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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 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2020. 
december 17-i (EU, Euratom) 2020/2093 tanácsi rendeletre2, valamint a Parlament, a 
Tanács és a Bizottság által ezzel összefüggésben elfogadott együttes nyilatkozatokra3, 
továbbá a kapcsolódó egyoldalú nyilatkozatokra4,

– tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Bizottság közötti, a 
költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról, valamint az új saját forrásokról és az új 
saját források bevezetésére irányuló ütemtervről szóló, 2020. december 16-i 
intézményközi megállapodásra5,

– 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 rendeletre6,

– tekintettel az Európai Parlament 2021. évi pénzügyi évre tervezett bevételeiről és 

1 HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
2 HL L 433. I, 2020.12.22., 11. o.
3 HL C 444. I, 2020.12.22.
4 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0357, II. melléklet.
5 HL L 433. I, 2020.12.22., 28. o.
6 HL L 287., 2013.10.29., 15. o.



kiadásairól szóló, 2020. május 14-i állásfoglalására1,

– tekintettel az Európai Unió 2021. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetési 
tervezetéről szóló tanácsi álláspontról szóló, 2020. november 12-i állásfoglalására2,

– tekintettel az Európai Unió 2021. évi pénzügyi évre vonatkozó általános 
költségvetésének második tervezetéről szóló tanácsi álláspontról szóló, 2020. december 
18-i állásfoglalására3,

– tekintettel a szexuális zaklatás és bántalmazás ellen az Unióban folytatott küzdelemről 
szóló, 2017. október 26-i állásfoglalására4 ,

– 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 állásfoglalására5,

– tekintettel a nemek közötti egyenlőség Európai Parlamenten belüli érvényesítéséről 
szóló, 2019. január 15-i állásfoglalására6,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, az Európai Gazdasági 
és Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, „Az egyenlőségközpontú 
Unió: a 2020–2025 közötti időszakra szóló nemi esélyegyenlőségi stratégia” című 
közleményére (COM(2020)0152),

– 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), 
különösen annak az „Energia- és erőforrás-hatékony építés és korszerűsítés” című 2.1.4. 
pontjára,

–  tekintettel az EMAS 2024-ig tartó időszakra vonatkozó középtávú stratégiájára, amelyet 
a környezetvédelmi vezetés brüsszeli irányítóbizottsága 2020. december 15-én fogadott 
el,

– tekintettel „Az Európai Parlament szénlábnyoma – Úton a karbonsemlegesség felé” 
című tanulmányra7,

– tekintettel az Európai Számvevőszék 14/2014. sz., „Az uniós intézmények és szervek 
hogyan számítják ki, csökkentik és ellentételezik üvegházhatásúgáz-kibocsátásaikat?” 
című különjelentésére8,

1 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0123.
2 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0302.
3 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0385.
4 HL C 346., 2018.9.27., 19. o.
5 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0331.
6 Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0010.
7 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652735/IPOL_STU(202
0)652735_EN.pdf

8 HL C 364., 2014.10.15., 3. o.
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– tekintettel a megújuló energiaforrásból előállított energia használatának előmozdításáról 
szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelvben 
(megújulóenergia-irányelv) foglalt addicionalitási követelményekre, és különösen ezen 
irányelv (90) preambulumbekezdésére és 27. cikkére, 

– tekintettel az uniós épületállomány energiahatékonysági potenciáljának 
maximalizálásáról szóló, 2020. szeptember 17-i állásfoglalására1,

– tekintettel az épületek energiahatékonyságáról szóló irányelvre2  és az 
energiahatékonysági irányelvre3 ,

– tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság nyilatkozatára az épületeik 
példamutató szerepéről az energiahatékonysági irányelv4  összefüggésében,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez, az Európai Tanácshoz, a 
Tanácshoz, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához 
intézett, a „Fenntartható és intelligens mobilitási stratégia – az európai közlekedés 
időtálló pályára állítása” című közleményére (COM(2020)0789), különösen annak a 
közösségi közlekedésről szóló 9. bekezdésére,

– tekintettel a Parlament 2022. évi pénzügyi évre vonatkozó előzetes költségvetési 
javaslattervezetének kidolgozása céljából a főtitkár által az Elnökséghez továbbított 
jelentésre,

– tekintettel az Elnökség által 2021. március 8-án az eljárási szabályzat 25. cikkének (7) 
bekezdése és 102. cikkének (1) bekezdése értelmében elkészített, előzetes költségvetési 
javaslattervezetre,

