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Evropský parlament,

– s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze 
dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie 
a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/20021, a zejména na článek 36 
tohoto nařízení,

– s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, 
kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–20202,

– s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským 
parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových 
záležitostech a o řádném finančním řízení3 (IID ze dne 2. prosince 2013),

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1023/2013 ze 
dne 22. října 2013, kterým se mění služební řád úředníků Evropské unie a pracovní řád 
ostatních zaměstnanců Evropské unie4,

– s ohledem na své usnesení ze dne 5. dubna 2017 o odhadu příjmů a výdajů Evropského 
parlamentu na rozpočtový rok 20185,

– s ohledem na své usnesení ze dne 25. října 2017 týkající se postoje Rady k návrhu 
souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 20186,

– s ohledem na své usnesení ze dne 30. listopadu 2017 o společném návrhu souhrnného 
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rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018 schváleném dohodovacím výborem 
v rámci rozpočtového procesu1,

– s ohledem na zprávu, kterou generální tajemník předložil předsednictvu k vypracování 
předběžného odhadu výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2019,

– s ohledem na předběžný odhad příjmů a výdajů, který podle čl. 25 odst. 7 a čl. 96 
odst. 1 jednacího řádu Evropského parlamentu vypracovalo předsednictvo dne 16. 
dubna 2018,

– s ohledem na odhad příjmů a výdajů, který podle čl. 96 odst. 2 jednacího řádu 
Evropského parlamentu vypracoval Rozpočtový výbor,

– s ohledem na článek 96 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0146/2018),

A. vzhledem k tomu, že tento proces je čtvrtým úplným rozpočtovým procesem, který se 
uskutečňuje v novém volebním období, a šestým procesem víceletého finančního rámce 
na období 2014–2020;

B. vzhledem k tomu, že rozpočet na rok 2019 v podobě, jak je navržena ve zprávě 
generálního tajemníka, se připravuje s ohledem na meziroční zvýšení, jak v důsledku 
inflace, tak skutečné zvýšení, stropu v okruhu V, což poskytuje větší prostor pro růst 
a investice i pro další realizaci politik usilujících o dosažení úspor a zvýšení účinnosti 
a zaměřených na rozpočet podle výkonnosti;

C. vzhledem k tomu, že prioritní cíle, které navrhl generální tajemník na rok 2019, 
zahrnují: volební kampaň před volbami do Evropského parlamentu v roce 2019, 
bezpečnostní projekty, víceleté stavební projekty, rozvoj IT, zlepšování služeb pro 
poslance a podporu ekologického přístupu k dopravě;

D. vzhledem k tomu, že generální tajemník pro předběžný odhad příjmů a výdajů 
Parlamentu na rok 2019 navrhl rozpočet ve výši 2 016 644 000 EUR, což představuje 
celkové zvýšení o 3,38 % oproti rozpočtu na rok 2018 (včetně 37,3 milionu EUR na 
změnu volebního období a 34,3 milionu EUR na jiné mimořádné výdaje) a podíl 
18,79 % v okruhu V víceletého finančního rámce na období 2014–2020;

E. vzhledem k tomu, že téměř dvě třetiny rozpočtu činí výdaje, které musí být pravidelně 
valorizovány a které se týkají v převážné většině odměn, důchodů, léčebných výdajů 
a příspěvků současných a penzionovaných poslanců (23 %) a zaměstnanců (34 %) 
a také budov (13 %), jež se upravují podle služebního řádu, statutu poslanců, oborově 
specifické valorizace nebo míry inflace;

F. vzhledem k tomu, že Parlament již ve svém usnesení ze dne 29. dubna 2015 o odhadu 
příjmů a výdajů Parlamentu na rozpočtový rok 20162 zdůraznil, že rozpočet na rok 2016 
by měl být sestaven na realistickém základě a měl by být v souladu se zásadami 
rozpočtové kázně a řádného finančního řízení;

G. vzhledem k tomu, že důvěryhodnost Parlamentu coby jedné ze složek rozpočtového 
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orgánu z části závisí na jeho schopnosti řídit své vlastní výdaje a rozvíjet demokracii na 
úrovni Unie;

H. vzhledem k tomu, že v roce 1990 byl podle předpisů předsednictva pro doplňkový 
(dobrovolný) systém důchodového pojištění zřízen dobrovolný penzijní fond1;

Obecný rámec

1. zdůrazňuje, že v roce 2019 je třeba podíl rozpočtu Parlamentu udržet v okruhu V pod 
20 %; poznamenává, že výše návrhu odhadu příjmů a výdajů na rok 2019 odpovídá 
18,53 %, a je tedy nižší než v roce 2018 (18,85 %) a je nejnižším podílem 
v rámci okruhu V za více než 15 let;

