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27.4.2021 A9-0145/6

Amendamentul 6
Joachim Kuhs, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Marco Zanni
în numele Grupului ID

Raport A9-0145/2021
Damian Boeselager
Estimarea Parlamentului privind bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 
2022
(2020/2264(BUI))

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. salută acordul la care s-a ajuns în 
cadrul reuniunilor de conciliere dintre 
Birou și Comisia pentru bugete desfășurate 
la 14 aprilie 2021, de a stabili rata de 
majorare a bugetului pe 2021 la 2,4 %, 
procent ce corespunde unui nivel global al 
estimărilor de 2 112 904 198 EUR pentru 
2022, a reduce nivelul cheltuielilor din 
proiectul preliminar de estimare a 
bugetului aprobat de Birou la 8 martie 
2021 cu 18,85 de milioane EUR și a 
reduce în mod corespunzător creditele 
propuse pentru următoarele linii bugetare:

1004 01 - Cheltuieli de deplasare ordinare: 
sesiuni, comisii sau delegațiile lor, grupuri 
politice și diverse; 1405 01 - Cheltuieli de 
interpretare: interpretare externă; 2007 01 - 
Construirea de clădiri și amenajarea 
spațiilor; 2022 - Întreținerea, mentenanța, 
gestionarea și curățenia clădirilor; 2024 - 
Consumul de energie; 2120 01: Mobilier: 
achiziționarea, închirierea, întreținerea și 
repararea mobilierului; 2140: Echipament 
și instalații tehnice; 3000 - Cheltuieli de 
misiune și de deplasare ale personalului 
între cele trei locuri de desfășurare a 
activității; 3040 - Cheltuieli diverse 
aferente reuniunilor interne; 3042 - 
Reuniuni, congrese, conferințe și delegații; 
3210 09: Cheltuieli aferente serviciilor de 
cercetare parlamentară, inclusiv Biblioteca, 

2. regretă faptul că acordul la care s-a 
ajuns în cadrul reuniunilor de conciliere 
dintre Birou și Comisia pentru bugete 
desfășurate la 14 aprilie 2021 prevede o 
majorare a bugetului pe 2021 cu 2,4 %, 
procent ce corespunde unui nivel global al 
estimărilor de 2 112 904 198 EUR pentru 
2022, în ciuda faptului că se reduce 
nivelul cheltuielilor din proiectul 
preliminar de estimare a bugetului aprobat 
de Birou la 8 martie 2021 cu 18,85 de 
milioane EUR și se reduc în mod 
corespunzător creditele propuse pentru 
următoarele linii bugetare:

1004 01 - Cheltuieli de deplasare ordinare: 
sesiuni, comisii sau delegațiile lor, grupuri 
politice și diverse; 1405 01 - Cheltuieli de 
interpretare:  interpretare externă; 2007 01 
- Construirea de clădiri și amenajarea 
spațiilor; 2022 - Întreținerea, mentenanța, 
gestionarea și curățenia clădirilor; 2024 - 
Consumul de energie; 2120 01: Mobilier:  
achiziționarea, închirierea, întreținerea și 
repararea mobilierului; 2140: Echipament 
și instalații tehnice; 3000 - Cheltuieli de 
misiune și de deplasare ale personalului 
între cele trei locuri de desfășurare a 
activității; 3040 - Cheltuieli diverse 
aferente reuniunilor interne; 3042 - 
Reuniuni, congrese, conferințe și delegații; 
3210 09: Cheltuieli aferente serviciilor de 
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Arhivele Istorice, evaluarea opțiunilor 
științifice și tehnologice (STOA) și Centrul 
european pentru mass-media științifică: 
cheltuieli aferente Centrului european 
pentru mass-media științifică; 3243 01: 
Centrele pentru vizitatori ale Parlamentului 
European: Parlamentarium și centrele 
„Europa Experience”; 3244 01: 
Organizarea și primirea grupurilor de 
vizitatori, programul Euroscola și invitații 
adresate multiplicatorilor de opinie din țări 
terțe: costuri de primire și subvenții pentru 
grupurile de vizitatori; 4220 02: Cheltuieli 
aferente asistenței parlamentare: 
remunerații și indemnizații ale asistenților 
acreditați – Statutul deputaților; 4220 04: 
Cheltuieli aferente asistenței parlamentare: 
cheltuielile de misiune și de deplasare între 
cele trei locuri de desfășurare a activității și 
aferente activităților externe de formare a 
asistenților parlamentari acreditați – 
Statutul deputaților;

