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13.4.2016 A8-0131/3 

Pakeitimas 3 

Indrek Tarand 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0131/2015 

Indrek Tarand 

Parlamento 2017 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmata 

2016/2019(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

29 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

29. pakartoja savo poziciją dėl bendroms 

išlaidoms kompensuoti skirtos išmokos, 

įtrauktą į jo 2015 m. balandžio 29 d. ir 

2015 m. spalio 28 d. rezoliucijas dėl 

biudžeto; pakartoja, kad reikia užtikrinti 

didesnį skaidrumą Parlamento narių 

bendroms išlaidoms kompensuoti skirtos 

išmokos klausimu; ragina Biurą apibrėžti 

tikslesnes atskaitomybės už išlaidas, 

kurias galima padengti iš šios išmokos, 

taisykles nesudarant papildomų išlaidų 

Parlamentui; 

29. pakartoja savo raginimą Biurui 

nustatyti tikslesnes taisykles, susijusias su 

atskaitomybe dėl išlaidų, patvirtintų pagal 

bendroms išlaidoms kompensuoti skirtą 

išmoką; šios taisyklės galėtų apimti 

ekonomiškai efektyvias priemones, pvz., 

Parlamento narių užregistruotų išlaidų 

skelbimą – tai daro vis daugiau 

Parlamento narių, kartu galėtų būti 

numatyta supaprastinta nepanaudotų lėšų 

sugrąžinimo sistema; pakartoja, kad 

tokioms priemonėms imtis nereikėtų 

papildomų Parlamento administracijos 

darbuotojų; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/4 

Pakeitimas 4 

Helga Trüpel 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0131/2015 

Indrek Tarand 

Parlamento 2017 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmata 

2016/2019(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

49 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 49a. pažymi, kad Parlamento 

darbuotojams automobilių stovėjimo 

aikštelės yra nemokamos, o darbuotojams, 

kurie naudojasi viešuoju transportu, 

kompensuojama tik pusė metinio 

abonentinio mokesčio; prašo generalinio 

sekretoriaus parengti metinių 

netiesioginių subsidijų, teikiamų 

automobiliais besinaudojantiems 

darbuotojams, sąmatą ir palyginti ją su 

subsidijomis, teikiamomis kitomis 

transporto priemonėmis 

besinaudojantiems darbuotojams, taip pat 

pateikti pasiūlymų, kaip ištaisyti galimą 

nevienodą požiūrį į naudojimąsi 

skirtingomis transporto rūšimis, nustatant 

deramus mokesčius už naudojimąsi 

automobilių stovėjimo aikštelėmis arba 

daugiau kompensuojant abonentinius 

mokesčius už naudojimąsi kitomis 

transporto rūšimis; 

Or. en 

Pagrindimas 

 Skaičiuojama, kad Komisijos patiriamos metinės išlaidos naudojantis viena automobilių 

stovėjimo vieta siekia 1 300 EUR per metus, žr. dokumento „Komisijos darbuotojų Briuselyje 

judumo planas 2006–2009 m.“ (angl. „Mobility plan for Commission Staff in Brussels 2006-

2009“, http://ec.europa.eu/oib/doc/mobility-plan_en.pdf) 5 psl. Skaičiuojama, kad rinkos 

kaina siekia 2 500 EUR. Viešąjį transportą besirenkantys asmenys turi teisę į 290 EUR dydžio 
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kompensaciją. Dviratininkai, nusprendę naudotis vidaus stovėjimo įrenginiais, gauna vieną 

dešimtadalį automobiliams skirtų subsidijų (skaičiuojant plotą, kurio reikia dviračiui 

pastatyti, ir lyginant su automobiliui pastatyti reikalingu plotu). Be to, EP darbuotojai turi 

teisę gauti dvi vinjetes. 
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13.4.2016 A8-0131/5 

Pakeitimas 5 

Helga Trüpel 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0131/2015 

Indrek Tarand 

Parlamento 2017 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmata 

2016/2019(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

49 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 49b. mano, kad bendrai Parlamento 

nariams ir darbuotojams nereikėtų 

kompensuoti verslo klasės skrydžių 

Sąjungoje; 

Or. en 

 

 