2. zdůrazňuje, že největší díl rozpočtu Parlamentu je pevně stanoven právními 
a smluvními povinnostmi a podléhá roční valorizaci;

3. poznamenává, že kvůli volbám do Evropského parlamentu v roce 2019 budou výdaje 
v některých oblastech výrazně vyšší, zejména v souvislosti s poslanci, kteří nebudou 
znovu zvoleni, a jejich asistenty, zatímco v jiných oblastech, i když v menším rozsahu, 
budou v důsledku omezení objemu parlamentní činnosti ve volebním roce dosaženy 
úspory;

4. podporuje dohodu, které na dohodovacích schůzkách dne 26. března 2018 a 10. dubna 
2018 dosáhlo předsednictvo a Rozpočtový výbor, ohledně navýšení rozpočtu na rok 
2018 o 2,48 %, což odpovídá celkové výši odhadu příjmů a výdajů na rok 2019 v částce 
1 999 144 000 EUR, snížení výdajů v předběžném návrhu příjmů a výdajů schváleném 
předsednictvem dne 12. března 2018 o 17,5 milionu EUR a související snížení 
navrhovaných prostředků v následujících rozpočtových položkách: 1004 „Příspěvek na 
obvyklé cestovní výdaje“, 105 „Jazykové kurzy a kurzy výpočetní techniky pro 
poslance“ 1404 „Stáže, granty a výměny úředníků“ 1612 „Další odborné vzdělávání“ 
1631 „Mobilita“ 2000 „Nájem“ 2007 „Výstavba budov a zařízení prostor“ 2022 
„Údržba, obsluha a úklid budov“ 2024 „Spotřeba energií“ 2100 „Výpočetní technika 
a telekomunikace“ 2101 „Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – 
infrastruktura“ 2105 „Výpočetní technika a telekomunikace – investice do projektů“ 
212 „Nábytek“ 214 „Technická zařízení a instalace“ 230 „Kancelářské potřeby“ 238 
„Ostatní správní výdaje“ 300 „Výdaje na služební cesty zaměstnanců mezi třemi 
pracovními místy“ 302 „Výdaje na recepce a reprezentaci“ 3040 „Různé výdaje na 
interní schůze“ 3042 „Schůze, kongresy, konference a delegace“ 3049 „Náklady na 
služby cestovní kanceláře“ 3243 „Návštěvnická centra Evropského parlamentu“ 3248 
„Výdaje na audiovizuální informační materiály“ 325 „Výdaje související na informační 
kanceláře“ 101 „Pohotovostní rezerva“; poskytuje na bod 1400 „Ostatní zaměstnanci – 
generální sekretariát a politické skupiny“ částku 50 000 EUR, bod 320 „Získávání 
odborného poradenství“ částku 50 000 EUR a na bod 3211 „Výdaje na vědecké 
mediální středisko“ částku 800 000 EUR; vítá, že předsednictvo dne 16. dubna 2018 
tyto změny schválilo;

5. zdůrazňuje, že hlavní funkcí Parlamentu je společně s Radou vytvářet právní předpisy 
a rozhodovat o rozpočtu Unie, zastupovat občany a dohlížet na činnost jiných orgánů; 

6. zdůrazňuje roli Parlamentu při utváření evropského politického uvědomění a podpoře 
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hodnot Unie;

7. konstatuje, že předběžný odhad příjmů a výdajů a doprovodné dokumenty obdržel 
pozdě, až poté, co byly dne 12. března 2018 schváleny předsednictvem; žádá, aby 
v příštích letech zprávu týkající se předběžného odhadu příjmu a výdajů, kterou 
generální tajemník předává předsednictvu, obdržel včas, a to včetně všech příloh k této 
zprávě;

Transparentnost a přístupnost

8. vítá reakci na žádost Rozpočtového výboru vyjádřenou v různých usneseních o rozpočtu 
týkajících se dodatečných informací o střednědobém a dlouhodobém plánování, 
investicích, právních povinnostech, operačních výdajích a metodách vycházejících 
namísto z koeficientů z aktuálních potřeb; poznamenává, že paušální částky jsou 
užitečným a uznávaným nástrojem zvyšujícím flexibilitu a transparentnost;

