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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Parlament 2021. évi pénzügyi évre tervezett bevételeiről és kiadásairól
(2019/2214(BUD))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkére,

– tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 
1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 
1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 
541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre1 és különösen annak 39. cikkére,

– tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 2013. 
december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre2,

– tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési 
fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás 
hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi 
megállapodásra3,

– tekintettel az Európai Unió tisztviselői személyzeti szabályzatának és az Európai Unió 
egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételeknek a módosításáról szóló, 2013. 
október 22-i 1023/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre4,

– tekintettel a szexuális zaklatás és bántalmazás ellen az Unióban folytatott küzdelemről 
szóló, 2017. október 26-i állásfoglalására5,

– tekintettel az Unión belüli, munkahelyen, nyilvános térben és a politikai életben 
elkövetett megfélemlítés és szexuális zaklatás megelőzését és az ellenük való küzdelmet 
szolgáló intézkedésekről szóló, 2018. szeptember 11-i állásfoglalására6,

– tekintettel a nemek közötti egyenlőség Európai Parlamenten belüli érvényesítéséről 
szóló 2019. január 15-i állásfoglalására7,

– tekintettel az Európai Parlament 2020. évi pénzügyi évre tervezett bevételeiről és 

1 HL L 193., 2018.7.30., 1.o.
2 HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
3 HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
4 HL L 287., 2013.10.29., 15. o.
5 Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0417.
6 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0331.
7 Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0010.



PE648.340v01-00 4/12 PR\1199798HU.docx

HU

kiadásairól szóló, 2019. március 28-i állásfoglalására8, 

– tekintettel az Európai Unió 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetési 
tervezetéről szóló tanácsi álláspontról szóló, 2019. október 23-i állásfoglalására9,

– tekintettel a költségvetési eljárás keretében az egyeztetőbizottság által jóváhagyott, az 
Európai Unió 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének közös 
szövegtervezetéről szóló, 2019. november 27-i állásfoglalására10,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez, az Európai Tanácshoz, a 
Tanácshoz, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához 
intézett, az európai zöld megállapodásról szóló közleményére (COM(2019)0640) – 
2.1.4. pont – „Energia- és erőforrás-hatékony építés és korszerűsítés”;

– tekintettel a Parlament 2021. évi pénzügyi évre vonatkozó előzetes előirányzat-
tervezetének kidolgozása céljából a főtitkár által az Elnökség számára készített 
jelentésre,

– tekintettel az Elnökség által 2020. március ...-án/én, az eljárási szabályzat 25. cikkének 
(7) bekezdése és 96. cikkének (1) bekezdése értelmében elkészített, előzetes 
költségvetési javaslattervezetre,

– tekintettel a Költségvetési Bizottság által az eljárási szabályzat 96. cikkének (2) 
bekezdése értelmében elkészített költségvetési javaslattervezetre,

– tekintettel eljárási szabályzata 96. cikkére,

– tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A9-0000/2020),

A. mivel ez az eljárás az új jogalkotási ciklusban kezdeményezett első teljes költségvetési 
eljárás és a 2021–2027-es többéves pénzügyi keret első évére vonatkozik;

B. mivel a főtitkár által a 2021. évi költségvetés tekintetében javasolt kiemelt célkitűzések 
a következők: a szükséges források biztosítása az új Parlament megválasztását követő 
második teljes évre, a soron következő Bizottság törekvéseit is figyelembe véve, 
valamint források biztosítása a polgárok bevonására, a többéves ingatlanprojektekre, a 
környezetbarát Parlamentre, a biztonságra és az informatikai fejlesztésre irányuló 
kiemelt projektek számára;

C. mivel a főtitkár 2 110 467 628 EUR-s költségvetést javasolt a Parlament 2021. évi 
előzetes költségvetési javaslattervezetére, ami összességében 3,52%-os növekedést 
jelent a 2020. évi költségvetéshez képest; mivel a Parlament által elfogadott javaslat 
2,30%-os (1,953 millió EUR) növekedést jelentett 2018-ra, 2,48%-os (1,999 millió 
EUR) növekedést 2019-re és 2,68%-os növekedést (2,050 millió EUR) 2020-ra;

