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11.4.2018 A8-0105/1 

Pozměňovací návrh  1 

Marco Valli, Laura Agea 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament 

2017/2137(DEC) 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. konstatuje, že konečná výše 

prostředků Parlamentu na rok 2016 činila 

celkově 1 838 613 983 EUR, tj. 19,39 % 

prostředků v okruhu V víceletého 

finančního rámce8 (VFR) vyčleněných na 

správní výdaje orgánů a institucí Unie jako 

celku v roce 2016, což oproti rozpočtu na 

rok 2015 (1 794 929 112 EUR) představuje 

zvýšení o 2,4 %; 

5. konstatuje, že konečná výše 

prostředků Parlamentu na rok 2016 činila 

celkově 1 838 613 983 EUR, tj. 19,39 % 

prostředků v okruhu V víceletého 

finančního rámce8 (VFR) vyčleněných na 

správní výdaje orgánů a institucí Unie jako 

celku v roce 2016, což oproti rozpočtu na 

rok 2015 (1 794 929 112 EUR) představuje 

zvýšení o 2,4 %; vyjadřuje politování nad 

tím, že rozpočet Parlamentu na rok 2016 

nesnižuje prostředky v porovnání s 

plněním rozpočtu v předchozích letech, a 

proto s nespokojeností konstatuje, že 

politické náklady se každým rokem stále 

zvyšují; 

_________________ _________________ 

8 Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 

1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým 

se stanoví víceletý finanční rámec na 

období 2014–2020; 

8 Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 

1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým 

se stanoví víceletý finanční rámec na 

období 2014–2020; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/2 

Pozměňovací návrh  2 

Marco Valli, Laura Agea 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament 

2017/2137(DEC) 

 

Návrh usnesení 

Bod 35 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

35. vybízí generálního tajemníka, aby s 

belgickými železnicemi vyjednal nabídku 

většího počtu přímých vlakových spojů 

mezi stanicí Brusel-Luxembourg a letištěm 

Zaventem v době příletu a odletu 

největšího počtu poslanců, aby se zkrátil 

cestovní čas a snížila se uhlíková stopa 

poslanců; žádá sekretariát, aby propagoval 

u poslanců cestování vlakem; 

35. je toho názoru, že přepravní služby 

pro poslance by měly být využívány 

výlučně k tomu, aby se poslanci dostali do 

budov Parlamentu z letiště/nádraží a zpět 

a že by za tímto účelem měly být 

poskytovány minivany a minibusy v zájmu 

optimalizace výdajů; dále poukazuje na 

to, že poslanci mají možnost bezplatně 

využívat železniční dopravu v Belgii; 
vybízí generálního tajemníka, aby s 

belgickými železnicemi vyjednal nabídku 

většího počtu přímých vlakových spojů 

mezi stanicí Brusel-Luxembourg a letištěm 

Zaventem v době příletu a odletu 

největšího počtu poslanců a žádá 

sekretariát, aby propagoval u poslanců 

cestování vlakem, aby se rovněž snížila 

uhlíková stopa poslanců; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/3 

Pozměňovací návrh  3 

Marco Valli, Laura Agea 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament 

2017/2137(DEC) 

 

Návrh usnesení 

Bod 38 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

38. bere na vědomí, že podle Účetního 

dvora činí náklady na zeměpisnou 

rozptýlenost Parlamentu 114 milionů EUR 

ročně; bere na vědomí zjištění obsažené 

v usnesení ze dne 20. listopadu 2013 o 

umístění sídel institucí Unie, že 78 % 

veškerých služebních cest zaměstnanců 

Parlamentu, na které se vztahuje služební 

řád, přímým důsledkem toho, že jsou 

útvary Parlamentu geograficky rozptýleny; 

připomíná, že dopad této rozptýlenosti na 

životní prostředí činí odhadem 11 000–19 

000 tun emisí CO2; žádá Radu, aby našla 

řešení pro toto plýtvání penězi daňových 

poplatníků; 

38. vyjadřuje politování nad tím, že 

podle Účetního dvora činí náklady na 

zeměpisnou rozptýlenost Parlamentu 

114 milionů EUR ročně; bere na vědomí 

zjištění obsažené v usnesení ze dne 20. 

listopadu 2013 o umístění sídel institucí 

Unie, že 78 % veškerých služebních cest 

zaměstnanců Parlamentu, na které se 

vztahuje služební řád, přímým důsledkem 

toho, že jsou útvary Parlamentu 

geograficky rozptýleny; připomíná, že 

dopad této rozptýlenosti na životní 

prostředí činí odhadem 11 000–19 000 tun 

emisí CO2; s politováním konstatuje, že v 

roce 2016 činily celkové náklady na 

úhradu pouze za cestovní výdaje poslanců 

na plenární zasedání ve Štrasburku až 

21 352 262 EUR; vyzývá Radu, aby našla 

řešení, díky němuž by měl Evropský 

parlament jediné sídlo, s cílem neplýtvat 
penězi daňových poplatníků; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/4 

Pozměňovací návrh  4 

Marco Valli, Laura Agea 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament 

2017/2137(DEC) 

 

Návrh usnesení 

Bod 99 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

99. znovu upozorňuje na přetrvávající 

problémy týkající se dobrovolného 

důchodového fondu a žádá předsednictvo a 

generálního tajemníka, aby přijaly opatření 

s cílem zabránit jeho brzké platební 

neschopnosti, aniž by to mělo jakýkoli 

dopad na rozpočet Parlamentu; 

99. znovu upozorňuje na přetrvávající 

problémy týkající se dobrovolného 

důchodového fondu a žádá předsednictvo a 

generálního tajemníka, aby přijaly opatření 

s cílem zabránit tomu, aby to mělo jakýkoli 

dopad na rozpočet Parlamentu; vyjadřuje 

politování nad obrovskými rozdíly, které v 

současnosti existují mezi výsadami těch, 

kteří pracují v politice, a značnými 

oběťmi, které jsou vyžadovány od široké 

veřejnosti v oblasti důchodů; požaduje 

proto, aby byly přepočítány důchody 

vyplácené z rozpočtu Unie bývalým 

poslancům, kteří získali tento nárok před 

vstupem stávajícího statutu poslanců v 

platnost i později. 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/5 

Pozměňovací návrh  5 

Marco Valli, Laura Agea 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament 

2017/2137(DEC) 

 

Návrh usnesení 

Bod 131 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

131. vyjadřuje znepokojení, pokud jde o 

riziko poškození pověsti Parlamentu, které 

tyto nesrovnalosti přinášejí, a je 

přesvědčen, že je třeba přijmout rychlá 

a účinná opatření, která umožní tyto 

nesrovnalosti řešit a zabránit jejich 

opakování v budoucnu; domnívá se však, 

že tyto nesrovnalosti se objevily pouze 

u velmi malého počtu politických stran 

a nadací; je toho názoru, že tyto 

nesrovnalosti by neměly zpochybnit 

finanční řízení ostatních politických stran 

a nadací; zastává názor, že je třeba posílit 

mechanismy vnitřní kontroly Parlamentu; 

131. vyjadřuje znepokojení, pokud jde o 

riziko poškození pověsti Parlamentu, které 

tyto nesrovnalosti přinášejí; zastává názor, 

že evropské politické strany a nadace by se 

měly plně spoléhat na vlastní zdroje a 

nebýt nijak závislé na rozpočtu 

Parlamentu; požaduje proto, aby byly 

granty a dotace zcela zrušeny, a to rovněž 

s cílem odstranit jakékoli riziko zneužití 

nebo podvodného využívání peněz 

daňových poplatníků; 

Or. en 

 


