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17.4.2018 A8-0146/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Marco Valli, Sophie Montel 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0146/2018 

Paul Rübig 

Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2019 – Oddiel I – Európsky parlament 

2018/2001(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. zdôrazňuje, že podiel rozpočtu 

Parlamentu v roku 2019 by sa mal udržať 

pod úrovňou 20 % okruhu V; 

poznamenáva, že úroveň odhadov na rok 

2019 zodpovedá 18,53 %, čo je menej, ako 

hodnota dosiahnutá v roku 2018 (18,85 %) 

a predstavuje najnižší podiel okruhu V za 

viac ako pätnásť rokov; 

1. zdôrazňuje, že podiel rozpočtu 

Parlamentu v roku 2019 by sa mal udržať 

pod úrovňou 20 % okruhu V; 

poznamenáva, že úroveň odhadov na rok 

2019 zodpovedá 18,53%, čo je o trochu 

menej, ako hodnota dosiahnutá v roku 

2018 (18,85 %); vyjadruje poľutovanie 

nad tým, že odhady rozpočtu parlamentu 

na rozpočtový rok 2019 počítajú so sumou 

1 999 144 000 EUR, a preto vyjadruje svoj 

nesúhlas so zvýšením rozpočtu o 2,48 % v 

porovnaní s rozpočtom Parlamentu na rok 

2018; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Marco Valli, Sophie Montel 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0146/2018 

Paul Rübig 

Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2019 – Oddiel I – Európsky parlament 

2018/2001(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. schvaľuje dohodu dosiahnutú v 

zmierovacom konaní medzi 

Predsedníctvom a Výborom pre rozpočet 

26. marca 2018 a 10. apríla 2018 týkajúcu 

sa stanovenia výšky navýšenia rozpočtu na 

rok 2018 o 2,48 %, čo zodpovedá celkovej 

úrovni jeho odhadov na rok 2019 vo výške 

1 999 144 000 EUR, zníženia úrovne 

výdavkov predbežného návrhu odhadov, 

ktorý schválilo Predsedníctvo 12. marca 

2018, o 17,5 milióna EUR, a náležitého 

zníženia navrhovaných rozpočtových 

prostriedkov v týchto rozpočtových 

riadkoch: 1004 – Bežné cestovné výdavky; 

105 – Jazykové a počítačové kurzy pre 

poslancov; 1404 – Stáže, príspevky a 

výmeny úradníkov; 1612 – Ďalšia 

odborná príprava; 1631 – Mobilita; 2000 

– Nájomné; 2007 – Výstavba budov a 

úprava priestorov; 2022 – Údržba, 

prevádzka a upratovanie budov; 2024 – 

Spotreba energie; 2100 – Výpočtová 

technika a telekomunikácie; 2101 – 

Výpočtová technika a telekomunikácie – 

Opakujúce sa prevádzkové činnosti – 

Infraštruktúra; 2105 – Výpočtová 

technika a telekomunikácie – Investície 

do projektov; 212 – Nábytok; 214 – 

Technické zariadenie a vybavenie; 230 – 

Písacie a kancelárske potreby a rôzny 

spotrebný tovar; 238 – Ostatné 

4. vyjadruje poľutovanie nad 

dohodou dosiahnutou v zmierovacom 

konaní medzi Predsedníctvom a Výborom 

pre rozpočet 26. marca 2018 a 10. apríla 

2018 týkajúcou sa stanovenia výšky 

navýšenia rozpočtu na rok 2018 o 2,48 %, 

čo zodpovedá celkovej úrovni jeho 

odhadov na rok 2019 vo výške 1 999 144 

000 EUR; zdôrazňuje, že zníženie o 17,5 

milióna EUR nemožno považovať za 

skutočné zníženie, keďže neexistujú 

žiadne úspory v porovnaní s 

predchádzajúcimi rokmi, ale predstavuje 

len zníženie v porovnaní s pôvodným 

návrhom Predsedníctva, ktorý odporúčal 

zvýšenie o 3,9 % v porovnaní s rozpočtom 

Parlamentu na rok 2018; zdôrazňuje, že 

sa dôrazne vyžadujú viaceré a značné 

úspory v porovnaní s dohodou 

dosiahnutou v zmierovacom konaní, a 

vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

rozpočet Parlamentu sa každoročne 

zvyšuje; požaduje preto zníženie výdavkov 

Parlamentu s v porovnaní s 

predchádzajúcimi rokmi, aby sa vyslal 

jasný signál občanom, ktorí stále čelia 

ťažkej ekonomickej, sociálnej a 

historickej situácii; 
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administratívne výdavky;  300 – Náklady 