D. mivel a költségvetés közel kétharmada indexált kiadás, amely a személyzeti szabályzat 
és a képviselők statútuma értelmében elsősorban az aktív vagy nyugdíjazott képviselők 

8 Elfogadott szövegek, P8_TA-PROV(2019)0326.
9 Elfogadott szövegek, P9_TA(2019)0038.
10 Elfogadott szövegek, P9_TA-PROV(2019)0071.
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(20%) és a személyzet (34%) kiigazított javadalmazására, nyugdíjaira, egészségügyi 
kiadásaira és juttatásaira, valamint az épületekre (12%) van előirányozva 
ágazatspecifikus indexálás vagy az inflációs ráta alapján;

E. mivel a Parlament 2016. évi pénzügyi évre tervezett bevételeiről és kiadásairól szóló, 
2015. április 29-i állásfoglalásában11 már hangsúlyozta, hogy a Parlament költségvetését 
reális alapokra kell helyezni, és a költségvetési fegyelem, valamint a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodás elvének megfelelően kell kialakítani;

F. mivel a Parlamentnek mint a költségvetési hatóság egyik ágának hitelessége azon 
képességétől függ, hogy saját kiadásait milyen mértékben tudja kézben tartani, valamint 
hogy uniós szinten elő tudja-e mozdítani a demokráciát;

G. mivel az önkéntes nyugdíjalapot 1990-ben hozta létre az Elnökségnek a kiegészítő 
(önkéntes) nyugdíjrendszerre vonatkozó szabályzata12; mivel 2018. december 10-i 
ülésén az Elnökség úgy határozott, hogy módosítja a nyugdíjrendszerre vonatkozó 
szabályokat: a nyugdíjkorhatárt 63 évről 65 évre emeli, és a nyugdíjrendszer 
életképességének javítása érdekében a jövőbeli nyugdíjasok nyugdíjkifizetéseire 5%-os 
adókulcsot vezet be;

H. mivel az Európai Számvevőszék 1999. június 16-án „Az Európai Parlament 
képviselőinek nyugdíjalapja és nyugdíjrendszere” címmel kibocsátotta 
5/99. sz. véleményét;

Általános keret

1. hangsúlyozza, hogy a Parlament költségvetésének legnagyobb részét jogszabályi vagy 
szerződéses kötelezettségek határozzák meg és évente indexálják, és 2021-re ezek a 
kötelezettségek a becslések szerint 32 millió EUR-t tesznek ki;

2. hangsúlyozza, hogy 2020 a jelenlegi többéves pénzügyi keret utolsó éve; emlékeztet 
arra, hogy a Parlament nagyrészt az 5. fejezet (Igazgatás) alatti 20–22%-os részesedésen 
belül maradt, és hogy az elmúlt években a növekedési ráta alacsonyabb volt, mint az 5. 
fejezetben meghatározott növekedési ráta;

3. tudomásul veszi a 2021–2027-es időszakra vonatkozó új többéves pénzügyi keretről 
folyó tárgyalásokat és az új 7. fejezet (Európai közigazgatás) finanszírozási szintjével 
kapcsolatos bizonytalanságot; 

4. megjegyzi, hogy az előzetes költségvetési javaslattervezetről szóló főtitkári jelentés 
feltételezi az Egyesült Királyság rendezett kilépését az Unióból; a jelentés alapján 
tudomásul veszi, hogy az Egyesült Királyság Unióból való kilépéséből eredő 
megtakarítások többségét már beépítették a 2020. évi költségvetésbe, amely figyelembe 
veszi, hogy a Parlamentnek 2020. február 1-jétől csak 705 képviselője lesz; 
mindazonáltal meglepetését fejezi ki amiatt, hogy a 2021-re vonatkozó javaslat nem 
követi az Egyesült Királyság Unióból való kilépése által közvetlenül érintett 
költségvetési sorok logikus megtakarítási tendenciáját; megkérdőjelezi az utazással 

