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Evropský parlament,

– s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 
18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, 
mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) 
č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) 
č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) 
č. 966/20121, a zejména na článek 39 tohoto nařízení,

– s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) 2020/2093 ze dne 17. prosince 2020, kterým 
se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021–20272, a na společná prohlášení, na 
nichž se v této souvislosti dohodly Parlament, Rada a Komise3, i na související 
jednostranná prohlášení4,

– s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 16. prosince 2020 mezi Evropským 
parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových 
záležitostech a řádném finančním řízení, jakož i o nových vlastních zdrojích, včetně 
plánu na zavedení nových vlastních zdrojů5,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1023/2013 ze 
dne 22. října 2013, kterým se mění služební řád úředníků Evropské unie a pracovní řád 
ostatních zaměstnanců Evropské unie6,

– s ohledem na své usnesení ze dne 14. května 2020 o odhadu příjmů a výdajů 
Evropského parlamentu na rozpočtový rok 20217,

1 Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
2 Úř. věst. L 433 I, 22.12.2020, s. 11.
3 Úř. věst. C 444 I, 22.12.2020.
4 Přijaté texty, P9_TA(2020)0357, příloha II.
5 Úř. věst. L 433 I, 22.12.2020, s. 28.
6 Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 15.
7 Přijaté texty, P9_TA(2020)0123.



– s ohledem na své usnesení ze dne 12. listopadu 2020 týkající se postoje Rady k návrhu 
souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 20211,

– s ohledem na své usnesení ze dne 18. prosince 2020 týkající se postoje Rady ke 
druhému návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 20212,

– s ohledem na své usnesení ze dne 26. října 2017 o potírání sexuálního obtěžování 
a zneužívání v EU3 ,

– s ohledem na své usnesení ze dne 11. září 2018 o opatřeních pro předcházení a boji proti 
psychickému a sexuálnímu obtěžování na pracovišti, ve veřejném prostoru a 
v politickém životě v EU4 ,

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. ledna 2019 o integrovaném přístupu 
k rovnoprávnosti žen a mužů („gender mainstreaming“) v Evropském parlamentu5,

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů nazvané „Unie rovnosti: 
strategie pro rovnost žen a mužů na období 2020–2025“ (COM(2020)0152),

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o Zelené dohodě 
pro Evropu (COM(2019)0640) - a zejména na jeho část 2.1.4 nazvanou „Stavět 
a renovovat za účinného využívání energie a zdrojů“,

– s ohledem na střednědobou strategii EMAS do roku 2024, kterou přijal řídicí výbor pro 
environmentální řízení v Bruselu dne 15. prosince 2020,

– s ohledem na studii nazvanou: uhlíková stopa Evropského parlamentu – směrem 
k uhlíkové neutralitě6,

– s ohledem na zvláštní zprávu Evropského účetního dvora č. 14/2014: Jakým způsobem 
orgány a instituce EU vypočítávají, snižují a kompenzují své emise skleníkových 
plynů?7,

– s ohledem na požadavky na adicionalitu stanovené ve směrnici Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018 o podpoře využívání energie 
z obnovitelných zdrojů (směrnice o obnovitelných zdrojích energie), a zejména na její 
bod odůvodnění 90 a článek 27, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 17. září 2020 o maximalizaci potenciálu energetické 

1 Přijaté texty, P9_TA(2020)0302.
2 Přijaté texty, P9_TA(2020)0385.
3  Úř. věst. C 346, 27.9.2018, s. 19.
4 Přijaté texty, P8_TA(2018)0331.
5 Přijaté texty, P8_TA(2019)0010.
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účinnosti fondu budov v EU1,

– s ohledem na směrnici o energetické náročnosti budov2 a směrnici o energetické 
účinnosti3 ,

– s ohledem na prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise o příkladné úloze 
jejich budov s ohledem na směrnici o energetické účinnosti4 ;

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o strategii pro 
udržitelnou a inteligentní mobilitu – nasměrování evropské dopravy do budoucnosti 
(COM(2020)0789), a zejména na jeho bod 9 o kolektivním cestování,

– s ohledem na zprávu generálního tajemníka, na jejímž základě předsednictvo 
vypracovalo předběžný návrh odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na 
rozpočtový rok 2022,

– s ohledem na předběžný návrh odhadu příjmů a výdajů, který podle čl. 25 odst. 7 a čl. 
102 odst. 1 jednacího řádu Evropského parlamentu vypracovalo předsednictvo dne 8. 
března 2021,

– s ohledem na návrh odhadu příjmů a výdajů, který podle čl. 102 odst. 2 jednacího řádu 
Evropského parlamentu vypracoval Rozpočtový výbor,

– s ohledem na článek 102 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A9-0145/2021),

A. vzhledem k tomu, že neustále se zvyšující význam Parlamentu, který je 
spolunormotvůrcem a jednou složkou rozpočtového orgánu, má pravomoci v oblasti 
dohledu a podporuje evropskou demokracii, a to i v rámci evropské reakce na pandemii 
COVID-19, a v souladu se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady 
a Komise o rozpočtové kontrole nových návrhů založených na článku 122 Smlouvy o 
fungování Evropské unie s možnými značnými důsledky pro rozpočet Unie5 
dlouhodobě poukazuje na to, že je zapotřebí Parlament vybavit vhodným legislativním 
know-how a finančními zdroji, pro zajištění kvalitní legislativní a kontrolní činnosti 
a pro sdělování jejích výsledků; vzhledem k tomu, že důvěryhodnost Parlamentu a jeho 
poslanců v očích evropských občanů závisí na schopnosti Parlamentu obezřetně, účinně 
a odůvodněným způsobem plánovat a uskutečňovat výdaje, aby zohledňovaly panující 
hospodářskou situaci;