na služobné cesty zamestnancov medzi 

tromi pracoviskami; 302 – Výdavky na 

pohostenie a reprezentáciu; 3040 – Rôzne 

výdavky na interné schôdze; 3042 – 

Schôdze, kongresy, konferencie a 

delegácie; 3049 – Výdavky na služby 

cestovnej kancelárie; 3243 – Návštevnícke 

centrá Európskeho parlamentu; 3248 – 

Výdavky na audiovizuálne informácie; 

325 – Výdavky súvisiace s kontaktnými 

kanceláriami;  101 – Rezerva na 

nepredvídané výdavky; poskytuje na 

položku 1400 – Ostatní zamestnanci – 

Generálny sekretariát a politické skupiny 

rozpočtové prostriedky vo výške 

50 000 EUR, na článok 320 – Získavanie 

odborného poradenstva rozpočtové 

prostriedky vo výške 50 000 EUR a na 

položku 3211 – Výdavky na európske 

vedecké mediálne centrum rozpočtové 

prostriedky vo výške 800 000 EUR; víta 

skutočnosť, že tieto zmeny prijalo 

Predsedníctvo 16. apríla 2018; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Marco Valli, Sophie Montel 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0146/2018 

Paul Rübig 

Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2019 – Oddiel I – Európsky parlament 

2018/2001(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

13. víta komunikačnú kampaň ako 

užitočnú snahu o vysvetlenie cieľov Únie 

a Európskeho parlamentu občanom; 

zdôrazňuje, že táto kampaň by mala byť 

zameraná okrem iného na vysvetlenie 

úlohy Únie, právomocí Európskeho 

parlamentu, jeho funkcií, ako je voľba 

predsedu Komisie, a jeho vplyvu na život 

občanov; 

13. domnieva sa, že komunikačná 

kampaň by mohla vysvetliť úlohu Únie 

a Európskeho parlamentu, ako aj ich 

funkcie, vrátane voľby predsedu Komisie, 

a ich vplyv na život občanov, a to aj s 

nižším rozpočtom v porovnaní s tým, ktorý 

sa pôvodne naplánoval; vyjadruje preto 

nesúhlas s tým, že celkový rozpočet 

kampane predstavuje 33,3 milióna EUR 

na rozpočtové roky 2018 – 2019; požaduje 

v tomto smere zníženie rozpočtu na 

kampaň, napríklad prostredníctvom 

lepšieho a širšieho využitia internetových 

sociálnych médií, aby sa dosiahli čo 

najvyššie úspory; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Marco Valli  

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0146/2018 

Paul Rübig 

Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2019 – Oddiel I – Európsky parlament 

2018/2001(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 21 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 21a. vyjadruje nesúhlas s viacročnými 

stavebnými projektmi zameranými na 

rozšírenie kancelárií poslancov v 

Štrasburgu aj v Bruseli, keďže náklady na 

geografickú rozptýlenosť Parlamentu 

dosahujú 156 až 204 miliónov EUR, čo 

zodpovedá 10 % rozpočtu Parlamentu; 

zdôrazňuje, že ročný environmentálny 

vplyv geografickej rozptýlenosti inštitúcie 

sa odhaduje na 11 000 až 19 000 ton 

emisií CO2; upozorňuje na negatívne 

vnímanie verejnosti spôsobené týmto 

rozptýlením a požaduje plán na zavedenie 

jediného sídla Parlamentu; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Marco Valli, Sophie Montel 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0146/2018 

Paul Rübig 

Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2019 – Oddiel I – Európsky parlament 

2018/2001(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 24 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

24. berie na vedomie aktualizované 

vyhlásenie o poslaní informačných 

kancelárií, ktoré sa teraz majú nazývať 

„styčné kancelárie“, v súlade s 

rozhodnutím Predsedníctva z novembra 

2017; konštatuje, že hlavnou úlohou 

styčnej kancelárie je poskytovať 

informácie a komunikovať na miestnej 

úrovni v mene Parlamentu politicky 

neutrálnym spôsobom s cieľom poskytovať 

informácie o Únii a jej politikách 

prostredníctvom činností externých 

zainteresovaných strán na miestnej, 

regionálnej a vnútroštátnej úrovni; ako aj 

členov Európskeho výboru regiónov; 

