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17.4.2018 A8-0146/1 

Predlog spremembe  1 

Marco Valli, Sophie Montel 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0146/2018 

Paul Rübig 

Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2019 – oddelek I – Evropski parlament 

2018/2001(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. poudarja, da bi moral delež 

proračuna Parlamenta tudi v letu 2019 

znašati manj kot 20 % razdelka V; 

ugotavlja, da načrt prihodkov in odhodkov 

za leto 2019 znaša 18,53 % razdelka V, ta 

delež pa je nižji kot v letu 2018 (18,85 %) 

in najnižji v več kot petnajstih letih; 

1. poudarja, da bi moral delež 

proračuna Parlamenta tudi v letu 2019 

znašati manj kot 20 % razdelka V; 

ugotavlja, da načrt prihodkov in odhodkov 

za leto 2019 znaša 18,53 % razdelka V, ta 

delež pa je nekoliko nižji kot v letu 2018 

(18,85 %); obžaluje, da odhodki v načrtu 

prihodkov in odhodkov Parlamenta za 

proračunsko leto 2019 znašajo 

1.999.144.000 EUR, in se ne strinja s 

povečanjem za 2,48 %, v primerjavi s 

proračunom Parlamenta v letu 2018; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/2 

Predlog spremembe  2 

Marco Valli, Sophie Montel 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0146/2018 

Paul Rübig 

Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2019 – oddelek I – Evropski parlament 

2018/2001(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. sprejema sporazum, dosežen v 

spravnem postopku med predsedstvom in 

Odborom za proračun 26. marca 2018 in 

10. aprila 2018, da se proračun za 

leto 2018 poveča za 2,48 % oziroma na 

1.999.144.000 EUR, kar ustreza skupni 

ravni načrta odhodkov za leto 2019, da se 

raven odhodkov predhodnega načrta, ki 

ga je predsedstvo potrdilo 12. marca 2018, 

zmanjša za 17,5 milijona EUR in da se 

ustrezno zmanjšajo predlagana 

proračunska v naslednjih proračunskih 

vrsticah: 1004 – redni potni stroški, 105 – 

jezikovno in računalniško izobraževanje 

za poslance, 1404 – pripravništvo 

diplomantov, štipendije in izmenjava 

uradnikov, 1612 – nadaljnje 

usposabljanje, 1631 – mobilnost, 2000 – 

najemnine, 2007 – gradnja nepremičnin 

in opremljanje prostorov, 2022 – 

vzdrževanje, obratovanje in čiščenje stavb, 

2024 – poraba energije, 2100 – 

računalništvo in telekomunikacije, 2101 – 

računalništvo in telekomunikacije – 

tekoče dejavnosti – infrastruktura, 2150 – 

računalništvo in telekomunikacije – 

naložbe in projekti, 212 – pohištvo, 2014 – 

stroški najema tehničnih naprav in 

opreme, 230 – pisalne potrebščine, 

pisarniški material in drug potrošni 

material, 238 – drugi upravni odhodki,  

4. obžaluje sporazum, dosežen v 

spravnem postopku med predsedstvom in 

Odborom za proračun 26. marca 2018 in 

10. aprila 2018, da se proračun za leto 

2018 poveča za 2,48 % oziroma na 

1.999.144.000 EUR, kar ustreza skupni 

ravni načrta odhodkov za leto 2019; 

poudarja, da zmanjšanja za 17,5 milijona 

EUR ni mogoče obravnavati kot resnično 

zmanjšanje, saj ni bil dosežen prihranek v 

primerjavi s prejšnjimi leti, ampak gre le 

za zmanjšanje začetnega predloga 

predsedstva, ki je dejansko predlagalo 

povečanje proračuna Parlamenta za leto 

2018 za 3,9 %; poudarja, da bo treba v 

primerjavi s sporazumom, doseženim v 

spravnem postopku, nujno ustvariti 

številne in precejšnje prihranke, in 

obžaluje, da se proračun Parlamenta 

vsako leto poveča; zato poziva k 

zmanjšanju izdatkov Parlamenta v 

primerjavi s prejšnjimi leti, da se 

državljanom, ki se še vedno soočajo s 

težavnimi gospodarskimi, socialnimi in 

zgodovinskimi okoliščinami, pošlje jasno 

sporočilo; 
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300 – stroški službenih potovanj in 

