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13.4.2016 A8-0131/3 

Pozměňovací návrh  3 

Indrek Tarand 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Odhad příjmů a výdajů Parlamentu na rozpočtový rok 2017 

2016/2019(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 29 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

29. potvrzuje svůj postoj k příspěvku na 

všeobecné výdaje, který zaujal ve svých 

rozpočtových usneseních ze dne 29. dubna 

2015 a ze dne 28. října 2015; znovu 

vyzývá k větší transparentnosti příspěvku 

na všeobecné výdaje poslanců; vyzývá 

předsednictvo Parlamentu, aby pracovalo 

na stanovení přesnějších pravidel pro 

zodpovídání se za výdaje schválené k 

úhradě z tohoto příspěvku, aniž by při tom 

vznikly Parlamentu dodatečné náklady; 

29. opakuje svůj požadavek, aby 

předsednictvo stanovilo přesnější pravidla 

pro vykazování výdajů, na něž je možné 

využít příspěvek na všeobecné výdaje, 

která by mohla zahrnovat nákladově 

efektivní opatření, jako je povinnost 

poslanců zveřejňovat přehledy svých 

výdajů, což již činí stále více poslanců, a 

současně s touto povinností zjednodušený 

systém vracení nevyužitých prostředků; 

opakuje, že by k tomu nemělo být 

zapotřebí zvyšovat počet pracovníků v 

sekretariátu Parlamentu; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/4 

Pozměňovací návrh  4 

 Helga Trüpel  

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Odhad příjmů a výdajů Parlamentu na rozpočtový rok 2017 

2016/2019(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 49 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 49a. poukazuje na to, že zatímco 

zaměstnanci Parlamentu mají bezplatné 

parkování, těm z nich, kteří používají 

veřejnou dopravu, se hradí pouze 

polovina ceny celoroční předplacené 

jízdenky; žádá generálního tajemníka, aby 

vypracoval odhad, kolik činí pomyslná 

roční dotace těm, kteří jezdí do práce 

automobilem, ve srovnání s těmi, kteří 

používají jiné dopravní prostředky, a 

předložil návrhy, jak napravit možné 

nerovné zacházení při používání různých 

způsobů dopravy, a to buď formou výběru 

přiměřených poplatků za parkování, nebo 

zvýšením příspěvku na předplacené 

jízdenky na jiné způsoby dopravy; 

Or. en 

Odůvodnění 

 Odhaduje se, že Komise vynakládá na jedno parkovací místo přibližně 1300 eur ročně (viz 

„Mobility plan for Commission Staff in Brussels 2006–2009“, strana 5, 

http://ec.europa.eu/oib/doc/mobility-plan_en.pdf). Tržní náklady činí odhadem 2500 eur. 

Zaměstnanci, kteří si zvolí veřejnou dopravu, mají nárok na 290 eur. Cyklisté, kteří využívají 

parkovací místa uvnitř budov, získávají jednu desetinu dotace, kterou podle odhadů dostávají 

motoristé (na základě výpočtu velikosti místa pro kolo ve srovnání s místem pro auto). Kromě 

toho mají zaměstnanci EP nárok na dvě parkovací známky. 
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13.4.2016 A8-0131/5 

Pozměňovací návrh  5 

Helga Trüpel 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Odhad příjmů a výdajů Parlamentu na rozpočtový rok 2017 

2016/2019(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 49 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 49b. je přesvědčen, že by mělo obecně 

platit, že poslanci a zaměstnanci EP by 

neměli mít při letech uvnitř Unie nárok na 

úhradu ceny letenky v business třídě; 

Or. en 

 

 


