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26.3.2019 A8-0182/21

Grozījums Nr. 21
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi
EFDD grupas vārdā

Ziņojums A8-0182/2019
Vladimír Maňka
2020. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāme, I iedaļa – Eiropas Parlaments
(2019/2003(BUD))

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. atbalsta samierināšanas procedūrā 
starp Prezidiju un Budžeta komiteju 
2019. gada 19. martā panākto vienošanos 
palielinājumu salīdzinājumā ar 2019. gada 
budžetu noteikt 2,68 % apmērā, saskaņā ar 
ko 2020. gada tāmes kopējais apmērs būtu 
2 050 430 000 EUR, samazināt Prezidija 
2019. gada 11. martā apstiprinātā 
provizoriskā tāmes projekta izdevumu 
apmēru par 18,1 miljonu EUR un attiecīgi 
samazināt šādās budžeta pozīcijās 
ierosinātās apropriācijas:

3. noraida samierināšanas procedūrā 
starp Prezidiju un Budžeta komiteju 
2019. gada 19. martā panākto vienošanos 
palielinājumu salīdzinājumā ar 2019. gada 
budžetu noteikt 2,68 % apmērā, saskaņā ar 
ko 2020. gada tāmes kopējais apmērs būtu 
2 050 430 000 EUR; pauž nožēlu par to, 
ka pašreizējā sasaukuma laikā 
Parlamenta budžets gadu no gada ir 
pastāvīgi palielinājies, un tādēļ aicina 
Parlamentu kā galveno mērķi attiecībā uz 
budžetu noteikt izmaksu pēc iespējas 
lielāku ierobežošanu un ievērojamu 
ietaupījumu panākšanu, tādējādi paužot 
solidaritāti ar ES iedzīvotājiem;

1004 – Parastie ceļa izdevumi; 1 2 0 0 — 
Atalgojums un piemaksas; 1402 – Pārējie 
darbinieki: Ģenerālsekretariāta šoferi; 
2007 – Ēku celtniecība un telpu 
iekārtošana; 2022 – Ēku uzturēšana, 
apsaimniekošana, ekspluatācija un 
uzkopšana; 2024 – Enerģijas patēriņš; 
2101 – Datu elektroniska apstrāde un 
telesakari: ar infrastruktūru saistītās 
regulārās darbības; 212 – Mēbeles; 214 – 
Tehniskās iekārtas un aprīkojums; 300 – 
Izdevumi par personāla komandējumiem 
un dienesta braucieniem starp trim darba 
vietām; 302 – Pieņemšanu un 
reprezentācijas izdevumi; 3040 – Dažādi 
izdevumi par iekšējām sanāksmēm; 3042 
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– Sanāksmes, kongresi, konferences un 
delegācijas; 422 – Izdevumi saistībā ar 
parlamentāro palīdzību;

nodrošina 1650. posteni “Medicīnas 
dienests” ar apropriācijām 140 000 EUR 
apmērā, 320. posteni “Specializēto 
zināšanu ieguve” ar apropriācijām 
160 000 EUR apmērā un 3211. posteni 
“Zinātnei veltīto plašsaziņas līdzekļu 
centrs” ar apropriācijām 400 000 EUR 
apmērā; atzinīgi vērtē to, ka 2019. gada 
25. martā Prezidijs šīs izmaiņas ir 
pieņēmis;

Or. en
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26.3.2019 A8-0182/22

Grozījums Nr. 22
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi
EFDD grupas vārdā

Ziņojums A8-0182/2019
Vladimír Maňka
2020. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāme, I iedaļa – Eiropas Parlaments
(2019/2003(BUD))

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. uzskata, ka ietaupījumus 
Parlamenta budžetā varētu nodrošināt ar 
vienu atrašanās vietu; atgādina ERP 
2014. gada analīzi, kurā Parlamenta 
ģeogrāfiskās izkliedētības izmaksas tika 
lēstas 114 miljonu EUR apmērā gadā; 
turklāt atgādina, ka Parlamenta 
ģeogrāfiskās izkliedētības dēļ rodas 78 % 
no visiem Parlamenta štata darbinieku 
komandējumiem un ietekme uz vidi ir 
11 000–19 000 tonnas CO2 emisiju; tādēļ 
prasa izstrādāt rīcības plānu virzībai uz 
vienu atrašanās vietu;