11 Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0172.
12 Az Elnökség által elfogadott szövegek, PE 113.116/BUR./rev. XXVI/01-04-2009
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(1004. jogcím) és a parlamenti asszisztensekkel (4220. jogcím) kapcsolatos költségek 
2018 és 2021 közötti növekedésének okait annak ellenére, hogy az Egyesült Királyság 
Unióból való kilépését követően csökkent a képviselők és az akkreditált parlamenti 
asszisztensek száma; kéri, hogy az őszi olvasat előtt részletesen elemezzék és 
indokolják az Egyesült Királyság Unióból való kilépésével kapcsolatos költségeket és 
megtakarításokat;

5. hangsúlyozza, hogy a Parlament fő feladatai a következők: a Tanáccsal közösen 
társjogalkotó, döntést hoz az uniós költségvetésről, képviseli a polgárokat és ellenőrzi a 
többi uniós intézmény munkáját; 

6. kiemeli a Parlament szerepét az európai politikai tudatosság építésében és az Unió 
értékeinek támogatásában;

7. hangsúlyozza, hogy jelentős megtakarításokra van szükség a főtitkár javaslatához 
képest, hogy a javaslatban meghatározott növekedés jobban megközelítse a 2021-ben 
várható általános inflációs rátát, valamint hogy határozottan ösztönözni kell minden, a 
közpénzek hatékonyabb és átláthatóbb felhasználására irányuló törekvést;

Átláthatóság és pontosság

8. üdvözli a főtitkár által az elmúlt években a jelentés készítése során alkalmazott új 
megközelítést, például a közép- és hosszú távú tervezésre, a befektetésekre, a 
jogszabályi kötelezettségekre, a működési kiadásokra és a módszertanra vonatkozó, a 
költségvetési hatóság által kért további információk megadását;

9. hangsúlyozza hogy a túltervezés elkerülése érdekében a Parlament 2021. évi 
költségvetésének reálisnak és pontosnak kell lennie a szükségletek és az azok 
fedezésére szolgáló költségek összeegyeztetését illetően;

10. hangsúlyozza, hogy maximális figyelmet kell fordítani annak biztosítására, hogy a 
Parlament rendelkezésére álló összes költségvetési és személyzeti erőforrást a lehető 
legköltséghatékonyabb módon használják fel annak érdekében, hogy a Parlament és a 
képviselők jogalkotási tevékenysége eredményes lehessen; ismételten hangsúlyozza, 
hogy ehhez a munkamódszerek gondos tervezésére és szervezésére van szükség, illetve, 
ahol lehetséges, a tisztségek és struktúrák összevonására a felesleges bürokrácia, a 
funkcionális átfedések és az erőfeszítések megkettőzésének elkerülése céljából;

A polgárok bevonása

11. hangsúlyozza, hogy a Parlament az egyetlen olyan uniós intézmény, amelyre általános 
választójog vonatkozik, és amelynek döntései tényleges hatást gyakorolnak az uniós 
polgárokra; rendkívül fontosnak tartja, hogy a polgárok jobban megértsék a Parlament 
tevékenységeit;

12. üdvözli az Európai Parlament kapcsolattartó irodáinak új küldetési nyilatkozatát, 
valamint a polgárokkal és az érdekelt felekkel helyi szinten folytatott kétirányú 
kommunikációban való proaktív részvételre helyezett hangsúlyt; tudomásul veszi az 
Europa Experience központok kiterjesztését valamennyi tagállamra; 
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13. megjegyzi, hogy Europa Experience központokat avattak fel Berlinben, 
Koppenhágában, Helsinkiben, Ljubljanában és Strasbourgban, valamint 2020-ban 
Tallinnban, és hogy a tervek szerint 2021-ben Europa Experience központokat hoznak 
létre az új ADENAUER épületben Luxembourgban, valamint Rómában, Párizsban, 
Varsóban, Stockholmban és Prágában; felszólít az elért eredmények folyamatos 
értékelésére; felszólít az új Europa Experience központok 2021-es létrehozásával 
kapcsolatos kiadások részletes bemutatására a költségvetés 2020 őszén esedékes 
parlamenti olvasata előtt;

