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27.4.2021 A9-0145/6

Pozměňovací návrh 6
Joachim Kuhs, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Marco Zanni
za skupinu ID

Zpráva A9-0145/2021
Damian Boeselager
Odhad příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2022
(2020/2264(BUI))

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. podporuje dohodu, které na 
dohodovacích schůzkách dne 14. dubna 
2021 dosáhlo předsednictvo a Rozpočtový 
výbor, ohledně zvýšení rozpočtu oproti 
rozpočtu na rok 2021 o 2,4 %, což odpovídá 
celkové výši odhadu příjmů a výdajů na rok 
2022 v částce 2 112 904 198 EUR, snížení 
výdajů v předběžném návrhu příjmů a 
výdajů schváleném předsednictvem dne 8. 
března 2021 o 18,85 milionů EUR a 
souvisejícího snížení navrhovaných 
prostředků v následujících rozpočtových 
položkách:

1004 01 — Příspěvek na obvyklé cestovní 
výdaje, zasedání, schůze výborů nebo jejich 
delegací, politických skupin a různé schůze, 
1405 01 — Výdaje na tlumočení, externí 
tlumočení; 2007 01 — Výstavba budov a 
zařízení prostor, 2022 — Údržba, obsluha a 
úklid budov, 2024 — Spotřeba energií, 
2120 01: Nábytek: nákup, nájem, obnova, 
údržba a oprava nábytku, 2140: Technické 
vybavení a zařízení, 3000 — Výdaje na 
služební cesty zaměstnanců mezi třemi 
pracovními místy, 3040 — Různé výdaje na 
interní schůze, 3042 — Schůze, kongresy, 
konference a delegace, 3210 09: Výdaje za 
služby parlamentního výzkumu, včetně 
knihovny, historického archivu, vědeckého 
posuzování technologických možností 
(STOA) a Evropského vědeckého 
mediálního střediska: výdaje na Evropské 

2. vyjadřuje politování nad 
skutečností, že dohoda, jíž na 
dohodovacích schůzkách dne 14. dubna 
2021 dosáhlo předsednictvo a Rozpočtový 
výbor, zvyšuje rozpočet oproti rozpočtu na 
rok 2021 o 2,4 %, což odpovídá celkové 
výši odhadu příjmů a výdajů na rok 2022 
v částce 2 112 904 198 EUR, ačkoli 
snižuje výdaje v předběžném návrhu 
příjmů a výdajů schváleném 
předsednictvem dne 8. března 2021 o 
18,85 milionu EUR, a tudíž i navrhované 
prostředky v následujících rozpočtových 
položkách:

1004 01 — Příspěvek na obvyklé cestovní 
výdaje, zasedání, schůze výborů nebo 
jejich delegací, politických skupin a různé 
schůze, 1405 01 — Výdaje na tlumočení, 
externí tlumočení; 2007 01 — Výstavba 
budov a zařízení prostor, 2022 — Údržba, 
obsluha a úklid budov, 2024 — Spotřeba 
energií, 2120 01: Nábytek: nákup, nájem, 
obnova, údržba a oprava nábytku, 2140: 
Technické vybavení a zařízení, 3000 — 
Výdaje na služební cesty zaměstnanců 
mezi třemi pracovními místy, 3040 — 
Různé výdaje na interní schůze, 3042 — 
Schůze, kongresy, konference a delegace, 
3210 09: Výdaje za služby parlamentního 
výzkumu, včetně knihovny, historického 
archivu, vědeckého posuzování 
technologických možností (STOA) a 
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vědecké mediální středisko, 3243 01: 
Návštěvnická centra Evropského 
parlamentu: Parlamentarium a centrum 
Europa Experience, 3244 01: Organizace a 
přijímání skupinových návštěv, program 
Euroscola a pozvání osob významných pro 
utváření veřejného mínění ze třetích zemí: 
náklady na přijetí návštěv a příspěvky pro 
skupinové návštěvy, 4220 02: Výdaje na 
parlamentní asistenci: platy a odměny 
akreditovaných asistentů – statut poslanců, 
4220 04: Výdaje na parlamentní asistenci: 
výdaje na pracovní a služební cesty mezi 
třemi pracovními místy a externí školení 
akreditovaných asistentů – statut poslanců;

