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13.4.2016 A8-0131/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Indrek Tarand 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0131/2015 

Indrek Tarand 

Odhad príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2017 

2016/2019(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 29 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

29. potvrdzuje svoju pozíciu k príspevku 

na všeobecné výdavky, ktorú uviedol v 

rozpočtových uzneseniach z 29. apríla 

2015 a 28. októbra 2015; opakuje výzvu 

na väčšiu transparentnosť, pokiaľ ide o 

príspevok na všeobecné výdavky 

poslancov; vyzýva Predsedníctvo, aby 

pracovalo na vymedzení presnejších 

pravidiel týkajúcich sa zodpovednosti 

za výdavky povolené v rámci týchto 

príspevkov bez toho, aby znamenali 

dodatočné náklady Parlamentu; 

29. opakuje svoju výzvu predsedníctvu, 

aby presnejšie vymedzilo pravidlá týkajúce 

sa zodpovednosti za výdavky povolené 

v rámci príspevku na všeobecné výdavky, 

ktoré by mohli zahrnovať nákladovo 

efektívne opatrenia, napríklad to, že 

poslanci budú zverejňovať prehľady 

svojich výdavkov, čo už robí čoraz viac 

poslancov, a ktoré by sa mohli doplniť 

zjednodušeným systémom na splácanie 

nevyužitých finančných prostriedkov; 

pripomína, že zavedenie týchto opatrení 

by si nemalo vyžadovať dodatočných 

pracovníkov pre administratívu 

Parlamentu; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Helga Trüpel 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0131/2015 

Indrek Tarand 

Odhad príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2017 

2016/2019(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 49 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 49a. konštatuje, že zamestnanci 

Parlamentu môžu síce parkovať zdarma, 

ale zamestnancom, ktorí využívajú 

hromadnú dopravu, sa uhrádza iba 

polovica ročného cestovného; žiada 

generálneho tajomníka, aby vypracoval 

odhad ročných implicitných príspevkov 

poskytovaných tým osobám, ktoré 

používajú auto, v porovnaní s tými 

osobami, ktoré používajú iné dopravné 

prostriedky, a predložil návrhy na 

nápravu možného nerovnakého 

zaobchádzania pri používaní rôznych 

druhov dopravy buď zavedením 

primeraných parkovacích poplatkov, 

alebo vyššou úhradou cestovného na iné 

druhy dopravy; 

Or. en 

Odôvodnenie 

 Ročné náklady Komisie na údržbu jedného parkovacieho miesta sa odhadujú na 1 300 EUR 

ročne, pozri Mobility plan for Commission Staff in Brussels 2006-2009, s. 5. 

http://ec.europa.eu/oib/doc/mobility-plan_en.pdf. Trhová cena sa odhaduje na 2 500 EUR. 

Osoby, ktoré si zvolia hromadnú dopravu, majú nárok na 290 EUR. Cyklisti, ktorí sa 

rozhodnú pre vnútorné parkovacie zariadenia, získavajú príspevok vo výške asi 1/10 

príspevkov na auto (keď sa berie do úvahy priestor potrebný na parkovanie bicykla v 

porovnaní s autom). Zamestnanci EP majú ďalej nárok na dve parkovacie známky (vignety).  
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13.4.2016 A8-0131/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Helga Trüpel 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0131/2015 

Indrek Tarand 

Odhad príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2017 

2016/2019(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 49 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 49b. je presvedčený, že poslancom ani 

zamestnancom by sa vo všeobecnosti 

nemala poskytovať náhrada za lety v 

triede business v rámci Únie; 

Or. en 

 

 


