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14.4.2014 A7-0277/20 

Predlog spremembe  20 

Jürgen Klute, Alda Sousa, Marisa Matias, Willy Meyer 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0277/2014 

Salvador Garriga Polledo 

Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2015 - oddelek I - Parlament 

2014/2003(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. meni, da bi moral proračun Unije 

odražati trenutne gospodarske razmere, s 

katerimi se soočajo državljani v celotni 

Uniji, pa tudi javnofinančne omejitve, s 

katerimi se otepajo številne države 

članice, nekatere izmed njih pa si celo 

močno prizadevajo, da bi njihovi 

proračuni postali trajnostni na dolgi rok; 

črtano 

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/21 

Predlog spremembe  21 

Jürgen Klute, Alda Sousa, Marisa Matias 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0277/2014 

Salvador Garriga Polledo 

Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2015 - oddelek I - Parlament 

2014/2003(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. poudarja, da bi bilo treba zagotoviti 

zadostno raven sredstev, da bi se 

poslancem novega Parlamenta omogočilo 

opravljanje njihovega mandata, Parlamentu 

pa zagotovilo zmogljivosti za izpolnjevanje 

vseh njegovih pristojnosti; 

3. poudarja, da bi bilo treba zagotoviti 

primerno raven sredstev, da bi se 

poslancem novega Parlamenta omogočilo 

opravljanje njihovega mandata, Parlamentu 

pa zagotovilo zmogljivosti za izpolnjevanje 

vseh njegovih pristojnosti; 

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/22 

Predlog spremembe  22 

Jürgen Klute, Alda Sousa, Marisa Matias, Willy Meyer 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0277/2014 

Salvador Garriga Polledo 

Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2015 - oddelek I - Parlament 

2014/2003(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. pozdravlja prednostne naloge, določene 

za leto 2015, in poudarja, da so povsem 

skladne s prednostnimi nalogami, ki jih je 

opredelil generalni sekretar in o katerih je 

razpravljala skupna delovna skupina 

predsedstva in Odbora za proračun; 

poudarja, da bo treba te reforme 

nadaljevati, da bi se dejansko povečala 

učinkovitost in sprostila sredstva, ne da bi 

bili ogroženi zakonodajna odličnost, 

proračunske pristojnosti in pristojnosti 

nadzora, odnosi z nacionalnimi parlamenti 

in kakovost delovnih pogojev; 

4. je seznanjen s prednostnimi nalogami, 

določenimi za leto 2015, in poudarja, da so 

povsem skladne s prednostnimi nalogami, 

ki jih je opredelil generalni sekretar in o 

katerih je razpravljala skupna delovna 

skupina predsedstva in Odbora za 

proračun; poudarja, da bo treba te reforme 

nadaljevati, da bi se dejansko povečala 

učinkovitost in sprostila sredstva, ne da bi 

bili ogroženi delovni pogoji, socialne 

pravice, delovna mesta, zakonodajna 

odličnost, proračunske pristojnosti in 

pristojnosti nadzora, odnosi z nacionalnimi 

parlamenti in kakovost delovnih pogojev; 

Or. en 



 

AM\P7_AMA(2014)0277(020-034)_EN.doc  PE533.905v01-00 

EN United in diversity EN 

 

14.4.2014 A7-0277/23 

Predlog spremembe  23 

Alda Sousa, Marisa Matias, Willy Meyer 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0277/2014 

Salvador Garriga Polledo 

Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2015 - oddelek I - Parlament 

2014/2003(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 5a. vztraja pri tem, da bi bilo treba, če 

bodo poslanci glasovali za dodatno 

zmanjšanje odhodkov Parlamenta,  

najprej razmisliti o zamrznitvi nadomestil 

splošnih stroškov poslancev na ravni za 

leto 2014, saj bi s tem prihranili več 

milijonov EUR; 

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/24 

Predlog spremembe  24 

Jürgen Klute, Alda Sousa, Marisa Matias, Willy Meyer 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0277/2014 

Salvador Garriga Polledo 

Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2015 - oddelek I - Parlament 