B. vzhledem k tomu, že Komisi ve své zimní předpovědi odhaduje, že se HDP v roce 2020 
snížilo o 6,9 % a na úroveň roku 2019 se vrátí nejdříve v roce 2023; vzhledem k tomu, 
že odhady přijaté Parlamentem předpokládaly v roce 2020 nárůst o 2,68 % a v roce 

1 Přijaté texty, P9_TA(2020)0227.
2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o 

energetické náročnosti budov (Úř. věst. L 153, 18.6.2010, s. 13).
3  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o 

energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 
2004/8/ES a 2006/32/ES (Úř. věst. L 315, 14.11.2012, s. 1).
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2021 nárůst o 2,54 %; 

C. vzhledem k tomu, že rozpočet navrhovaný generálním tajemníkem v předběžném 
návrhu odhadu příjmů a výdajů Parlamentu pro rok 2022 představuje nárůst o 3,31 %, 
což je výrazně nad mírou inflace;

D. vzhledem k tomu, že v době platnosti předchozího víceletého finančního rámce byl 
v Parlamentu celkově snížen počet zaměstnanců o 6 %, a to zejména zaměstnanců 
správních oddělení, ovšem současně musí Parlament po přijetí Lisabonské smlouvy 
plnit větší počet legislativních úkolů jako spolunormotvůrce a provádí zvýšený počet 
činností v souvislosti s Next Generation EU; vzhledem k tomu, že je vysoce znepokojen 
neúnosnou pracovní zátěží pro mnoho sekretariátů specializovaných výborů 
a politických skupin;

E. vzhledem k tomu, že cílem Zelené dohody pro Evropu je dosáhnout ambiciózních cílů 
v oblasti klimatu, aniž by evropské emise skleníkových plynů byly kompenzovány 
prostřednictvím mezinárodních kreditů;

F. vzhledem k tomu, že se očekává, že rozhodnutí o budoucí budově Paul-Henri Spaak 
bude přijato v roce 2021, což by mohlo ohrozit pověst Parlamentu kvůli významným 
výdajům v souvislosti s krizí; vzhledem k tomu, že budova Spaak by měla splňovat 
nejvyšší environmentální a bezpečnostní normy; 

G. vzhledem k tomu, že v roce 1990 byl podle předpisů předsednictva pro doplňkový 
(dobrovolný) systém důchodového pojištění zřízen dobrovolný důchodový fond1; 
vzhledem k tomu, že na své schůzi dne 10. prosince 2018 předsednictvo rozhodlo 
o změně předpisů platných pro důchodový fond, a to o zvýšení věku odchodu do 
důchodu z 63 na 65 let a o zavedení odvodu ve výši 5 % na důchodové dávky pro 
budoucí důchodce s cílem zlepšit udržitelnost tohoto systému; vzhledem k tomu, že 
podle odhadů tyto změny pravidel snížily pojistně-matematický schodek o 13,3 milionu 
EUR;

Obecný rámec

1. připomíná, že největší díl rozpočtu Parlamentu je pevně stanoven právními a smluvními 
povinnostmi; konstatuje, že 55 % rozpočtu podléhá indexaci platů v souladu se 
služebním řádem a statutem poslanců Evropského parlamentu; připomíná, že indexace 
platů, kterou Komise v současnosti předpokládá pro červenec 2021, má činit 2,9 %, 
a pro červenec 2022 pak 2,5 %, což povede k nárůstu výdajů o 31,9 milionu EUR v roce 
2022;

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 

1 Texty přijaté předsednictvem, PE 113.116/BUR./rev. XXVI/ 01-04-2009.



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 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;

3. vyzývá důrazně k navýšení počtu pracovních míst v politických skupinách o 76 a 
v sekretariátech výborů o 66, aby bylo možné reagovat přiměřeně na větší pracovní 
zátěž a uplatňovat politiky Unie; zároveň vyzývá předsednictvo, aby využívalo 
ke zvýšení účinnosti v rámci správy možnou součinnost a analyzovalo, jak by mohla 
digitalizace a nové způsoby práce zefektivnit činnost jednotlivých ředitelství a umožnit 
přesouvání pracovních míst k sekretariátům výborů; vyzývá proto k tomu, aby 
s ohledem na rostoucí pracovní zátěž poslanců a jejich zaměstnanců došlo 
k odpovídajícímu navýšení příspěvků na parlamentní asistenci;

4. zdůrazňuje, že rozpočet Parlamentu na rok 2022 musí být realistický a přesný, aby 
se zamezilo jeho nadhodnocení; bere na vědomí stávající praxi tzv. sběrného převodu na 
konci roku, jehož smyslem je přispívat na stavební projekty; poukazuje na to, že tento 
„sběrný převod“ se provádí systematicky v týchž kapitolách a hlavách a často i v týchž 
rozpočtových položkách; domnívá se, že takovýto postup by mohl být považován za 
plánované nadhodnocování rozpočtu; požaduje, aby se před příštím sběrným převodem 
začalo uvažovat o financování klíčových investic na transparentním základě;

