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Τροπολογία 8
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, 
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Έκθεση A9-0102/2020
Olivier Chastel
Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 
οικονομικό έτος 2021
(2019/2214(BUD))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. σημειώνει τη συνεχιζόμενη 
πρακτική της χρησιμοποίησης της 
συγκεντρωτικής μεταφοράς υπολοίπων στο 
τέλος του έτους ως συνεισφοράς σε 
τρέχοντα κτιριακά έργα· σημειώνει ότι 
αυτή η συγκεντρωτική μεταφορά 
υπολοίπων πραγματοποιείται 
συστηματικά στα ίδια κεφάλαια και τους 
ίδιους τίτλους και, συχνά, ακριβώς στις 
ίδιες γραμμές του προϋπολογισμού· 
λαμβάνει υπό σημείωση την εξήγηση που 
δόθηκε στην Επιτροπή Προϋπολογισμών 
από τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου, 
σύμφωνα με την οποία το Κοινοβούλιο 
εξοικονόμησε, χάρη σε αυτήν την 
πρακτική, σχεδόν 100 εκατομμύρια EUR 
σε τόκους κατά τα τελευταία έτη και, ως 
εκ τούτου, κατάφερε να διατηρήσει 
οικονομικά υπό έλεγχο τα σημαντικά 
κτιριακά έργα του· τονίζει ότι το ποσοστό 
εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 
Κοινοβουλίου ανέρχεται σε περίπου 99 %· 
θεωρεί ότι υπάρχει κίνδυνος μια τέτοια 
νομική πρακτική να εκληφθεί ως 
προγραμματισμένη διογκωμένη εγγραφή 
πιστώσεων σε ορισμένους τομείς με 
στόχο την εξασφάλιση πόρων για τη 
χρηματοδότηση της κτιριακής πολιτικής 
του Κοινοβουλίου· ζητεί να εξεταστεί το 
ζήτημα της χρηματοδότησης βασικών 
επενδύσεων στην κτιριακή πολιτική, 
βάσει μεγαλύτερης διαφάνειας και 

27. αποδοκιμάζει τη συνεχιζόμενη 
πρακτική της χρησιμοποίησης της 
συγκεντρωτικής μεταφοράς υπολοίπων στο 
τέλος του έτους ως συνεισφοράς σε 
τρέχοντα κτιριακά έργα·και θεωρεί ότι 
έρχεται σε σύγκρουση με τη διαφάνεια 
των κτιριακών έργων στο πλαίσιο του 
προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου· 
τονίζει ότι αυτή η συγκεντρωτική 
μεταφορά υπολοίπων πραγματοποιείται 
συστηματικά στα ίδια κεφάλαια και τους 
ίδιους τίτλους και, συχνά, ακριβώς στις 
ίδιες γραμμές του προϋπολογισμού· 
θεωρεί ότι μια τέτοια νομική πρακτική 
κινδυνεύει να εκληφθεί ως 
προγραμματισμένη υπερτίμηση με στόχο 
την εξασφάλιση πόρων για τη 
χρηματοδότηση της κτιριακής πολιτικής 
του Κοινοβουλίου· ζητεί να εξεταστεί το 
ζήτημα της χρηματοδότησης των 
επενδύσεων στην κτιριακή πολιτική·
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Τροπολογία 9
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, 
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Έκθεση A9-0102/2020
Olivier Chastel
Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 
οικονομικό έτος 2021
(2019/2214(BUD))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34α. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι δεν έχουν προβλεφθεί 
επιπλέον μέτρα για να επιτραπεί η 
πρόσβαση σε όλα τα κοινοβουλευτικά 
έγγραφα σε όλες τις επίσημες γλώσσες 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και για να 
καθιερωθεί πραγματική πολυγλωσσία στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· 
επισημαίνει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει 
αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και ότι, ως εκ τούτου, δεν υπάρχει πλέον 
λόγος, όσο δελεαστικός και να είναι, να 
ευνοείται η αγγλική γλώσσα στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Or. en
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Τροπολογία 10
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, 
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Έκθεση A9-0102/2020
Olivier Chastel
Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 
οικονομικό έτος 2021
(2019/2214(BUD))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 44

