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Zpráva A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Odhad příjmů a výdajů Parlamentu na rozpočtový rok 2017 

2016/2019(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 31 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

31. žádá předsednictvo, aby předložilo 

dlouhodobou strategii pro budovy 

Parlamentu; znovu opakuje, že k 

dlouhodobým investicím, jako jsou 

stavební projekty Parlamentu, je třeba 

přistupovat obezřetně a transparentně; trvá 

na nutnosti zajistit přísné řízení nákladů, 

plánování projektů a dohled; znovu vyzývá 

k tomu, aby byl rozhodovací proces 

v souvislosti s politikou v oblasti 

nemovitostí transparentní a vycházel z včas 

poskytovaných informací, s patřičným 

přihlédnutím k článku 203 finančního 

nařízení; je přesvědčen, že jedním ze 

zdrojů zkušeností pro tuto dlouhodobou 

strategii by měla být zpráva o důvodech 

zpoždění a zvýšených nákladů u Domu 

evropských dějin; 

31. žádá předsednictvo, aby předložilo 

dlouhodobou strategii pro budovy 

Parlamentu; znovu opakuje, že k 

dlouhodobým investicím, jako jsou 

stavební projekty Parlamentu, je třeba 

přistupovat obezřetně a transparentně; trvá 

na nutnosti zajistit přísné řízení nákladů, 

plánování projektů a dohled; znovu vyzývá 

k tomu, aby byl rozhodovací proces 

v souvislosti s politikou v oblasti 

nemovitostí transparentní a vycházel z včas 

poskytovaných informací, s patřičným 

přihlédnutím k článku 203 finančního 

nařízení; je přesvědčen, že projekt Domu 

evropských dějin by měl být opuštěn; 

Or. en 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

46. má výhrady vůči návrhu internalizovat 

službu řidičů tak, že externího 

poskytovatele této služby nahradí 

Parlament svými smluvními zaměstnanci, 

což bude znamenat okamžité výdaje navíc 

ve výši zhruba 3,7 milionu EUR; domnívá 

se, že jako o alternativní možnosti by se 

mělo uvažovat o dobře koncipované 

externí smlouvě uzavřené podle platných 

pravidel pro zadávání veřejných zakázek, 

v níž by byl externí poskytovatel služeb 

jednoznačně povinen převzít odpovědnost 

za bezpečnost a za ověření spolehlivosti 

řidičů a také za důstojné pracovní 

podmínky a mzdu; uvažoval by o 

internalizaci, pouze pokud náklady s ní 

spojené nepřekročí náklady stávajícího 

systému a pokud umožňuje důstojné 

pracovní podmínky a mzdu pro řidiče, 

větší rovnováhu zastoupení mužů a žen v 

jejich řadách a používání ekologičtějších 

vozidel; žádá, aby před přijetím jakéhokoli 

rozhodnutí byly poskytnuty Rozpočtovému 

výboru podrobné informace; 

46. odmítá návrh internalizovat službu 

řidičů tak, že externího poskytovatele této 

služby nahradí Parlament svými smluvními 

zaměstnanci, což by znamenalo okamžité 

výdaje navíc ve výši zhruba 3,7 milionu 

EUR; domnívá se, že vzhledem k zavedení 

nového přímého vlakového spojení mezi 

bruselským letištěm Zaventem a železniční 

stanicí Bruxelles-Luxembourg ztrácejí 

služby řidičů smysl a že by se jako o lepší 

alternativní možnosti mělo uvažovat o 

jejich zrušení, přinejmenším v bruselském 

sídle; žádá, aby před přijetím jakéhokoli 

rozhodnutí byly poskytnuty Rozpočtovému 

výboru podrobné informace; 

Or. en 

 

 


