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Maria Grapini
v imenu skupine S&D

Poročilo A9-0021/2020
Maria Grapini
Razrešnica 2018: Splošni proračun EU – Evropski parlament
2019/2056(DEC)

Predlog resolucije

Odstavek 112 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

112a. v okviru postopnega vračanja na 
delo poziva Parlament, naj zagotovi, da bo 
prednostna skrb za zdravje in varnost 
delavcev, tudi z obvezno uporabo mask; 
poziva Parlament, naj v luči izkušenj s 
sedanjo pandemijo ponovno oceni svojo 
politiko pisarn odprtega tipa;

Or. en



AM\1204761SL.docx PE647.609v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

7.5.2020 A9-0021/23

Predlog spremembe 23
Maria Grapini
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Predlog resolucije
Odstavek 112 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

112b. obžaluje odločitev GD za logistiko 
in tolmačenje za konference, da skupaj z 
GD SCIC za Komisijo in Svet prekliče vse 
dolgoročne pogodbe za pomožne 
konferenčne tolmače do septembra; je 
zaskrbljen, ker je bila ta odločitev nemara 
sprejeta brez posvetovanja s sindikati, 
odbori uslužbencev ali predstavniki 
pomožnih konferenčnih tolmačev; poziva 
GD LINC, naj začne socialni dialog, da bi 
našel pragmatično in razumno rešitev, s 
katero bi se zagotovila učinkovita zaščita 
pomožnih konferenčnih tolmačev; se 
zahvaljuje pomožnim konferenčnim 
tolmačem, ker so odigrali ključno vlogo 
pri nadaljevanju izvajanja osrednje 
dejavnosti Parlamenta v zelo težkih 
okoliščinah, ki so bile posledica 
pandemije COVID-19;
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Predlog resolucije
Odstavek 112 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

112c. obžaluje, da uprava institucije 
nima prave komunikacijske strategije, 
zlasti glede na zelo velika sredstva, 
namenjena komunikacijskim 
dejavnostim; meni, da je še posebej v 
tovrstnih kriznih razmerah bistvenega 
pomena govoriti z enim glasom ter vsem 
zaposlenim posredovati jasna, nedvoumna 
in vzpodbudna sporočila;
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Predlog resolucije
Odstavek 118

Predlog resolucije Predlog spremembe

118. ugotavlja, da bo prva faza 
največjega gradbenega projekta Parlamenta 
– razširitve stavbe Konrad Adenauer v 
Luxembourgu – kmalu končana, in sicer 
gre za vzhodno krilo, ki predstavlja 
približno 70 % celotnega gradbenega 
projekta; spominja, da so uslužbenci 
Parlamenta v Luxembourgu trenutno 
nameščeni v štirih stavbah; se zaveda, da 
bodo v stavbi Konrad Adenauer vse službe 
na istem mestu, kar bo omogočilo 
prihranke pri energiji, vodi, varovanju in 
upravljanju poslopja; poudarja, da so bili 
nekateri gradbeni stroški zaradi zamud 
sicer višji, kot je bilo prvotno predvideno, 
vendar so občutno nižji finančni stroški 
posojil Parlamentu omogočili, da je pokril 
dodatne finančne potrebe; poudarja, da so 
skupni stroški projekta Adenauer za 
32,5 milijona EUR nižji od odobrenega 
proračuna;

118. ugotavlja, da bo prva faza 
največjega gradbenega projekta Parlamenta 
– razširitve stavbe Konrad Adenauer v 
Luxembourgu – kmalu končana, in sicer 
gre za vzhodno krilo, ki predstavlja 
približno 70 % celotnega gradbenega 
projekta; spominja, da so uslužbenci 
Parlamenta v Luxembourgu trenutno 
nameščeni v štirih stavbah; se zaveda, da 
bodo v stavbi Konrad Adenauer vse službe 
na istem mestu, kar bo omogočilo 
prihranke pri energiji, vodi, varovanju in 
upravljanju poslopja; z zaskrbljenostjo 
poudarja, da so bili nekateri gradbeni 
stroški zaradi zamud višji, kot je bilo 
prvotno predvideno, vendar je Parlament 
lahko pokril dodatne finančne potrebe 
zaradi občutno nižjih finančnih stroškov 
posojil; v tej fazi ugotavlja, da so skupni 
stroški projekta Adenauer za 
32,5 milijona EUR nižji od odobrenega 
proračuna, ki ne upošteva stroškov 
upravljanja projekta, finančnih stroškov, 
organov za certificiranje itd.; obžaluje, da 
je zaradi zamud pri gradnji prišlo do 
povišanja stroškov, in ugotavlja, da so bile 
transakcije z gradbenimi podjetji 
(povezane z zamudami pri projektu) nujne 
za preprečitev dodatnih zamud in stroškov 
(med 5 % in 15 % zneska pogodbe);
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Predlog resolucije
Odstavek 118 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

