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Vladimír Maňka
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εγκρίνει τη συμφωνία που 
επιτεύχθηκε στη συνεννόηση μεταξύ του 
Προεδρείου και της Επιτροπής 
Προϋπολογισμών στις 19 Μαρτίου 2019, 
όσον αφορά τον καθορισμό της αύξησης 
του προϋπολογισμού του 2019 στο 2,68%, 
ποσοστό που αντιστοιχεί στο συνολικό 
επίπεδο της κατάστασης προβλέψεών του 
για το 2020 ύψους 2.050.430.000 EUR, τη 
μείωση του επιπέδου δαπανών του 
προσχεδίου κατάστασης προβλέψεων που 
ενέκρινε το Προεδρείο στις 11 Μαρτίου 
2019 κατά 18,1 εκατομμύρια EUR και 
την ανάλογη μείωση των πιστώσεων που 
προτείνονται στα ακόλουθα κονδύλια του 
προϋπολογισμού:

3. απορρίπτει τη συμφωνία που 
επιτεύχθηκε στη συνεννόηση μεταξύ του 
Προεδρείου και της Επιτροπής 
Προϋπολογισμών στις 19 Μαρτίου 2019, 
όσον αφορά τον καθορισμό της αύξησης 
του προϋπολογισμού του 2019 στο 2,68%, 
ποσοστό που αντιστοιχεί στο συνολικό 
επίπεδο της κατάστασης προβλέψεών του 
για το 2020 ύψους 2.050.430.000 EUR· 
εκφράζει τη λύπη του διότι ο 
προϋπολογισμός του Κοινοβουλίου 
αυξήθηκε σταθερά σε ετήσια βάση κατά 
τη διάρκεια της τρέχουσας 
κοινοβουλευτικής περιόδου και ζητεί, ως 
εκ τούτου, από το Κοινοβούλιο να θέσει 
ως κύριο στόχο για τον προϋπολογισμό 
του τη συγκράτηση των δαπανών του στο 
μέτρο του δυνατού και την επιδίωξη 
σημαντικών εξοικονομήσεων, 
προκειμένου να σταλεί ένα μήνυμα 
αλληλεγγύης στους πολίτες της ΕΕ·

1004 - Συνήθη έξοδα ταξιδίου 1200 -
 Αποδοχές και αποζημιώσεις 1402 -
 Λοιπό προσωπικό — Οδηγοί στη Γενική 
Γραμματεία 2007 - Ανέγερση κτιρίων και 
διαρρύθμιση των χώρων 2022 -
 Διατήρηση, συντήρηση, τεχνική 
παρακολούθηση και καθαρισμός των 
κτιρίων 2024 - Κατανάλωση ενέργειας 
2101 - Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες 
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- Τακτικές δραστηριότητες - Υποδομή 
212 - Furniture; 214 - Υλικό και τεχνικές 
εγκαταστάσεις 300 - Έξοδα αποστολών 
του προσωπικού και έξοδα ταξιδίων 
μεταξύ των τριών τόπων εργασίας 302 -
 Έξοδα υποδοχής και παράστασης 3040 -
 Διάφορα έξοδα εσωτερικών 
συνεδριάσεων 3042 - Συνεδριάσεις, 
συνέδρια, διασκέψεις και αντιπροσωπείες 
422 - Δαπάνες σχετικές με τη βουλευτική 
επικουρία·

προβλέπει για το κονδύλιο 1650 - Ιατρική 
Υπηρεσία πιστώσεις ύψους 140.000 EUR, 
για το κονδύλιο 320 - Απόκτηση 
εμπειρογνωμοσύνης 160.000 EUR και για 
το κονδύλιο 3211 - κόμβος 
επιστημονικών μέσων ενημέρωσης 
400.000 EUR· χαιρετίζει το γεγονός ότι οι 
αλλαγές αυτές εγκρίθηκαν από το 
Προεδρείο στις 25 Μαρτίου 2019·
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Πρόταση ψηφίσματος
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. εκτιμά ότι μπορούν να επιτευχθούν 
δυνητικές εξοικονομήσεις στον 
προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου με την 
καθιέρωση ενιαίας έδρας· υπενθυμίζει την 
ανάλυση του Ελεγκτικού Συνεδρίου του 
2014 η οποία εκτίμησε το κόστος της 
γεωγραφικής διασποράς του Κοινοβουλίου 
σε 114 εκατ. EUR ετησίως· υπενθυμίζει 
επίσης ότι η γεωγραφική διασπορά του 
Κοινοβουλίου ευθύνεται για το 78% όλων 
των αποστολών των υπαλλήλων του 
Κοινοβουλίου και ότι ο περιβαλλοντικός 
αντίκτυπος κυμαίνεται μεταξύ 11 000 και 
19 000 τόνων εκπομπών CO2· ζητεί, 
συνεπώς, τη χάραξη οδικού χάρτη για μία 
ενιαία έδρα·

