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12.4.2018 A8-0105/21 

Predlog spremembe  21 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2017/2137(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 102 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

102. pozdravlja odločitev predsedstva, 

da ustanovi ad-hoc delovno skupino za 

določitev in objavo pravil v zvezi z 

uporabo nadomestila splošnih stroškov; 

opozarja na pričakovanja, ki jih je 

Parlament izrazil v svojih resolucijah s 5. 

aprila 201710 in 25. oktobra 201711 o 

proračunu za leto 2018, v katerih je 

pozval k večji preglednosti glede 

nadomestila splošnih stroškov in na 

prizadevanja za opredelitev natančnejših 

pravil o odgovornosti za izdatke, za katere 

je dovoljeno uporabiti to nadomestilo, ne 

da bi zaradi tega nastali dodatni stroški za 

Parlament; ponovno poziva predsedstvo, 

naj čim prej uvede naslednje oprijemljive 

spremembe v zvezi z nadomestilom 

splošnih stroškov: 

črtano 

– nadomestilo splošnih stroškov je treba v 

vseh primerih voditi na ločenem bančnem 

računu; 

 

– poslanci morajo hraniti vse račune, 

povezane z nadomestilom splošnih 

stroškov; 

 

– neporabljen del nadomestila splošnih 

stroškov se vrne ob koncu mandata; 

 

_________________  

10 Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0114  

11 Sprejeta besedila,  
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12.4.2018 A8-0105/22 

Predlog spremembe  22 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2017/2137(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 102 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 102a. je seznanjen s prejšnjimi 

resolucijami o podelitvi razrešnice, ki med 

drugim navajajo, da „je nadomestilo 

splošnih stroškov namenjeno kritju 

stroškov v državi članici izvolitve, na 

primer najemnin za pisarne poslancev, 

stroškov opreme, pisarniškega materiala, 

dokumentacije in logistike pri organizaciji 

prireditev; je seznanjen, da bi celovit 

sistem za nadzor porabe tega nadomestila 

za parlamentarni mandat poslancev 

zahteval od 40 do 75 novih delovnih mest 

v upravi, kar je v nasprotju z načrtom za 

zmanjševanje števila zaposlenih1a;“ 

 _________________ 

 1a Razrešnica EP za leto 2014 

Or. en 
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Predlog spremembe  23 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2017/2137(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 103 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

103. spominja na načelo neodvisnosti 

mandata poslancev; poudarja, da so 

izvoljeni poslanci odgovorni za porabo 

izdatkov za parlamentarne dejavnosti in 

da lahko poslanci, ki to želijo, evidenco 

svoje porabe nadomestila splošnih 

stroškov objavijo na svojih osebnih 

spletnih straneh; 

črtano 

Or. en 



 

AM\1150757SL.docx  PE618.413v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

12.4.2018 A8-0105/24 

Predlog spremembe  24 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2017/2137(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 103 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 103a. se zaveda pozivov k preglednosti 

glede nadomestila splošnih stroškov za 

poslance; je seznanjen z odločitvijo 

predsednika Antonia Tajanija, da na 

ravni predsedstva oblikuje delovno 

skupino za nadomestilo splošnih stroškov; 

poziva predsedstvo Parlamenta, naj 

natančno preuči pavšalne zneske (kot je 

nadomestilo splošnih stroškov), saj takšna 

shema med drugim bistveno zmanjšuje 

upravno obremenitev;  pričakuje, da bo 

predsedstvo podalo jasen pregled nad 

prednostmi te sheme; spominja, da se 

plačilo pavšalnih zneskov uporablja v 

številnih oblikah, na primer kot 

nadomestilo za kilometrino, nadomestilo 

za stroške poti v službo in podobno;  

Or. en 
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Predlog spremembe  25 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2017/2137(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 104 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

104. je prepričan, da bi bilo treba pri 

kakršni koli reviziji nadomestila splošnih 

stroškov upoštevati priporočila, ki so bila 

predhodno sprejeta na plenarnem 

zasedanju ter zadevajo preglednost in 

finančno odgovornost; 

črtano 

Or. en 
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Predlog spremembe  26 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2017/2137(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 104 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 104a. spominja na načelo neodvisnosti 

mandata; poudarja, da so izvoljeni 

poslanci odgovorni za porabo izdatkov za 

parlamentarne dejavnosti in da lahko 

poslanci, ki to želijo, evidenco svoje 

porabe nadomestila splošnih stroškov 

objavijo na svojih osebnih spletnih 

straneh; poudarja, da se v državah 

članicah pogosto uporabljajo pavšalni 

zneski in da se nanje gleda kot na 

koristno orodje; ponovno poudarja, da 

izboljšanje učinkovitosti in preglednosti 

nadomestila splošnih stroškov ne pomeni 

poseganja v zasebnost ter da za to 

izboljšanje uprava Parlamenta ne bi 

smela potrebovati dodatnega osebja; 

pričakuje, da bo delovna skupina za 

nadomestilo splošnih stroškov v kratkem 

posredovala svoje ugotovitve; 

Or. en 

 

 


