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22.4.2021 A9-0044/32

Изменение 32
Лара Волтерс
от името на групата S&D

Доклад A9-0044/2021
Петри Сарвама
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Общ 
бюджет на ЕС – Европейски парламент
2020/2141(DEC)

Предложение за резолюция
Параграф 120

Предложение за резолюция Изменение

120. подчертава факта, че 
действащите правила за прекратяване на 
договорите за акредитираните 
парламентарни сътрудници не 
предвиждат възможност за 
прекратяване „по взаимно съгласие“, 
което би било начин да се признае 
специалната политическа връзка между 
членовете на ЕП и сътрудниците, при 
което и двете страни могат да 
потвърдят, че взаимното доверие вече 
не съществува, и да се възползват от 
общо решение; отбелязва, че този 
въпрос е подчертаван в няколко доклада 
на Парламента за освобождаване от 
отговорност и очаква възможно най-
скоро да бъдат взети мерки;

120. подчертава факта, че 
действащите правила за прекратяване на 
договорите за акредитираните 
парламентарни сътрудници не 
предвиждат възможност за 
прекратяване „по взаимно съгласие“, 
което би било начин да се признае 
специалната политическа връзка между 
членовете на ЕП и сътрудниците, при 
което и двете страни могат да 
потвърдят, че взаимното доверие вече 
не съществува, и да се възползват от 
общо решение, без да се накърняват 
социалните права на акредитираните 
парламентарни сътрудници; 
отбелязва, че този въпрос е подчертаван 
в няколко доклада на Парламента за 
освобождаване от отговорност и очаква 
възможно най-скоро да бъдат взети 
мерки;

Or. en
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22.4.2021 A9-0044/33

Изменение 33
Лара Волтерс
от името на групата S&D

Доклад A9-0044/2021
Петри Сарвама
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Общ 
бюджет на ЕС – Европейски парламент
2020/2141(DEC)

Предложение за резолюция
Параграф 124

Предложение за резолюция Изменение

124. подчертава належащата 
необходимост от преразглеждане на 
решението на Бюрото за определяне на 
категориите на комисиите въз основа на 
законодателната им натовареност, за да 
се вземе предвид и работата им, 
свързана с бюджета; отбелязва, че 
настоящата ситуация оказва конкретно 
отрицателно въздействие върху 
комисията по бюджетен контрол, която 
изпълнява огромен обем работа във 
връзка с процедурата по освобождаване 
от отговорност, но е слабо натоварена 
откъм законодателна дейност; 
насърчава администрацията на 
Парламента да помисли допълнително 
за иновативни решения за подобряване 
на ситуацията;

124. подчертава належащата 
необходимост от преразглеждане на 
решението на Бюрото за определяне на 
категориите на комисиите въз основа на 
законодателната им натовареност, за да 
се вземе предвид и работата им, 
свързана с бюджета; отбелязва, че 
настоящата ситуация оказва особено 
отрицателно въздействие върху 
комисията по бюджетен контрол, която 
вече страда от хроничен недостиг на 
персонал и която изпълнява огромен 
обем работа във връзка с процедурата 
по освобождаване от отговорност, но е 
слабо натоварена откъм законодателна 
дейност; отправя отново искане към 
администрацията на Парламента да 
намери спешни решения за 
подобряване на ситуацията;

Or. en
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22.4.2021 A9-0044/34

Изменение 34
Лара Волтерс
от името на групата S&D

Доклад A9-0044/2021
Петри Сарвама
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Общ 
бюджет на ЕС – Европейски парламент
2020/2141(DEC)

Предложение за резолюция
Параграф 133 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

133a. изразява сериозна загриженост 
във връзка с условията на труд на 
служителите по две от възложените 
от Парламента външни концесии, а 
именно на персонала по почистване и 
по обществено хранене; изразява 
загриженост относно нарастващото 
използване на временно и срочно 
наети служители и въздействието, 
което това оказва както върху 
условията на труд, така и върху 
качеството на предоставяните 
услуги; повтаря призива си към ГД 
INLO от предходни години да проведе 
независимо проучване на 
удовлетвореността от условията на 
труд на съответния персонал; 
призовава администрацията да 
направи оценка на политиката на 
Парламента в областта на 
обществените поръчки с оглед на 
осигуряването на прозрачни и 
предвидими условия на труд за 
персонала на подизпълнителите; 
отправя искане към генералния 
секретар бързо да стартира 
проучване на предимствата, които 
включването на тези услуги в 
структурите на Парламента би 
могло да има както за 
институцията, така и за трудовите 
права на работниците, и да го 
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представи на комисията по бюджети 
и на комисията по бюджетен 
контрол, щом бъде готово;
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22.4.2021 A9-0044/35

Изменение 35
Лара Волтерс
от името на групата S&D

Доклад A9-0044/2021
Петри Сарвама
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Общ 
бюджет на ЕС – Европейски парламент
2020/2141(DEC)

Предложение за резолюция
Параграф 138 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

138a. повтаря искането си 
акредитираните парламентарни 
сътрудници да получават същите 
дневни надбавки като щатния 
персонал за своите командировки за 
присъствие на месечните сесии в 
Страсбург; отбелязва последващия 
отговор на генералния секретар 
относно различните правила, 
свързани с възстановяването на 
разноските по командировки между 
трите места на работа на 
Парламента, които се прилагат за 
секретариата на Парламента и за 
акредитираните парламентарни 
сътрудници; настоява на своето 
искане за последваща промяна на 
съответните правила, споменати от 
генералния секретар;