9. poznamenává, že stejně jako v rozpočtech na předcházející roky se navrhuje vyčlenit 
prostředky na „mimořádné“ investice a výdaje, tj. investice a výdaje, které jsou svou 
povahou pro Parlament neobvyklé nebo atypické a vyskytují se zřídka; poznamenává, 
že na rok 2019 tyto investice a výdaje činí 71,6 milionu EUR, včetně 37,3 milionu EUR 
na změnu volebního období a 34,3 milionu EUR na jiné mimořádné výdaje; připomíná, 
že uvedené rozlišení mezi řádnými a mimořádnými výdaji, zavedené v rozpočtu na rok 
2016 a zahrnované poté do následujících rozpočtů, bylo vytvořeno výhradně s cílem 
reagovat na provádění naléhavých opatření týkajících se bezpečnosti budov 
a kybernetické bezpečnosti po teroristických útocích; domnívá se, že nadměrné užívání 
tohoto rozlišení, jako je přidávání dalších výdajů mezi mimořádné výdaje, vede 
k zavádějícím údajům o vývoji rozpočtového rozpětí, a je tudíž v rozporu se zásadou 
transparentnosti parlamentních výdajů;

10. očekává, že rozpočet Parlamentu na rok 2019 bude realistický a přesný, pokud jde 
o sladění potřeb a jejich nákladů, aby se co nejvíce podařilo vyhnout nadhodnocení 
rozpočtu;

Brexit

11. konstatuje, že dne 8. prosince 2017 dosáhli vyjednavači Unie a Spojeného království 
principiální dohody o finančním vypořádání v souvislosti s vystoupením Spojeného 
království z Unie, která obsahuje ustanovení, že se Spojené království bude podílet na 
ročním rozpočtu Unie na roky 2019 a 2020, jako by stále bylo členským státem Unie, 
a bude přispívat na financování závazků Unie vzniklých do dne 31. prosince 2020; 
poznamenává, že dobrovolné důchodové pojištění pro poslance je zahrnuto jako 
závazek v rozvaze EU a že příspěvek na nesplacené závazky potřebný k pokrytí 
penzijních závazků, které vznikly dříve, ale přesahují rok 2020, bude součástí jednání;

12. poznamenává, že Výbor pro ústavní záležitosti potvrdil hlasováním na plenárním 
zasedání v únoru 2018 zprávu z vlastního podnětu o složení Parlamentu, a zejména 
snížení počtu poslanců na 705 po vystoupení Spojeného království z Unie; konstatuje, 
že po neformálním setkání 27 hlav států a předsedů vlád 23. února 2018 předseda Tusk 
vyjádřil tomuto návrhu širokou podporu; poznamenává, že bude-li Spojené království 
na začátku volebního období 2019–2024 stále členským státem EU, bude počet 
poslanců činit 751 do té doby, než vystoupení Spojeného království z Unie nabude 
právního účinku; poukazuje však na to, že tento postup vyžaduje jednomyslné 



rozhodnutí Evropské rady po předchozím souhlasu Parlamentu; zdůrazňuje, že odhad 
příjmů a výdajů Parlamentu nyní odráží současný stav, kdy jej od 30. března 2019 do 
konce 8. volebního období bude tvořit 678 poslanců z 27 členských států a od počátku 
9. volebního období do konce rozpočtového roku 2019 pak 705 poslanců z 27 členských 
států; s uspokojením na vědomí úpravy, které navrhl generální tajemník a které 
předsednictvo dne 12. března 2018 schválilo;

Evropské volby 2019

13. vítá komunikační kampaň jako cenné úsilí o vysvětlení účelu Unie a Parlamentu 
občanům; zdůrazňuje, že cílem této kampaně by mělo být mj. vysvětlení úlohy Unie, 
pravomocí Parlamentu, jeho funkcí, například volby předsedy Komise, a dopadu jeho 
práce na život občanů;

14. připomíná, že celkový rozpočet na kampaň, jak byl schváleno v rozpočtovém procesu 
na rok 2018, činí 33,3 milionu EUR na dva roky, z čehož 25 milionů EUR připadá na 
rok 2018 (kvůli času potřebnému na provedení zadávacích řízení a uzavření smluv) 
a 8,33 milionu na rok 2019; poznamenává, že předsednictvo v listopadu 2017 schválilo 
strategii kampaně založenou na analýze zkušeností získaných při posledních volbách;

15. zdůrazňuje, že komunikační procesy při evropských volbách jsou charakterizovány 
třemi úrovněmi: nejviditelnější úroveň zahrnuje vnitrostátní a evropské politické strany 
a jejich kandidáty, druhá úroveň je postup nominace hlavních kandidátů (tzv. 
Spitzenkandidaten) zavedený v roce 2014 a třetí úroveň je institucionální kampaň, která 
připomíná, co parlament je, co dělá, jak ovlivňuje životy občanů a proč je účast ve 
volbách důležitá; 

