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

SL Združena v raznolikosti SL

26.3.2019 A8-0182/21

Predlog spremembe 21
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi
v imenu skupine EFDD

Poročilo A8-0182/2019
Vladimír Maňka
Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2020 – oddelek I – Evropski parlament
(2019/2003(BUD))

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. podpira sporazum, dosežen v 
spravnem postopku med predsedstvom in 
Odborom za proračun 19. marca 2019, da 
se proračun za leto 2018 poveča za 2,68 % 
oziroma na 2.050.430.000 EUR, kar 
ustreza skupni ravni načrta odhodkov za 
leto 2020, da se raven odhodkov iz 
predhodnega načrta, ki ga je predsedstvo 
potrdilo 11. marca 2019, zmanjša za 
18,1 milijona EUR in da se ustrezno 
zmanjšajo predlagana sredstva v 
naslednjih proračunskih vrsticah:

3. zavrača sporazum, dosežen v 
spravnem postopku med predsedstvom in 
Odborom za proračun 19. marca 2019, da 
se proračun za leto 2018 poveča za 2,68 % 
oziroma na 2.050.430.000 EUR, kar 
ustreza skupni ravni načrta odhodkov za 
leto 2020; je nezadovoljen, ker se je 
proračun Parlamenta v tekočem 
parlamentarnem obdobju povečal prav 
vsako leto, in zato poziva, da si institucija 
kot svoj glavni proračunski cilj zastavi, da 
bo karseda zmanjšala stroške in poiskala 
možnosti za občutne prihranke ter tako 
izkazala solidarnost z državljani EU;

1004 – redni potni stroški, 1200 – osebni 
prejemki in nadomestila, 1402 – drugi 
uslužbenci – vozniki generalnega 
sekretariata, 2007 – gradnja nepremičnin 
in opremljanje prostorov, 2022 – 
vzdrževanje, obratovanje in čiščenje stavb, 
2024 – poraba energije, 2101 – 
računalništvo in telekomunikacije – 
tekoče dejavnosti – infrastruktura, 212 – 
pohištvo, 214 – stroški najema tehničnih 
naprav in opreme, 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, 422 – odhodki 
za parlamentarno pomoč;
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nameni postavki 1650 – zdravstvena 
služba sredstva v višini 140.000 EUR, 
postavki 320 – pridobivanje izvedenskih 
mnenj sredstva v višini 160.000 EUR ter 
postavki 3211 – Evropsko vozlišče za 
znanstvene medije sredstva v višini 
400.000 EUR; pozdravlja, da je 
predsedstvo 25. marca 2019 te spremembe 
sprejelo;

Or. en
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26.3.2019 A8-0182/22

Predlog spremembe 22
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi
v imenu skupine EFDD

Poročilo A8-0182/2019
Vladimír Maňka
Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2020 – oddelek I – Evropski parlament
(2019/2003(BUD))

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. meni, da je mogoče morebitne 
prihranke v proračunu Parlamenta doseči z 
enim samim sedežem; opozarja na analizo 
Evropskega računskega sodišča iz leta 
2014, v kateri ocenjeni stroški geografske 
razpršenosti Parlamenta znašajo 
114 milijonov EUR letno; poleg tega 
opozarja, da je z geografsko razpršenostjo 
Parlamenta povezanih 78 % vseh službenih 
poti statutarnih uslužbencev Parlamenta in 
da je vpliv na okolje med 11.000 in 19.000 
tonami emisij CO2; zato poziva, naj se 
pripravi časovni načrt za en sam sedež;