2014/2003(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. je seznanjen  s predhodnim načrtom 

prihodkov in odhodkov Evropskega 

parlamenta za leto 2015, ki ga je 

predsedstvo sprejelo 2. aprila 2014; 

pozdravlja znesek v načrtu predhodnih 

prihodkov in odhodkov, ki ga je sprejelo 

predsedstvo, saj je občutno nižji od 

prvotnega predloga; vseeno obžaluje 

dolgotrajen in težaven postopek; 

 

6. je seznanjen  s predhodnim načrtom 

prihodkov in odhodkov Evropskega 

parlamenta za leto 2015, ki ga je 

predsedstvo sprejelo 2. aprila 2014; je 

seznanjen z zneskom v načrtu predhodnih 

prihodkov in odhodkov, ki ga je sprejelo 

predsedstvo, saj je občutno nižji od 

prvotnega predloga; opozarja, da bi 

morala raven v predhodnem načrtu 

prihodkov in odhodkov ustrezati 

dejanskim potrebam institucij, obenem pa 

zagotavljati zakonodajno odličnost in 

kakovostne delovne pogoje; vztraja pri 

tem, da izključno volilni in politični 

dogodki ne smejo izkrivljati načrtov 

odhodkov institucij, če želimo zagotoviti 

potrebno in resnično oceno ter ustrezno 

odgovornost in preglednost pri 

upravljanju denarja davkoplačevalcev; je 

seznanjen z dolgotrajnim in težavnim 

postopkom; 

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/25 

Predlog spremembe  25 

Jürgen Klute, Alda Sousa, Marisa Matias 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0277/2014 

Salvador Garriga Polledo 

Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2015 - oddelek I - Parlament 

2014/2003(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 6a. vztraja, da se v skladu s stališčem o 

krepitvi demokracije, legitimnosti ter 

zagotavljanju in krepitvi povezave med 

poslanci, njihovo omejitvijo področij in 

državljani EU ne sme zmanjševati 

sredstev, ki so na voljo za pogodbe z 

lokalnimi pomočniki; 

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/26 

Predlog spremembe  26 

Jürgen Klute, Alda Sousa, Marisa Matias 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0277/2014 

Salvador Garriga Polledo 

Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2015 - oddelek I - Parlament 

2014/2003(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. odobrava načrt prihodkov in odhodkov 

za leto 2015 v višini 1.794.929.112 EUR, 

kar ustreza splošni stopnji povečanja za 1,8 

% v primerjavi s proračunom za leto 2014, 

in se poleg tega strinja, da se v načrt 

prihodkov in odhodkov vključi obvezne 

izredne odhodke v višini 0,4 % zaradi 

novega dogovora o koeficientu za 

prilagoditev osebnih prejemkov in 

pokojnin; 

7. je seznanjen z načrtom prihodkov in 

odhodkov za leto 2015 v višini 

1.794.929.112 EUR, kar ustreza splošni 

stopnji povečanja za 1,8 % v primerjavi s 

proračunom za leto 2014, in se strinja, da 

se na podlagi sklepa Parlamenta v načrt 

prihodkov in odhodkov vključi obvezne 

izredne odhodke v višini 0,4 % zaradi 

novega dogovora o koeficientu za 

prilagoditev osebnih prejemkov in 

pokojnin; 

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/27 

Predlog spremembe  27 

Jürgen Klute, Alda Sousa, Marisa Matias 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0277/2014 

Salvador Garriga Polledo 

Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2015 - oddelek I - Parlament 

2014/2003(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 7a. odločno nasprotuje poskusu 

zmanjšanja razpoložljivih sredstev za 

politične skupine Parlamenta, saj gre za 

osrednje deležnike pri zagotavljanju 

demokracije in legitimnosti v procesih 

sprejemanja zakonodajnih odločitev, zato 

bi zmanjševanje finančne vzdržnosti 

političnih skupin Parlamenta utegnilo 

ogroziti njihove politične možnosti in 

možnosti posredovanja; 

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/28 

Predlog spremembe  28 

Jürgen Klute, Alda Sousa, Marisa Matias 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0277/2014 

Salvador Garriga Polledo 

Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2015 - oddelek I - Parlament 

2014/2003(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. je prepričan, da bo novi sklic 

parlamenta imel priložnost za ponovno 

obravnavo in sprejem proračunskih 

prednostnih nalog in oktobra 2014 sprejel 

končno odločitev;  