potovanj med tremi kraji dela, 302 – 

stroški za sprejeme in reprezentanco, 3040 

– razni odhodki za interne seje, 3042 – 

seje, kongresi, konference in delegacije, 

3049 – izdatki za storitve potovalnih 

agencij, 3243 – središče Evropskega 

parlamenta za obiskovalce, 3248 – 

odhodki za avdiovizualno informiranje, 

325 – odhodki za informacijske pisarne,  

101 – varnostna rezerva; zagotavlja 

50.000 EUR za postavko 1400 – drugi 

uslužbenci – generalni sekretariat in 

politične skupine, 50.000 EUR za 

postavko 320 – pridobivanje izvedenskih 

mnenj in 800.000 EUR za postavko 3211 

– vozlišče za znanstvene medije; 

pozdravlja, da je predsedstvo 16. 

aprila 2018 te spremembe sprejelo; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/3 

Predlog spremembe  3 

Marco Valli, Sophie Montel 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0146/2018 

Paul Rübig 

Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2019 – oddelek I – Evropski parlament 

2018/2001(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 13 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

13. pozdravlja komunikacijsko 

kampanjo, ki bo državljanom na koristen 

način pojasnila namen Unije in 

Parlamenta; poudarja, da bi morala biti ta 

kampanja med drugim namenjena 

pojasnjevanju vloge Unije in pristojnosti 

Parlamenta, njegovih funkcij, kot je 

izvolitev predsednika Komisije, ter 

njegovega vpliva na življenja državljanov; 

13. meni, da bi lahko komunikacijska 

kampanja pojasnila vlogo Unije in 

Parlamenta, pa tudi njuno funkcijo, 

vključno z izvolitvijo predsednika 

Komisije, ter njun vpliv na življenja 

državljanov, celo z manjšim proračunom, 

kot je bil prvotno načrtovan; zato se ne 

strinja z dejstvom, da skupni proračun 

kampanje v proračunskih letih 2018 in 

2019 znaša 33,3 milijona EUR; v zvezi s 

tem poziva k zmanjšanju njenega 

proračuna, na primer z boljšo in 

obsežnejšo uporabo internetnih družbenih 

medijev, da bo mogoče privarčevati čim 

več; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/4 

Predlog spremembe  4 

Marco Valli  

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0146/2018 

Paul Rübig 

Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2019 – oddelek I – Evropski parlament 

2018/2001(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 21a. se ne strinja z večletnimi 

nepremičninskimi projekti, katerih namen 

je povečati pisarniške prostore poslancev v 

Strasbourgu in Bruslju, saj stroški 

geografske razpršenosti Parlamenta 

znašajo od 156 milijonov EUR do 204 

milijone EUR, kar je 10 % proračuna 

Parlamenta; poudarja, da ocenjeni letni 

okoljski učinek geografske razpršenosti 

znaša od 11.000 do 19.000 ton emisij CO2; 

poudarja, da je razpršenost v javnosti 

negativno sprejeta, in poziva, naj se 

pripravi načrt za en sam sedež 

Parlamenta; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/5 

Predlog spremembe  5 

Marco Valli, Sophie Montel 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0146/2018 

Paul Rübig 

Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2019 – oddelek I – Evropski parlament 

2018/2001(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 24 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

24. je seznanjen s posodobljeno izjavo 

o poslanstvu informacijskih pisarn, ki se 

bodo odslej imenovale „pisarne za stike“ v 

skladu s sklepom predsedstva, sprejetim 

novembra 2017; je seznanjen, da je glavna 

funkcija pisarn za stike lokalno obveščanje 

in komuniciranje v imenu Parlamenta na 

politično nevtralen način, da bi se 

zagotavljale informacije o Uniji in njenih 

politikah prek dejavnosti zunanjih 

deležnikov na lokalni, regionalni in 

nacionalni ravni, vključno s člani 

Evropskega odbora regij; 