25. meni, da je mogoče morebitne 
prihranke v proračunu Parlamenta doseči z 
enim samim sedežem; želi spomniti na 
resolucijo Parlamenta iz leta 20131, v 
kateri ocenjeni stroški geografske 
razpršenosti Parlamenta znašajo od 156 
milijonov EUR do 204 milijone EUR 
letno, in zato obžaluje, da lahko v enem 
parlamentarnem obdobju stroški 
geografske razpršenosti Parlamenta 
znašajo celo 1 milijardo EUR; poleg tega 
opozarja, da je z geografsko razpršenostjo 
Parlamenta povezanih 78 % vseh službenih 
poti statutarnih uslužbencev Parlamenta in 
da je vpliv na okolje med 11.000 in 19.000 
tonami emisij CO2; zato poziva, naj se 
pripravi časovni načrt za en sam sedež, da 
bi se preprečilo nadaljnje zapravljanje 
javnega denarja; se ne strinja z večletnimi 
nepremičninskimi projekti, katerih namen 
je povečati pisarniške prostore poslancev v 
Strasbourgu in Bruslju; 

Or. en

1 (P7_TA(2013)0498)
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26.3.2019 A8-0182/23

Predlog spremembe 23
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi
v imenu skupine EFDD

Poročilo A8-0182/2019
Vladimír Maňka
Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2020 – oddelek I – Evropski parlament
(2019/2003(BUD))

Predlog resolucije
Odstavek 25 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25a. obžaluje, da so skupni stroški 
najema stavb Parlamenta v zadnjih petih 
letih, od leta 2014 do vključno leta 2018, 
znašali več kot 160 milijonov EUR, in zato 
poziva k ponovnim pogajanjem o 
najemnih pogodbah, da bi se dosegli čim 
večji prihranki; 

Or. en
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26.3.2019 A8-0182/24

Predlog spremembe 24
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi
v imenu skupine EFDD

Poročilo A8-0182/2019
Vladimír Maňka
Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2020 – oddelek I – Evropski parlament
(2019/2003(BUD))

Predlog resolucije
Odstavek 36

Predlog resolucije Predlog spremembe

36. želi spomniti na statut poslancev, 
ki v členu 27(1) in (2) navaja: da bo 
prostovoljni pokojninski sklad, ki ga je 
ustanovil Parlament, obstajal tudi po 
začetku veljavnosti tega statuta za 
poslance ali nekdanje poslance, ki so že 
pridobili pravice in pričakovanja iz tega 
sklada in da se pridobljene pravice in 
pričakovanja ohranijo v polnem obsegu; 
poziva generalnega sekretarja in 
predsedstvo, naj popolnoma spoštujeta 
statut poslancev in naj s pokojninskim 
skladom nujno oblikujeta jasen načrt, po 
katerem bo Parlament nase prenesel in 
prevzel obveznosti in odgovornosti sistema 
prostovoljnega pokojninskega 
zavarovanja svojih poslancev; ponovno 
poziva, naj Evropsko računsko sodišče 
preuči prostovoljni pokojninski sklad za 
poslance, in poziva, naj se preučijo načini 
za zagotovitev trajnostnega financiranja 
prostovoljnega pokojninskega sklada v 
skladu z določbami statuta poslancev, pri 
čemer bi se zagotovila popolna 
preglednost;

36. ugotavlja, da bi lahko prišlo do 
izčrpanja prostovoljnega pokojninskega 
sklada za poslance, in poudarja, kako 
pomembno je poiskati rešitev, ki ne bo 
dodatno finančno obremenila evropskih 
davkoplačevalcev; ponovno poziva, naj 
Evropsko računsko sodišče preuči 
prostovoljni pokojninski sklad za 
poslance; poleg tega meni, da bi bilo treba 
Sklep 2005/684/ES o statutu poslancev 
revidirati in spremeniti člen 14 ter tako 
zagotoviti, da bodo pokojninske pravice 
poslancev Evropskega parlamenta v 
skladu s sistemi socialne varnosti, ki 
veljajo za navadne državljane posameznih 
držav članic, tako glede računanja višine 
pokojnine kot upokojitvene starosti in 
prispevkov, ki jamčijo pridobitev 
pokojninske pravice; poziva tudi k 
ponovnemu izračunu pokojnin, izplačanih 
iz proračuna EU nekdanjim poslancem, ki 
so to pravico pridobili pred in po začetku 
veljavnosti sedanjega statuta poslancev; 

Or. en