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

44. υπενθυμίζει το καθεστώς των 
βουλευτών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου1, το οποίο ορίζει στο άρθρο 
27 παράγραφοι 1 και 2 ότι «το 
προαιρετικό ταμείο συντάξεων που 
συνέστησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
εξακολουθεί να λειτουργεί μετά τη θέση 
σε ισχύ του παρόντος καθεστώτος, για 
τους βουλευτές, ή πρώην βουλευτές, οι 
οποίοι απέκτησαν ήδη στο ταμείο αυτό 
δικαιώματα ή προσδοκίες δικαιώματος» 
και ότι «τα κτηθέντα δικαιώματα και 
προσδοκίες δικαιώματος διατηρούνται 
πλήρως»· σημειώνει επιπλέον ότι, στα 
τέλη του 2018, το ποσό των καθαρών 
στοιχείων ενεργητικού που πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη και η υποχρέωση 
ασφαλιστικής αποτίμησης ανέρχονταν σε 
112,3 εκατομμύρια EUR και 398,4 
εκατομμύρια EUR αντίστοιχα, με 
αποτέλεσμα να προκύπτει εκτιμώμενο 
αναλογιστικό έλλειμμα ύψους 
286,1 εκατομμυρίων EUR· επισημαίνει 
ότι το γεγονός αυτό εγείρει ανησυχίες 
σχετικά με την ενδεχόμενη εξάντληση του 
προαιρετικού ταμείου συντάξεων· καλεί 
τον Γενικό Γραμματέα και το Προεδρείο 
να σεβαστούν πλήρως το καθεστώς των 
βουλευτών και να καταρτίσουν με το 
ταμείο συντάξεων σαφές σχέδιο για την 
ανάληψη των υποχρεώσεων και των 

44. σημειώνει την ενδεχόμενη 
εξάντληση του προαιρετικού ταμείου 
συντάξεων και απορρίπτει την ιδέα να 
χρησιμοποιηθούν τα χρήματα των 
Ευρωπαίων φορολογουμένων για τη 
βελτίωση της βιωσιμότητας του ταμείου· 
τονίζει την ανάγκη να δοθούν οδηγίες 
στον Γενικό Γραμματέα για την εξεύρεση 
λύσεων οι οποίες δεν θα επιβαρύνουν 
περαιτέρω σε οικονομικό επίπεδο τους 
Ευρωπαίους φορολογούμενους·
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ευθυνών του Κοινοβουλίου σε σχέση με το 
καθεστώς προαιρετικής σύνταξης των 
βουλευτών· υποστηρίζει το αίτημα του 
Προεδρείου προς τον Γενικό Γραμματέα 
να διερευνήσει τρόπους για την 
εξασφάλιση βιώσιμης χρηματοδότησης 
για το προαιρετικό ταμείο συντάξεων 
σύμφωνα με τις διατάξεις του 
καθεστώτος των βουλευτών και 
διασφαλίζοντας παράλληλα πλήρη 
διαφάνεια· θεωρεί ότι θα πρέπει να 
εξαντληθούν όλες οι δυνατές 
κατευθύνσεις για την εξεύρεση δίκαιης 
λύσης στο πρόβλημα, με παράλληλη 
διατήρηση της ευθύνης του Κοινοβουλίου 
στο ελάχιστο· καλεί το Προεδρείο και τα 
μέλη του προαιρετικού ταμείου 
συντάξεων να στηρίξουν μέτρα που 
αποσκοπούν στον περιορισμό του 
ελλείμματος του προαιρετικού ταμείου 
συντάξεων·
1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 28ης Σεπτεμβρίου 2005 
για τη θέσπιση του καθεστώτος των 
βουλευτών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου (2005/684/ΕΚ, Ευρατόμ) 
(ΕΕ L 262 της 7.10.2005, σ. 1).

Or. en
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Τροπολογία 11
Joachim Kuhs, 
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Έκθεση A9-0102/2020
Olivier Chastel
Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 
οικονομικό έτος 2021
(2019/2214(BUD))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. σημειώνει ότι ο προϋπολογισμός 
ύψους 2 090 467 628 EUR που 
προτείνεται για το 2021 θα έχει ως 
αποτέλεσμα δαπάνες ύψους 
2 965 202 EUR για καθέναν από τους 705 
βουλευτές του Κοινοβουλίου· τονίζει ότι 
το κόστος της νομοθεσίας σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο υπερβαίνει κατά πολύ το κόστος 
της νομοθεσίας σε εθνικό επίπεδο·

Or. en