16. poukazuje na to, že Parlament nemá dostatek zdrojů nezbytných k tomu, aby oslovil 
400 milionů způsobilých voličů, a musí proto za tímto účelem maximálně využívat své 
vlastní sítě multiplikátorů; je přesvědčen, že by důležitou úlohu měla hrát i komunikace 
prostřednictvím internetových stránek sociálních médií; poukazuje na to, že na evropské 
úrovni bude v roce 2018 uspořádána řada konferencí občanů a zainteresovaných 
subjektů a že na úrovni jednotlivých států bude rozhodující úloha kontaktních úřadů; 
bude do přístupu založeného na vytváření sítí kontaktů i nadále zahrnovat Evropský 
výbor regionů a jeho místní a regionální zástupce; domnívá se, že těsně před volbami 
budou hrát klíčovou úlohu evropské politické strany i vnitrostátní strany, zejména 
v rámci postupu nominování hlavních kandidátů; proto navrhuje, aby jim bylo 
umožněno tento úkol realizovat díky tomu, že budou v roce 2019 prostředky pro tento 
konkrétní účel navýšeny;

Bezpečnost a kybernetická bezpečnost

17. konstatuje, že rozpočet na rok 2019 bude zahrnovat další splátky podstatných investic 
zahájených v roce 2016 s cílem výrazně zlepšit bezpečnost Parlamentu; zdůrazňuje, že 
tyto projekty zahrnují různé oblasti, převážně v souvislosti s budovami, tj. modernizace 
zabezpečení vstupu, vybavení a pracovníků jako v případě projektu iPACS, ale také 
zlepšení v oblasti kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti komunikace;

18. vítá memorandum o porozumění mezi belgickou vládou a Evropským parlamentem, 
Radou, Komisí, Evropskou službou pro vnější činnost a dalšími bruselskými 
institucemi, které vstoupilo v platnost v roce 2017 a které se týká bezpečnostních 
prověrek všech pracovníků externích dodavatelů, kteří chtějí získat přístup do budov 



orgánů a institucí Unie; připomíná svou výzvu generálnímu tajemníkovi v souvislosti 
s odhady příjmů a výdajů Parlamentu pro rozpočtový rok 2018, aby zvážil, zda je 
vhodné rozšířit uplatňování tohoto memoranda o porozumění i na úředníky, parlamentní 
asistenty a stážisty, aby bylo možné provádět nezbytné bezpečnostní prověrky před 
jejich přijetím; žádá proto generálního tajemníka, aby Rozpočtovému výboru poskytl 
informace týkající se pokroku v této záležitosti;

19. je toho názoru, že nástroje IT mají velký význam při výkonu pracovních povinností 
poslanců a zaměstnanců, jsou však ohroženy kybernetickými útoky; vítá proto mírné 
navýšení prostředků, jež umožní, aby Parlament lépe chránil svůj majetek a informace 
prostřednictvím dalšího provádění akčního plánu pro kybernetickou bezpečnost;

Politika v oblasti nemovitostí

20. znovu požaduje, aby byl rozhodovací proces v rámci politiky v oblasti nemovitostí 
transparentní a aby vycházel z včas poskytovaných informací, s patřičným přihlédnutím 
k článku 203 finančního nařízení;

21. bere na vědomí proces zlepšování pracovního prostředí poslanců a zaměstnanců, 
o němž předsednictvo rozhodlo v prosinci 2017, který bude pokračovat v roce 2019, aby 
měli poslanci k dispozici flexibilní pracoviště, které uspokojí jejich potřeby vznikající 
v souvislosti se změnami rozvržení jejich práce, a tak budou mít po volbách v roce 2019 
tři kanceláře v Bruselu a dvě ve Štrasburku; zdůrazňuje nicméně, že ve Štrasburku by 
bylo užitečnější poskytnout flexibilní prostory pro schůze; bere na vědomí náklady na 
údržbu budov Parlamentu v roce 2019, včetně požadavků v oblasti bezpečnosti 
a životního prostředí; pozastavuje se nad velmi vysokými náklady na některé 
navrhované změny, zejména: odstranění knihovny a souvisejících kanceláří, renovaci 
poslanecké restaurace (v budově ASP) a renovaci restaurace v budově Churchill; 
vyzývá generálního tajemníka, aby před čtením rozpočtu v Parlamentu, jež se má 
uskutečnit na podzim 2018, poskytl Rozpočtovému výboru o těchto rozhodnutích 
veškeré informace, neboť některé z projektů budou odloženy;