Evropského vědeckého mediálního 
střediska: výdaje na Evropské vědecké 
mediální středisko, 3243 01: Návštěvnická 
centra Evropského parlamentu: 
Parlamentarium a centrum Europa 
Experience, 3244 01: Organizace a 
přijímání skupinových návštěv, program 
Euroscola a pozvání osob významných 
pro utváření veřejného mínění ze třetích 
zemí: náklady na přijetí návštěv a 
příspěvky pro skupinové návštěvy, 4220 
02: Výdaje na parlamentní asistenci: platy 
a odměny akreditovaných asistentů – 
statut poslanců, 4220 04: Výdaje na 
parlamentní asistenci: výdaje na pracovní 
a služební cesty mezi třemi pracovními 
místy a externí školení akreditovaných 
asistentů – statut poslanců;
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27.4.2021 A9-0145/7

Pozměňovací návrh 7
Joachim Kuhs, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Marco Zanni
za skupinu ID

Zpráva A9-0145/2021
Damian Boeselager
Odhad příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2022
(2020/2264(BUI))

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že je mimořádně nutné 
šetřit, a vyjadřuje hluboké politování nad 
tím, že rozpočet Parlamentu se v 
posledních volebních obdobích rok od 
roku stále zvyšuje; vyzývá tedy k tomu, 
aby si Parlament jako hlavní cíl pro svůj 
rozpočet stanovil co největší omezení 
vlastních nákladů a usiloval o výrazné 
úspory s cílem vyjádřit solidaritu s občany 
Unie; připomíná enormní dopad 
pandemie onemocnění COVID-19 na trhy 
práce v roce 2020, což potvrdila i poslední 
analýza MOP1a, a se znepokojením 
poznamenává, že podle jejích ročních 
odhadů došlo ve srovnání se čtvrtým 
čtvrtletím roku 2019 celosvětově ke ztrátě 
8,8 % pracovní doby (ekvivalent 255 
milionů pracovních míst na plný úvazek), 
což je přibližně čtyřnásobek pracovní 
doby, o niž se přišlo během celosvětové 
finanční krize roku 2009;
__________________
1a 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public
/---dgreports/---
dcomm/documents/briefingnote/wcms_76
7028.pdf

Or. en
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27.4.2021 A9-0145/8

Pozměňovací návrh 8
Joachim Kuhs, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Marco Zanni
za skupinu ID

Zpráva A9-0145/2021
Damian Boeselager
Odhad příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2022
(2020/2264(BUI))

Návrh usnesení
Bod 37

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. podporuje zavádění center Europa 
Experience do roku 2024 ve všech 
členských státech; bere na vědomí 
potvrzení o tom, že zpoždění způsobená 
pandemií COVID-19 neohrozí dosažení 
rozhodujících cílů; podporuje politiku 
správy zaměřenou na maximalizování 
synergií; očekává, že dlouhodobý dopad 
center Europa Experience na rozpočet, 
pokud jde o provozní náklady, bude 
Rozpočtovému výboru prezentován před 
přijetím rozpočtu na rok 2022; připomíná, 
že tato centra by měla všem občanům 
umožnit lépe pochopit, jak fungují orgány 
a instituce EU;

37. vyjadřuje politování nad 
zaváděním center Europa Experience 
do roku 2024 ve všech členských státech, 
zejména v kritickém období 
poznamenaném pandemií COVID-19; 
zpochybňuje přidanou hodnotu center 
Europa Experience a odsuzuje plýtvání 
penězi daňových poplatníků na 
propagandistickou kampaň vedenou 
výlučně ve prospěch orgánů a institucí 
EU;

Or. en
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27.4.2021 A9-0145/9

Pozměňovací návrh 9
Joachim Kuhs, Nicolaus Fest
za skupinu ID

Zpráva A9-0145/2021
Damian Boeselager
Odhad příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2022
(2020/2264(BUI))

Návrh usnesení
Bod 38 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38a. zpochybňuje financování programu 
Evropského parlamentu „Vyslanci do 
škol“, neboť se zdá, že poskytuje pohled 
jen z jedné strany a znemožňuje mladým 
lidem, aby se seznámili s pluralismem a 
odlišnými názory zastoupenými na úrovni 
EU; požaduje, aby byly zavedeny postupy, 
které zajistí politickou neutralitu osob 
zapojených do organizace a řízení 
programu;

Or. en


