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Poprawka 21
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi
w imieniu grupy EFDD

Sprawozdanie A8-0182/2019
Vladimír Maňka
Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2020 – sekcja I – Parlament Europejski
(2019/2003(BUD))

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. popiera porozumienie osiągnięte w 
ramach procedury pojednawczej między 
Prezydium a Komisją Budżetową 19 marca 
2019 r. w sprawie podwyższenia budżetu o 
2,68% w stosunku do budżetu na 2019 r., 
co odpowiada ogólnej kwocie preliminarza 
budżetowego na 2020 r. w wysokości 
2 050 430 000 EUR, w sprawie obniżenia 
wydatków przewidzianych we wstępnym 
projekcie preliminarza zatwierdzonego 
przez Prezydium 11 marca 2019 r. o 18,1 
mln EUR i w sprawie odpowiedniego 
obniżenia środków zaproponowanych w 
następujących liniach budżetowych:

3. odrzuca porozumienie osiągnięte w 
ramach procedury pojednawczej między 
Prezydium a Komisją Budżetową 19 marca 
2019 r. w sprawie podwyższenia budżetu o 
2,68% w stosunku do budżetu na 2019 r., 
co odpowiada ogólnej kwocie preliminarza 
budżetowego na 2020 r. w wysokości 
2 050 430 000 EUR; wyraża ubolewanie, 
że w trakcie obecnej kadencji 
parlamentarnej budżet Parlamentu 
powiększał się z roku na rok i w związku z 
tym apeluje do Parlamentu o 
ustanowienie w związku z własnym 
budżetem celu polegającego na możliwie 
jak największym ograniczeniu kosztów 
własnych i szukaniu istotnych 
oszczędności, aby dać wyraz solidarności z 
obywatelami UE;

1004 – zwykłe koszty podróży; 1200 – 
wynagrodzenia i zwroty kosztów; 1402 – 
inni pracownicy, kierowcy w Sekretariacie 
Generalnym; 2007 – budowa budynków i 
zagospodarowanie pomieszczeń 
służbowych; 2022 – utrzymanie, 
konserwacja, administracja i sprzątanie 
budynków; 2024 – zużycie energii; 2101 – 
informatyka i telekomunikacja, zwykłe 
działania związane z infrastrukturą; 212 – 
meble; 214 – wyposażenie i instalacje 
techniczne; 300 – koszty podróży 
służbowych pracowników i przejazdów 
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między trzema miejscami pracy; 302 – 
wydatki na przyjęcia i cele 
reprezentacyjne; 3040 – różne wydatki na 
posiedzenia wewnętrzne; 3042 – 
posiedzenia, kongresy, konferencje i 
delegacje; 422 – wydatki związane z 
asystentami posłów;

zasila pozycję 1650 (służba medyczna) 
kwotą 140 000 EUR, pozycję 320 (opinie 
ekspertów) kwotą 160 000 EUR i pozycję 
3211 (Europejskie Centrum Mediów 
Naukowych) kwotą 400 000 EUR; wyraża 
zadowolenie, że Prezydium przyjęło te 
zmiany 25 marca 2019 r.;

Or. en



AM\1181023PL.docx PE637.686v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

26.3.2019 A8-0182/22

Poprawka 22
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi
w imieniu grupy EFDD

Sprawozdanie A8-0182/2019
Vladimír Maňka
Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2020 – sekcja I – Parlament Europejski
(2019/2003(BUD))

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. uważa, że oszczędności w budżecie 
Parlamentu można wygospodarować dzięki 
jednej siedzibie; przypomina, że zgodnie z 
analizą Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego z 2014 r. koszty 
geograficznego rozproszenia Parlamentu 
szacuje się na 114 mln EUR rocznie; 
ponadto przypomina, że takie rozproszenie 
geograficzne Parlamentu prowadzi do 78% 
wszystkich podróży służbowych 
pracowników etatowych Parlamentu, a 
skutki środowiskowe wynoszą od 11 do 19 
tys. ton emisji dwutlenku węgla; w 
związku z tym wzywa do opracowania 
planu przeniesienia Parlamentu do jednej 
siedziby;