118a.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je 
bila, kot v prejšnjih letih, odobrena nova 
prerazporeditev neizkoriščenih sredstev v 
znesku 29 milijonov EUR za predhodno 
financiranje gradbenega projekta Konrad 
Adenauer; poudarja, da je zbiranje 
neporabljenih sredstev ob koncu leta 
ohlapno sledenje načelu specifikacije in 
da je očitno v nasprotju z načelom 
točnosti proračuna; se ne strinja z 
običajno prakso prerazporejanja 
neizkoriščenih sredstev ob koncu leta za 
tekoče nepremičninske projekte; poziva k 
boljšemu upravljanju proračuna, da bi se 
takšna prerazporejanja zmanjšala na 
najnižjo možno raven ter da bi se 
izboljšali jasnost in preglednost ustreznih 
proračunskih vrstic;
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Predlog resolucije
Odstavek 127

Predlog resolucije Predlog spremembe

127. je zelo zaskrbljen zaradi delovnih 
pogojev pri dveh zunanjih koncesionarjih, 
ki ju je Parlament najel za storitve čiščenja 
in restavracij, in močno priporoča, naj GD 
INLO organizira neodvisno raziskavo o 
tem, kako so zaposleni, ki jih je najel 
Parlament, zadovoljni z delovnimi pogoji, 
da bi zagotovili uveljavljanje načel 
spoštovanja in dostojanstva na delovnem 
mestu; poziva k oceni politike javnih 
naročil Parlamenta, da bi se izboljšali 
pregledni in predvidljivi delovni pogoji pri 
vseh storitvah, oddanih zunanjim 
izvajalcem; poziva Parlament, naj organu 
za podelitev razrešnice poroča o rezultatih 
tega ocenjevanja; priznava, da Parlament 
spoštuje ustrezno zakonodajo;

127. je zelo zaskrbljen zaradi delovnih 
pogojev pri dveh zunanjih koncesionarjih, 
ki ju je Parlament najel za storitve čiščenja 
in restavracij, in močno priporoča, naj GD 
INLO organizira neodvisno raziskavo o 
tem, kako so zaposleni, ki jih je najel 
Parlament, zadovoljni z delovnimi pogoji, 
da bi zagotovili uveljavljanje načel 
spoštovanja in dostojanstva na delovnem 
mestu; poziva k oceni politike javnih 
naročil Parlamenta, da bi se izboljšali 
pregledni in predvidljivi delovni pogoji pri 
vseh storitvah, oddanih zunanjim 
izvajalcem; poziva Parlament, naj organu 
za podelitev razrešnice poroča o rezultatih 
tega ocenjevanja; priznava, da Parlament 
spoštuje ustrezno zakonodajo; poziva 
generalnega sekretarja, naj v splošnem 
kontekstu pandemije koronavirusa od 
vseh zunanjih podjetij, ki opravljajo 
storitve v Parlamentu, zahteva, da 
zagotovijo spoštovanje pravic iz delovnega 
razmerja in delovne pogoje za svoje 
zaposlene ter naj dosledno upoštevajo 
ukrepe, ki so jih vlade sprejele v kontekstu 
pandemije COVID-19;
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Predlog resolucije
Odstavek 160

Predlog resolucije Predlog spremembe

160. poziva generalnega sekretarja in 
predsedstvo, naj preučita vse možne 
rešitve, da bi poiskala pravično rešitev za 
težavo, obenem pa obveznosti Parlamenta 
ohranila na čim nižji ravni, saj gre za denar 
davkoplačevalcev; poziva ju, naj organ za 
podelitev razrešnice obvestita o ukrepih, 
sprejetih v zvezi s tem;

160. poziva generalnega sekretarja in 
predsedstvo, naj preučita vse možne 
rešitve, v skladu z določbami statuta 
poslancev, zlasti njegovega člena 27(1) in 
(2), da bi poiskala pravično rešitev za 
težavo, obenem pa obveznosti Parlamenta 
ohranila na čim nižji ravni, saj gre za denar 
davkoplačevalcev; poziva ju, naj organ za 
podelitev razrešnice obvestita o ukrepih, 
sprejetih v zvezi s tem;
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