Or. en
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22.4.2021 A9-0044/36

Изменение 36
Лара Волтерс
от името на групата S&D

Доклад A9-0044/2021
Петри Сарвама
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Общ 
бюджет на ЕС – Европейски парламент
2020/2141(DEC)

Предложение за резолюция
Параграф 139 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

139a. подчертава необходимостта 
от преразглеждане на политиката на 
Парламента в областта на 
човешките ресурси, за да може 
институцията да използва 
експертния опит, придобит от 
всички служители на Парламента; 
счита, че за тази цел е необходимо да 
се променят правилата, за да се даде 
възможност на всички категории 
служители, включително на 
акредитираните парламентарни 
сътрудници, да участват във 
вътрешни конкурси, и да се създадат 
схеми за развитие на човешките 
ресурси, които ще позволят на 
Парламента да запази експертния 
опит на тези категории служители в 
служба на институцията;

Or. en
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22.4.2021 A9-0044/37

Изменение 37
Лара Волтерс
от името на групата S&D

Доклад A9-0044/2021
Петри Сарвама
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Общ 
бюджет на ЕС – Европейски парламент
2020/2141(DEC)

Предложение за резолюция
Параграф 150

Предложение за резолюция Изменение

150. припомня, че на заседанието си 
от 10 декември 2018 г. Бюрото реши да 
измени правилата, приложими към 
пенсионната схема, като увеличи 
пенсионната възраст от 63 на 65 години 
и въведе налог от 5% за пенсионните 
плащания за бъдещите пенсионери с цел 
подобряване на устойчивостта ѝ; 
приветства факта, че непосредствен 
ефект от промяната на правилата са 
икономии в пенсионните плащания през 
2019 г., възлизащи на приблизително 
325 000 EUR, като от тях 306 000 EUR 
произтичат от увеличаването на 
пенсионната възраст и 19 000 EUR 
произтичат от въвеждането на 5% налог 
на всички пенсии, въведен след 
1 януари 2019 г.; изисква Бюрото да 
оцени всички възможни варианти 
веднага щом Съдът вземе решенията си 
относно текущите мерки, за да се 
намери справедливо решение за схемата 
и фонда за доброволно пенсионно 
осигуряване, като същевременно 
отговорността на Парламента се сведе 
до минимум, тъй като става въпрос за 
парите на данъкоплатците на Съюза;

150. припомня, че на заседанието си 
от 10 декември 2018 г. Бюрото реши да 
измени правилата, приложими към 
пенсионната схема, като увеличи 
пенсионната възраст от 63 на 65 години 
и въведе налог от 5% за пенсионните 
плащания за бъдещите пенсионери с цел 
подобряване на устойчивостта ѝ; 
приветства факта, че непосредствен 
ефект от промяната на правилата са 
икономии в пенсионните плащания през 
2019 г., възлизащи на приблизително 
325 000 EUR, като от тях 306 000 EUR 
произтичат от увеличаването на 
пенсионната възраст и 19 000 EUR 
произтичат от въвеждането на 5% налог 
на всички пенсии, въведен след 
1 януари 2019 г.; изисква Бюрото да 
оцени всички възможни варианти 
веднага щом Съдът вземе решенията си 
относно текущите мерки, за да се 
намери справедливо решение за схемата 
и фонда за доброволно пенсионно 
осигуряване, като същевременно 
отговорността на Парламента се сведе 
до минимум, тъй като става въпрос за 
парите на данъкоплатците на Съюза, 
включително ликвидирането на 
фонда, по-нататъшно повишаване на 
пенсионната възраст и намаляване на 
изплащаните пенсионни 
обезщетения;
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22.4.2021 A9-0044/38

Изменение 38
Лара Волтерс
от името на групата S&D

Доклад A9-0044/2021
Петри Сарвама
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Общ 
бюджет на ЕС – Европейски парламент
2020/2141(DEC)

Предложение за резолюция
Параграф 151

Предложение за резолюция Изменение

151. призовава генералния секретар 
и Бюрото да спазват изцяло Устава 
на членовете на Европейския 
парламент и да изготвят ясен план за 
пенсионния фонд, съгласно който 
Парламентът да поеме и изпълни 
своите задължения и отговорности 
по отношение на схемата за 
доброволно пенсионно осигуряване на 
членовете на ЕП; подкрепя искането 
на Бюрото до генералния секретар да 
проучи начини за гарантиране на 
устойчиво финансиране на фонда за 
доброволно пенсионно осигуряване в 
съответствие с разпоредбите на Устава 
на членовете на Европейския парламент, 
като същевременно се гарантира пълна 
прозрачност; призовава Бюрото и 
членовете на фонда за доброволно 
пенсионно осигуряване да подкрепят 
мерки, насочени към ограничаване на 
дефицита на фонда за доброволно 
пенсионно осигуряване;

151. подкрепя искането на Бюрото до 
генералния секретар да проучи начини 
за гарантиране на устойчиво 
финансиране на фонда за доброволно 
пенсионно осигуряване в съответствие с 
разпоредбите на Устава на членовете на 
Европейския парламент, като 
същевременно се гарантира пълна 
прозрачност; призовава Бюрото и 
членовете на фонда за доброволно 
пенсионно осигуряване да подкрепят 
мерки, насочени към ограничаване на 
дефицита на фонда за доброволно 
пенсионно осигуряване;

Or. en


