stanice a späť a že 

by na tento účel mali byť poskytované 

minivany a mikrobusy v záujme 

optimalizácie výdavkov; okrem toho 

poukazuje na to, že poslanci majú 

možnosť využívať železničnú dopravu v 

Belgicku bezplatne; nabáda generálneho 

tajomníka na rokovania s belgickými 

železnicami o rozšírení ponuky priameho 

železničného spojenia medzi stanicou 

Brusel-Luxemburg a letiskom Zaventem v 

čase špičiek z hľadiska príchodu a odchodu 

poslancov a žiada sekretariát o podporu 

cestovania vlakom u poslancov, a to aj s 

cieľom znížiť ich uhlíkovú stopu; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Marco Valli, Laura Agea 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

2017/2137(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 38 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

38. berie na vedomie, že podľa Dvora 

audítorov dosahujú náklady na geografickú 

rozptýlenosť Európskeho parlamentu 114 

miliónov EUR ročne; berie na vedomie 

zistenie z uznesenia z 20. novembra 2013 o 

umiestnení sídel inštitúcií Únie, že 78 % 

všetkých služobných ciest štatutárnych 

zamestnancov Parlamentu je priamym 

dôsledkom toho, že jeho útvary sú 

geograficky rozptýlené; pripomína, že 

vplyv tohto rozptýlenia na životné 

prostredie predstavuje odhadom 11 000 až 

19 000 ton emisií CO2; vyzýva Radu, aby 

našla riešenie tohto plytvania 

prostriedkami daňovníkov; 

38. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

podľa Dvora audítorov dosahujú náklady 

na geografickú rozptýlenosť Európskeho 

parlamentu 114 miliónov EUR ročne; berie 

na vedomie zistenie z uznesenia z 

20. novembra 2013 o umiestnení sídel 

inštitúcií Únie, že 78 % všetkých 

služobných ciest štatutárnych 

zamestnancov Parlamentu je priamym 

dôsledkom toho, že jeho útvary sú 

geograficky rozptýlené; pripomína, že 

vplyv tohto rozptýlenia na životné 

prostredie predstavuje odhadom 11 000 až 

19 000 ton emisií CO2; s poľutovaním 

konštatuje, že v roku 2016 celkové 

náklady na náhradu výlučne  cestovných 

výdavkov poslancov na plenárnych 

schôdzach v Štrasburgu predstavovali až 

21 352 262 EUR; vyzýva Radu, aby našla 

riešenie na jediné sídlo Európskeho 

parlamentu s cieľom zabrániť plytvaniu 

peniazmi daňovníkov; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Marco Valli, Laura Agea 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

2017/2137(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 99 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

99. opäť poukazuje na pretrvávajúce 

problémy v súvislosti s dobrovoľným 

dôchodkovým fondom a žiada 

Predsedníctvo a generálneho tajomníka, 

aby prijali opatrenia na predídenie 

predčasnej platobnej neschopnosti, 

pričom však treba zabrániť akémukoľvek 

vplyvu na rozpočet Parlamentu; 

99. opäť poukazuje na pretrvávajúce 

problémy v súvislosti s dobrovoľným 

dôchodkovým fondom a žiada 

Predsedníctvo a generálneho tajomníka, 

aby prijali opatrenia na zamedzenie  

akémukoľvek vplyvu na rozpočet 

Parlamentu; vyjadruje poľutovanie nad 

tým, že v oblasti dôchodkov v súčasnosti 

existuje priepastný rozdiel medzi 

privilégiami osôb, ktoré pracujú v politike, 

a obrovskými obeťami, ktoré sa požadujú 

od širokej verejnosti; žiada preto, aby sa 

prepočítali dôchodky vyplácané z rozpočtu 

EÚ v prípade bývalých poslancov, ktorým 

nárok na dôchodok vznikol pred 

nadobudnutím účinnosti súčasného 

štatútu a po ňom; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Marco Valli, Laura Agea 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

2017/2137(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 131 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

131. vyjadruje znepokojenie nad rizikom 

poškodenia dobrej povesti Európskeho 

parlamentu, ktoré vzniká takýmito 

nezrovnalosťami, a je presvedčený, že je 

potrebné prijať rýchle a účinné opatrenia 

na predchádzanie akýmkoľvek podobným 

nezrovnalostiam v budúcnosti a na ich 

riešenie; domnieva sa však, že tieto 

nezrovnalosti sa týkajú len malého počtu 

politických strán a nadácií; zastáva názor, 

že na základe týchto nezrovnalostí by sa 

nemalo spochybňovať finančné 

hospodárenie iných politických strán a 

nadácií; zastáva názor, že vnútorné 

kontrolné mechanizmy Parlamentu sa 

musia posilniť; 

131. vyjadruje znepokojenie nad rizikom 

poškodenia dobrej povesti Európskeho 

parlamentu, ktoré vzniká takýmito 

nezrovnalosťami; zastáva názor, že 

európske politické strany a nadácie by sa 

mali úplne spoliehať na vlastné zdroje 

a mali by prestať byť závislé od rozpočtu 

Parlamentu; požaduje preto, aby sa úplne 

zrušili granty a dotácie, a to aj s cieľom 

odstrániť akékoľvek riziko zneužitia a 

podvodného používania peňazí daňových 

poplatníkov; 

Or. en 

 


