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Pakeitimas 21
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi
EFDD frakcijos vardu

Pranešimas A8-0182/2019
Vladimír Maňka
2020 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos. I skirsnis – Europos Parlamentas
(2019/2003(BUD))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
3 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

3. pritaria Biuro ir Biudžeto komiteto 
2019 m. kovo 19 d. derinimo posėdyje 
pasiektam susitarimui biudžetą, palyginti 
su 2019 m., padidinti 2,68 proc., t. y., kad 
bendra jo 2020 m. sąmatos suma siektų 
2 050 430 000 EUR, sumažinti sąmatos 
projekto, kurį Biuras patvirtino 2019 m. 
kovo 11 d., išlaidų lygį 18,1 mln. EUR ir 
atitinkamai sumažinti asignavimus šiose 
biudžeto eilutėse:

3. atmeta Biuro ir Biudžeto komiteto 
2019 m. kovo 19 d. derinimo posėdyje 
pasiektą susitarimą biudžetą, palyginti su 
2019 m., padidinti 2,68 proc., t. y., kad 
bendra jo 2020 m. sąmatos suma siektų 
2 050 430 000 EUR; apgailestauja dėl to, 
kad Parlamento biudžetas per dabartinę 
Parlamento kadenciją kasmet nuolat 
didėjo, todėl ragina Parlamentą nustatyti 
tokį pagrindinį savo biudžeto tikslą, kuris 
būtų kuo labiau sumažinti savo išlaidas ir 
siekti daug sutaupyti, kad būtų galima 
pasiųsti solidarumo su ES piliečiais žinią;

1004 – Įprastinės kelionės išlaidos; 1200 –
Darbo užmokestis ir išmokos; 1402  Kiti 
tarnautojai — Generalinio sekretoriato 
vairuotojai; 2007 – Pastatų statyba ir 
patalpų įrengimas; 2022 – Pastatų 
priežiūra, remontas, eksploatavimas ir 
valymas; 2024 – Energijos suvartojimas; 
2101 – Kompiuterių sistemos ir 
telekomunikacijos. Nuolatinė veikla — 
Infrastruktūra; 212 – Baldai; 214 – 
Techninė įranga ir įrenginiai; 300 – 
Personalo komandiruočių ir kelionės tarp 
trijų darbo vietų išlaidos; 302 – Svečių 
priėmimo ir reprezentacinės išlaidos; 
3040 – Įvairios vidaus susirinkimų 
išlaidos; 3042 – Susirinkimai, kongresai, 
konferencijos ir delegacijos; 422– 
Parlamento narių padėjėjų išlaidos;
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pagal biudžeto punktą 1650 (Medicinos 
Tarnyba) skiria 140 000 EUR, pagal 
punktą 320 (Dalykinių žinių įsigijimas) – 
160 000 EUR ir pagal punktą 3211 
(Europos mokslo žiniasklaidos centras) – 
400 000 EUR asignavimų; palankiai 
vertina tai, kad tuos pakeitimus Biuras 
priėmė 2019 m. kovo 25 d.;

Or. en
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Pakeitimas 22
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi
EFDD frakcijos vardu

Pranešimas A8-0182/2019
Vladimír Maňka
2020 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos. I skirsnis – Europos Parlamentas
(2019/2003(BUD))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
25 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

25. mano, kad galima sutaupyti 
Parlamento biudžeto lėšų, naudojant vieną 
būstinę; primena 2014 m. Audito Rūmų 
analizę, kurioje apskaičiuota, kad išlaidos, 
patiriamos dėl Parlamento geografinio 
išsklaidymo, yra 114 mln. EUR per metus; 
be to, primena, kad dėl šio Parlamento 
geografinio išsklaidymo atsiranda 78 proc. 
visų Parlamento statutinių darbuotojų 
misijų, o poveikis aplinkai sudaro nuo 
11 000 iki 19 000 tonų išmetamo CO2 
kiekio; todėl ragina parengti perėjimo prie 
vienos būstinės planą;