14. további tájékoztatást kér a Parlamentárium mobil változatainak létrehozására vonatkozó 
rendelkezésekről és azok költségeiről, amelyek bejárnák a tagállamokat, hogy 
tájékoztassák a polgárokat a Parlamentről és az Unióról; hangsúlyozza, hogy az ilyen 
típusú kezdeményezéseknek decentralizáltaknak kell lenniük, és az Europa Experience 
központokból kell megvalósulniuk, hogy megtakarításokat érjenek el és észszerűek 
legyenek; tudomásul veszi, hogy a projekt magában foglal egy mobil alkalmazást, 
amely a meglévő Parlamentárium-tartalom legjavát tartalmazza; 

15. aggodalmát fejezi ki a Parlament azon szándéka miatt, hogy tevékenységét és 
diplomáciai jelenlétét az Unió határain túlra is kiterjessze Indonéziában (Jakartában), 
Etiópiában (Addisz-Abebában) és az Egyesült Államokban (New Yorkban), és 
megkérdőjelezi annak hozzáadott értékét; kéri, hogy készítsenek részletes és alapos 
elemzést a reprezentációs költségekről és az ilyen bővítéssel járó költségekről, 
nevezetesen a szállásról, a titkárságokról, a személyzetről, a tartózkodásról és a 
közlekedésről; kéri, hogy készítsenek elemzést a Parlament jelenlegi washingtoni 
képviseletének hozzáadott értékéről;

16. üdvözli, hogy a Parlament jelentős erőfeszítéseket fektet a látogatóknak – különösen a 
fiataloknak – nyújtott szolgáltatásokba, akik továbbra is kulcsfontosságú célcsoportok 
maradnak; 

17. üdvözli azt a javaslatot, hogy a kétévente megrendezésre kerülő európai ifjúsági 
rendezvényt (EYE) koherens folyamattá alakítsák át annak érdekében, hogy az EYE 
előtti és utáni időszak a Parlament és a fiatalok közötti érdemi interakciók sorozatává 
váljon; úgy véli azonban, hogy a Parlamentnek a méltányosság és a társadalmi 
igazságosság érdekében meg kell térítenie a fiatalok strasbourgi utazási és 
szállásköltségeit; kéri, hogy a költségtérítésre vonatkozó rendelkezések egyértelműen 
szerepeljenek a Parlament honlapján;

Többéves ingatlanprojektek 

18. megismétli, hogy a költségvetési rendelet 266. cikkét kellőképpen figyelembe vevő, 
átlátható, korai információkon alapuló döntéshozatali folyamatra van szükség az 
ingatlanpolitika területén;

19. ajánlja, hogy az éves költségvetési tervezés során vegyék figyelembe az összes épület 
rendszeres felújítását, és hogy az összes épület teljes területe 3%-ának megfelelő 
összeget különítsék el erre a célra, amint azt az Elnökség által 2018. április 16-án13 

13 Az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelv 5. cikkében meghatározott energiahatékonysági 
minimumkövetelményekkel összhangban.
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elfogadott „Ingatlanstratégia 2019 után” is tükrözi; úgy véli, hogy ez az elkülönítés a 
rendszeres és előrelátó ingatlanpolitika részét képezi;

20. tudomásul veszi, hogy az új luxembourgi Konrad Adenauer épület keleti szárnyán 
végzett munkálatok 2020-as befejezését és a személyzetnek az új épületbe való 
fokozatos átköltözését követően a nyugati szárnyon végzett munkálatoknak 2021-ben 
meg kell kezdődniük; további részleteket kér a nyugati szárny építésének 
projektirányításával és az építési terület biztonsági felügyeletével kapcsolatos 
kiadásokról; megismétli a főtitkár felé jelzett azon kívánságát, hogy kapjon részletes 
tájékoztatást a személyzet fokozatos átköltözéséről;

21. üdvözli, hogy az új Adenauer épületbe való költözés és a luxemburgi „A” és „B” torony 
elhagyása következtében 2021-ben 2020-hez képest 11,5 millió EUR-val csökkennek a 
bérleti, karbantartási és energiaköltségek; áttekintést kér az összes többi jelenleg bérelt 
épületről, amelyek 2021-ben is használatban maradnak;