cercetare parlamentară, inclusiv Biblioteca, 
Arhivele Istorice, evaluarea opțiunilor 
științifice și tehnologice (STOA) și Centrul 
european pentru mass-media științifică: 
cheltuieli aferente Centrului european 
pentru mass-media științifică; 3243 01: 
Centrele pentru vizitatori ale Parlamentului 
European: Parlamentarium și centrele 
„Europa Experience”; 3244 01: 
Organizarea și primirea grupurilor de 
vizitatori, programul Euroscola și invitații 
adresate multiplicatorilor de opinie din țări 
terțe: costuri de primire și subvenții pentru 
grupurile de vizitatori; 4220 02: Cheltuieli 
aferente asistenței parlamentare: 
remunerații și indemnizații ale asistenților 
acreditați – Statutul deputaților; 4220 04: 
Cheltuieli aferente asistenței parlamentare: 
cheltuielile de misiune și de deplasare între 
cele trei locuri de desfășurare a activității și 
aferente activităților externe de formare a 
asistenților parlamentari acreditați – 
Statutul deputaților;

Or. en
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27.4.2021 A9-0145/7

Amendamentul 7
Joachim Kuhs, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Marco Zanni
în numele Grupului ID

Raport A9-0145/2021
Damian Boeselager
Estimarea Parlamentului privind bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 
2022
(2020/2264(BUI))

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. subliniază că este absolut necesar să 
se facă economii și regretă că bugetul 
Parlamentului a crescut constant de la an 
la an în cursul ultimelor legislaturi 
parlamentare; solicită, așadar, 
Parlamentului să stabilească drept 
obiectiv principal pentru propriul buget 
reducerea în cea mai mare măsură 
posibilă a propriilor costuri și realizarea 
unor economii importante, cu scopul de a 
transmite un semnal de solidaritate față 
de cetățenii Uniunii; reamintește, de fapt, 
impactul masiv pe care pandemia de 
COVID-19 l-a avut asupra piețelor forței 
de muncă în 2020, astfel cum a confirmat 
cea mai recentă analiză a OIM1a, și 
constată cu îngrijorare că estimările sale 
anuale arată o pierdere de 8,8 % din 
numărul de ore de lucru la nivel mondial 
comparativ cu al patrulea trimestru al 
anului 2019 (echivalentul a 255 de 
milioane de locuri de muncă cu normă 
întreagă), aceasta fiind aproximativ de 
patru ori mai mare decât pierderea 
înregistrată în timpul crizei financiare 
mondiale din 2009;
__________________
1a 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public
/---dgreports/---
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dcomm/documents/briefingnote/wcms_76
7028.pdf

Or. en
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27.4.2021 A9-0145/8

Amendamentul 8
Joachim Kuhs, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Marco Zanni
în numele Grupului ID

Raport A9-0145/2021
Damian Boeselager
Estimarea Parlamentului privind bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 
2022
(2020/2264(BUI))

Propunere de rezoluție
Punctul 37

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37. sprijină instalarea de spații „Europa 
Experience” în toate statele membre până 
în 2024; ia act de confirmarea faptului că 
întârzierile cauzate de pandemia de 
COVID-19 nu vor compromite etapele 
critice; sprijină politica administrației de a 
viza maximizarea sinergiilor; se așteaptă 
ca impactul bugetar pe termen lung al 
spațiilor „Europa Experience” în ceea ce 
privește costurile de funcționare să fie 
prezentat Comisiei pentru bugete înainte 
de adoptarea bugetului pe 2022; 
reamintește că proiectul „Europa 
Experience” ar trebui să le permită 
tuturor cetățenilor să înțeleagă mai bine 
funcționarea instituțiilor europene;

37. regretă instalarea de spații „Europa 
Experience” în toate statele membre până 
în 2024, în special în perioada critică 
cauzată de pandemia de COVID-19; pune 
sub semnul întrebării valoarea adăugată a 
centrelor „Europa Experience”, 
condamnând irosirea banilor 
contribuabililor într-o campanie de 
propagandă în beneficiul exclusiv al 
instituțiilor Uniunii Europene;

Or. en
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27.4.2021 A9-0145/9

Amendamentul 9
Joachim Kuhs, Nicolaus Fest
în numele Grupului ID

Raport A9-0145/2021
Damian Boeselager
Estimarea Parlamentului privind bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 
2022
(2020/2264(BUI))

Propunere de rezoluție
Punctul 38 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38a. pune sub semnul întrebării 
finanțarea Programului „Școli-
ambasador” al Parlamentului European, 
deoarece acesta pare să ofere o 
perspectivă unilaterală, împiedicând 
tinerii să descopere pluralismul existent și 
varietatea ideilor reprezentate la nivelul 
UE; solicită instituirea unor proceduri 
care să asigure neutralitatea politică a 
persoanelor implicate în organizarea și 
administrarea programului;

Or. en