– tekintettel a Költségvetési Bizottság által az eljárási szabályzat 102. cikkének (2) 
bekezdése értelmében elkészített költségvetési javaslattervezetre,

– tekintettel eljárási szabályzata 102. cikkére,

– tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A9-0145/2021),

A. mivel a Parlament mint társjogalkotó, a költségvetési hatóság egyik ága, az európai 
demokráciára vonatkozó ellenőrző és támogatói szerepének folyamatos erősödése – 
többek között a Covid19-világjárványra adott európai válasz és az Európai Parlament, a 
Tanács és a Bizottság együttes, az EUMSZ 122. cikkén alapuló, az uniós költségvetésre 
potenciálisan érzékelhető következményekkel járó új javaslatok költségvetési 
ellenőrzéséről szóló nyilatkozata5 összefüggésében – rávilágított arra, hogy a 
Parlamentet továbbra is megfelelő jogalkotási szakértelemmel és pénzügyi forrásokkal 

1 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0227.
2  Az Európai Parlament és a Tanács 2010/31/EU irányelve (2010. május 19.) az épületek 

energiahatékonyságáról (HL L 153., 2010.6.18., 13. o.).
3  Az Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU irányelve (2012. október 25.) az 

energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, 
valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 
315., 2012.11.14., 1. o.).

4 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0306. 
5 HL C 444. I, 2020.12.22., 5. o.



kell ellátni a jogalkotási és ellenőrzési feladatai minőségének és az eredmények 
közlésének biztosításához; mivel a Parlament és képviselőinek az európai polgárok 
szemében való hitelessége attól függ, hogy a Parlament képes-e kiadásait 
körültekintően, hatékonyan és indokoltan, a fennálló gazdasági realitásokat tükrözve 
megtervezni és lebonyolítani;

B. mivel a Bizottság téli becslése szerint a GDP 2020-ban 6,9%-kal esett vissza, és 
előrejelzése szerint 2023 előtt nem fog visszaállni a 2019-es szintre; mivel a Parlament 
által elfogadott költségvetési javaslat 2020-ra 2,68%-os növekedést, 2021-re pedig 
2,54%-os növekedést jelentett; 

C. mivel a főtitkár által a Parlament előzetes költségvetési javaslattervezetére javasolt 
költségvetés 2022-re 3,31%-os növekedést jelent, amely jelentősen meghaladja az 
infláció mértékét;

D. mivel a Parlament személyzeti állománya az előző többéves pénzügyi keret időszakában 
összességében 6%-kal csökkent, ami főként az igazgatást érintette, ugyanakkor a 
Lisszaboni Szerződés elfogadása óta a Parlament társjogalkotóként egyre több 
jogalkotási aktával foglalkozik, és egyre több tevékenységet folytat a Next Generation 
EU helyreállítási eszközhöz kapcsolódóan; mivel komoly aggodalmát fejezi ki számos 
szakbizottsági titkárság és képviselőcsoport fenntarthatatlan munkaterhelése miatt;

E. mivel az európai zöld megállapodás anélkül törekszik ambiciózus éghajlat-politikai 
céljainak elérésére, hogy nemzetközi jóváírásokkal ellentételezné az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátását (ellentételezés);

F. mivel a Paul-Henri Spaak épület jövőjéről várhatóan 2021-ben születik döntés az 
Elnökség által kiírt pályázat eredménye alapján, ami a válsággal a háttérben jelentős 
kiadásnövekedést jelent; és mivel a Spaak épületnek a legszigorúbb környezetvédelmi 
és biztonsági előírásoknak kell megfelelnie;

G. mivel az önkéntes nyugdíjalapot 1990-ben hozták létre az Elnökség kiegészítő 
(önkéntes) nyugdíjrendszert szabályozó szabályzatával1; mivel az Elnökség 2018. 
december 10-i ülésén úgy döntött, hogy módosítja a nyugdíjalapra vonatkozó 
szabályokat és a nyugdíjkorhatárt 63 évről 65 évre emeli és 5%-os illetéket vezet be a 
jövőbeni nyugdíjasok nyugdíjkifizetéseire az ilyen kifizetések életképességének javítása 
érdekében; mivel a becslések szerint a szabályok e változásai 13,3 millió EUR-val 
csökkentették a biztosításmatematikai hiányt;

Általános keret

1. emlékeztet, hogy a Parlament költségvetésének legnagyobb részét jogszabályi vagy 
szerződéses kötelezettségek határozzák meg; megjegyzi, hogy a költségvetés 55%-át 
érinti a munkabérek indexálása a személyzeti szabályzattal és az európai parlamenti 
képviselők statútumával összhangban; emlékeztet, hogy a Bizottság által jelenleg 2021. 
és 2022. júliusra előre jelzett bérindexálás mértéke 2,9%, illetve 2,5%, ami 2022-ben 
31,9 millió EUR összegű növekedést jelent;