25. uważa, że oszczędności w budżecie 
Parlamentu można wygospodarować dzięki 
jednej siedzibie; przypomina, że zgodnie z 
rezolucją Parlamentu z 2013 r.1 koszty 
geograficznego rozproszenia Parlamentu 
szacuje się na 156 do 204 mln EUR 
rocznie i wobec tego wyraża ubolewanie, 
że w ciągu jednej kadencji koszty 
wynikające z rozproszenia geograficznego 
tej instytucji mogą wynieść nawet 1 mld 
EUR; ponadto przypomina, że takie 
rozproszenie geograficzne Parlamentu 
prowadzi do 78% wszystkich podróży 
służbowych pracowników etatowych 
Parlamentu, a skutki środowiskowe 
wynoszą od 11 do 19 tys. ton emisji 
dwutlenku węgla; w związku z tym wzywa 
do opracowania planu przeniesienia 
Parlamentu do jednej siedziby, aby 
zapobiec dalszemu marnotrawieniu 
publicznych pieniędzy; wyraża 
dezaprobatę z powodu wieloletnich 
projektów budowlanych mających na celu 
powiększenie biur poselskich zarówno w 
Strasburgu, jak i w Brukseli; 

Or. en

1 (P7_TA(2013)0498).
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Poprawka 23
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi
w imieniu grupy EFDD

Sprawozdanie A8-0182/2019
Vladimír Maňka
Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2020 – sekcja I – Parlament Europejski
(2019/2003(BUD))

Projekt rezolucji
Ustęp 25 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. wyraża ubolewanie, że w ciągu 
ostatnich pięciu lat, czyli od roku 2014 do 
2018 włącznie, całkowite koszty wynajmu 
przez Parlament jego budynków wyniosły 
ponad 160 mln EUR i w związku z tym 
apeluje o renegocjowanie umów najmu w 
celu osiągnięcia jak największych 
oszczędności; 

Or. en
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Poprawka 24
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi
w imieniu grupy EFDD

Sprawozdanie A8-0182/2019
Vladimír Maňka
Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2020 – sekcja I – Parlament Europejski
(2019/2003(BUD))

Projekt rezolucji
Ustęp 36

Projekt rezolucji Poprawka

36. przypomina, że art. 27 ust. 1 i 2 
statutu posła stanowi, co następuje: 
„ustanowiony przez Parlament Europejski 
dobrowolny fundusz emerytalny, w 
związku z którym posłowie i byli posłowie 
nabyli już prawa lub są w trakcie ich 
nabywania, będzie nadal utrzymany dla 
tych posłów po wejściu w życie niniejszego 
statutu”, a „nabyte prawa i uprawnienia 
pozostają w pełni w mocy”; wzywa 
sekretarza generalnego i Prezydium do 
pełnego przestrzegania statutu posła i do 
niezwłocznego ustanowienia w 
odniesieniu do funduszu emerytalnego 
jasnego planu zatwierdzenia i przejęcia 
przez Parlament jego obowiązków i 
zobowiązań w odniesieniu do 
dobrowolnego funduszu emerytalnego dla 
posłów do Parlamentu Europejskiego; 
ponownie występuje z wnioskiem o 
zbadanie dobrowolnego funduszu 
emerytalnego dla posłów przez Europejski 
Trybunał Obrachunkowy oraz zwraca się o 
określenie, w jaki sposób można 
zagwarantować zrównoważone 
finansowanie dobrowolnego funduszu 
emerytalnego zgodnie z postanowieniami 
statutu posła przy jednoczesnym 
zapewnieniu pełnej przejrzystości;

36. zwraca uwagę na możliwe 
wyczerpanie się środków w dobrowolnym 
funduszu emerytalnym dla posłów i 
podkreśla, jak ważne jest znalezienie 
rozwiązania, które nie będzie się wiązać z 
dodatkowymi obciążeniami finansowymi 
dla podatników europejskich; ponownie 
występuje z wnioskiem o zbadanie przez 
Europejski Trybunał Obrachunkowy 
dobrowolnego funduszu emerytalnego dla 
posłów; ponadto uważa, że należy 
dokonać przeglądu decyzji 2005/684/WE 
w sprawie statutu posła w celu 
zmodyfikowania art. 14, tak aby 
uprawnienia emerytalno-rentowe posłów 
do Parlamentu Europejskiego były zgodne 
z systemami zabezpieczenia społecznego 
przewidzianymi dla zwykłych obywateli 
poszczególnych państw członkowskich, 
zarówno pod względem obliczania kwoty 
świadczenia, jak i wymogów wiekowych 
oraz wymogów dotyczących okresu 
składkowego, gwarantujących dostęp do 
świadczeń emerytalnych; wzywa ponadto 
do ponownego obliczenia świadczeń 
wypłacanych z budżetu UE byłym posłom, 
którzy uzyskali takie prawa przed 
wejściem i po wejściu w życie aktualnego 
statutu posła; 

Or. en
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