Ekologizace Parlamentu

5. zdůrazňuje, že Parlament musí být průkopníkem při přijímání digitálnějších, pružnějších 
a energeticky účinnějších pracovních metod i postupů týkajících se zasedání, musí se 
poučit ze zkušeností získaných při pandemii COVID-19 a využívat již vynaložené 
technologické investice; v této souvislosti vyzývá ke komplexnímu a ambicióznímu 
přezkumu toho, jakým způsobem poslanci, zaměstnanci a úředníci provádějí svou 
parlamentní činnost; domnívá se, že tento přezkum by se měl zaměřit především na 
účinné a řádné fungování orgánu a měl by rovněž posoudit vliv distanční či hybridní 
formy schůzí na jejich kvalitu a zároveň se vyhýbat přehnaně plošným opatřením 
zaměřeným na zvládání výjimečných okolností;

6. vítá cíle systému environmentálního řízení Parlamentu (EMAS) pro rok 2024; 
připomíná, že střednědobá strategie EMAS na rok 2024 obsahuje ustanovení 
o přezkumu s cílem posílit ambice v environmentální oblasti na základě pozorovaných 
výsledků; vyzývá Parlament, aby znovu posoudil cíle EMAS s ohledem na pandemii 
COVID-19 v roce 2022 a zvýšil cíle, jež byly v roce 2019 schváleny pro klíčové 



ukazatele výkonnosti; opět vyzývá k tomu, aby změnil svůj stávající cíl v oblasti 
snižování CO2 tak, aby do roku 2030 dosáhl uhlíkové neutrality s uplatněním interní 
ceny uhlíku;

7. je si vědom toho, že téměř dvě třetiny uhlíkové stopy Parlamentu vyplývají z přepravy 
osob; vyzývá k výraznému omezení cest na schůze, jež mohou být účinně vedeny na 
dálku nebo hybridně a k upřednostňování nízkouhlíkových alternativ pro všechny zbylé 
cesty, pokud to nebude mít vliv na kvalitu legislativní a politické činnosti;

8. vyzývá k rozšíření dobrovolné práce na dálku na větší počet dní a pracovních funkcí; 
vyzývá k tomu, aby se upřednostňovaly hybridní nebo plně distanční schůze, pokud 
nezahrnují politické rozhodování, jako jsou slyšení a výměny názorů nebo vnitřní 
a přípravné schůze, a zároveň uznává, že fyzická přítomnost je účinnější pro politická 
jednání i pro poskytování tlumočení a tlumočení na dálku kdykoli je to nutné; vyzývá 
generálního tajemníka, aby po opatřeních pro zachování kontinuity činnosti během 
pandemie COVID-19 stanovil nový flexibilní rámec pro poskytování tlumočení na 
dálku pro období po skončení pandemie; konstatuje, že nadměrná doba strávená 
používáním digitálních nástrojů může mít negativní dopad na život některých lidí; 
vyzývá k přezkumu pravidel pro služební cesty do konce roku 2022 s cílem zajistit 
jejich schvalování na základě skutečných potřeb, zvláštní odůvodnění pro povolování 
všech služebních cest, zavedení požadavků na dopravní prostředky s nízkými emisemi 
uhlíku, aniž by to poslancům bránilo v plnění jejich mandátu, a vyloučení 
nejškodlivějších způsobů dopravy s výjimkou extrémních případů, kdy by využití 
alternativních způsobů dopravy na dlouhé cesty nebo do obtížně přístupných oblastí 
mohlo narušit rovnováhu mezi environmentálním cílem a efektivitou parlamentní práce; 
očekává, že schvalování všech oficiálních návštěv delegací bude podmíněno tím, že 
přípravné schůze před cestou i hodnotící schůze po návratu budou plně distanční, a že 
od roku 2022 budou delegace schvalovány pouze pro osoby, které mají nárok účastnit 
se takových delegací; vyzývá předsednictvo, aby zajistilo, že mimořádné schůze výborů 
ve Štrasburku budou striktně omezeny na výjimečné případy a budou řádně odůvodněny 
předtím, než je bude možné jednotlivě schválit;

9. vyzývá poslance, aby využívali alternativní způsoby dopravy s nízkými emisemi uhlíku; 
znovu vyzývá k revizi prováděcích opatření ke statutu poslanců v tom smyslu, aby bylo 
možné poslancům při cestách po Unii proplácet letenky ve třídě „flexible economy“, 
s výjimkou letů z nejvzdálenějších regionů a zpět a letů s nejméně jedním 
mezipřistáním nebo letů trvajících déle než čtyři hodiny; bere na vědomí, že v případě 
mnoha poslanců vyžadují přesuny z jejich volebních obvodů do pracovních míst 
Parlamentu dlouhé cesty, které lze uskutečnit pouze letadlem;

10. vyzývá ke zlepšování infrastruktury pro jízdní kola, jízdní kola pro přepravu nákladu, 
elektrická jízdní kola a elektrické koloběžky v komplexu budov Parlamentu, zejména 
poskytnutím možnosti jednoduchého a bezpečného parkování a instalací stojanů 
s nářadím pro jízdní kola; vyzývá Parlament, aby ve snaze stát se průkopníkem 
udržitelné městské mobility převzal aktivní úlohu při uplatňování plánu GoodMove 
a úzce spolupracoval s příslušnými místními orgány, zejména s orgány bruselského 
regionu; vyzývá k tomu, aby byl v Parlamentu rozšířen systém služebních jízdních kol; 
vyzývá k přijetí konkrétních opatření na podporu aktivní mobility mezi zaměstnanci 
Parlamentu, včetně nabídky zvláštních školení zaměřených na bezpečné dojíždění do 
práce, údržbu a opravy; vyzývá k přípravě pilotního systému jízdních kol pro přepravu 
nákladu pro některé logistické procesy v rámci Parlamentu a mezi budovami unijních 
orgánů a institucí;