24. je seznanjen s posodobljeno izjavo 

o poslanstvu informacijskih pisarn, ki se 

bodo odslej imenovale „pisarne za stike“ v 

skladu s sklepom predsedstva, sprejetim 

novembra 2017; je seznanjen, da je glavna 

funkcija pisarn za stike lokalno obveščanje 

in komuniciranje v imenu Parlamenta na 

politično nevtralen način, da bi se 

zagotavljale informacije o Uniji in njenih 

politikah prek dejavnosti zunanjih 

deležnikov na lokalni, regionalni in 

nacionalni ravni, vključno s člani 

Evropskega odbora regij; izraža kritiko na 

račun nove pisarne za stike v Parizu in 

meni, da je pri stroških teh pisarn mogoče 

in treba privarčevati veliko, na primer z 

najemanjem prostorov skupaj z 

nacionalnimi parlamenti, pa tudi s 

temeljito in dejansko racionalizacijo 

povezanih stroškov; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/6 

Predlog spremembe  6 

Marco Valli, Sophie Montel 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0146/2018 

Paul Rübig 

Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2019 – oddelek I – Evropski parlament 

2018/2001(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 28 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 28a. poziva, naj se mesečne plače, 

dnevnice in finančne ugodnosti 

poslancev, vključno z nadomestilom 

splošnih stroškov, zmanjšajo za vsaj 15 %, 

da se pošlje jasno sporočilo državljanom 

Unije, ki se še vedno soočajo s težavnimi 

gospodarskimi, družbenimi in 

zgodovinskimi okoliščinami; poziva 

predsedstvo, naj pregleda izvedbene 

ukrepe za statut poslancev in tako poišče 

čim več možnosti za prihranke v zvezi z 

ugodnostmi za poslance; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/7 

Predlog spremembe  7 

Marco Valli, Sophie Montel 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0146/2018 

Paul Rübig 

Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2019 – oddelek I – Evropski parlament 

2018/2001(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 38 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 38a. meni, da bi bilo treba revidirati 

Sklep 2005/684/ES o statutu poslancev ter 

tako spremeniti člen 14 in pokojninske 

pravice poslancev uskladiti s sistemi 

socialne varnosti, ki veljajo za navadne 

državljane posameznih držav članic, tako 

glede izračuna zneska pokojnine in 

upokojitvene starosti kot zahtev v zvezi s 

prispevki, na podlagi katerih so 

upravičeni do pokojnine; poziva k 

ponovnemu izračunu pokojnin, ki so bile 

iz proračuna Unije izplačane nekdanjim 

poslancem, ki so pravico do pokojnine 

pridobili pred oziroma po začetku 

veljavnosti sedanjega statuta; 

Or. en 



 

AM\1151283SL.docx  PE621.586v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

17.4.2018 A8-0146/8 

Predlog spremembe  8 

Marco Valli, Sophie Montel 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0146/2018 

Paul Rübig 

Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2019 – oddelek I – Evropski parlament 

2018/2001(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 45 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 45a. obžaluje, da so v načrtu prihodkov 

in odhodkov Parlamenta za leto 2019 

rezervirana dodatna sredstva v višini 

17,553 milijona EUR za evropske 

politične stranke; poziva k popolni 

odpravi odhodkov za evropske politične 

stranke in fundacije in poudarja, da bi se 

morale takšne stranke in fundacije v 

celoti financirati z lastnimi sredstvi, ne pa 

biti odvisne od proračuna Parlamenta; 

poudarja tudi, da bo mogoče samo s 

popolnim zanašanjem na lastna sredstva 

odpraviti tveganje za proračun 

Parlamenta, da bi se morali izterjati 

zneski, ki so bili porabljeni nepravilno ali 

na goljufiv način; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/9 

Predlog spremembe  9 

Marco Valli, Sophie Montel 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0146/2018 

Paul Rübig 

Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2019 – oddelek I – Evropski parlament 

2018/2001(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 52 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 52a. meni, da bi morali poslanci 

šofersko službo Parlamenta uporabljati 

izključno za pot med letališčem ali postajo 

in prostori Parlamenta oziroma obratno 

in da bi bilo za to treba uporabljati 

kombije in avtobuse Parlamenta; 

poudarja, da lahko poslanci železniški 

prevoz v Belgiji uporabljajo brezplačno; 

Or. en 

 

 

 