2. támogatja az egyeztetési eljárás során az Elnökség és a Költségvetési Bizottság között 

1 Az Elnökség által elfogadott szövegek, PE 113.116/BUR./rev. XXVI/ 01-04-2009.



2021. április 14-én létrejött megállapodást, amelynek értelmében a 2021. évi 
költségvetés növekedését 2,4%-ban állapították meg, amely a 2022. évi általános szintre 
vonatkozó, 2 112 904 198 EUR-t kitevő tervezetnek felel meg, annak érdekében, hogy 
az Elnökség által 2021. március 8-án jóváhagyott előzetes költségvetési 
javaslattervezetben megállapított kiadások szintjét 18,85 millió EUR-val csökkentsék, 
valamint hogy ennek megfelelően csökkentsék a következő költségvetési sorok 
tekintetében javasolt előirányzatokat:

1004 01 – Szokásos utazási költségek: ülések, bizottságok vagy küldöttségeik, 
képviselőcsoportok és egyéb; 1405 01 – Tolmácsolási költségek: külső tolmácsolás; 
2007 01 – Építkezések és épületek belső kialakítása; 2022 – Az épületek karbantartása, 
fenntartása, működtetése és takarítása; 2024 – Energiafogyasztás; 2120 01: Bútorok: 
berendezési tárgyak vásárlása, bérlése, karbantartása és javítása; 2140: Műszaki 
eszközök és berendezések; 3000 – A személyzet kiküldetései és a három munkahely 
közötti hivatalos útjai során felmerülő költségek; 3040 – Belső ülésekhez kapcsolódó 
egyéb költségek; 3042 – Ülések, kongresszusok, konferenciák és küldöttségek; 3210 09: 
Az Európai Parlament kutatószolgálataira, többek között a könyvtárra, az irattárra, a 
Tudomány és a Technológia Jövőjével Foglalkozó Testület (STOA) és az Európai 
Tudományos Médiaközpontra fordított kiadások: az Európai Tudományos 
Médiaközpont kiadásai; 3243 01: Az Európai Parlament látogatóközpontjai: 
Parlamentárium és „Europa Experience”; 3244 01: Látogatócsoportok szervezése és 
fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló 
meghívások: a látogatócsoportok fogadási költségei és támogatása; 4220 02: Parlamenti 
asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos költségek: az akkreditált asszisztensek 
fizetései és juttatásai – képviselői statútum; 4220 04: Parlamenti asszisztensek 
alkalmazásával kapcsolatos költségek: a három munkahely közötti kiküldetésekkel és 
hivatalos utakkal, valamint az akkreditált asszisztensek külső képzésével kapcsolatos 
költségek – képviselői statútum;

3. határozottan támogatja a képviselőcsoportoknál az álláshelyek számának 76-tal, a 
bizottsági titkárságoknál 66-tal való növelését a megnövekedett munkaterhelés arányos 
elosztása és az uniós politikák végrehajtása érdekében; ezzel párhuzamosan felhívja az 
Elnökséget, hogy használja ki a lehetséges szinergiákat az igazgatáson belüli 
hatékonyság növelése érdekében, és elemezze, hogy a digitalizáció és az új 
munkamódszerek hogyan segítik az igazgatóságok egyszerűsítését és az álláshelyek 
átcsoportosítását a bizottsági titkárságokhoz; felhívja az Elnökséget, hogy a képviselők 
és személyzetük növekvő munkaterhének fényében vizsgálja meg a képviselők 
parlamenti asszisztensi juttatásának megfelelőségét is;

4. hangsúlyozza, hogy a túltervezés elkerülése érdekében a Parlament 2022. évi 
költségvetésének reálisnak és pontosnak kell lennie; tudomásul veszi az 
ingatlanprojektekhez való hozzájárulás érdekében történő, év végi maradványösszeg-
átcsoportosítás ismétlődő gyakorlatát; megjegyzi, hogy a maradványösszegek ezen 
átcsoportosítása szisztematikusan ugyanazon alcímekre, címekre és gyakran pontosan 
ugyanazokra a költségvetési sorokra vonatkozik; úgy véli, hogy fennáll annak a 
kockázata, hogy ezt a gyakorlatot a költségvetés programozott túlméretezésének 
tekinthetik; kéri, hogy a maradványösszegek következő átcsoportosítása előtt kezdjenek 
vizsgálatot a kulcsfontosságú beruházások finanszírozásának átláthatóságáról;