24. berie na vedomie aktualizované 

vyhlásenie o poslaní informačných 

kancelárií, ktoré sa teraz majú nazývať 

„styčné kancelárie“, v súlade s 

rozhodnutím Predsedníctva z novembra 

2017; konštatuje, že hlavnou úlohou 

styčnej kancelárie je poskytovať 

informácie a komunikovať na miestnej 

úrovni v mene Parlamentu politicky 

neutrálnym spôsobom s cieľom poskytovať 

informácie o Únii a jej politikách 

prostredníctvom činností externých 

zainteresovaných strán na miestnej, 

regionálnej a vnútroštátnej úrovni; ako aj 

členov Európskeho výboru regiónov; 

kritizuje vysoké výdavky na novú styčnú 

kanceláriu v Paríži a domnieva sa, že by 

sa mali a je možné dosiahnuť značné 

úspory v súvislosti so styčnými 

kanceláriami, napríklad prostredníctvom 

spoločného prenájmu kancelárií v 

priestoroch národných parlamentov, ako 

aj prostredníctvom racionalizácie 

súvisiacich nákladov; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Marco Valli, Sophie Montel 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0146/2018 

Paul Rübig 

Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2019 – Oddiel I – Európsky parlament 

2018/2001(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 28 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 28a. žiada, aby sa mesačné platy, denné 

diéty a finančné výhody poslancov vrátane 

príspevku na všeobecné výdavky znížili 

najmenej o 15 %, čím by sa vyslal silný 

signál občanom Únie, ktorí naďalej čelia 

ťažkej hospodárskej, sociálnej 

a historickej situácii; vyzýva 

Predsedníctvo, aby preskúmalo 

vykonávacie pravidlá k štatútu poslancov 

s cieľom dosiahnuť čo najvyššie úspory 

v oblasti nárokov poslancov; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Marco Valli, Sophie Montel 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0146/2018 

Paul Rübig 

Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2019 – Oddiel I – Európsky parlament 

2018/2001(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 38 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 38a. považuje za potrebnú revíziu 

rozhodnutia 2005/684/ES o štatúte 

poslancov s cieľom zmeniť článok 14 tak, 

aby sa zabezpečil súlad dôchodkových 

nárokov poslancov so systémami 

sociálneho zabezpečenia pre bežných 

občanov jednotlivých členských štátov, 

pokiaľ ide o výpočet výšky dôchodku, ako 

aj o požiadavky na vek a príspevky, ktoré 

zaručujú vyplácanie dôchodku; žiada, 

aby sa prepočítali dôchodky vyplácané 

z rozpočtu Únie v prípade tých bývalých 

poslancov, ktorých nárok na dôchodok 

vznikol pred nadobudnutím účinnosti 

súčasného štatútu a po ňom; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Marco Valli, Sophie Montel 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0146/2018 

Paul Rübig 

Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2019 – Oddiel I – Európsky parlament 

2018/2001(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 45 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 45a. vyjadruje poľutovanie nad 

skutočnosťou, že v odhadoch Parlamentu 

na rok 2019 sú vyčlenené dodatočné 

finančné prostriedky vo výške 17,553 

miliónov EUR pre európske politické 

strany; požaduje preto úplné zrušenie 

výdavkov súvisiacich s európskymi 

politickými stranami a politickými 

nadáciami a zdôrazňuje, že tieto strany a 

nadácie by mali v plnej miere používať 

vlastné zdroje a mali by obmedziť svoju 

závislosť od rozpočtu Parlamentu; 

domnieva sa, že len úplné využívanie 

vlastných zdrojov by eliminovalo riziko 

pre rozpočet Parlamentu pri vymáhaní 

neoprávnene alebo podvodne 

vynaložených súm; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Marco Valli, Sophie Montel 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0146/2018 

Paul Rübig 

Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2019 – Oddiel I – Európsky parlament 

2018/2001(BUD) 

Návrh uznesenia 

Paragraph 52 a (new) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 52a. domnieva sa, že poslanci by mali 

využívať službu služobných vozidiel 

výlučne na to, aby sa dostali do priestorov 

Parlamentu z letiska/stanice alebo 

naspäť, a že na tieto cesty by sa mali 

využívať minivany a minibusy 

Parlamentu; zdôrazňuje, že poslanci môžu 

v Belgicku bezplatne využívať železničnú 

dopravu; 

Or. en 

 

 


