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Predlog spremembe 2
Hélène Laporte, Joachim Kuhs
v imenu skupine ID

Poročilo A9-0102/2020
Olivier Chastel
Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2021 za Evropski parlament
(2019/2214(BUD))

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. podpira sporazum, dosežen v 
spravnem postopku med predsedstvom in 
Odborom za proračun 28. aprila 2020, da 
se proračun za leto 2020 poveča za 2,54 % 
oziroma na 2.090.467.628 EUR, kar 
ustreza skupni ravni načrta odhodkov za 
leto 2021, da se raven odhodkov iz 
predhodnega načrta, ki ga je predsedstvo 
potrdilo 9. marca 2020, zmanjša za 20 
milijonov EUR in da se ustrezno 
zmanjšajo predlagane odobritve v 
naslednjih proračunskih vrsticah:

3. obžaluje sporazum, dosežen v 
spravnem postopku med predsedstvom in 
Odborom za proračun 28. aprila 2020, s 
katerim se določi raven načrta prihodkov 
in odhodkov v višini 2.090.467.628 EUR, 
kar pomeni skupno povečanje v višini 
2,54 % v primerjavi s proračunom za leto 
2020, pri čemer se ne upošteva umik 
Združenega kraljestva iz Unije ali 
zmanjšanje števila poslancev Parlamenta; 
obžaluje, da se proračun Parlamenta iz 
leta v leto stalno povečuje, zato ga poziva, 
naj si prizadeva za znatne prihranke, da bi 
izrazil solidarnost z državljani Unije; 

1004 – redni potni stroški, 1005 – drugi 
potni stroški, 1200 – osebni prejemki in 
nadomestila, 2007 – gradnja nepremičnin 
in opremljanje prostorov, 2024 – poraba 
energije, 300 – stroški službenih potovanj 
in potovanj med tremi kraji dela, 302 – 
stroški za sprejeme in reprezentanco, 3042 
– seje, kongresi, konference in delegacije, 
3242 – odhodki za publikacije, 
informiranje in udeležbo na javnih 
prireditvah, 325 – odhodki za 
informacijske pisarne, 422 – odhodki za 
parlamentarno pomoč, 10 1 – varnostna 
rezerva;
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8. poudarja vlogo Parlamenta pri 
gradnji evropske politične zavesti in 
spodbujanju vrednot Unije;

črtano
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18. je seznanjen, da bodo središča 
„Doživi Evropo“ evropsko javnost, zlasti 
mlade, obveščala o ključnih pristojnostih 
Parlamenta; je seznanjen, da so središča 
„Doživi Evropo“ že odprta v Berlinu, 
Københavnu, Helsinkih, Ljubljani in 
Strasbourgu, leta 2020 je začelo delovati 
središče v Talinu, za leto 2021 pa se 
načrtuje odprtje središč v novi stavbi 
Konrad Adenauer v Luxembourgu ter v 
Rimu, Parizu, Varšavi, Stockholmu in 
Pragi; poziva, naj se redno ocenjujejo 
doseženi rezultati; poziva k podrobni 
razčlenitvi odhodkov za vzpostavitev novih 
središč „Doživi Evropo“ v letu 2021 pred 
obravnavo proračuna v Parlamentu jeseni 
2020, pa tudi k podrobnemu večletnemu 
proračunskemu načrtovanju, ki bo 
upoštevalo stroške obratovanja vsakega 
od že odprtih središč;

18. obžaluje, da so središča „Doživi 
Evropo“ že odprta v Berlinu, Københavnu, 
Helsinkih, Ljubljani in Strasbourgu, leta 
2020 je začelo delovati središče v Talinu, 
za leto 2021 pa se načrtuje odprtje središč 
v novi stavbi Konrad Adenauer v 
Luxembourgu ter v Rimu, Parizu, Varšavi, 
Stockholmu in Pragi; poziva, naj se redno 
ocenjujejo doseženi rezultati; poziva k 
podrobni razčlenitvi odhodkov za 
vzpostavitev novih središč „Doživi 
Evropo“ v letu 2021 pred obravnavo 
proračuna v Parlamentu jeseni 2020; dvomi 
o dodani vrednosti središč „Doživi 
Evropo“;
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