11. vybízí zaměstnance Parlamentu, aby používali veřejnou dopravu, a vyzývá k tomu, aby 
byl do roku 2022 vytvořen systém pro dotování průkazů na veřejnou dopravu pro 
zaměstnance, který by zároveň vyloučil nárok na druhou parkovací vinětu; očekává, že 
služební vozidla budou využívána k přepravě poslanců, zaměstnanců a akreditovaných 
parlamentních asistentů s příkazem ke služební cestě mezi Bruselem a Štrasburkem; 
požaduje přiměřené zvýšení počtu parkovacích míst vyhrazených pouze pro elektrická 
vozidla a přehled celkového počtu parkovacích míst v souladu s platnou legislativou ve 
všech třech pracovních místech;

12. očekává, že všechny skupiny návštěvníků budou parlamentními službami informovány 
o dopadu jejich dopravy na životní prostředí a že bude v roce 2022 zaveden systém 
sestupně proporcionálního proplácení cestovních výdajů na základě environmentálního 
dopadu; žádá předsednictvo, aby zahájilo proces revize pravidel týkajících se skupin 
návštěvníků v souladu se sdělením Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, 
Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o strategii 
pro udržitelnou a inteligentní mobilitu – nasměrování evropské dopravy do budoucnosti 
(COM(2020)0789), a zejména na jeho bod 9 o hromadné dopravě, a aby přizpůsobilo 
cestovní výdaje pro skupiny návštěvníků měnícím se tržním cenám a umožnilo změny 
s cílem vyhnout se tržním fluktuacím cestovních výdajů, které vedou k nepřímé 
zeměpisné diskriminaci návštěvníků;

13. vyzývá správu, aby sledovala pokračující růst nákladů na energii předpokládaný pro rok 
2022 a přezkoumala možnosti v oblasti úspor nákladů a efektivnosti spotřeby; vyzývá 
k tomu, aby nadále nebyla modernizována zařízení na vytápění využívající fosilní 
paliva a aby byl v roce 2022 přijat plán na postupné ukončení používání fosilních paliv 
obsahující konkrétní milníky s cílem zabránit uvíznutí aktiv a vypracována analýza 
účinnosti a účelnosti používání systémů tepelných čerpadel a dalších příslušných 
technologií v souladu s cíli EMAS; vyzývá Parlament, aby ve své skladbě zdrojů 
energie a zejména ve výrobě zvyšoval podíl energie z obnovitelných zdrojů, a očekává, 
že do roku 2023 budou v Bruselu instalovány špičkové střešní fotovoltaické panely pro 
jejich maximální potenciál; současně vyzývá k tomu, aby zadávání veřejných zakázek 
na základě záruky původu bylo postupně nahrazováno místními zdroji obnovitelné 
energie;

14. očekává, že útvary Parlamentu budou i nadále snižovat spotřebu papíru tím, že u všech 
schůzí přejdou na bezpapírové, kolektivní a on-line prostředí a že rozšíří používání 
elektronického podpisu; připomíná svůj požadavek, aby v souladu s cílem systému 
EMAS dosáhnout co nejdříve bezpapírového fungování Parlamentu byla provedena 
analýza alternativ k používání přepravních boxů;

15. očekává, že zásada „energetická účinnost v první řadě“ a zásada oběhového 
hospodářství budou uplatňovány na všechny investice, včetně investic v digitální 
oblasti, a manažerská rozhodnutí; požaduje plné provádění strategie Parlamentu pro 
nakládání s odpady v souladu se zásadami hierarchie způsobů nakládání s odpady, 
zejména pokud jde o udržitelný a oběhový přístup k nakládání se stavebním odpadem; 
vyzývá, aby byla plně uplatňována opatření zaměřená na to, aby se v Parlamentu zcela 
přestaly používat plasty na jedno použití;

16. připomíná, že převážná většina poslanců Parlamentu vyjádřila podporu tomu, aby 
existovalo jediné sídlo s cílem zajistit efektivní vynakládání prostředků daňových 
poplatníků Unie a převzít institucionální odpovědnost za snížení uhlíkové stopy tohoto 
orgánu; připomíná, že je třeba nalézt řešení v zájmu optimalizace parlamentní 



institucionální práce, finančních nákladů a uhlíkové stopy; je přesvědčen, že získané 
zkušenosti a investice do práce a schůzí na dálku mohou sloužit jako základ pro 
uzpůsobení potřeb v oblasti služebních cest zaměstnanců; připomíná, že podle Smlouvy 
o Evropské unii má mít Evropský parlament sídlo ve Štrasburku; konstatuje, že trvalé 
změny by vyžadovaly změnu Smlouvy, k níž je zapotřebí jednomyslné schválení;

17. připomíná, že podmínky zadávacích řízení by se neměly zaměřovat pouze na nejlepší 
cenu, ale měly by také zahrnovat environmentální, sociální a genderová kritéria 
s podrobnými ukazateli; vítá rozšíření mandátu kontaktního místa pro zelené veřejné 
zakázky tak, aby zahrnoval sociální a genderové prvky, a vyzývá k zavedení povinnosti 
obracet se na toto kontaktní místo v případě, kdy veřejná zakázka přesahuje hodnotu 15 
000 EUR; očekává, že předsednictvo přijme do roku 2022 systém podávání zpráv 
o udržitelnosti, jako je globální iniciativa pro podávání zpráv, a zprávy o udržitelnosti 
rozšíří o aspekty rovnosti žen a mužů;