25. uzskata, ka ietaupījumus 
Parlamenta budžetā varētu nodrošināt ar 
vienu atrašanās vietu; atgādina Parlamenta 
2013. gada rezolūciju1, kurā tika lēsts, ka 
Parlamenta ģeogrāfiskās izkliedētības 
izmaksas ir no 156 miljoniem EUR līdz 
204 miljoniem EUR gadā, un tādēļ pauž 
nožēlu par to, ka viena sasaukuma laikā 
vien Parlamenta ģeogrāfiskās 
izkliedētības radītās izmaksas var sasniegt 
pat 1 miljardu EUR; turklāt atgādina, ka 
Parlamenta ģeogrāfiskās izkliedētības dēļ 
rodas 78 % no visiem Parlamenta štata 
darbinieku komandējumiem un ietekme uz 
vidi ir 11 000–19 000 tonnas CO2 emisiju; 
tādēļ prasa izstrādāt rīcības plānu virzībai 
uz vienu atrašanās vietu, lai novērstu 
jebkādu turpmāku publisko līdzekļu 
izšķērdēšanu; neatbalsta daudzgadu ēku 
projektus, kuru mērķis ir palielināt 
deputātu birojus gan Strasbūrā, gan 
Briselē; 

Or. en

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

Grozījums Nr. 23
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi
EFDD grupas vārdā

Ziņojums A8-0182/2019
Vladimír Maňka
2020. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāme, I iedaļa – Eiropas Parlaments
(2019/2003(BUD))

Rezolūcijas priekšlikums
25.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25.a pauž nožēlu par to, ka pēdējo piecu 
gadu laikā, proti, no 2014. gada līdz 
2018. gadam ieskaitot, Parlamenta 
kopējās izmaksas par ēku īri bija vairāk 
nekā 160 miljoni EUR, un tādēļ aicina 
pārskatīt nomas līgumus, lai panāktu 
iespējami lielākus ietaupījumus; 

Or. en
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26.3.2019 A8-0182/24

Grozījums Nr. 24
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi
EFDD grupas vārdā

Ziņojums A8-0182/2019
Vladimír Maňka
2020. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāme, I iedaļa – Eiropas Parlaments
(2019/2003(BUD))

Rezolūcijas priekšlikums
36. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

36. atgādina, ka Deputātu nolikuma 
27. panta 1. un 2. punktā ir paredzēts, ka 
“Eiropas Parlamenta izveidotais 
brīvprātīgais pensiju fonds pēc šā 
nolikuma stāšanās spēkā tiek saglabāts 
deputātiem vai bijušajiem deputātiem, 
kuri jau ir ieguvuši tiesības uz 
maksājumiem no šā fonda vai kuri šīs 
tiesības iegūs nākotnē” un ka “[i]egūtās 
tiesības un nākotnē paredzamās tiesības 
saglabājas pilnā apjomā”; aicina 
ģenerālsekretāru un Prezidiju pilnībā 
ievērot Deputātu nolikumu un kopā ar 
pensiju fondu steidzami izstrādāt skaidru 
plānu, kā Parlamentam uzņemties un 
pārņemt pienākumus un saistības 
attiecībā uz tā deputātu brīvprātīgo 
pensiju shēmu; atkārtoti prasa Eiropas 
Revīzijas palātai veikt brīvprātīgā deputātu 
pensiju fonda pārbaudi un aicina 
noskaidrot veidus, kā nodrošināt 
ilgtspējīgu finansējumu brīvprātīgajam 
pensiju fondam saskaņā ar Deputātu 
nolikuma noteikumiem un vienlaikus 
nodrošinot pilnīgu pārredzamību;

36. norāda uz deputātu brīvprātīgā 
pensiju fonda iespējamu izsmelšanu un 
uzsver, ka ir svarīgi rast risinājumu, kas 
Eiropas nodokļu maksātājiem neradītu 
papildu finanšu slogu; atkārtoti prasa 
Eiropas Revīzijas palātai veikt brīvprātīgā 
deputātu pensiju fonda pārbaudi; turklāt 
uzskata, ka ir jāpārskata 
Lēmums 2005/684/EK par Deputātu 
nolikumu, lai grozītu 14. pantu un 
saskaņotu Eiropas Parlamenta deputātu 
pensijas tiesības ar sociālā nodrošinājuma 
sistēmām, kas paredzētas attiecīgās 
dalībvalsts parastajiem iedzīvotājiem — 
gan attiecībā uz izmaksājamās summas 
aprēķinu, gan prasībām attiecībā uz 
vecumu un iemaksām, kas nodrošina 
tiesības uz pensiju; prasa arī pārrēķināt 
pensijas, ko no ES budžeta izmaksā 
bijušajiem deputātiem, kuri šādas tiesības 
ir ieguvuši pirms un pēc pašreizējā 
Deputātu nolikuma stāšanās spēkā; 

Or. en