25. mano, kad galima sutaupyti 
Parlamento biudžeto lėšų, naudojant vieną 
būstinę; primena 2013 m. Europos 
Parlamento rezoliuciją1, kurioje 
apskaičiuota, kad išlaidos, patiriamos dėl 
Parlamento geografinio išsklaidymo, yra 
nuo 156 mln. EUR iki 204 mln. EUR per 
metus, taigi apgailestauja dėl to, kad per 
vieną Parlamento kadenciją Parlamento 
geografinio išsisklaidymo išlaidos gali 
siekti net 1 mlrd. EUR; be to, primena, kad 
dėl šio Parlamento geografinio išsklaidymo 
atsiranda 78 proc. visų Parlamento 
statutinių darbuotojų komandiruočių, o 
poveikis aplinkai sudaro nuo 11 000 iki 
19 000 tonų išmetamo CO2 kiekio; todėl 
ragina parengti perėjimo prie vienos 
būstinės planą, kad būtų  išvengta bet 
kokio tolesnio viešųjų lėšų švaistymo; 
išreiškia savo nepritarimą daugiamečiams 
statybos planams, kuriais siekiama 
padidinti Parlamento narių kabinetus tiek 
Strasbūre, tiek Briuselyje; 

Or. en

1 (P7_TA(2013)0498)
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Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi
EFDD frakcijos vardu

Pranešimas A8-0182/2019
Vladimír Maňka
2020 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos. I skirsnis – Europos Parlamentas
(2019/2003(BUD))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
25 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

25a. apgailestauja dėl to, kad per 
pastaruosius penkerius metus, nuo 2014 
iki 2018 m. imtinai, bendros Parlamento 
pastatų nuomos išlaidos sudarė daugiau 
nei 160 mln. EUR, todėl ragina iš naujo 
persvarstyti nuomos sutartis, kad būtų 
kuo daugiau sutaupyta; 

Or. en
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Pakeitimas 24
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi
EFDD frakcijos vardu

Pranešimas A8-0182/2019
Vladimír Maňka
2020 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos. I skirsnis – Europos Parlamentas
(2019/2003(BUD))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
36 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

36. primena Europos Parlamento narių 
statutą, kurio 27 straipsnio 1 ir 2 dalyse 
teigiama, kad: „[į]sigaliojus šiam Statutui, 
Europos Parlamento įkurtas savanoriškas 
pensijų fondas išliks ir bus skirtas 
Parlamento nariams arba buvusiems 
Parlamento nariams, turintiems ar 
turėsiantiems su šiuo fondu susijusių 
teisių“ ir kad „[t]urimos ir turėsimos 
teisės yra visiškai išsaugomos“; ragina 
generalinį sekretorių ir Biurą visapusiškai 
laikytis Europos Parlamento narių statuto 
ir kartu su pensijų fondu skubiai parengti 
aiškų Parlamentui skirtą planą, pagal 
kurį būtų prisiimti ir perimti jo 
įsipareigojimai ir atsakomybė už jo narių 
savanorišką pensijų sistemą; pakartoja 
savo prašymą, kad Europos Audito Rūmai 
ištirtų savanorišką Parlamento narių 
pensijų fondą ir  prašo ištirti būdus, kaip 
užtikrinti tvarų savanoriško pensijų fondo 
finansavimą pagal Europos Parlamento 
narių statuto nuostatas, kartu užtikrinant 
visišką skaidrumą;

36. atkreipia dėmesį į galimą 
savanoriško Parlamento narių pensijų 
fondo išnaudojimą ir pabrėžia, kad svarbu 
rasti sprendimą, kuris nekeltų papildomos 
finansinės naštos ES mokesčių 
mokėtojams; pakartoja savo prašymą, kad 
Europos Audito Rūmai ištirtų savanorišką 
Parlamento narių pensijų fondą; be to, 
mano, kad būtina persvarstyti Sprendimą 
2005/684/EB dėl Europos Parlamento 
narių statuto, siekiant iš dalies pakeisti 14 
straipsnį ir užtikrinti, kad Europos 
Parlamento narių teisė į pensiją atitiktų 
atskirų valstybių narių paprastų piliečių 
socialinės apsaugos sistemas 
apskaičiuojant sumą ir nustatant su 
amžiumi ir įmokomis susijusius 
reikalavimus, kuriais jiems suteikiama 
teisė į pensiją; taip pat ragina 
perskaičiuoti iš ES biudžeto išmokėtas 
buvusių Parlamento narių, kurie įgijo 
tokią teisę prieš dabartinio statuto 
įsigaliojimą ar po jo, pensijas; 

Or. en


