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26.3.2019 A8-0182/21

Amendamentul 21
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi
în numele Grupului EFDD

Raport A8-0182/2019
Vladimír Maňka
Estimarea veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2020 - Secțiunea I - 
Parlamentul European
(2019/2003(BUD))

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. salută acordul la care s-a ajuns în 
cadrul reuniunilor de conciliere dintre 
Birou și Comisia pentru bugete desfășurate 
la 19 martie 2019, de a stabili majorarea 
bugetului pe 2019 la 2,68%, procent ce 
corespunde nivelului global al estimării 
bugetului pe 2020 de 2 050 430 000 EUR, 
de a reduce nivelul cheltuielilor din 
proiectul preliminar de estimare a 
bugetului aprobat de Birou la 11 martie 
2019 cu 18,1 milioane EUR și de a reduce 
în mod corespunzător creditele propuse 
pentru următoarele linii bugetare:

3. respinge acordul la care s-a ajuns în 
cadrul reuniunilor de conciliere dintre 
Birou și Comisia pentru bugete, 
desfășurate la 19 martie 2019, de a stabili 
majorarea bugetului pe 2019 la 2,68%, 
procent ce corespunde nivelului global al 
estimării bugetului pe 2020 de 
2 050 430 000 EUR; regretă faptul că 
bugetul Parlamentului a crescut constant 
de la an la an în cursul actualei 
legislaturi și solicită, prin urmare, ca 
Parlamentul să stabilească, pentru 
bugetul său, obiectivul principal de a-și 
reduce cât mai mult posibil costurile 
proprii și de a urmări să realizeze 
economii semnificative, pentru a 
transmite un mesaj de solidaritate cu 
cetățenii UE;

1004 - Cheltuieli de deplasare ordinare; 
1200 - Remunerații și indemnizații; 1402 - 
Alți agenți - Șoferi în cadrul 
Secretariatului general; 2007 - 
Construcția de clădiri și amenajarea 
spațiilor; 2022 - Întreținerea, mentenanța, 
gestionarea și curățenia clădirilor; 2024 - 
Consumul de energie; 2101 - Informatică 
și telecomunicații - Activități recurente - 
Infrastructură; 212 - Mobilier; 214 - 
Echipamente și instalații tehnice; 300 - 
Cheltuieli de misiune și de deplasare între 
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cele trei locuri de desfășurare a activității 
ale personalului; 302 - Cheltuieli de 
protocol și de reprezentare; 3040 - 
Cheltuieli diverse aferente reuniunilor 
interne; 3042 - Reuniuni, congrese, 
conferințe și delegații; 422 - Cheltuieli 
aferente asistenței parlamentare.

Alocă postului 1650 - Cabinetul medial 
140 000 EUR, postului 320 - 
Achiziționarea de servicii de expertiză 
160 000 EUR și postului 3211 - Centrul 
pentru mass-media științifică 400 000 
EUR din credite; salută faptul că aceste 
modificări au fost adoptate de către Birou 
la 25 martie 2019;

Or. en



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

RO Unită în diversitate RO

26.3.2019 A8-0182/22

Amendamentul 22
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi
în numele Grupului EFDD

Raport A8-0182/2019
Vladimír Maňka
Estimarea veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2020 - Secțiunea I - 
Parlamentul European
(2019/2003(BUD))

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. consideră că este posibil să se 
realizeze economii la bugetul 
Parlamentului prin stabilirea unui sediu 
unic; reamintește analiza realizată de 
Curtea de Conturi în 2014, care estima 
costurile cauzate de dispersia geografică a 
Parlamentului la 114 milioane EUR pe an; 
reamintește, în plus, că dispersia geografică 
a Parlamentului generează 78 % din totalul 
misiunilor personalului statutar al 
Parlamentului, iar impactul asupra 
mediului constă în emisii de CO2 cuprinse 
între 11 000 și 19 000 de tone; solicită, prin 
urmare, o foaie de parcurs către un sediu 
unic;