22. pozastavuje se nad plánovanou částkou 1,58 milionu EUR na studie týkající se renovace 
budovy Spaak s vědomím, že na tento účel již byla do rozpočtu na rok 2018 zapsána 
částka 14 milionů EUR; vyzývá generálního tajemníka, aby před čtením rozpočtu 
v Parlamentu, jež se má uskutečnit na podzim 2018, poskytl Rozpočtovému výboru 
o tomto rozhodnutí veškeré informace;

23. žádá další informace o stavu nábytku v budově ASP v Bruselu, které zdůvodnily jeho 
výměnu, jakož i o postupu použitém při výběru nového nábytku, zejména o poměru 
mezi jeho cenou a potřebou výměny;

24. bere na vědomí aktualizovaný mandát informačních kanceláří, které mají být nyní 
v souladu s rozhodnutím předsednictva z listopadu 2017 nazývány „kontaktními 
kancelářemi“; konstatuje, že hlavní funkcí kontaktních kanceláří je poskytovat 
informace a komunikovat jménem Parlamentu na místní úrovni, a to politicky 
neutrálním způsobem, aby byly prostřednictvím činnosti vnějších zúčastněných stran 
na místní, regionální a celostátní úrovni poskytovány informace o Unii a jejích 
politikách; včetně členů Evropského výboru regionů:

25. konstatuje, že první části východního křídla nové budovy KAD budou předány 
a využívány od konce roku 2018, zatímco využívání zbývajících kanceláří 



a konferenčních místností ve východním křídle bude zahájeno postupně v průběhu roku 
2019; připomíná, že ihned poté budou zahájeny stavební práce na západní straně;

26. připomíná analýzu EÚD z roku 2014, která odhadla náklady na geografickou 
rozptýlenost činnosti Parlamentu na 114 milionů EUR ročně; dále podotýká, že v jeho 
usnesení ze dne 20. listopadu 2013 o umístění sídel orgánů Evropské unie1 se uvádí, že 
78 % veškerých pracovních cest statutárních pracovníků Parlamentu je přímým 
důsledkem geografické rozptýlenosti činnosti Parlamentu; zdůrazňuje, že zpráva také 
odhaduje, že dopad geografické rozptýlenosti Parlamentu na životní prostředí lze 
vyčíslit na 11 000 až 19 000 tun emisí CO2; zdůrazňuje potenciální úspory, které by 
mělo sjednocení sídla Parlamentu na jeho rozpočet, a žádá proto vypracování plánu na 
zavedení jednoho sídla;

27. připomíná závazek Parlamentu k dodržování směrnice 2012/27/EU o energetické 
účinnosti2, jež stanoví, že „vzhledem k velké viditelnosti svých budov a vedoucímu 
postavení, které by měly zaujímat, pokud jde o jejich energetickou náročnost, se budou, 
aniž jsou dotčena použitelná rozpočtová pravidla a pravidla pro zadávání zakázek, na 
budovy, které mají ve vlastnictví a v užívání, vztahovat stejné požadavky, jako jsou 
požadavky vztahující se na budovy ústředních vládních institucí členských států podle 
článku 5 a 6“ uvedené směrnice; zdůrazňuje, že je naléhavě nutné toto prohlášení 
dodržovat, v neposlední řadě z důvodu důvěryhodnosti Parlamentu při aktuálně 
probíhajících revizích směrnic o energetické náročnosti budov a energetické účinnosti;

Otázky týkající se poslanců EP a akreditovaných parlamentních asistentů

28. oceňuje práci generálního sekretariátu Parlamentu, sekretariátů politických skupin 
a kanceláří poslanců, jejichž cílem je podporovat poslance při výkonu jejich mandátu; 
vybízí k dalšímu rozvoji těchto služeb, které poslancům umožňují důkladněji 
kontrolovat práci Komise a Rady a lépe zastupovat občany;

29. vítá zejména stále se zvyšující kvalitu poradenství a výzkumu, které poslancům 
a výborům poskytují výzkumná služba Evropského parlamentu (EPRS) a tematické 
sekce; bere na vědomí střednědobé hodnocení spolupráce těchto dvou služeb, které 
v říjnu 2017 poskytlo generální ředitelství; žádá generálního tajemníka, aby poskytl 
další informace o tom, jak tyto dvě služby koordinují svou činnost, aby nedocházelo ke 
zdvojování činnosti a byly naplněny potřeby klientů; vítá nové i stávající zvláštní 
projekty týkající se uplatňování IT, které budou zcela nebo zčásti realizovány v roce 
2019: projekt e-Parlament, projekt systému pro správu elektronických záznamů, 
program otevřené digitální knihovny, nový projekt zaměřený na výzkum a rozvoj 
strojového učení s překladovými pamětmi a nástroj pro registraci účastníků konferencí 
a akcí;

