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26.3.2019 A8-0182/21

Pozměňovací návrh 21
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi
za skupinu EFDD

Zpráva A8-0182/2019
Vladimír Maňka
Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2020 – oddíl I – Evropský parlament
(2019/2003(BUD))

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. podporuje dohodu, které na 
dohodovacích schůzkách dne 19. března 
2019 dosáhlo předsednictvo a Rozpočtový 
výbor, ohledně zvýšení rozpočtu oproti 
rozpočtu na rok 2019 o 2,68 %, což 
odpovídá celkové výši odhadu příjmů 
a výdajů na rok 2020 v částce 2 050 430 
000 EUR, snížení výdajů v předběžném 
návrhu příjmů a výdajů schváleném 
předsednictvem dne 11. března 2019 
o 18,1 milionu EUR a související snížení 
navrhovaných prostředků v následujících 
rozpočtových položkách:

3. odmítá dohodu, které na 
dohodovacích schůzkách dne 19. března 
2019 dosáhlo předsednictvo a Rozpočtový 
výbor, ohledně zvýšení rozpočtu oproti 
rozpočtu na rok 2019 o 2,68 %, což 
odpovídá celkové výši odhadu příjmů 
a výdajů na rok 2020 v částce 2 050 430 
000 EUR; vyjadřuje politování nad 
skutečností, že rozpočet Parlamentu se 
během současného volebního období 
neustále meziročně navyšoval, a vyzývá 
proto Parlament, aby jako hlavní cíl svého 
rozpočtu stanovil co největší omezení 
vlastních nákladů a usiloval o výrazné 
úspory s cílem vyslat zprávu o solidaritě 
s občany EU;

1004 — Příspěvek na obvyklé cestovní 
výdaje, 1200 — Odměny a příspěvky, 1402 
Ostatní zaměstnanci  — řidiči na 
generálním sekretariátu, 2007 — 
Výstavba budov a zařízení prostor, 2022 
— Údržba, obsluha a úklid budov, 2024 
— Spotřeba energií, 2101  — Výpočetní 
technika a telekomunikace – pravidelné 
činnosti – infrastruktura, 212 — Nábytek, 
214 — Technická zařízení a instalace, 300 
— Výdaje na služební cesty zaměstnanců 
mezi třemi pracovními místy, 302 — 
Výdaje na recepce a reprezentaci, 3040 — 
Různé výdaje na interní schůze, 3042 —  
Schůze, kongresy, konference a delegace, 



AM\1181023CS.docx PE637.686v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

422 — Výdaje na parlamentní asistenci,

poskytuje do bodu 1650 „Lékařská 
služba“ částku 140 000 EUR, do bodu 320 
„Získávání odborného poradenství“ 
částku 160 000 EUR a do bodu 3211 
„Výdaje na vědecké mediální středisko“ 
částku 400 000 EUR; vítá skutečnost, že 
předsednictvo dne 25. března 2019 tyto 
změny přijalo;

Or. en
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26.3.2019 A8-0182/22

Pozměňovací návrh 22
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi
za skupinu EFDD

Zpráva A8-0182/2019
Vladimír Maňka
Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2020 – oddíl I – Evropský parlament
(2019/2003(BUD))

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. domnívá se, že potenciálních úspor 
v rozpočtu Parlamentu lze dosáhnout 
zařízením jediného sídla; připomíná 
analýzu Evropského účetního dvora 
z roku 2014, která odhadla roční náklady 
na zeměpisnou rozptýlenost Parlamentu na 
114 milionů EUR ročně; dále připomíná, 
že v důsledku zeměpisné rozptýlenosti 
Parlamentu vzniká 78 % všech emisí ze 
strany statutárních zaměstnanců 
Parlamentu a že dopad na životní prostředí 
činí 11 000 až 19 000 tun emisí CO2; 
vyzývá proto k vypracování plánu, jak 
dospět k jedinému sídlu;

