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

HU Egyesülve a sokféleségben HU

26.3.2019 A8-0182/21

Módosítás 21
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi
az EFDD képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0182/2019
Vladimír Maňka
A 2020. évi pénzügyi évre tervezett bevételek és kiadások – I. szakasz – Európai Parlament
(2019/2003(BUD))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
3 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

3. támogatja az egyeztetési eljárás 
során az Elnökség és a Költségvetési 
Bizottság között 2019. március 19-én 
létrejött megállapodást, melynek 
értelmében a 2019. évi költségvetéshez 
képest a növekedést 2,68%-ban állapították 
meg, amely megfelel a 2020. évi általános 
szintre vonatkozó, 2 050 430 000 eurót 
kitevő becsléseinek, annak érdekében, 
hogy az Elnökség által 2019. március 11-
én jóváhagyott előzetes költségvetési 
javaslattervezetben megállapított kiadások 
szintjét csökkentsék 18,1 millió euróval, 
valamint hogy ennek megfelelően 
csökkentsék a következő költségvetési 
sorok tekintetében javasolt 
előirányzatokat:

3. elutasítja az egyeztetési eljárás 
során az Elnökség és a Költségvetési 
Bizottság között 2019. március 19-én 
létrejött megállapodást, melynek 
értelmében a 2019. évi költségvetéshez 
képest a növekedést 2,68%-ban állapították 
meg, amely megfelel a 2020. évi általános 
szintre vonatkozó, 2 050 430 000 eurót 
kitevő becsléseinek; sajnálatát fejezi ki 
amiatt, hogy a Parlament költségvetése 
évről évre folyamatosan növekedett a 
jelenlegi parlamenti ciklus alatt, és ezért 
kéri, hogy a Parlament költségvetésével 
kapcsolatban fő célként tűzze ki költségei 
lehető legnagyobb mértékben történő 
visszaszorítását, és törekedjen jelentős 
megtakarításokra az uniós polgárokkal 
való szolidaritás kinyilvánításaként;

1004 – Szokásos utazási költségek; 1200 – 
Javadalmazás és juttatások; 1402 – Egyéb 
alkalmazottak – Gépjárművezetők a 
Főtitkárságon; 2007 – Építkezések és 
épületek belső kialakítása; 2022 – Az 
épületek karbantartása, fenntartása, 
működtetése és tisztítása; 2024 – 
Energiafogyasztás; 2101 – Informatika és 
telekommunikáció – A működéssel 
kapcsolatos ismétlődő tevékenységek – 
Infrastruktúra; 212 – Bútorok; 214 – 
Műszaki berendezések és felszerelések; 
300 – A személyzet kiküldetései és a 
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három munkahely közötti hivatalos útjai 
során felmerülő költségek; 302 – 
Fogadási és reprezentációs költségek; 
3040 – Belső ülésekhez kapcsolódó egyéb 
költségek; 3042 – Ülések, kongresszusok, 
konferenciák és küldöttségek; 422 – 
Parlamenti asszisztensek alkalmazásával 
kapcsolatos kiadások.

Az 1650. jogcímre (Orvosi szolgálat) 
140 000 euró, a 320. jogcímcsoportra 
(Szakértelem igénybevétele) 160 000 euró 
és a 3211. jogcímre (tudományos 
médiaközpont) 400 000 euró további 
előirányzatot biztosít; üdvözli, hogy az 
említett változásokat az Elnökség 2019. 
március 25-én elfogadta;

Or. en
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26.3.2019 A8-0182/22

Módosítás 22
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi
az EFDD képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0182/2019
Vladimír Maňka
A 2020. évi pénzügyi évre tervezett bevételek és kiadások – I. szakasz – Európai Parlament
(2019/2003(BUD))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
25 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

25. úgy véli, hogy egyetlen székhely 
esetén a Parlament költségvetésében 
potenciális megtakarításokat lehetne elérni; 
emlékeztet a Számvevőszék 2014. évi 
elemzésére, amely a Parlament több 
földrajzi helyszínen való 
elhelyezkedésének költségét évi 
114 millió euróra becsülte; emlékeztet 
továbbá arra, hogy a Parlament több 
földrajzi helyszínen való elhelyezkedése 
miatt kerül sor a Parlament személyzeti 
szabályzat hatálya alá tartozó személyi 
állománya összes kiküldetésének 78%-ára, 
és hogy ennek a környezeti hatása 11 000 
és 19 000 tonna közötti szén-dioxid-
kibocsátás; ezért ütemtervet kér az egyetlen 
székhely megvalósítása érdekében;

