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26.3.2019 A8-0182/21

Alteração 21
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi
em nome do Grupo EFDD

Relatório A8-0182/2019
Vladimír Maňka
Previsão de receitas e despesas para o exercício de 2020 - Secção I - Parlamento Europeu
(2019/2003(BUD))

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Aprova o acordo alcançado nas 
conciliações entre a Mesa e a Comissão 
dos Orçamentos em 19 de março de 2019 
no sentido de fixar a taxa de aumento em 
relação ao orçamento de 2019 em 2,68%, o 
que corresponde ao nível global da sua 
previsão de receitas e despesas para 2020 
de 2 050 430 000 EUR, diminuir o nível 
de despesas do anteprojeto de previsão de 
receitas e despesas aprovado pela Mesa 
em 11 de março de 2019 em 18,1 milhões 
de euros e reduzir, consequentemente, as 
dotações propostas para as rubricas 
seguintes:

3. Rejeita o acordo alcançado nas 
conciliações entre a Mesa e a Comissão 
dos Orçamentos em 19 de março de 2019 
no sentido de fixar a taxa de aumento em 
relação ao orçamento de 2019 em 2,68%, o 
que corresponde ao nível global da sua 
previsão de receitas e despesas para 2020 
de 2 050 430 000 EUR; lamenta que o 
orçamento do Parlamento tenha 
aumentado de forma consistente, ano 
após ano, durante a atual legislatura e 
apela, por conseguinte, a que o 
Parlamento defina como objetivo 
principal do seu próprio orçamento 
restringir o mais possível os seus próprios 
custos e procurar poupanças 
significativas, a fim de enviar uma 
mensagem de solidariedade com os 
cidadãos da UE;

1004 - Despesas ordinárias de viagem; 
1200 - Remuneração e subsídios; 1402 - 
Outros agentes - Motoristas no 
Secretariado-Geral;  2007 - Construção 
de imóveis e arranjo das instalações;  
2022 - Conservação, manutenção, gestão 
e limpeza dos imóveis;  2024 - Consumo 
de energia;  2101 - Informática e 
telecomunicações - atividades recorrentes 
de funcionamento - infraestrutura;  212 - 
Mobiliário;  214 - Material e instalações 
técnicas; 300 - Despesas de deslocações 
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em serviço do pessoal entre os três locais 
de trabalho;  302 - Despesas de receção e 
de representação; 3040 - Despesas 
diversas com reuniões internas;  3042 - 
Reuniões, congressos, conferências e 
delegações;   422 – Despesas relativas à 
assistência parlamentar.

afeta dotações no montante de 140 000 
EUR ao número 1650 - Serviço médico, 
160 000 EUR ao artigo 320 - Aquisição de 
conhecimentos específicos, e 400 000 
EUR ao número 3211 - Plataforma 
Europeia de Comunicação para a 
Ciência;  congratula-se com o facto de 
essas alterações terem sido adotadas pela 
Mesa em 25 de março de 2019;

Or. en
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26.3.2019 A8-0182/22

Alteração 22
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi
em nome do Grupo EFDD

Relatório A8-0182/2019
Vladimír Maňka
Previsão de receitas e despesas para o exercício de 2020 - Secção I - Parlamento Europeu
(2019/2003(BUD))

Proposta de resolução
N.º 25

Proposta de resolução Alteração

25. Considera que poderiam ser 
alcançadas poupanças no orçamento do 
Parlamento mediante a existência de uma 
sede única; recorda a análise de 2014 do 
TCE, que estimou que os custos resultantes 
da dispersão geográfica do Parlamento 
ascendem a 114 milhões de EUR por ano;  
recorda também que a dispersão geográfica 
do Parlamento dá origem a 78 % de todas 
as missões do pessoal estatutário do 
Parlamento e que o impacto ambiental se 
situa entre 11 000 e 19 000 toneladas de 
emissões de CO2; solicita, por conseguinte, 
um roteiro para uma sede única;

