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Predlog spremembe  3 

Indrek Tarand 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Načrt prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2017 

2016/2019(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 29 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

29. ponovno izraža stališče o nadomestilu 

splošnih stroškov, navedeno v resolucijah 

o proračunu z dne 29. aprila 2015 in 28. 

oktobra 2015; znova poziva k večji 

preglednosti glede nadomestila splošnih 

stroškov za poslance; poziva predsedstvo, 

naj oblikuje natančnejša pravila o 

odgovornosti za odhodke, ki jih je 

dovoljeno kriti s tem nadomestilom, ne da 

bi zaradi tega nastali dodatni stroški za 

Parlament; 

29. znova poziva predsedstvo, naj določi 

natančnejša pravila o odgovornosti za 

odhodke, ki se smejo kriti z nadomestilom 

splošnih stroškov, kar bi lahko zajemalo 

ukrepe za stroškovno učinkovitost, na 

primer, da morajo poslanci objaviti 

evidenco porabe, kar vedno več poslancev 

že počne, pospremljeno pa bi lahko bilo 

tudi s poenostavljenim sistemom za 

povračilo neporabljenih sredstev; znova 

poudarja, da za takšne ukrepe ne bo 

potrebno dodatno zaposlovanje v upravi 

Parlamenta; 

Or. en 
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Predlog spremembe  4 

Helga Trüpel  

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Načrt prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2017 

2016/2019(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 49 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 49a. ugotavlja, da je parkiranje za 

uslužbence Parlamenta brezplačno, 

uslužbencem, ki uporabljajo javni prevoz, 

pa se povrne le polovica stroškov za letno 

vozovnico; poziva generalnega sekretarja, 

naj pripravi oceno letne posredne 

subvencije za uslužbence, ki uporabljajo 

avtomobile, v primerjavi s subvencijo za 

tiste, ki uporabljajo druga prevozna 

sredstva, in nato poda predloge za 

odpravo morebitne neenake obravnave 

uporabe različnih prevoznih sredstev, in 

sicer bodisi s pobiranjem ustrezne 

parkirnine bodisi z višjim nadomestilom 

za letne vozovnice za druga prevozna 

sredstva; 

Or. en 

Obrazložitev 

 Ocenjuje se, da stroški za vsako parkirno mesto, ki ga vzdržuje Komisija, znašajo 1300 EUR 

na leto. Glej: Načrt mobilnosti za zaposlene Evropske komisije v Bruslju 2006–2009 

(Mobility plan for Commission Staff in Brussels 2006-2009), str. 5. 

http://ec.europa.eu/oib/doc/mobility-plan_en.pdf. Ocenjeni tržni znesek je 2500 EUR. Tisti, ki 

se odločijo za uporabo javnega prevoza, so upravičeni do 290 EUR. Ocenjuje se, da kolesarji, 

ki se odločijo za uporabo pokritih parkirišč, izkoristijo 1/10 subvencije, ki se namenja za 

avtomobile (glede na prostor, potreben za parkiranje kolesa, v primerjavi s prostorom, 

potrebnim za avtomobil). Zaposleni v EP so poleg tega upravičeni do dveh „vinjet“. 
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Predlog spremembe  5 

Helga Trüpel 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Načrt prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2017 

2016/2019(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 49 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 49b. je prepričan, da se poslancem in 

zaposlenim na splošno ne bi smeli vračati 

stroški za lete znotraj Unije v poslovnem 

razredu; 

Or. en 

 

 