25. úgy véli, hogy egyetlen székhely 
esetén a Parlament költségvetésében 
potenciális megtakarításokat lehetne elérni; 
emlékeztet a Parlament 2013. évi 
állásfoglalására1, amely a Parlament több 
földrajzi helyszínen való 
elhelyezkedésének költségét évi 156–
204 millió euróra becsülte, és ezért 
sajnálja, hogy a Parlament több földrajzi 
helyszínen való elhelyezkedéséből eredő 
költségek akár az 1 milliárd eurót is 
elérhetik egy parlamenti ciklusban; 
emlékeztet továbbá arra, hogy a Parlament 
több földrajzi helyszínen való 
elhelyezkedése miatt kerül sor a Parlament 
személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó 
személyi állománya összes kiküldetésének 
78%-ára, és hogy ennek a környezeti 
hatása 11 000 és 19 000 tonna közötti szén-
dioxid-kibocsátás; ezért a közpénzek 
további pazarlásának megakadályozása 
érdekében ütemtervet kér az egyetlen 
székhely megvalósítására; ellenzi a 
strasbourgi és brüsszeli képviselői irodák 
bővítését célzó többéves 
ingatlanprojekteket; 

Or. en

1 (P7_TA(2013)0498)
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26.3.2019 A8-0182/23

Módosítás 23
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi
az EFDD képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0182/2019
Vladimír Maňka
A 2020. évi pénzügyi évre tervezett bevételek és kiadások – I. szakasz – Európai Parlament
(2019/2003(BUD))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
25 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

25a. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az 
utóbbi öt évben, 2014-től 2018 végéig a 
parlamenti épületek bérlésének teljes 
költsége több mint 160 millió euró volt, és 
kéri ezért a bérleti szerződések 
újratárgyalását a lehető legnagyobb 
mértékű megtakarítások elérése 
érdekében; 

Or. en
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26.3.2019 A8-0182/24

Módosítás 24
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi
az EFDD képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0182/2019
Vladimír Maňka
A 2020. évi pénzügyi évre tervezett bevételek és kiadások – I. szakasz – Európai Parlament
(2019/2003(BUD))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
36 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

36. emlékeztet a képviselők 
statútumára, amely a 27. cikk (1) és 
(2) bekezdésében előírja, hogy „Az 
Európai Parlament által létrehozott 
önkéntes nyugdíjalap e statútum 
hatálybalépése után továbbra is működik 
azon képviselők vagy volt képviselők 
számára, akik ezen alapban jogokat vagy 
várományokat szereztek”, és hogy „ A 
szerzett jogok és várományok teljeskörűen 
fennmaradnak”; felszólítja a főtitkárt és 
az Elnökséget, hogy teljes mértékben 
tartsák tiszteletben a képviselők 
statútumát, és a nyugdíjalap 
vonatkozásában haladéktalanul 
dolgozzanak ki egyértelmű tervet a 
Parlament számára arra vonatkozóan, 
hogy vállalja és vegye át a képviselők 
önkéntes nyugdíjalapjára vonatkozó 
kötelezettségeket; megismétli e tekintetben 
azon kérését, hogy a Számvevőszék 
vizsgálja meg az önkéntes nyugdíjalapot, 
és kéri annak megvizsgálását, hogy a 
képviselők statútumának rendelkezései 
alapján hogyan lehet biztosítani az 
önkéntes nyugdíjalap fenntartható 
finanszírozását a teljes átláthatóság 
fenntartása mellett;

36. megállapítja, hogy az önkéntes 
nyugdíjalap esetlegesen kimerülhet, és 
hangsúlyozza, hogy olyan megoldást kell 
találni, amely nem ró további pénzügyi 
terheket az európai adófizetőkre; 
megismétli e tekintetben azon kérését, 
hogy az Európai Számvevőszék vizsgálja 
meg az önkéntes nyugdíjalapot; úgy véli 
továbbá, hogy a képviselők statútumáról 
szóló 2005/684/EK határozatot felül kell 
vizsgálni a 14. cikk módosítása, valamint 
az európai parlamenti képviselők 
nyugdíjjogosultságai és az egyes 
tagállamok átlagos polgáraira vonatkozó 
szociális biztonsági rendszerek 
összehangolása érdekében, tekintettel 
mind az összeg kiszámítására, mind az 
őket nyugdíjra jogosító 
nyugdíjkorhatárral és hozzájárulásokkal 
kapcsolatos követelményekre; kéri 
továbbá az olyan volt képviselők uniós 
költségvetésből fizetett nyugdíjainak 
újraszámítását, akik a képviselők jelenlegi 
statútumának hatálybalépése előtt és után 
lettek rá jogosultak; 

Or. en
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