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26.3.2019 A8-0182/21

Pozmeňujúci návrh 21
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi
v mene skupiny EFDD

Správa A8-0182/2019
Vladimír Maňka
Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2020 – Oddiel I – Európsky parlament
(2019/2003(BUD))

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. schvaľuje dohodu dosiahnutú v 
zmierovacom konaní medzi 
Predsedníctvom a Výborom pre rozpočet 
19. marca 2019 týkajúcu sa navýšenia 
rozpočtu na rok 2019 o 2,68 %, čo 
zodpovedá celkovej úrovni jeho odhadu na 
rok 2020 vo výške 2 050 430 000 EUR, 
zníženia úrovne výdavkov predbežného 
návrhu odhadu, ktorý schválilo 
Predsedníctvo 11. marca 2019, o 18,1 
milióna EUR a náležitého zníženia 
navrhovaných rozpočtových prostriedkov 
v týchto rozpočtových riadkoch:

3. odmieta dohodu dosiahnutú v 
zmierovacom konaní medzi 
Predsedníctvom a Výborom pre rozpočet 
19. marca 2019 týkajúcu sa navýšenia 
rozpočtu na rok 2019 o 2,68 %, čo 
zodpovedá celkovej úrovni jeho odhadu na 
rok 2020 vo výške 2 050 430 000 EUR; 
vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, 
že rozpočet Parlamentu sa počas 
súčasného volebného obdobia z roka 
na rok postupne zvyšoval, v dôsledku čoho 
vyzýva Parlament, aby ako hlavný cieľ 
svojho rozpočtu stanovil potrebu čo 
najviac obmedziť vlastné náklady 
a usilovať o významné úspory, čím by 
vyslal správu o solidarite s občanmi EÚ;

1004 – Bežné cestovné výdavky; 1200 –
 Platy a príspevky; 1402 – Ostatní 
zamestnanci – Vodiči na generálnom 
sekretariáte; 2007 – Výstavba budov a 
úprava priestorov; 2022 – Údržba, 
prevádzka a upratovanie budov; 2024 – 
Spotreba energie; 2101 – Výpočtová 
technika a telekomunikácie – Opakujúce 
sa prevádzkové činnosti – Infraštruktúra; 
212 – Nábytok; 214 – Technické 
zariadenie a vybavenie; 300 – Náklady na 
služobné cesty zamestnancov medzi tromi 
pracoviskami; 302 – Výdavky na 
pohostenie a reprezentáciu; 3040 – Rôzne 
výdavky na interné schôdze; 3042 – 
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Schôdze, kongresy, konferencie a 
delegácie; 422 – Výdavky, ktoré sa 
vzťahujú na asistentskú výpomoc;

poskytuje položke 1650 – Lekárska služba 
rozpočtové prostriedky vo výške 
140 000 EUR, položke 320 – Získavanie 
odborného poradenstva rozpočtové 
prostriedky vo výške 160 000 EUR a 
položke 3211 – Vedecké mediálne 
centrum rozpočtové prostriedky vo výške 
400 000 EUR; víta skutočnosť, že tieto 
zmeny prijalo Predsedníctvo 25. marca 
2019;

Or. en
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26.3.2019 A8-0182/22

Pozmeňujúci návrh 22
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi
v mene skupiny EFDD

Správa A8-0182/2019
Vladimír Maňka
Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2020 – Oddiel I – Európsky parlament
(2019/2003(BUD))

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. domnieva sa, že možné úspory pre 
rozpočet Parlamentu sa dajú dosiahnuť 
zriadením jedného sídla; pripomína 
analýzu Dvora audítorov z roku 2014, v 
ktorej sa náklady na geografickú 
rozptýlenosť Európskeho parlamentu 
odhadli na 114 miliónov EUR ročne; 
okrem toho pripomína, že vzhľadom na 
uvedenú geografickú rozptýlenosť 
Parlamentu vzniká 78 % všetkých 
služobných ciest štatutárnych 
zamestnancov Európskeho parlamentu a jej 
environmentálny vplyv sa odhaduje na 
úrovni od 11 000 do 19 000 ton emisií 
CO2; preto žiada, aby sa vypracoval plán 
na zriadenie jedného sídla;