Transparentnost a odpovědnost

18. vyjadřuje politování nad tím, že předsednictvo odmítá provést vůli plenárního zasedání 
vyjádřenou při mnoha příležitostech, aby byl reformován příspěvek na všeobecné 
výdaje, čímž aktivně brání tomu, aby byly výdaje z peněz daňových poplatníků Unie 
transparentnější a odpovědnější; žádá předsednictvo, aby okamžitě zavedlo změny 
pravidel vztahujících se na příspěvek na všeobecné výdaje;

19. vyjadřuje politování nad tím, že předsednictvo odmítá uskutečnit vůli plenárního 
zasedání vyjádřenou při několika příležitostech, pokud jde o klíčové reformní kroky 
Parlamentu, které byly původně zmíněny v jeho výše uvedeném usnesení ze dne 
26. října 2017 o boji proti sexuálnímu obtěžování a zneužívání v EU1, mezi něž patřilo 
zavedení povinných školení pro všechny zaměstnance a poslance zaměřených na boj 
proti obtěžování; žádá předsednictvo, aby okamžitě a v plném rozsahu provedlo 
rozhodnutí plenárního zasedání;

20. vyjadřuje politování nad tím, že předsednictvo odmítá provést vůli plenárního zasedání 
vyjádřenou při několika příležitostech, aby byla akreditovaným asistentům, kteří oznámí 
porušení práva Unie, na základě směrnice (EU) 2019/1937 o ochraně oznamovatelů1 
zaručena vysoká úroveň ochrany, jež bude srovnatelná s ochranou poskytovanou 
akreditovaným asistentům, kteří se stali obětí obtěžování; vyzývá předsednictvo, aby 
stanovilo jasné a právně jednoznačné normy pro případy, v nichž lze oznamovatelům, 
včetně akreditovaných parlamentních asistentů, poskytnout ochranu, a aby tyto normy 
zveřejnilo;

21. vyjadřuje politování nad tím, že předsednictvo odmítá provést vůli plenárního zasedání 
vyjádřenou při několika příležitostech a přijmout opatření k zajištění plné harmonizace 
výše příspěvků na služební cesty mezi třemi pracovními místy Parlamentu u úředníků, 
jiných zaměstnanců a akreditovaných parlamentních asistentů; vyzývá předsednictvo, 
aby se touto otázkou bez dalších průtahů zabývalo a přijalo nezbytná opatření k nápravě 
této nerovnosti, jakmile se obnoví plenární zasedání ve Štrasburku;

22. opětovně vyzývá Konferenci předsedů k revizi prováděcích předpisů upravujících 
činnost delegací a poslanců na pracovních cestách mimo Evropskou unii; zdůrazňuje, že 

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o 
ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (Úř. věst. L 305, 26.11.2019, s. 17).



taková revize by měla vzít v úvahu, že akreditovaní parlamentní asistenti budou moci za 
určitých okolností doprovázet poslance na oficiálních delegacích a pracovních cestách;

23. vyjadřuje politování nad tím, že předsednictvo odložilo provedení vůle plenárního 
zasedání vyjádřené při několika příležitostech vypracovat technické řešení, které by 
poslancům umožnilo uplatnit své hlasovací právo při čerpání mateřské nebo otcovské 
dovolené, během dlouhodobé nemoci nebo v případě vyšší moci, a vyjasnit právní, 
finanční a technická omezení, která by takové řešení znamenalo; domnívá se, že 
jakékoli kroky podniknuté v této souvislosti by umožnily urychlit zavádění systému 
distanční práce a hlasování v Parlamentu, který byl vytvořen v době vypuknutí 
pandemie; očekává, že předsednictvo, vzhledem k nyní potvrzené technické 
proveditelnosti, převezme práci na zrušení zbývajících právních a finančních omezení;

24. připomíná, že podle výročních zpráv rejstříku transparentnosti za poslední roky je 
přibližně polovina všech zápisů v rejstříku nesprávná; obává se, že rejstřík nemůže plnit 
svůj účel, tedy zajistit větší transparentnost činnosti zástupců zájmových skupin, pokud 
polovina zápisů v něm obsahuje neúplné nebo nesprávné informace; vyzývá Parlament, 
aby přijal opatření ke zvýšení přesnosti rejstříku;

25. opakuje svou žádost, aby Parlament vypracoval podrobnou výroční zprávu o zástupcích 
zájmových skupin a o dalších organizacích, kterým byl umožněn přístup do prostor 
Parlamentu, a aby ji zveřejnil v souladu s nařízením o ochraně údajů;

26. očekává, že v budoucnu bude předsednictvo poslance proaktivně informovat 
o uskutečňování příslušných rozhodnutí plenárního zasedání;

Gender 

27. vyzývá k provedení analýzy rozpočtu z hlediska genderu, na níž bude založen budoucí 
předběžný návrh odhadu příjmů a výdajů, a to v souladu se snahou Unie o genderové 
rozpočtování; vyzývá k zavedení specifického účetního systému založeného na genderu, 
v němž budou výdaje na poslance, zaměstnance a odborníky rozčleněny podle genderu;

28. vyzývá k přijetí kritérií pro hodnocení a monitorování způsobu zadávání zakázek 
zohledňujícího genderovou rovnost, a to na základě podpory rovných příležitostí ve 
všech specifikacích pro nabídky zadávaných Parlamentem;