A Parlament környezetbarátabbá tétele



5. hangsúlyozza, hogy a Parlamentnek élen kell járnia a digitálisabb, rugalmasabb és 
energiahatékonyabb munkamódszerek és ülésezési gyakorlatok elfogadásában, a 
Covid19-világjárvány tapasztalataiból merítve és kihasználva a már végrehajtott 
technológiai beruházásokat; ezzel összefüggésben felszólít annak átfogó és ambiciózus 
felülvizsgálatára, hogy a képviselők, a személyzet és a tisztviselők hogyan végzik 
parlamenti munkájukat; úgy véli, hogy ennek a felülvizsgálatnak elsősorban az 
intézmény hatékony és jó működésére kell összpontosítania, és értékelnie kell a távoli 
és hibrid helyzeteknek az ülések minőségére gyakorolt hatását is, elkerülve ugyanakkor 
a rendkívüli körülmények kezelésére szolgáló intézkedések túlzottan általánossá tételét;

6. üdvözli a Parlament környezetközpontú irányítási rendszerének (EMAS) 2024-re 
vonatkozó célkitűzéseit; emlékeztet arra, hogy az EMAS 2024-es középtávú stratégiája 
felülvizsgálati záradékot tartalmaz a környezetvédelmi törekvések megfigyelt 
teljesítmény alapján való növelésére vonatkozóan; felhívja a Parlamentet, hogy a 
Covid19-világjárvány fényében 2022-ben értékelje újra EMAS-célkitűzéseit, és 
értékelje újra és emelje a 2019-ben elfogadott célkitűzéseket a fő teljesítménymutatók 
tekintetében; megismétli arra irányuló felhívását, hogy a szén-dioxid-kibocsátás 
csökkentésére vonatkozó jelenlegi tervét belső szén-dioxid-ár alkalmazásával 
módosítsák a karbonsemlegesség 2030-ig történő elérése érdekében;

7. elismeri, hogy a Parlament szénlábnyomának közel kétharmada a személyszállításból 
származik; felszólít a távolról vagy hibrid módon hatékonyan lebonyolítható ülésekre 
való utazások számának észszerű csökkentésére, valamint az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású alternatívákra való átállás előmozdítására minden fennmaradó utazás 
esetében, feltéve, hogy ez nem hat ki a jogalkotási és a politikai munka minőségére;

8. felszólít az önkéntes távmunka több napra és több beosztásra való kiterjesztésére; kéri, 
hogy részesítsék előnyben a hibrid üléseket vagy a teljes mértékben távoli üléseket, 
amennyiben azok nem járnak politikai döntéshozatallal, például a meghallgatások és az 
eszmecserék, illetve a belső és az előkészítő ülések esetében, elismerve ugyanakkor, 
hogy a fizikai jelenlét hatékonyabb a politikai tárgyalások során, valamint a tolmácsolás 
esetén, és szükség esetén biztosítani kell a távtolmácsolást is; felhívja a főtitkárt, hogy a 
Covid19-cel kapcsolatos üzletmenet-folytonossági intézkedéseit követően hozzon létre 
új, rugalmas keretet a távtolmácsolás biztosítására a Covid19 utáni időszakban; 
megállapítja, hogy a digitális eszközökkel töltött túl sok idő negatív hatással lehet egyes 
személyek jóllétére; felszólít a kiküldetési szabályok 2022 végéig történő 
felülvizsgálatára a szükségleteken alapuló megfelelő jóváhagyás, az összes kiküldetés 
engedélyezésének konkrét indokolása, az alacsony szén-dioxid-kibocsátású közlekedési 
módokra vonatkozó követelmények biztosítására anélkül, hogy akadályoznák a 
képviselőket mandátumuk teljesítésében, valamint a legkárosabb közlekedési módokat 
kizárva, kivéve azokat a szélsőséges eseteket, amikor a nagy távolságokra vagy nehezen 
megközelíthető területekre irányuló alternatív közlekedési módok felborítanák a 
környezetvédelmi célkitűzés és a parlamenti munka hatékonysága közötti egyensúlyt; 
elvárja, hogy az engedélyezés feltétele legyen a hivatalos küldöttségi látogatásokra 
vonatkozó, a kiküldetést előkészítő és azt követő, teljes mértékben online eligazítás, 
valamint hogy 2022-től a küldöttségek engedélyezése kizárólag a küldöttségekben 
részvételi jogosultságokkal rendelkező személyekre korlátozódjon; felhívja az 
Elnökséget annak biztosítására, hogy a strasbourgi rendkívüli bizottsági ülések 
szigorúan kivételes körülményekre korlátozódjanak, és hogy azokat minden egyes 
esetben jóváhagyásuk előtt megfelelően indokolják;