25. domnívá se, že potenciálních úspor 
v rozpočtu Parlamentu lze dosáhnout 
zařízením jediného sídla; připomíná 
usnesení Parlamentu z roku 20131, 
v němž byl uveden odhad, že se roční 
náklady na zeměpisnou rozptýlenost 
Parlamentu pohybují mezi 156 a 204 
miliony EUR za rok, a vyjadřuje proto 
politování nad tím, že v průběhu jediného 
volebního období mohou náklady 
Parlamentu vzniklé v důsledku zeměpisné 
rozptýlenosti dosáhnout až 1 miliardy 
EUR; dále připomíná, že v důsledku 
zeměpisné rozptýlenosti Parlamentu vzniká 
78 % všech emisí ze strany statutárních 
zaměstnanců Parlamentu a že dopad na 
životní prostředí činí 11 000 až 19 000 tun 
emisí CO2; vyzývá proto k vypracování 
plánu, jak dospět k jedinému sídlu, 
a zamezit tak dalšímu plýtvání veřejných 
peněz; vyjadřuje svůj nesouhlas 
s víceletými stavebními projekty, jejichž 
cílem je rozšířit kanceláře poslanců ve 
Štrasburku i v Bruselu; 

Or. en
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26.3.2019 A8-0182/23

Pozměňovací návrh 23
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi
za skupinu EFDD

Zpráva A8-0182/2019
Vladimír Maňka
Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2020 – oddíl I – Evropský parlament
(2019/2003(BUD))

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. vyjadřuje politování nad 
skutečností, že v posledních pěti letech, od 
roku 2014 do roku 2018 včetně, činily 
celkové náklady na pronájem budov 
Parlamentu více než 160 milionů EUR, 
a vyzývá proto k opětovnému vyjednání 
nájemních smluv s cílem dosáhnout co 
největších úspor; 

Or. en
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26.3.2019 A8-0182/24

Pozměňovací návrh 24
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi
za skupinu EFDD

Zpráva A8-0182/2019
Vladimír Maňka
Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2020 – oddíl I – Evropský parlament
(2019/2003(BUD))

Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. připomíná statut poslanců, který 
v čl. 27 odst. 1 a 2 uvádí, že „dobrovolný 
důchodový fond zřízený Evropským 
parlamentem bude zachován i po nabytí 
účinnosti tohoto statutu, a to pro poslance 
nebo bývalé poslance, kteří již v tomto 
fondu nabyli práv nebo budoucích 
nároků“ a že „nabytá práva nebo budoucí 
nároky zůstávají zachována v plném 
rozsahu“; vyzývá generálního tajemníka 
a předsednictvo, aby plně respektovali 
statut poslanců a aby v rámci 
důchodového fondu urychleně stanovili 
jasný plán pro Parlament, který by přijal 
a převzal povinnosti a odpovědnost za 
dobrovolný důchodový systém poslanců; 
opakuje svůj požadavek, aby se 
dobrovolným důchodovým fondem 
poslanců zabýval Účetní dvůr, a žádá, aby 
prozkoumal způsoby, jak zajistit udržitelné 
financování dobrovolného důchodového 
fondu v souladu s ustanoveními statutu 
poslanců a současně zajistit naprostou 
transparentnost;

36. bere na vědomí možné vyčerpání 
dobrovolného fondu poslanců 
a zdůrazňuje, že je důležité nalézt řešení, 
které nebude představovat další finanční 
zátěž pro evropské daňové poplatníky; 
opakuje svůj požadavek, aby se 
dobrovolným důchodovým fondem 
poslanců zabýval Účetní dvůr; zároveň je 
toho názoru, že rozhodnutí 2005/684/ES 
o statutu poslanců musí být revidováno 
s cílem změnit článek 14 a uvést nároky 
poslanců Evropského parlamentu na 
starobní důchod do souladu se systémy 
sociálního zabezpečení pro běžné občany 
jednotlivých členských států, a to jak 
v souvislosti s výpočtem částky, tak 
s požadavky na věk a příspěvky, na jejichž 
základě vzniká nárok na starobní důchod; 
dále požaduje přepočítání starobních 
důchodů vyplácených z rozpočtu EU 
bývalým poslancům, jimž tento nárok 
vznikl před vstupem stávajícího statutu 
poslanců v platnost, i těm, jimž tento 
nárok vznikl později; 

Or. en