Digitální infrastruktura

29. podporuje investice do digitální infrastruktury, včetně kybernetické bezpečnosti; 
zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby součástí informačních a komunikačních technologií 
byla bezpečná softwarová řešení, tj. softwarová řešení s otevřeným zdrojovým kódem, 
čímž se zajistí plná kontrola Parlamentu nad softwarem a správou údajů a také svoboda 
při vývoji aplikací a způsobu pořizování technologií, který bude výslovně bránit 
technologickému ustrnutí či závislosti na velkých technologických platformách, 
zejména pokud jde o poskytovatele cloudových služeb;

30. zdůrazňuje, že Parlament musí do digitální agendy zahrnout i problematiku životního 
prostředí; zdůrazňuje, že digitální inovace musí pozitivně přispívat k ekologické 
transformaci; vyzývá k tomu, aby se dosáhlo snížení environmentální stopy digitálních 
technologií (zelené informační technologie), zejména prostřednictvím úprav vnitřních 
politik; vyzývá Parlament, aby začlenil ekodesign digitálních služeb do správy 
informačních a komunikačních technologií a aby vybíral řešení, která se řídí principy 



oběhového hospodářství a podporují efektivní využívání zdrojů;

31. připomíná rizika, která jsou neodmyslitelně spjata s bezpečností informací a soukromí 
při používání řešení závislých na třetích stranách při sdílení citlivých údajů, a pozitivní 
vliv otevřeného softwaru na digitální autonomii a jeho výhody z hlediska bezpečnosti; 
trvá na tom, že by uživatelé měli mít možnost používat na parlamentních zařízeních 
otevřený software, a zdůrazňuje, že je třeba mít k dispozici decentralizovaná řešení 
s otevřeným zdrojovým kódem pro virtuální schůze a výměnu rychlých zpráv; 
zdůrazňuje, že je třeba uživatelům poskytovat řádná školení se zvláštním zaměřením na 
kybernetickou bezpečnost; zdůrazňuje, že je třeba, aby software pro automatický přepis 
a překlad jazyků podporoval rovné šíření informací ve všech úředních jazycích;

32. důrazně vybízí k přijetí opatření, která zajistí, aby veřejné zakázky Parlamentu na 
software a digitální infrastrukturu, včetně cloudových řešení, byly zadávány tak, aby se 
zamezilo závislosti na jednom poskytovateli, a to prostřednictvím požadavků na 
přenositelnost a plnou interoperabilitu, aby se využívalo otevřeného softwaru a aby byly 
tyto zakázky zaměřeny na malé a střední podniky a startupy;

33. zdůrazňuje, že softwarové údaje a nástroje, které vytváří veřejný sektor nebo které jsou 
plně financovány z veřejných zdrojů, by měly být opakovaně použitelné a volně 
přístupné, měly by být v souladu se základními právy a v případě, že jsou určeny 
k použití v kritických oblastech, musí mít bezpečnostní certifikaci či bezpečnostní audit; 
domnívá se rovněž, že umělá inteligence používaná Parlamentem by měla být 
zveřejněna jako otevřený software, a to v rámci zadávacího řízení, s dostupnou 
softwarovou dokumentací a algoritmy umožňujícími přezkoumat, jakým způsobem 
systém umělé inteligence dospěl k určitému závěru; zdůrazňuje, že součástí jakéhokoli 
předběžného posouzení shody by měl být audit zaměřený na základní práva;

34. poznamenává, že systémy distančního hlasování byly zavedeny za účelem zachování 
kontinuity práce Parlamentu v době pandemie; požaduje sjednocení těchto systémů 
hlasování;

35. vyzývá k zajištění rychlejších a bezpečnějších bezdrátových sítí ve všech třech 
pracovních místech Parlamentu;

Kontakt s občany

36. zdůrazňuje, že Parlament je jediným přímo voleným orgánem Unie; domnívá se, že je 
důležité umožnit občanům lépe pochopit činnost Parlamentu, zvyšovat politické 
povědomí a podporovat hodnoty Unie; vyzývá k rozšířenějšímu využívání digitálních 
prostředků k přímé komunikaci s občany;

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;

38. domnívá se, že by mělo dojít k rozšíření sítě kontaktních kanceláří Evropského 
parlamentu, které by měly prohloubit styk s občany; vybízí Parlament, aby pomocí 



těchto kanceláří vypracoval setkání a akce na místní úrovni, jako je Evropské setkání 
mládeže mezi poslanci a mladými lidmi;

39. uznává význam skupinových návštěv; konstatuje, že během koronavirové pandemie 
nemohla prostory Parlamentu navštívit žádná skupina návštěvníků; připomíná, že 
v souladu s rozhodnutím předsednictva ze dne 5. října 2020 bylo 40 % nevyužité kvóty 
na rok 2020 přerozděleno do roku 2022; vítá skutečnost, že Parlament vynakládá značné 
úsilí na poskytování služeb návštěvníkům, zejména mladým lidem, kteří zůstávají 
klíčovou cílovou skupinou; vyzývá k tomu, aby do konce volebního období nebyl dále 
navyšován počet povolených návštěvníků nad rámec toho, co je prakticky proveditelné;