8. poudarja, da je treba zagotoviti 

potrebno in resnično oceno ter ustrezno 

odgovornost in preglednost pri 

upravljanju denarja davkoplačevalcev; 

vztraja pri tem, da izključno volilni in 

politični dogodki ne smejo izkrivljati 

načrtov odhodkov institucij, saj je treba 

zagotoviti, da bo imel novi sklic 

Parlamenta dejansko priložnost za 

ponovno obravnavo in sprejem 

proračunskih prednostnih nalog in bo 

oktobra 2014 sprejel končno odločitev; 

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/29 

Predlog spremembe  29 

Jürgen Klute, Alda Sousa, Marisa Matias 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0277/2014 

Salvador Garriga Polledo 

Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2015 - oddelek I - Parlament 

2014/2003(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 8a. vztraja pri tem, da bi lahko Parlament 

do leta 2016 odložil izvajanje več pogodb 

IT, ki ne ogrožajo običajnega delovanja 

ali zakonodajne funkcije; poudarja, da 

odločno nasprotuje zmanjševanju 

človeških virov, izgubljanju socialnih 

pravic in poslabševanju delovnih pogojev 

v Parlamentu; 

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/30 

Predlog spremembe  30 

Jürgen Klute, Alda Sousa, Marisa Matias 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0277/2014 

Salvador Garriga Polledo 

Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2015 - oddelek I - Parlament 

2014/2003(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 13 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

13. pozdravlja predlagane notranje 

ukrepe, ki vodijo k prihrankom zaradi 

večje učinkovitosti v proračunu 

Parlamenta, kot so razvoj sistema 

prevajanja na podlagi zahtev poslancev za 

predloge sprememb odborov, sistem 

tolmačenja na zahtevo za  seje, ki niso 

plenarna zasedanja, izvajanje projekta 

Parlament brez papirja, predlogi za 

učinkovitejšo strukturo delovnega ritma 

Parlamenta in migracija s sistema 

Streamline na sistem Sysper2; 

13. je seznanjen s predlaganimi 

notranjimi ukrepi, ki vodijo k prihrankom 

zaradi večje učinkovitosti v proračunu 

Parlamenta, kot so razvoj sistema 

prevajanja na podlagi zahtev poslancev za 

predloge sprememb odborov, sistem 

tolmačenja na zahtevo za  seje, ki niso 

plenarna zasedanja, izvajanje projekta 

Parlament brez papirja, predlogi za 

učinkovitejšo strukturo delovnega ritma 

Parlamenta in migracija s sistema 

Streamline na sistem Sysper2; vztraja pri 

tem, da vsi navedeni ukrepi, ki bodo 

zagotovili zakonodajno odličnost ter 

pravico poslancev, pa tudi državljanov 

EU, da so ustrezno seznanjeni s potrebno 

dokumentacijo in da se jim omogoči 

pravočasen dostop do nje, skupaj ne smejo 

ogroziti kakovostnih delovnih pogojev in 

socialnih pravic ter povzročiti izgube 

delovnih mest; 

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/31 

Predlog spremembe  31 

Jürgen Klute, Alda Sousa, Marisa Matias, Willy Meyer 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0277/2014 

Salvador Garriga Polledo 

Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2015 - oddelek I - Parlament 

2014/2003(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

18. ob upoštevanju svoje zgoraj omenjene 

resolucije z dne 23. oktobra 2013 o 

predlogu splošnega proračuna Evropske 

unije za proračunsko leto 2014 opaža, da 

bo generalni sekretariat Parlamenta 

zmanjšal število svojih zaposlenih in da bo 

morebitne nove naloge izpolnjeval z 

razpoložljivimi človeškimi viri in njihovim 

prerazporejanjem, da bi dosegel 1-

odstotno letno zmanjšanje ravni osebja; 

18. ob upoštevanju svoje zgoraj omenjene 

resolucije z dne 23. oktobra 2013 o 

predlogu splošnega proračuna Evropske 

unije za proračunsko leto 2014 globoko 

obžaluje namero generalnega sekretariata 

Parlamenta, da bi dosegel 1-odstotno letno 

zmanjšanje ravni osebja, obenem pa v 

celoti opravljal nove naloge in pristojnosti 

ter ohranjal zakonodajno odličnost; 