30. připomíná výše uvedená usnesení ze dne 5. dubna 2017 o odhadu příjmů a výdajů 
Parlamentu na rozpočtový rok 2018 a usnesení ze dne 25. října 2017 o postoji Rady k 
návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018; znovu vyzývá k 
transparentnosti příspěvku na všeobecné výdaje poslanců; vyzývá předsednictvo 
Parlamentu, aby se zaměřilo na zlepšení pokynů ohledně odpovědnosti za výdaje 

1 Přijaté texty, P7_TA(2013)0498.
2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o 

energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 
2004/8/ES a 2006/32/ES (Úř. věst. L 315, 14.11.2012, s. 1).



schválené k úhradě z tohoto příspěvku, aniž by správě Parlamentu vznikaly dodatečné 
náklady nebo administrativní zátěž; bere na vědomí, že komplexní systém kontroly 
příspěvku na parlamentní mandát poslanců by vyžadoval 40 až 75 nových pracovních 
míst1 ve správě Parlamentu v oblasti finančního řízení, což je v rozporu s plánem 
snižování počtu zaměstnanců;

31. připomíná princip nezávislosti poslaneckého mandátu; zdůrazňuje, že zvolení poslanci 
odpovídají za použití výdajů pro parlamentní činnosti a že výkazy svých výdajů 
financovaných z příspěvku na všeobecné výdaje mohou zveřejňovat na své osobní 
internetové stránce; zdůrazňuje, že paušální částky jsou v členských státech velmi 
rozšířené a uznávané jako užitečný nástroj; zdůrazňuje, že paušální částky jsou v 
současné době používány tak, že není nutné zvyšovat počet zaměstnanců ani nestoupají 
náklady pro správu Parlamentu a že dodatečné mandatorní výdaje a administrativní 
zátěž nevznikají ani poslancům a jejich kancelářím; znovu opakuje, že zvýšená 
efektivita a transparentnost příspěvku na všeobecné výdaje neznamenají narušení 
soukromí;

32. naléhavě vyzývá pracovní skupinu předsednictva Parlamentu pro příspěvek na 
všeobecné výdaje k dokončení práce, aby mohla být doporučení vycházející z postoje 
Parlamentu vyjádřeného v říjnu 2017 posouzena ještě před volbami do devátého 
volebního období;

33. opět vyzývá předsednictvo, aby zajistilo dodržování sociálních a důchodových práv 
poslanců a akreditovaných asistentů a dostupnost odpovídajících finančních prostředků; 
v tomto ohledu opakuje svou výzvu k nalezení proveditelného řešení pro ty 
akreditované parlamentní asistenty, kteří, ačkoli budou mít na konci stávajícího 
volebního období odpracována dvě volební období bez přerušení, nebudou po dosažení 
důchodového věku oprávněni k přístupu k evropskému důchodovému systému, neboť 
jim bude chybět určitá doba k dosažení potřebných deseti let stanovených ve služebním 
řádu, a to kvůli dřívějšímu termínu konání voleb v roce 2014 a zpožděním při 
schvalování nových smluv pro akreditované parlamentní asistenty, jež byla způsobena 
velkým objemem práce po volbách v letech 2009; opakuje, že čl. 27 odst. 2 statutu 
poslanců Evropského parlamentu stanoví, že „nabytá práva nebo budoucí nároky 
zůstávají zachovány v plném rozsahu“; bere však na vědomí přetrvávající problémy 
týkající se dobrovolného důchodového fondu a žádá předsednictvo a generálního 
tajemníka, aby přezkoumali všechny možnosti s cílem minimalizovat zátěž pro rozpočet 
Parlamentu;

34. domnívá se, že prostředky v rozpočtové položce 422 „Výdaje na parlamentní asistenci“ 
jsou adekvátní;

35. bere na vědomí revizi výše náhrad a příspěvků pro akreditované parlamentní asistenty 
v souvislosti s jejich služebními cestami mezi třemi pracovními místy Parlamentu; 
připomíná svou žádost adresovanou předsednictvu, aby přijalo opatření s cílem 
dosáhnout od příštího volebního období plné harmonizace pravidel pro úředníky, ostatní 
zaměstnance a akreditované parlamentní asistenty;

