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12.5.2020 A9-0102/8

Predlog spremembe 8
Hélène Laporte, Joachim Kuhs 
v imenu skupine ID

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

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. je seznanjen z običajno prakso 
prerazporejanja neizkoriščenih sredstev ob 
koncu leta za tekoče nepremičninske 
projekte; ugotavlja, da to prerazporejanje 
neizkoriščenih sredstev poteka 
sistematično za vedno ista poglavja in 
naslove, pogosto pa tudi za iste 
proračunske vrstice; je seznanjen z 
obrazložitvijo, ki so jo službe Parlamenta 
posredovale Odboru za proračun, namreč 
da je Parlament po zaslugi te prakse v 
zadnjih letih prihranil skoraj 100 
milijonov EUR obresti ter tako preprečil, 
da bi finance za pomembne gradbene 
projekte ušle izpod nadzora; poudarja, da 
je stopnja izvrševanja proračuna 
Parlamenta skoraj 99-odstotna; meni, da 
bi se lahko takšna pravna praksa 
razumela kot načrtovano previsoko 
ocenjevanje potreb na nekaterih 
področjih, s katerim se financira 
nepremičninska politika Parlamenta; 
poziva k razmisleku o financiranju 
osrednjih naložb v okviru nepremičninske 
politike na podlagi preglednejšega in 
podrobnejšega načrtovanja;

27. se ne strinja z običajno prakso 
prerazporejanja neizkoriščenih sredstev ob 
koncu leta za tekoče nepremičninske 
projekte in meni, da ni združljiva s 
preglednostjo nepremičninskih projektov 
v proračunu Parlamenta; poudarja, da to 
prerazporejanje neizkoriščenih sredstev 
poteka sistematično za vedno ista poglavja 
in naslove, pogosto pa tudi za iste 
proračunske vrstice; meni, da bi se lahko 
takšna pravna praksa razumela kot 
načrtovano previsoko ocenjevanje, s 
katerim se financira nepremičninska 
politika Parlamenta; poziva k razmisleku 
o financiranju naložb v okviru 
nepremičninske politike;
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12.5.2020 A9-0102/9

Predlog spremembe 9
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 34 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

34a. obžaluje, da niso bili sprejeti 
dodatni ukrepi, ki bi omogočali dostop do 
vseh parlamentarnih dokumentov v vseh 
uradnih jezikih Evropskega parlamenta in 
vzpostavili resnično večjezičnost v 
Evropskem parlamentu; poudarja, da je 
Združeno kraljestvo izstopilo iz Evropske 
unije, zato ni več razloga, da bi v 
Evropskem parlamentu namenjali 
prednost angleščini, pa naj bo to še tako 
mamljivo;
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12.5.2020 A9-0102/10

Predlog spremembe 10
Hélène Laporte, Joachim Kuhs 
v imenu skupine ID

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

Predlog resolucije
Odstavek 44

Predlog resolucije Predlog spremembe

44. opozarja na člen 27(1) in (2) 
Statuta poslancev Evropskega 
parlamenta1, ki navaja, da bo prostovoljni 
pokojninski sklad, ki ga je ustanovil 
Parlament, obstajal tudi po začetku 
veljavnosti tega statuta za poslance ali 
nekdanje poslance, ki so že pridobili 
pravice in pričakovanja iz tega sklada in 
da se pridobljene pravice in pričakovanja 
ohranijo v polnem obsegu; nadalje 
ugotavlja, da so ob koncu leta 2018 neto 
premoženje, ki se upošteva, in aktuarske 
obveznosti znašali 112,3 milijona EUR 
oziroma 398,4 milijona EUR, ocenjeni 
aktuarski primanjkljaj pa je znašal 286,1 
milijona EUR; poudarja, da se zaradi tega 
porajajo pomisleki o tem, da bi utegnil biti 
prostovoljni pokojninski sklad izčrpan; 
poziva generalnega sekretarja in 
predsedstvo, naj popolnoma spoštujeta 
statut poslancev in naj s pokojninskim 
skladom oblikujeta jasen načrt, po 
katerem bo Parlament nase prenesel in 
prevzel obveznosti in odgovornosti sistema 
prostovoljnega pokojninskega 
zavarovanja svojih poslancev; se strinja s 
predsedstvom, da mora generalni sekretar 
preučiti, kako bi bilo mogoče poskrbeti za 
vzdržno financiranje prostovoljnega 
pokojninskega sklada v skladu z 
določbami statuta poslancev, obenem pa 
zagotoviti popolno preglednost; meni, da 

44. ugotavlja, da bi utegnil biti 
prostovoljni pokojninski sklad izčrpan, in 
zavrača zamisel, da bi njegovo vzdržnost 
izboljšali z denarjem evropskih 
davkoplačevalcev; poudarja, da je treba 
generalnemu sekretarju naročiti, naj 
poišče rešitve, ki evropskih 
davkoplačevalcev ne bodo dodatno 
finančno obremenile;
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bi bilo treba izčrpati vse možnosti, da bi 
poiskali pravično rešitev za to težavo, 
hkrati pa odgovornost Parlamenta 
ohranili na najnižji možni ravni; poziva 
predsedstvo in člane prostovoljnega 
pokojninskega sklada, naj podprejo 
ukrepe, s katerimi bi zmanjšali 
primanjkljaj sklada;
1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 28. 
septembra 2005 o sprejetju statuta 
poslancev Evropskega parlamenta 
(2005/684/ES, Euratom), (UL L 262, 
7.10.2005, str. 1).
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12.5.2020 A9-0102/11

Predlog spremembe 11
Joachim Kuhs 
v imenu skupine ID

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

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. ugotavlja, da se za leto 2021 
predlaga proračun v višini 2.090.467.628 
EUR, kar pomeni, da bodo za vsakega od 
705 poslancev Parlamenta nastali stroški 
v višini 2.965.202 EUR; poudarja, da so 
stroški zakonodaje na evropski ravni 
precej višji od stroškov zakonodaje na 
nacionalni ravni;
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