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5. ugotavlja, da so končne odobritve 

Parlamenta za leto 2016 znašale 

1.838.613.983 EUR oziroma 19,39 % 

razdelka V večletnega finančnega okvira8, 

predvidenega za upravne odhodke institucij 

Unije v letu 2016, kar je 2,4-odstotno 

povečanje v primerjavi s proračunom za 

leto 2015 (1.794.929.112 EUR); 

5. ugotavlja, da so končne odobritve 

Parlamenta za leto 2016 znašale 

1.838.613.983 EUR oziroma 19,39 % 

razdelka V večletnega finančnega okvira8, 

predvidenega za upravne odhodke institucij 

Unije v letu 2016, kar je 2,4-odstotno 

povečanje v primerjavi s proračunom za 

leto 2015 (1.794.929.112 EUR); obžaluje, 

da proračun Parlamenta za leto 2016 ni 

predvidel nižjih odobritev v primerjavi z 

izvrševanjem proračuna v prejšnjih letih, 

zato z nezadovoljstvom ugotavlja, da se 

politični stroški še vedno vsako leto 

dvigujejo; 

_________________ _________________ 

8 Uredba Sveta (EU, Euratom) 

št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o 

večletnem finančnem okviru za obdobje 

2014–2020. 

8 Uredba Sveta (EU, Euratom) 

št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o 

večletnem finančnem okviru za obdobje 

2014–2020. 
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35. poziva generalnega sekretarja, naj 

se z belgijskimi železnicami dogovori o 

povečanju števila neposrednih vlakov med 

bruseljsko železniško postajo Luxembourg 

in letališčem Zaventem v času prihoda in 

odhoda največjega števila poslancev, da bi 

prihranili čas, potreben za potovanje, in 

zmanjšali ogljični odtis poslancev; poziva 

sekretariat, naj med poslanci spodbuja 

uporabo železniških povezav; 

35. meni, da bi morali poslanci 

šofersko službo EP uporabljati izključno 

za pot med letališčem ali postajo in 

prostori Parlamenta oziroma nazaj in da 

bi bilo za to treba uporabljati kombije in 

avtobuse EP za optimizacijo izdatkov; 

poleg tega poudarja, da lahko v Belgiji 

poslanci uporabljajo železniški promet 

brezplačno; poziva generalnega sekretarja, 

naj se z belgijskimi železnicami dogovori o 

povečanju števila neposrednih vlakov med 

bruseljsko železniško postajo Luxembourg 

in letališčem Zaventem v času prihoda in 

odhoda največjega števila poslancev, in 

poziva sekretariat, naj med poslanci 

spodbuja uporabo železniških povezav, 

tudi da bi zmanjšali ogljični odtis 

poslancev; 

Or. en 



 

AM\1150658SL.docx  PE618.413v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

11.4.2018 A8-0105/3 

Predlog spremembe  3 

Marco Valli, Laura Agea 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2017/2137(DEC) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 38 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

38. se zaveda, da po podatkih 

Računskega sodišča stroški geografske 

razpršitve Parlamenta znašajo 

114 milijonov EUR letno; je seznanjen z 

ugotovitvami iz svoje resolucije z dne 

20. novembra 2013 o določitvi sedežev 

institucij Unije, da je 78 % vseh službenih 

poti uslužbencev Parlamenta, za katere 

veljajo kadrovski predpisi, neposredna 

posledica dejstva, da so službe Parlamenta 

geografsko razpršene; spominja, da je 

ocenjeni okoljski učinek te razpršitve med 

11.000 in 19.000 tonami emisij CO2; 

poziva Svet, naj poišče rešitev za to 

tratenje denarja davkoplačevalcev; 

38. obžaluje, da po podatkih 

Računskega sodišča stroški geografske 

razpršitve Parlamenta znašajo 

114 milijonov EUR letno; je seznanjen z 

ugotovitvami iz svoje resolucije z dne 

20. novembra 2013 o določitvi sedežev 

institucij Unije, da je 78 % vseh poslovnih 

potovanj uslužbencev Parlamenta, za 

katere veljajo kadrovski predpisi, 

neposredna posledica dejstva, da so službe 

Parlamenta geografsko razpršene; 

spominja, da je ocenjeni okoljski učinek te 

razpršitve med 11.000 in 19.000 tonami 

emisij CO2; z obžalovanjem ugotavlja, da 

so skupni stroški povračil potnih stroškov 

poslancev zgolj za plenarna zasedanja v 

Strasbourgu v letu 2016 znašala več kot 

21 352 262 EUR; poziva Svet, naj poišče 

rešitev za en sam sedež za Evropski 

parlament, da se ne bo tratilo denarja 

davkoplačevalcev; 
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99. ponovno opozarja na dolgotrajne 

težave s prostovoljnim pokojninskim 

skladom ter poziva predsedstvo in 

generalnega sekretarja, naj ukrepata, da bi 

preprečila njegovo prezgodnji 

insolventnost in se hkrati izognila 

posledicam za proračun Parlamenta; 

99. ponovno opozarja na dolgotrajne 

težave s prostovoljnim pokojninskim 

skladom ter poziva predsedstvo in 

generalnega sekretarja, naj ukrepata, da bi 

se izognili posledicam za proračun 

Parlamenta; obžaluje, da trenutno obstaja 

velika vrzel med privilegiji za tiste, ki 

delajo v politiki, in velikimi odrekanji, ki 

se zahtevajo od javnosti na področju 

pokojnin; zato poziva k ponovnemu 

izračunu pokojnin, ki se plačujejo iz 

proračuna Unije nekdanjim poslancem, ki 

so pravico do pokojnine pridobili pred in 

po začetku veljavnosti veljavnega statuta 

poslancev; 

Or. en 
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131. izraža zaskrbljenost zaradi škode, ki 

jo ugledu Parlamenta povzročajo tovrstne 

nepravilnosti, in je prepričan, da je treba 

ukrepati hitro in učinkovito, da bi se 

tovrstne nepravilnosti v prihodnje 

preprečile in obravnavale; vendar meni, 

da so te nepravilnosti omejene na majhno 

število političnih strank in fundacij; meni, 

da se zaradi teh nepravilnosti ne bi smeli 

pojavljati dvomi v finančno upravljanje 

drugih političnih strank in fundacij; meni, 

da je treba okrepiti notranje nadzorne 

mehanizme Parlamenta; 

131. izraža zaskrbljenost zaradi škode, ki 

jo ugledu Parlamenta povzročajo tovrstne 

nepravilnosti; meni, da bi se morale 

evropske politične stranke in fundacije v 

celoti financirati z lastnimi sredstvi in da 

ne bi smele biti več odvisne od proračuna 

Parlamenta; zato poziva Komisijo, naj 

popolnoma odpravi nepovratna sredstva 
in subvencije, tudi da bi odpravili 

vsakršno tveganje zlorabe ali goljufive 

uporabe davkoplačevalskega denarja; 

Or. en 

 