40. je si vědom toho, že mezi nejrůznější jazykové menšiny, regiony a společenství v Unii 
patří kolem 50 milionů lidí; připomíná, že Parlament podporuje zapojení a účast občanů 
v Unii, včetně národnostních, regionálních a jazykových menšin; připomíná, že 
Parlament důrazně podporuje mnohojazyčnost a prosazuje práva národnostních, 
regionálních a jazykových menšin; domnívá se, že Parlament může aktivně přispívat 
k boji proti dezinformacím tím, že bude případně poskytovat informace také v jazycích 
jazykových menšin, regionů a společenství; požaduje, aby předsednictvo posoudilo, zda 
by bylo možné zpracovat informační materiály, např. materiály týkající se center 
Europa Experience a konference o budoucnosti Evropy, v jazycích jazykových menšin, 
regionů a společenství v rámci různých členských států, a aby provedlo odhad 
příslušných finančních nákladů;

41. vyzývá předsednictvo, aby stanovilo, že klíčová usnesení o zahraniční politice přijímaná 
podle článku 54 jednacího řádu (zprávy z vlastního podnětu) budou překládána do 
úředních jazyků Organizace spojených národů, které nejsou úředními jazyky EU (tj. do 
arabštiny, čínštiny a ruštiny), a usnesení o jednotlivých zemích přijímaná podle článků 
132 (usnesení doprovázející prohlášení Komise / místopředsedy, vysokého 
představitele) a článku 144 (naléhavá usnesení) do úředního jazyka dotčené země s 
cílem posílit dopad a dosah činnosti Evropského parlamentu v oblasti zahraničních věcí, 
a vyzývá rozpočtový orgán, aby zajistil, že k tomuto účelu budou k dispozici dostatečné 
prostředky;

42. vyzývá generálního tajemníka, aby posoudil, zda by bylo možné v souladu s požadavky 
přijatými na plenárním zasedání zavést tlumočení všech plenárních rozprav 
do mezinárodního znakového jazyka, a aby uplatnil příslušné rozhodnutí s ohledem na 
zásadu rovného přístupu pro všechny občany;

43. domnívá se, že je nanejvýš důležité, aby každý orgán Unie, který se podílí na organizaci 
a řízení nadcházející konference o budoucnosti Evropy, včetně Parlamentu, měl 
odpovídající správní rozpočet, aby byla konference úspěšná už od zveřejnění odhadu 
příjmů a výdajů;

44. požaduje, aby občané a obyvatelé členských států a partnerských zemí dostali možnost 
absolvovat virtuální prohlídky Parlamentu s průvodcem, aby širší veřejnost lépe 
pochopila činnost tohoto orgánu a jeho hodnoty;

45. vyzývá ke zřízení zvláštní služby pro návštěvníky z řad seniorů upozorňující na 
programy a opatření Unie, které podporují aktivní stárnutí;

Projekty v oblasti nemovitostí



46. očekává transparentnější a podrobnější plánování a rozhodování ohledně politiky 
Parlamentu v oblasti budov, včetně poskytování včasných informací, s řádným 
přihlédnutím k článku 266 finančního nařízení; vyzývá k diskuzi o fungování 
Parlamentu a k tomu, aby bylo přezkoumáno, kolik prostoru Parlament s ohledem na 
důsledky pandemie a na očekávané rozšíření práce na dálku potřebuje, a aby byla 
případně upravena jeho dlouhodobá strategie v oblasti budov; zdůrazňuje, že pečlivé 
plánování by mělo umožnit podstatné úspory;

47. žádá předsednictvo, aby osvětlilo své rozhodnutí o budově Paul-Henri Spaak včetně 
podrobného rozdělení nákladů a podkladových dokumentů; bere na vědomí, že budovu 
Spaak nebude během renovačních prací možné používat, a vybízí k optimalizaci již 
dostupných prostor v souladu s potřebami Parlamentu; připomíná v této souvislosti 
závazek Parlamentu, že provede nezbytné úpravy a renovaci svých budov, aby 
v souladu s unijními normami vzniklo prostředí přístupné pro všechny uživatele; 
doporučuje, aby se při plánování a rekonstrukci budov řádně přihlíželo ke kritériím 
týkajícím se rozmanitosti a začleňování;

48. vítá rozhodnutí předsednictva přijmout s ohledem na řízení životního cyklu budov 
v portfoliu Parlamentu průkazy jednotlivých budov; očekává, že používání tohoto 
nového nástroje přispěje co nejrychleji, avšak nejpozději do roku 2050, k účinné 
realizaci opatření k dosažení klimaticky neutrálních nebo pasivních budov; očekává 
také, že tyto průkazy budou obsahovat informace o lepší kvalitě ovzduší uvnitř budov 
a zdravém prostředí budov;

49. konstatuje, že rozpočet, který navrhl generální tajemník na rok 2022, obsahuje 4,358 
milionu EUR na rekonstrukci vstupu do budovy WEISS, a že na tuto rekonstrukci bylo 
vyčleněno 8 milionů EUR už v rozpočtu na rok 2021; požaduje aktualizované 
informace o celkových nákladech na tento projekt;

Ostatní

50. znovu opakuje svou žádost předsednictvu, aby zavedlo plnou flexibilitu přítomnosti 
poslanců během zelených týdnů s cílem usnadnit organizaci jejich práce;

51. připomíná čl. 27 odst. 1 a 2 statutu poslanců Evropského parlamentu1, podle nichž 
„dobrovolný důchodový fond zřízený Evropským parlamentem bude zachován i po 
nabytí účinnosti tohoto statutu, a to pro poslance nebo bývalé poslance, kteří již v tomto 
fondu nabyli práv nebo budoucích nároků“ a že „nabytá práva nebo budoucí nároky 
zůstávají zachovány v plném rozsahu“; vyzývá generálního tajemníka a předsednictvo, 
aby plně respektovali statut poslanců a aby v rámci důchodového fondu stanovili jasný 
plán, jak by se Parlament měl zhostit své povinnosti a převzít závazky dobrovolného 
důchodového systému poslanců;