22. tudomásul veszi az aktuális ingatlanprojektekhez való hozzájárulás érdekében történő, 
év végi gyűjtőátcsoportosítás folyamatban lévő gyakorlatát; kiemeli, hogy ez a 
gyűjtőátcsoportosítás szisztematikusan ugyanazon alcímekre, címekre és gyakran 
pontosan ugyanazokra a költségvetési sorokra vonatkozik; úgy véli, hogy fennáll annak 
a kockázata, hogy egy ilyen jogi gyakorlatot ezek programozott túlértékelésének 
tekintenek annak érdekében, hogy forrásokat teremtsenek a Parlament 
ingatlanpolitikájának finanszírozására; felszólít az ingatlanpolitikába való 
kulcsfontosságú beruházások finanszírozásának átgondolására;

23.  kéri az Elnökséget, hogy ismertesse a brüsszeli Spaak épület jövőjével kapcsolatos 
határozatát; megjegyzi, hogy a felújítási és átalakítási folyamatnak a 2019 utáni 
időszakra vonatkozó aktualizált ingatlanstratégiában leírt, egyértelműen meghatározott 
új igények kielégítését kell céloznia; tudomásul veszi, hogy a Spaak épület felújítási 
munkálatai során körülbelül öt évig nem lesz használható; megismétli azon kérését, 
hogy a Költségvetési Bizottság kapjon becslést és részletes költségkimutatást, amint az 
Elnökség meghozza határozatát;

24. emlékeztet arra, hogy megoldást kell találni a Parlament egyetlen székhelyére a 
parlamenti és intézményi munka optimalizálása, valamint a jelentős politikai és 
pénzügyi költségek és a szénlábnyom csökkentése érdekében; 

25. üdvözli azt az elképzelést, hogy a Parlament elkötelezi magát egy minden felhasználó 
számára hozzáférhető épített környezet kialakítása mellett; hangsúlyozza, hogy a 
csökkent mozgásképességű személyek hozzáférésének javítására irányuló munkálatok 
már megkezdődtek Strasbourgban, és hogy a projektek 2021-ben Brüsszelben és 
Strasbourgban, valamint az Európai Parlament hat kapcsolattartó irodájában is 
folytatódni fognak; kéri, hogy folytassák a Parlament összes többi épületének 
átalakítását;

Biztonság, IT és infrastruktúrafejlesztés

26. úgy véli, hogy az épületek biztonsága és a kiberbiztonság alapvető fontosságú a 
Parlamenten belüli életbiztonság szempontjából; üdvözli, hogy a WEISS épület 
bejáratával a Parlament majdnem befejezi az összes épületének biztonságossá tételére 
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irányuló munkát, megismétli, hogy az IT-biztonságnak továbbra is kiemelt prioritásnak 
kell maradnia;

27. üdvözli a Digital Workplace4MEP stratégiát, amely megoldásokat kínál a mobilitásra és 
a hatékonyságra; úgy véli, hogy a kiváló minőségű hibrid eszközök bevezetésének 
hozzá kell járulnia a környezetközpontú irányításnak a papírfogyasztás 2024-ig 50%-kal 
történő csökkentésére vonatkozó céljának eléréséhez; költségvetési szempontból arra 
számít, hogy ez a kiépítés jelentős költségmegtakarítást fog eredményezni az egyéb 
típusú eszközök kivezetése miatt;

28. támogatja a Parlament modern és hatékony munkahelyek fenntartására irányuló 
beruházásait; alapvető fontosságúnak tartja a hatékony és biztonságos felhőszolgáltatást, 
különös tekintettel az adatvédelemre;

29. megjegyzi, hogy a DG TRAD célja egy olyan eszköz kifejlesztése, amely képes 
automatikusan átírni és valós időben lefordítani a többnyelvű parlamenti vitákat annak 
érdekében, hogy minden polgár egyenlő hozzáféréssel rendelkezzen saját nyelvén az 
információkhoz; kéri, hogy végezzenek pénzügyi elemzést a teljes projekt 
összköltségéről; 