25. domnieva sa, že možné úspory pre 
rozpočet Parlamentu sa dajú dosiahnuť 
zriadením jedného sídla; pripomína 
uznesenie Parlamentu z roku 20131, v 
ktorom sa náklady na geografickú 
rozptýlenosť Európskeho parlamentu 
odhadli na 156 až 204 miliónov EUR 
ročne, a preto vyjadruje poľutovanie nad 
tým, že v jednom volebnom období môžu 
náklady spôsobené geografickou 
rozptýlenosťou Parlamentu dosahovať až 
1 miliardu EUR; okrem toho pripomína, že 
vzhľadom na uvedenú geografickú 
rozptýlenosť Parlamentu vzniká 78 % 
všetkých služobných ciest štatutárnych 
zamestnancov Európskeho parlamentu a jej 
environmentálny vplyv sa odhaduje na 
úrovni od 11 000 do 19 000 ton emisií 
CO2; preto žiada, aby sa vypracoval plán 
na zriadenie jedného sídla, aby sa tak 
zabránilo akémukoľvek ďalšiemu 
plytvaniu verejnými prostriedkami; 
vyjadruje svoj nesúhlas s viacročnými 
stavebnými projektmi zameranými 
na rozšírenie kancelárií poslancov 
v Štrasburgu aj v Bruseli; 

Or. en

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

Pozmeňujúci návrh 23
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi
v mene skupiny EFDD

Správa A8-0182/2019
Vladimír Maňka
Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2020 – Oddiel I – Európsky parlament
(2019/2003(BUD))

Návrh uznesenia
Odsek 25 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25a. vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že za posledných päť 
rokov, konkrétne od roku 2014 do roku 
2018 vrátane, celkové náklady 
na prenájom budov Parlamentu 
predstavovali viac ako 160 miliónov EUR, 
a preto žiada, aby sa nájomné zmluvy 
opätovne prerokovali s cieľom dosiahnuť 
čo najväčšie možné úspory; 

Or. en
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26.3.2019 A8-0182/24

Pozmeňujúci návrh 24
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi
v mene skupiny EFDD

Správa A8-0182/2019
Vladimír Maňka
Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2020 – Oddiel I – Európsky parlament
(2019/2003(BUD))

Návrh uznesenia
Odsek 36

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

36. pripomína štatút poslancov, kde sa 
v článku 27 ods. 1 a 2 uvádza, že: 
„dobrovoľný dôchodkový fond, vytvorený 
Európskym parlamentom, bude 
zachovaný aj po nadobudnutí účinnosti 
štatútu pre poslancov alebo bývalých 
poslancov, ktorí už v tomto fonde 
nadobudli práva alebo budúce nároky“; 
a že „nadobudnuté práva alebo budúce 
nároky zostávajú zachované v plnom 
rozsahu“; vyzýva generálneho tajomníka 
a Predsedníctvo, aby v plnej miere 
dodržiavali štatút poslancov a aby spolu s 
dôchodkovým fondom urýchlene vytvorili 
jasný plán, na základe ktorého by 
Európsky parlament prevzal záväzky a 
zodpovednosti za dobrovoľný dôchodkový 
systém poslancov; opakuje svoju žiadosť o 
preskúmanie dobrovoľného dôchodkového 
fondu Európskym dvorom audítorov a 
žiada, aby v súlade s ustanoveniami 
štatútu poslancov preskúmal spôsoby 
zabezpečenia udržateľného financovania 
dobrovoľného dôchodkového fondu pri 
zabezpečení úplnej transparentnosti;

36. berie na vedomie možné 
vyčerpanie dobrovoľného dôchodkového 
fondu poslancov a zdôrazňuje, že je 
dôležité nájsť riešenie, ktoré nebude viesť 
k uloženiu ďalšej finančnej záťaže 
pre európskych daňovníkov; opakuje 
svoju žiadosť o preskúmanie dobrovoľného 
dôchodkového fondu poslancov 
Európskym dvorom audítorov; navyše 
považuje za potrebné vykonať revíziu 
rozhodnutia 2005/684/ES o štatúte 
poslancov s cieľom zmeniť článok 14 
a zabezpečiť zosúladenie dôchodkových 
nárokov poslancov Európskeho 
parlamentu so systémami sociálneho 
zabezpečenia pre bežných občanov 
jednotlivých členských štátov, najmä 
pokiaľ ide o výpočet výšky dôchodku, ako 
aj o požiadavky týkajúce sa veku 
a príspevkov, z ktorých im vyplýva nárok 
na dôchodok; žiada ďalej, aby sa 
prepočítali dôchodky vyplatené z rozpočtu 
EÚ bývalým poslancom, ktorým nárok 
na dôchodok vznikol pred nadobudnutím 
účinnosti súčasného štatútu poslancov 
a po ňom; 

Or. en