36. s ohledem na nadcházející volební období opětovně vyzývá Konferenci předsedů, aby 
revidovala prováděcí ustanovení, kterými se řídí činnost delegací a osob vyslaných na 
pracovní cesty mimo Evropskou unii; zdůrazňuje, že by v rámci této revize měla být 

1 Přijaté texty, P8_TA(2016)0150.



zvážena možnost, aby akreditovaní parlamentní asistenti mohli za určitých podmínek 
doprovázet poslance při oficiálních parlamentních delegacích a pracovních cestách;

37. vyzývá předsednictvo, aby pozměnilo rozhodnutí předsednictva ze dne 19. dubna 2010 
o pravidlech týkajících se stážistů poslanců s cílem zajistit stážistům důstojnou odměnu; 
zdůrazňuje, že odměna stážistů působících v kancelářích poslanců nebo v politických 
skupinách musí být přinejmenším na takové úrovni, která zajistí pokrytí jejich životních 
nákladů v Bruselu nebo v jiném městě, kde se stáž odehrává;

38. domnívá se, že by měly být poskytnuty přiměřené finanční prostředky na provádění 
plánu na úpravu opatření k prevenci a včasné podpoře v případě konfliktů a obtěžování 
mezi poslanci a akreditovanými parlamentními asistenty a jinými pracovníky;

Otázky týkající se zaměstnanců

39. snižuje počet míst v plánu pracovních míst generálního sekretariátu na rok 2019 o 59 
míst (cíl snížit počet zaměstnanců o 1 %) v souladu s dohodou s Radou ze dne 
14. listopadu 2015 o souhrnném rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, podle 
níž mají každoroční opatření k omezení počtu zaměstnanců Parlamentu pokračovat do 
roku 2019;

40. domnívá se, že v období, kdy je pravděpodobné, že finanční i personální zdroje orgánů 
Unie budou stále omezenější, je důležité, aby orgány dokázaly přijímat a udržet si ty 
nejschopnější pracovníky, kteří budou moci zvládat složité budoucí úkoly, a to 
v souladu se zásadami sestavování rozpočtu podle výkonnosti; 

41. domnívá se, že Parlament bude až do volební přestávky čelit mimořádné situaci, jež 
bude výsledkem souběhu velkého objemu práce, jenž je obvyklý na konci volebního 
období, s komplexním balíčkem legislativních návrhů pro VFR, brexitem a rostoucím 
počtem třístranných jednání; je toho názoru, že mají-li Parlament a jeho výbory 
vykonávat svou hlavní činnost, je klíčové i nadále zajišťovat odpovídající úroveň 
logistických a lidských zdrojů;

42. pověřuje generálního tajemníka, aby stavěl na stávajících dohodách o spolupráci mezi 
Parlamentem, Evropským výborem regionů a Evropským hospodářským a sociálním 
výborem; EPRS představuje v tomto ohledu velmi pozitivní příklad; žádá, aby byly 
zjištěny oblasti, např. IT služby a bezpečnost, v nichž je možné zlepšit součinnost 
podpůrných služeb s využitím zkušeností Parlamentu i dalších dvou orgánů a s plným 
ohledem na obtíže v oblasti správy a rozdíly v rozsahu služeb, s cílem vypracovat 
spravedlivé dohody o spolupráci; dále žádá generálního tajemníka, aby nechal 
vypracovat studii o možné součinnosti, které by mohlo být dosaženo v oblasti 
podpůrných funkcí a služeb ve spolupráci s ostatními orgány;

43. žádá o vyhodnocení úspor a přínosů pro každou ze stran, kterých bylo dosaženo díky 
interinstitucionální dohodě o administrativní spolupráci mezi Evropským parlamentem, 
Evropským výborem regionů a Evropským hospodářským a sociálním výborem, a to 
jak v oblastech podléhajících společným službám, tak v oblastech podléhajících 
spolupráci, a o vyhodnocení potenciálních úspor a přínosů případných budoucích dohod 
s dalšími institucemi a agenturami;



44. vítá usnesení Parlamentu o potírání sexuálního obtěžování a zneužívání v EU1; domnívá 
se, že toto usnesení je důležitým krokem k účinnějšímu boji proti sexuálnímu 
obtěžování a všem druhům nevhodného chování v Unii a v rámci jejích orgánů, včetně 
Parlamentu; požaduje, aby byly na provedení požadavků obsažených v tomto usnesení 
vyčleněny odpovídající zdroje;