25. Considera que poderiam ser 
alcançadas poupanças no orçamento do 
Parlamento mediante a existência de uma 
sede única; recorda a resolução do 
Parlamento de 20131, que estimou que os 
custos resultantes da dispersão geográfica 
do Parlamento se situariam entre 156 e 
204 milhões de EUR por ano e, por 
conseguinte, lamenta que os custos 
ocasionados pela dispersão geográfica do 
Parlamento possam ascender, numa 
única legislatura, a mil milhões de EUR;  
recorda também que a dispersão geográfica 
do Parlamento dá origem a 78 % de todas 
as missões do pessoal estatutário do 
Parlamento e que o impacto ambiental se 
situa entre 11 000 e 19 000 toneladas de 
emissões de CO2; solicita, por conseguinte, 
um roteiro para uma sede única para pôr 
termo ao desperdício ulterior de fundos 
públicos; manifesta o seu desacordo em 
relação aos projetos imobiliários 
plurianuais destinados a aumentar os 
gabinetes dos deputados, tanto em 
Estrasburgo como em Bruxelas; 

Or. en
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26.3.2019 A8-0182/23

Alteração 23
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi
em nome do Grupo EFDD

Relatório A8-0182/2019
Vladimír Maňka
Previsão de receitas e despesas para o exercício de 2020 - Secção I - Parlamento Europeu
(2019/2003(BUD))

Proposta de resolução
N.º 25-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

25-A. Lamenta que, durante os últimos 
cinco anos, entre 2014 e 2018, inclusive, o 
custo global para o Parlamento 
decorrente do arrendamento dos seus 
edifícios tenha sido superior a 
160 milhões de EUR e apela, por 
conseguinte, a que seja efetuada uma 
renegociação do contrato de 
arrendamento, tendo em vista obter o 
máximo possível de poupanças; 

Or. en
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26.3.2019 A8-0182/24

Alteração 24
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi
em nome do Grupo EFDD

Relatório A8-0182/2019
Vladimír Maňka
Previsão de receitas e despesas para o exercício de 2020 - Secção I - Parlamento Europeu
(2019/2003(BUD))

Proposta de resolução
N.º 36

Proposta de resolução Alteração

36. Relembra o Estatuto dos 
Deputados ao Parlamento Europeu, que 
declara, no seu artigo 27.º, n.ºs 1 e 2, que:  
«após a entrada em vigor do presente 
Estatuto, o fundo voluntário de pensão 
criado pelo Parlamento mantém-se para 
os deputados ou antigos deputados com 
direitos adquiridos ou direitos em 
formação a título do mesmo fundo» e que 
«os direitos adquiridos ou em formação 
são integralmente mantidos»;  solicita ao 
Secretário-Geral e à Mesa que respeitem 
plenamente o Estatuto dos Deputados e 
que estabeleçam com urgência, no que se 
refere ao fundo de pensão, um plano 
claro para que o Parlamento assuma as 
suas obrigações e responsabilidades pelo 
regime voluntário de pensão dos seus 
deputados;  reitera o seu pedido de uma 
análise do Fundo Voluntário de Pensão dos 
Deputados pelo Tribunal de Contas 
Europeu e solicita que sejam estudadas 
formas de assegurar um financiamento 
sustentável do Fundo Voluntário de 
Pensão em conformidade com as 
disposições do Estatuto dos Deputados, 
garantindo simultaneamente a 
transparência; 

36. Toma nota do possível 
esgotamento do Fundo Voluntário de 
Pensão dos Deputados e sublinha a 
importância de encontrar uma solução 
que não imponha novos encargos 
financeiros aos contribuintes europeus; 
reitera o seu pedido de uma análise do 
Fundo Voluntário de Pensão dos 
Deputados pelo Tribunal de Contas 
Europeu; considera, além disso, que é 
necessário rever a Decisão 2005/684/CE 
relativa ao Estatuto dos Deputados, a fim 
de alterar o artigo 14.º, para assegurar 
que os direitos à pensão dos deputados do 
Parlamento Europeu estejam em 
consonância com os sistemas de 
segurança social dos cidadãos comuns 
dos Estados-Membros, no que diz respeito 
tanto ao cálculo do montante, como aos 
requisitos contributivos e de idade para 
beneficiar do direito a pensão; solicita, 
por outro lado, um novo cálculo das 
pensões pagas a título do orçamento da 
UE a antigos deputados que adquiriram 
esse direito antes e depois da entrada em 
vigor do atual Estatuto dos Deputados; 

Or. en
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