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12.5.2020 A9-0102/8

Amendamentul 8
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, 
în numele Grupului ID

Raport A9-0102/2020
Olivier Chastel
Estimarea veniturilor și cheltuielilor Parlamentului pentru exercițiul financiar 2021
(2019/2214(BUD))

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. ia act de practica curentă de a 
utiliza „transferurile colectoare” la sfârșit 
de an pentru a contribui la proiectele 
imobiliare în curs; subliniază că astfel de 
„transferuri colectoare” au loc în mod 
sistematic la aceleași capitole, titluri și, 
adeseori, exact la aceleași linii bugetare; ia 
act de explicația oferită Comisiei pentru 
bugete a Parlamentului de serviciile 
Parlamentului, potrivit căreia acesta a 
economisit în ultimii ani aproape 100 
milioane EUR în dobânzi grație acestei 
practici și, prin urmare, a fost în măsură 
să își mențină proiectele importante de 
construcții sub control din punct de 
vedere financiar; subliniază că rata de 
execuție a bugetului Parlamentului este 
de aproape 99 %; consideră că o astfel de 
practică, chiar dacă e legală, riscă să fie 
percepută ca o supraestimare bugetară 
programată în anumite domenii, pentru a 
genera fonduri pentru finanțarea politicii 
imobiliare a Parlamentului; solicită un 
proces de reflecție asupra finanțării 
investițiilor-cheie din domeniul politicii 
imobiliare, pe baza unei mai mari 
transparențe și a unei planificări 
detaliate;

27. respinge practica curentă de a 
utiliza „transferurile colectoare” la sfârșit 
de an pentru a contribui la proiectele 
imobiliare în curs și consideră că aceasta 
este în contradicție cu transparența 
proiectelor imobiliare din cadrul 
bugetului Parlamentului; subliniază că 
aceste „transferuri colectoare” au loc în 
mod sistematic la aceleași capitole, titluri 
și, adeseori, exact la aceleași linii bugetare; 
consideră că o astfel de practică legală 
riscă să fie percepută ca o supraevaluare 
programată a acestora, pentru a genera 
fonduri pentru finanțarea politicii 
imobiliare a Parlamentului; solicită un 
proces de reflecție asupra finanțării 
investițiilor din domeniul politicii 
imobiliare;
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12.5.2020 A9-0102/9

Amendamentul 9
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, 
în numele Grupului ID

Raport A9-0102/2020
Olivier Chastel
Estimarea veniturilor și cheltuielilor Parlamentului pentru exercițiul financiar 2021
(2019/2214(BUD))

Propunere de rezoluție
Punctul 34 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34a. regretă că nu s-au luat măsuri 
suplimentare pentru a permite accesul la 
toate documentele parlamentare în toate 
limbile oficiale ale Parlamentului 
European și pentru a asigura un 
multilingvism real în cadrul 
Parlamentului European; atrage atenția 
că Regatul Unit a părăsit Uniunea 
Europeană și că, prin urmare, nu mai 
există motive, oricât de tentante, pentru a 
favoriza limba engleză în cadrul 
Parlamentului European;

Or. en
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12.5.2020 A9-0102/10

Amendamentul 10
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, 
în numele Grupului ID

Raport A9-0102/2020
Olivier Chastel
Estimarea veniturilor și cheltuielilor Parlamentului pentru exercițiul financiar 2021
(2019/2214(BUD))

Propunere de rezoluție
Punctul 44

Propunerea de rezoluție Amendamentul

44. reamintește că la articolul 27 
alineatele (1) și (2) din Statutul 
deputaților în Parlamentul European1 se 
prevăd următoarele: „Fondul de pensii 
facultativ stabilit de Parlament se 
păstrează după intrarea în vigoare a 
prezentului statut pentru deputați 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”; constată, de 
asemenea, că la sfârșitul anului 2018, 
valoarea activelor nete de care trebuie să 
se țină cont și angajamentul actuarial se 
ridicau la 112,3 milioane EUR și, 
respectiv, la 398,4 milioane EUR, ducând 
la un deficit actuarial estimat de 286,1 
milioane EUR; subliniază că acest lucru 
provoacă îngrijorări cu privire la posibila 
epuizare a Fondului voluntar de pensii; îl 
invită pe Secretarul General și Biroul să 
respecte pe deplin Statutul deputaților și 
să stabilească 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; 
sprijină solicitarea Biroului de a îi 
încredința Secretarului General sarcina 
de a investiga modalitățile de asigurare a 
unei finanțări sustenabile a Fondului 

44. costată posibila epuizare a 
Fondului voluntar de pensii și refuză ideea 
de a utiliza banii contribuabililor 
europeni pentru a îmbunătăți 
sustenabilitatea fondului; subliniază 
necesitatea de a-l îndemna pe Secretarul 
General să găsească soluții care să nu 
reprezinte o povară financiară 
suplimentară pentru contribuabilii 
europeni;
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voluntar de pensii în conformitate cu 
dispozițiile Statutului deputaților, 
asigurând, în același timp, transparența 
deplină; consideră că ar trebui analizate 
toate modalitățile posibile pentru a găsi o 
soluție justă la această problemă, 
reducând în același timp răspunderea 
Parlamentului la un nivel minimum; face 
apel la Birou și la membrii Fondului 
voluntar de pensii să sprijine măsurile 
care vizează limitarea deficitului 
Fondului facultativ de pensii;
1. Decizia Parlamentului European din 28 
septembrie 2005 de adoptare a Statutului 
deputaților în Parlamentul European 
(2005/684/CE, Euratom), (JO L 262, 
7.10.2005, p. 1).

Or. en
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12.5.2020 A9-0102/11

Amendamentul 11
Joachim Kuhs, 
în numele Grupului ID

Raport A9-0102/2020
Olivier Chastel
Estimarea veniturilor și cheltuielilor Parlamentului pentru exercițiul financiar 2021
(2019/2214(BUD))

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. observă că bugetul de 
2 090 467 628 EUR propus pentru 2021 
va avea drept rezultat costuri de 
2 965 202 EUR pentru fiecare dintre cei 
705 de deputați în Parlamentul European; 
evidențiază că costurile legiferării la nivel 
european depășesc cu mult costurile de la 
nivel național;

Or. en