Környezetbarát Parlament és fenntartható mobilitás

30. hangsúlyozza, hogy a Parlament 2016 óta az első olyan uniós intézmény, amely szén-
dioxid-semlegessé vált, mivel a CO2-kibocsátás csökkentésére irányuló minden 
lehetséges erőfeszítés megtételét követően a nem csökkenthető kibocsátások 100%-át 
kompenzálja;

31. üdvözli az Elnökség azon döntését, hogy a jelenlegi jogalkotási ciklusra új és 
ambiciózusabb környezetvédelmi célokat határoztak meg, amelyeket 2024-ig kell elérni 
olyan kulcsfontosságú területeken, mint a szénlábnyom csökkentése, a 
személyszállításból származó szén-dioxid-kibocsátás csökkentése, a gáz-, fűtőolaj- és 
távfűtés-fogyasztás csökkentése, a villamosenergia-fogyasztás csökkentése, a 
papírfogyasztás csökkentése, a nem újrafeldolgozott hulladék csökkentése, a 
vízfogyasztás csökkentése és az élelmiszer-hulladék csökkentése;

32. üdvözli a Parlament parkolóiban kidolgozott új parkolási politikát, amelynek célja az 
elektromos járművek, nevezetesen a kerékpárok, robogók és autók használatának 
elektromos töltőállomások létesítése révén történő előmozdítása; felszólít arra, hogy ezt 
a politikát terjesszék ki a Parlament összes parkolójára; támogat minden olyan jövőbeli 
intézkedést, amely arra ösztönzi a képviselőket és a személyzetet, hogy csökkentsék a 
személygépkocsik használatát, és részesítsék előnyben a tömegközlekedést és a 
kerékpárokat;

33. úgy véli, hogy az Unión belüli utazások során a képviselők számára nem kellene 
megtéríteni a business osztályú repülőjegyeket; sürgeti a Parlamentet, hogy ösztönözze 
a környezetet tiszteletben tartó közlekedés használatát, és javasolja, hogy az egy óránál 
rövidebb repülőutakat csak akkor térítsék meg, ha nincs más fenntarthatóbb és reálisabb 
alternatíva;

34 felszólít a környezet védelmére és az erőforrások megtakarítására; emlékeztet azon 
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kérésére, hogy nagyobb mértékben használják ki a videokonferenciákat és más 
technológiákat, különösen a személyzet különböző munkahelyek közötti 
kiküldetéseinek észszerűsítése révén; üdvözli a quaestorok 2020. február 18-i 
közleményét, amely arra ösztönzi a képviselőket és a képviselőcsoportok titkárságait, 
hogy alkalmazzák az iratszállító ládák megosztását azzal a céllal, hogy csökkentsék a 
strasbourgi kiküldetésekhez szükséges teherautók számát, hozzájárulva ezáltal a 
Parlament szénlábnyomának csökkentéséhez;

Képviselőkkel és akkreditált parlamenti asszisztensekkel kapcsolatos kérdések

35. ismételten aggodalmának ad hangot a plenáris ülések során a szavazáshoz fűzött szóbeli 
indokolások és az egyperces felszólalások tolmácsolásával kapcsolatos kiegészítő 
kiadások miatt; hangsúlyozza, hogy a szavazatok szóbeli indokolásának fordítási és 
tolmácsolási költségeit szavazási naponként 21 431 EUR-ra, évente pedig 900 102 
EUR-ra becsülik; emlékeztet a szavazási álláspontjukat kifejteni, vagy a választóik 
érdekeinek megfelelő kérdéseket felvetni kívánó képviselők rendelkezésére álló egyéb 
lehetőségekre, mint például a szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásra, valamint a 
különböző nyilvános kommunikációs eszközökre; ezzel összefüggésben úgy véli, hogy 
jelentős megtakarítások elérése érdekében a szavazásokhoz fűzött szóbeli indokolásokat 
és az egyperces felszólalásokat el lehetne törölni;