Ostatní záležitosti 

45. poukazuje na to, že tzv. sběrný převod na konci roku je běžně používán jako příspěvek 
k plnění stávajících stavebních projektů; na základě údajů za roky 2014, 2015, 2016 
a 2017 zdůrazňuje, že ke sběrnému převodu na konci roku dochází systematicky v týchž 
kapitolách a hlavách a s několika výjimkami i v týchž rozpočtových položkách; klade si 
proto otázku, zda se jedná o plánované nadhodnocování těchto kapitol a položek s cílem 
získat finanční prostředky na financování rozpočtové politiky;

46. pochybuje o tom, zda bylo nutné instalovat do kanceláří všech parlamentních asistentů 
v Bruselu a ve Štrasburku sluchátka a webkamery, ačkoli většina z nich o ně vůbec 
nežádala; ptá se tudíž, jaké byly náklady na realizaci uvedeného rozhodnutí a jaké 
k němu vedly důvody; vyzývá generálního tajemníka, aby Rozpočtovému výboru 
poskytl veškeré informace týkající se uvedeného rozhodnutí;

47. konstatuje, že omezení týkající se vstupu do stravovacích zařízení Parlamentu byla 
zrušena dne 1. ledna 2017; souhlasí s praxí, kdy každý, kdo pracuje v budovách 
Parlamentu nebo se nachází v jeho prostorách z důvodu interinstitucionální schůze, 
může obědvat v parlamentních jídelnách a restauracích; poznamenává však, že přístup 
do samoobslužných restaurací v budově ASP v Bruselu a LOW ve Štrasburku je nyní 
značně komplikovaný, neboť se v nich každodenně nacházejí skupiny návštěvníků; 
vyzývá proto, aby byly urychleně obnoveny kontroly u vchodu do těchto dvou 
samoobslužných restaurací, které se nebudou zaměřovat na poslance ani na 
zaměstnance ostatních orgánů a institucí, ale budou systematicky přesměrovávat tyto 
skupiny návštěvníků do restauračních prostor, jež jsou pro ně vyhrazeny;

48. bere na vědomí pokračující dialog mezi Evropským parlamentem a vnitrostátními 
parlamenty; zdůrazňuje, že je zapotřebí překročit stávající rámec Evropského 
parlamentního týdne s cílem umožnit trvalou součinnost vztahů mezi Evropským 
parlamentem a vnitrostátními parlamenty; vyzývá k posílení tohoto dialogu, aby byl 
lépe chápán přínos Parlamentu a Unie v členských státech;

49. požaduje modernizaci evropského vědeckého mediálního centra (European Science 
Media Hub) schváleného v rozpočtu na rok 2018, pro spolupráci s televizními 
stanicemi, sociálními médii a dalšími partnery za účelem vzdělávání mladých novinářů, 
a to zejména v souvislosti s novým vědeckým a technologickým rozvojem 
a recenzovanými zprávami založenými na faktech;

50. vítá úsilí Parlamentu na podporu udržitelné mobility; 

51. vyzývá Parlament, aby zaujal ekologicky udržitelný přístup a aby v jeho rámci prováděl 
většinu svých činností co nejšetrněji k životnímu prostředí;

52. bere na vědomí vytvoření pracovní skupiny pro mobilitu, která by měla pracovat 

1 Přijaté texty: P8_TA(2017)0417



inkluzivním způsobem a měla by mít jasný mandát; zdůrazňuje, že Parlament musí ve 
svých pracovních místech dodržovat veškeré příslušné regionální právní předpisy, 
včetně předpisů v této oblasti; zasazuje se o propagaci využívání zavedeného přímého 
vlakového spojení mezi areálem Parlamentu v Bruselu a letištěm; vyzývá příslušné 
útvary, aby s ohledem na tyto okolnosti přehodnotily skladbu a velikost svého vozového 
parku; vyzývá předsednictvo, aby bezodkladně vytvořilo pobídkový program na 
podporu využívání jízdních kol k dojíždění do práce; konstatuje, že takovýto program 
byl již zaveden v jiných institucích, zejména v Evropském hospodářském a sociálním 
výboru;

53. vyzývá generálního tajemníka a předsednictvo, aby v zájmu zvýšení efektivity, omezení 
administrativy a byrokracie ve vnitřní činnosti Parlamentu vštěpovali všem jeho 
správním útvarům kulturu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a přístup úsporného 
řízení; zdůrazňuje, že přístup úsporného řízení spočívá v neustálém zlepšování 
pracovních postupů na základě zjednodušování a zkušeností administrativních 
zaměstnanců;

o

o o

54. přijímá odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2019;

55. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení a odhad příjmů a výdajů Radě 
a Komisi.