25. consideră că este posibil să se 
realizeze economii la bugetul 
Parlamentului prin stabilirea unui sediu 
unic; reamintește Rezoluția din 2013 a 
Parlamentului1, care estima costurile 
cauzate de dispersia geografică a 
Parlamentului ca fiind cuprinse între 156 
de milioane EUR și 204 milioane EUR pe 
an și regretă deci faptul că, pentru o 
singură legislatură, costurile cauzate de 
dispersia geografică a Parlamentului se 
pot ridica la 1 miliard EUR; reamintește, 
în plus, că dispersia geografică a 
Parlamentului generează 78 % din totalul 
misiunilor personalului statutar al 
Parlamentului, iar impactul asupra 
mediului constă în emisii de CO2 cuprinse 
între 11 000 și 19 000 de tone; solicită, prin 
urmare, o foaie de parcurs către un sediu 
unic, pentru a preveni irosirea altor bani 
publici; își exprimă dezacordul față de 
proiectele imobiliare multianuale care 
vizează extinderea birourilor deputaților, 
atât de la Strasbourg, cât și de la 
Bruxelles; 

Or. en

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

Amendamentul 23
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi
în numele Grupului EFDD

Raport A8-0182/2019
Vladimír Maňka
Estimarea veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2020 - Secțiunea I - 
Parlamentul European
(2019/2003(BUD))

Propunere de rezoluție
Punctul 25 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. regretă faptul că, în ultimii cinci 
ani, între 2014 și 2018 inclusiv, costul 
total de închiriere a clădirilor 
Parlamentului a depășit 160 de milioane 
EUR și solicită, prin urmare, 
renegocierea contractelor de închiriere 
pentru a realiza economii cât mai mari 
posibil; 

Or. en
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26.3.2019 A8-0182/24

Amendamentul 24
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi
în numele Grupului EFDD

Raport A8-0182/2019
Vladimír Maňka
Estimarea veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2020 - Secțiunea I - 
Parlamentul European
(2019/2003(BUD))

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. reamintește că la articolul 27 
alineatele (1) și (2) din Statutul 
deputaților, se prevede că: „Fondul de 
pensii facultativ stabilit de Parlament se 
păstrează după intrarea în vigoare a 
prezentului statut pentru deputații sau 
foștii deputați care au dobândit deja 
drepturi sau sunt pe cale de a dobândi 
drepturi în respectivul fond”; și că 
„drepturile dobândite și drepturile viitoare 
se păstrează integral”; invită Secretarul 
General și Biroul să respecte pe deplin 
Statutul deputaților și să stabilească de 
urgență cu Fondul de pensii un plan clar 
pentru ca Parlamentul să își asume și să 
își preia obligațiile și responsabilitățile 
privind sistemul de pensii facultativ al 
deputaților săi; reamintește cererea 
adresată Curții de Conturi de a analiza 
Fondul de pensii facultativ al deputaților 
și solicită să se analizeze modalități de 
asigurare a unei finanțări sustenabile a 
Fondului de pensii facultativ, în 
conformitate cu dispozițiile Statutului 
deputaților, garantând totodată 
transparența;

36. ia act de posibila epuizare a 
fondului de pensii facultativ și subliniază 
importanța găsirii unei soluții care să nu 
impună o povară financiară și mai mare 
pentru contribuabilii europeni; 
reamintește cererea adresată Curții de 
Conturi Europene de a analiza Fondul de 
pensii facultativ al deputaților; în plus, 
consideră că este necesară o revizuire a 
Deciziei 2005/684/CE privind Statutul 
deputaților, pentru a modifica articolul 14 
și a armoniza drepturile la pensie ale 
deputaților în Parlamentul European cu 
sistemele de securitate socială aplicate 
cetățenilor obișnuiți din statele membre, 
în ceea ce privește atât calcularea valorii 
acesteia, cât și cerințele privind vârsta și 
cuantumul contribuției ce le dau dreptul 
la pensie; solicită, în plus, recalcularea 
pensiilor plătite din bugetul UE foștilor 
deputați, care au acumulat acest drept 
înainte și după intrarea în vigoare a 
actualului Statut al deputaților; 

Or. en
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