36. emlékeztet a képviselők statútuma 27. cikkének (1) és (2) bekezdésére, amely szerint 
„Az Európai Parlament által létrehozott önkéntes nyugdíjalap e statútum hatálybalépése 
után továbbra is működik azon képviselők vagy volt képviselők számára, akik ezen 
alapban jogokat vagy várományokat szereztek”, és hogy „ a szerzett jogok és 
várományok teljeskörűen fennmaradnak”; felhívja a főtitkárt és az Elnökséget, hogy 
teljes mértékben tartsák tiszteletben a képviselők statútumát; és a nyugdíjalappal együtt 
dolgozzanak ki egyértelmű tervet arra vonatkozóan, hogy a Parlament átvállalja és 
átvegye a képviselők önkéntes nyugdíjrendszerével kapcsolatos kötelezettségeit és 
feladatait; támogatja az Elnökség arra irányuló kérését, hogy utasítsák a főtitkárt annak 
megvizsgálására, hogy miként biztosítható az önkéntes nyugdíjalap fenntartható 
finanszírozása a képviselői statútum rendelkezéseivel összhangban, a teljes átláthatóság 
biztosítása mellett; 

37. megismétli, hogy a képviselők általános költségtérítésével kapcsolatban átláthatóságra 
és ellenőrzésre van szükség;

38. emlékeztet az Elnökséghez intézett azon kérésére, hogy dolgozzon ki technikai 
megoldást arra, hogy a képviselők akkor is gyakorolhassák szavazati jogukat, amikor 
szülési szabadságon, apasági vagy betegszabadságon vannak;

39. emlékeztet az akkreditált parlamenti asszisztenseknek a Parlament három munkahelye 
közötti kiküldetéseikért fizetett juttatások összegére vonatkozó kérésére annak 
biztosítása érdekében, hogy az Elnökség beavatkozzon a köztisztviselőkre, egyéb 
alkalmazottakra és akkreditált parlamenti asszisztensekre vonatkozó juttatási rendszerek 
teljes körű harmonizálása céljából;

40. kéri az Elnökséget, hogy az adminisztráció egyszerűsítése érdekében javasolja az 
akkreditált parlamenti asszisztensek státuszának kiterjesztését a helyi asszisztensekre;
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Egyéb kérdések

41. üdvözli a Parlament, a Régiók Bizottsága és az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottság közötti meglévő együttműködési megállapodásokat, amelyek célja, hogy 
azonosítsák azokat az egyéb területeket, ahol a háttérirodai funkciókat meg lehetne 
osztani; felkéri a főtitkárt, hogy értékelje az uniós intézmények közötti meglévő 
együttműködést a további lehetséges szinergiák és megtakarítások azonosítása 
érdekében;

42. emlékeztet az Unióban a szexuális zaklatás és bántalmazás ellen folytatott küzdelemről, 
valamint a megfélemlítés és szexuális zaklatás megelőzését és az ellenük való 
küzdelmet szolgáló intézkedésekről szóló, 2017. október 26-i, 2018. szeptember 11-i és 
2019. január 15-i parlamenti állásfoglalások ajánlásaira; kéri, hogy a főtitkár bocsásson 
rendelkezésre minden információt az e tekintetben végzett munkáról és a közeljövő 
programjáról; kéri a főtitkárt, hogy a 2022-es költségvetési eljárás előtt készítsen 
értékelést az új zaklatási eljárásokról;

43. felhívja a főtitkárt és az Elnökséget, hogy alakítsák ki a teljesítményalapú költségvetés-
tervezés kultúráját a Parlament igazgatásában, valamint a karcsú menedzsmentre 
vonatkozó megközelítést annak érdekében, hogy fokozzák a hatékonyságot és a 
környezeti fenntarthatóságot, valamint csökkentsék a papírmunkát és a bürokráciát az 
intézmény belső munkavégzésében; hangsúlyozza, hogy a karcsú menedzsment a 
munkavégzés folyamatos javítását jelenti az egyszerűsítésnek és az adminisztratív 
személyzet tapasztalatának köszönhetően;

o

o o

44. elfogadja a 2021-es pénzügyi évre vonatkozó költségvetési javaslatát;

45. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és a költségvetési javaslatot a 
Tanácsnak és a Bizottságnak.
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MELLÉKLET: KÖLTSÉGVETÉSI JAVASLATTERVEZET