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/32 

Predlog spremembe  32 

Jürgen Klute, Alda Sousa, Marisa Matias, Willy Meyer 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0277/2014 

Salvador Garriga Polledo 

Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2015 - oddelek I - Parlament 

2014/2003(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. upošteva sklepe skupne delovne 

skupine predsedstva in Odbora za proračun 

glede proračuna Parlamenta, naj se 

zasledujejo strukturne in organizacijske 

reforme; v zvezi s tem ugotavlja, da bi bilo 

treba dodatno izboljšati neodvisno 

znanstveno svetovanje in zmogljivosti za 

izvajanje nadzora, pa tudi podporo 

poslancem, da bi se okrepilo delo 

Parlamenta kot institucije z zakonodajnimi 

pristojnostmi in pooblastili za demokratični 

nadzor; poudarja, da bodo ti cilji 

uresničeni na finančno odgovoren način in 

da bi moral generalni sekretar Odboru za 

proračun pred obravnavo proračuna 2015 v 

Parlamentu predstaviti jasen in podroben 

načrt o tem, kako bodo ti cilji uresničeni in 

kakšne proračunske posledice bodo imeli; 

19. je seznanjen s sklepi skupne delovne 

skupine predsedstva in Odbora za proračun 

glede proračuna Parlamenta, naj se 

zasledujejo strukturne in organizacijske 

reforme; v zvezi s tem opominja, da bo 

imel naslednji sklic Parlamenta možnost 

ponovno preučiti in prilagoditi te reforme; 

je seznanjen s tem, da bi bilo treba dodatno 

izboljšati neodvisno znanstveno svetovanje 

in zmogljivosti za izvajanje nadzora, pa 

tudi podporo poslancem, da bi se okrepilo 

delo Parlamenta kot institucije z 

zakonodajnimi pristojnostmi in pooblastili 

za demokratični nadzor; poudarja, da je 

treba te cilje uresničiti na pregleden, 

ustrezno in pravočasno ocenjen, 

upravičljiv in finančno odgovoren način in 

da bi moral generalni sekretar Odboru za 

proračun pred obravnavo proračuna 2015 v 

Parlamentu predstaviti jasen in podroben 

načrt o tem, kako bodo ti cilji uresničeni in 

kakšne proračunske posledice bodo imeli; 

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/33 

Predlog spremembe  33 

Jürgen Klute, Alda Sousa, Marisa Matias 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0277/2014 

Salvador Garriga Polledo 

Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2015 - oddelek I - Parlament 

2014/2003(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. priznava, da je smotrnost in stroškovna 

učinkovitost pri tolmačenju pomembna, 

vendar opominja, da to ne sme ogroziti 

razpoložljivosti informacij v živo v celotni 

Uniji, saj so večjezičnost, tolmačenje 

spletnih oddaj in pregledno delovanje 

Parlamenta osrednjega pomena za javnost 

in tako tudi za evropske poslance; 

21. opozarja, kako pomembno je področje 

tolmačenja, in zagovarja vse ukrepe, ki ob 

zagotavljanju kakovostnih delovnih 

pogojev povečujejo smotrnost in 

stroškovno učinkovitost; poudarja, da to 

ne sme ogroziti razpoložljivosti informacij 

v živo v celotni Uniji, saj so večjezičnost, 

tolmačenje spletnih oddaj in pregledno 

delovanje Parlamenta osrednjega pomena 

za državljane EU in evropske poslance; 

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/34 

Predlog spremembe  34 

Jürgen Klute, Alda Sousa, Marisa Matias, Willy Meyer 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0277/2014 

Salvador Garriga Polledo 

Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2015 - oddelek I - Parlament 

2014/2003(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

22. meni, da bi bilo mogoče nekatere 

odhodke za informacijsko in 

komunikacijsko tehnologijo, ki neposredno 

koristi poslancev, kriti s poslanskim 

nadomestilom splošnih stroškov; 

22. meni, da bi bilo treba nekatere odhodke 

za informacijsko in komunikacijsko 

tehnologijo, ki neposredno koristi 

poslancem, na primer strojno opremo, kot 

so tablični računalniki in telefoni, kriti s 

poslanskim nadomestilom splošnih 

stroškov; 

Or. en 

 

 

 