52. konstatuje, že pandemie tvrdě dopadla na poskytovatele služeb; vítá snahu Parlamentu 
pomoci omezit tento dopad na subdodavatele a jejich zaměstnance, jako např. 
solidárním poskytováním jídel; zdůrazňuje skutečnost, že externalizace úklidových 
a stravovacích služeb staví pracovníky, což jsou většinou ženy, do extrémně zranitelné 
situace; je vysoce znepokojen tím, že v rámci společnosti COMPASS Group zajišťující 
stravovací služby došlo k masivnímu propouštění zaměstnanců; vyzývá příslušné 

1 Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 28. září 2005 o přijetí statutu poslanců 
Evropského parlamentu (2005/684/ES, Euratom), Úř. věst. L 262, 7.10.2005, s. 1.



orgány Parlamentu, aby ve spolupráci se subdodavateli prozkoumaly v rámci sociálního 
dialogu veškerá možná alternativní řešení, která by ochránila pracovní místa, a aby 
zadávaly zakázky na další služby, které lze odůvodnit, pokud se jedná o použití 
rozpočtu Parlamentu; vyzývá Parlament, aby přijal veškerá nezbytná opatření pro 
zajištění toho, že budou v případě úklidového personálu, který tvoří zejména ženy, 
a zaměstnanců zajišťujících stravovací služby dodržovány ze strany externích 
dodavatelů nejvyšší normy pracovního práva, především pokud jde o psychický nátlak 
a pracovní podmínky; vyzývá předsednictvo, aby přehodnotilo parlamentní politiku 
externalizace;

53. vyzývá generálního tajemníka a předsednictvo, aby v zájmu zvýšení efektivity, 
environmentální udržitelnosti a omezení spotřeby papíru a byrokracie v rámci interní 
činnosti Parlamentu vštěpovali všem správním útvarům kulturu sestavování rozpočtu 
podle výkonnosti a přístup úsporného řízení; zdůrazňuje, že přístup úsporného řízení 
spočívá v soustavném zlepšování pracovních postupů díky jejich zjednodušování a díky 
zkušenostem administrativních pracovníků;

54. poukazuje na to, že je nutné přehodnotit personální politiku Parlamentu, aby mohl 
Parlament využívat odborné zkušenosti všech svých zaměstnanců; domnívá se, že je 
proto nezbytné změnit pravidla, aby se mohly všechny kategorie zaměstnanců, včetně 
akreditovaných parlamentních asistentů, účastnit interních konkurzů a aby byly 
vytvořeny systémy rozvoje lidských zdrojů, které by Parlamentu umožnily zachovat si 
odborné zkušenosti těchto kategorií pracovníků a využívat je ve svých službách;

55. vyzývá generálního tajemníka, aby posoudil rizika spojená se zaměstnáváním 
rostoucího počtu smluvních zaměstnanců a aby při tom zohlednil i nebezpečí, že se 
v Parlamentu vytvoří personální struktura dvojího typu; trvá na tom, aby stěžejní trvalé 
pozice a úkoly byly pokrývány stálými zaměstnanci;

56. vyzývá k větší flexibilitě a k omezení byrokracie, pokud jde o vedení kanceláří poslanců 
a jejich smlouvy, a bere přitom na vědomí opakovaný výskyt chyb na on-line 
platformách a obtížné distanční fungování v době pandemie onemocnění COVID-19; 
žádá sekretariát Parlamentu a finanční oddělení, aby zavedly zvláštní soubor 
flexibilních pravidel;

57. konstatuje, že Parlament přivítá v Bruselu každý půlrok přibližně 250 stážistů; domnívá 
se, že všem stážistům v Parlamentu by měla být nabídnuta stejná sleva na dopravu jako 
ostatním zaměstnancům; má za to, že toto opatření by pro rozpočet Parlamentu 
nepředstavovalo významnou zátěž a vedlo by k podstatnému snížení nákladů stážistů 
v Bruselu;

58. připomíná, že na financování kulturní a umělecké činnosti v prostorách Parlamentu 
i mimo ně je nutné věnovat dostatečné prostředky, a poukázat tak na podporu 
věnovanou kulturnímu a tvůrčímu odvětví;

59. připomíná politický závazek Parlamentu, pokud jde o jeho externí kontaktní kanceláře, 
a naléhavě žádá Evropskou službu pro vnější činnost, aby zajistila nezbytné podmínky, 
jako je v případě potřeby společná správa budov, a diplomatickou akreditaci 
zaměstnanců Parlamentu u orgánů hostitelských států;

60. vyzývá k tomu, aby Úřad pro evropské politické strany a evropské politické nadace včas 
podával transparentní výroční zprávy;



61. domnívá se, že pandemie onemocnění COVID-19 má negativní vliv na život 
v Parlamentu; zdůrazňuje, že po skončení této krize je nutné zajistit dynamickou 
a aktivní činnost tohoto orgánu; žádá proto předsednictvo, aby provedlo analýzu, která 
by zjistila, jakým způsobem by bylo možné Parlament znovu oživit, a přijalo 
doporučení, která by bylo možné realizovat na základě přepracování jednacího řádu, 
pokud by to bylo nutné;

°

°     °

62. přijímá odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2022;

63. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení a odhad příjmů a výdajů Radě 
a Komisi.