25. εκτιμά ότι μπορούν να επιτευχθούν 
δυνητικές εξοικονομήσεις στον 
προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου με την 
καθιέρωση ενιαίας έδρας· υπενθυμίζει το 
ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου1, 
του 2013, το οποίο εκτίμησε ότι το κόστος 
της γεωγραφικής διασποράς του 
Κοινοβουλίου κυμαίνεται μεταξύ 156 
εκατ. EUR και 204 εκατ. EUR ετησίως 
και εκφράζει συνεπώς τη λύπη του διότι, 
κατά τη διάρκεια μιας και μόνο 
κοινοβουλευτικής περιόδου, οι δαπάνες 
εξαιτίας της γεωγραφικής διασποράς του 
Κοινοβουλίου μπορούν να φτάσουν ακόμη 
και το 1 δισ. EUR· υπενθυμίζει επίσης ότι 
η γεωγραφική διασπορά του Κοινοβουλίου 
ευθύνεται για το 78% όλων των 
αποστολών των υπαλλήλων του 
Κοινοβουλίου και ότι ο περιβαλλοντικός 
αντίκτυπος κυμαίνεται μεταξύ 11 000 και 
19 000 τόνων εκπομπών CO2· ζητεί, 
συνεπώς, τη χάραξη οδικού χάρτη για μία 
ενιαία έδρα προκειμένου να αποτραπεί 
κάθε περαιτέρω διασπάθιση δημοσίου 
χρήματος· εκφράζει την αποδοκιμασία 
του για τα πολυετή κτιριακά έργα που 
αποσκοπούν στη διεύρυνση των γραφείων 
των βουλευτών τόσο στο Στρασβούργο 

1 (P7_TA(2013)0498)
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. εκφράζει τη λύπη του διότι, την 
τελευταία πενταετία, από το 2014 έως και 
το 2018, το συνολικό κόστος με το οποίο 
επιβαρύνθηκε το Κοινοβούλιο για τη 
μίσθωση των κτιρίων του ανήλθε σε 
περισσότερα από 160 εκατ. EUR και 
ζητεί, συνεπώς, την αναδιαπραγμάτευση 
των μισθωτηρίων προκειμένου να 
επιτευχθούν οι μεγαλύτερες δυνατές 
εξοικονομήσεις· 
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. υπενθυμίζει το καθεστώς των 
βουλευτών το οποίο ορίζει στο άρθρο 27 
παράγραφοι 1 και 2 ότι: «Το προαιρετικό 
ταμείο συντάξεων που συνέστησε το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξακολουθεί να 
λειτουργεί μετά τη θέση σε ισχύ του 
παρόντος καθεστώτος, για τους 
βουλευτές, ή πρώην βουλευτές, οι οποίοι 
απέκτησαν ήδη στο ταμείο αυτό 
δικαιώματα ή προσδοκίες δικαιώματος»  
και ότι «Τα κτηθέντα δικαιώματα και 
προσδοκίες δικαιώματος διατηρούνται 
πλήρως»· καλεί τον Γενικό Γραμματέα 
και το Προεδρείο να σεβαστούν πλήρως 
το καθεστώς των βουλευτών και να 
καταρτίσουν επειγόντως με το ταμείο 
συντάξεων σαφές σχέδιο για την ανάληψη 
των υποχρεώσεων και των ευθυνών του 
Κοινοβουλίου σε σχέση με το καθεστώς 
προαιρετικής σύνταξης των βουλευτών· 
επαναλαμβάνει το αίτημά του για εξέταση 
του προαιρετικού ταμείου συντάξεων από 
το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και 
ζητεί να διερευνηθούν οι τρόποι με τους 
οποίους μπορεί να εξασφαλιστεί η 
βιώσιμη χρηματοδότηση του 
προαιρετικού ταμείου συντάξεων 
σύμφωνα με τις διατάξεις του 
καθεστώτος των βουλευτών υπό 
συνθήκες πλήρους διαφάνειας·

36. σημειώνει ότι το προαιρετικό 
ταμείο συντάξεων των βουλευτών έχει 
ενδεχομένως εξαντληθεί και τονίζει ότι 
είναι σημαντικό να βρεθεί λύση που δεν 
θα επιφέρει πρόσθετη οικονομική 
επιβάρυνση στους ευρωπαίους 
φορολογουμένους· επαναλαμβάνει το 
αίτημά του για εξέταση του προαιρετικού 
ταμείου συντάξεων από το Ευρωπαϊκό 
Ελεγκτικό Συνέδριο· είναι, επίσης, της 
άποψης ότι η απόφαση 2005/684/ΕΚ για 
τη θέσπιση του καθεστώτος των 
βουλευτών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου πρέπει να αναθεωρηθεί, 
προκειμένου να τροποποιηθεί το άρθρο 
14 και να ευθυγραμμιστούν τα 
συνταξιοδοτικά δικαιώματα των 
βουλευτών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου με τα συστήματα 
κοινωνικής ασφάλισης των απλών 
πολιτών των μεμονωμένων κρατών 
μελών, τόσο όσον αφορά τον υπολογισμό 
του ποσού όσο και όσον αφορά τις 
απαιτήσεις ηλικίας και εισφορών που 
τους παρέχουν το δικαίωμα σύνταξης· 
ζητεί, επιπλέον, να υπολογιστούν εκ νέου 
οι κοινωνικές παροχές που απορρέουν 
από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για τους 
πρώην βουλευτές οι οποίοι έχουν 
θεμελιώσει συνταξιοδοτικά δικαιώματα 
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πριν και μετά την έναρξη εφαρμογής του 
ισχύοντος καθεστώτος· 

Or. en