9. ösztönzi a képviselőket, hogy használjanak alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
közlekedési alternatívákat; megismétli arra irányuló felhívását, hogy vizsgálják felül a 
képviselők statútumának alkalmazási szabályait annak érdekében, hogy az Unión belüli 
utazások vonatkozásában meg lehessen téríteni a rugalmas turistaosztályú 
repülőjegyeket, kivéve a legkülső régiókba tartó vagy onnan érkező, illetve egy vagy 
több megszakítással járó, vagy négy óránál hosszabb repülőutak esetében; tudomásul 
veszi, hogy sok képviselőnek a választókörzetéből a Parlament munkahelyeire való 
eljutása hosszú utazást igényel, amely csak repülőgéppel oldható meg;

10. felszólít a Parlament épületeiben található infrastruktúra javítására a kerékpárok, 
teherkerékpárok, valamint elektromos kerékpárok és elektromos robogók számára, 
különösképpen könnyen használható és biztonságos kerékpárparkoló és -javító 
állomások kiépítése révén; felszólítja a Parlamentet, hogy szorosan működjön együtt az 
illetékes helyi hatóságokkal és különösen a brüsszeli régióval arra irányuló erőfeszítései 
kapcsán, hogy a fenntartható városi mobilitás éllovasa legyen, és ehhez proaktív 
szerepet vállaljon a GoodMove terv végrehajtásában; kéri a szolgálati kerékpárok 
rendszerének kiterjesztését a Parlamenten belül; kéri, hogy vezessenek be konkrét 
intézkedéseket, amelyekkel ösztönözhető a Parlament alkalmazottainak aktív 
mobilitása, ideértve konkrét képzések felajánlását a biztonságos ingázás, a karbantartás 
és a javítás témakörében; szorgalmazza kísérleti teherkerékpár-rendszer bevezetését 
bizonyos logisztikai folyamatok vonatkozásában a Parlamenten belül és az uniós 
intézmények épületei között;

11. ösztönzi a Parlament személyzetét a tömegközlekedés használatára, és kéri, hogy 2022-
re kombinálják a személyzet számára támogatott tömegközlekedési igazolványokat, és 
szüntessék meg a második parkolómatricára való jogosultságot; elvárja, hogy Brüsszel 
és Strasbourg között hivatali gépkocsikat használjanak a képviselők, valamint a 
kiküldetési megbízással rendelkező alkalmazottak és az akkreditált parlamenti 
asszisztensek szállítására; kéri a kizárólag elektromos járművek számára fenntartott 
parkolóhelyek számának megfelelő növelését, valamint a parkolóhelyek számának 
áttekintését a három munkahelyen alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően;

12. elvárja, hogy a Parlament szervezeti egységei az összes látogatócsoportot tájékoztassák 
utazásuk környezeti hatásairól, és hogy 2022-ben hozzák létre az utazási költségek 
környezeti hatáson alapuló ösztönző visszatérítési rendszerét; kéri az Elnökséget, hogy 
kezdje meg a látogatócsoportokra vonatkozó szabályok felülvizsgálatát az Európai 
Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának címzett, „Fenntartható és intelligens mobilitási 
stratégia – az európai közlekedés időtálló pályára állítása” című bizottsági 
közleménnyel (COM(2020)0789) és különösen annak a közös utazásról szóló 9. 
pontjával összhangban, valamint hogy a látogatócsoportok utazási költségeit igazítsák a 
változó piaci árakhoz, és tegyék lehetővé a módosításokat az utazási költségek piaci 
áringadozásának elkerülése érdekében, amely közvetett földrajzi megkülönböztetést 
eredményez a látogatók számára;

13. felhívja az igazgatást, hogy kövesse nyomon a 2022-re előre jelzett folyamatos 
energiaköltség-növekedést, és tárja fel a költségmegtakarítások és a fogyasztási 
hatékonyság növelésének lehetőségeit; felszólít a fosszilis tüzelőanyagokkal működő 
fűtőberendezések korszerűsítésének leállítására és a fosszilis tüzelőanyagok fokozatos 
kivezetésére vonatkozó ütemterv 2022-ben konkrét mérföldkövekkel történő 
elfogadására a meg nem térülő eszközök elkerülése érdekében, valamint a hőszivattyú-



rendszerek és más releváns technológiák használatának eredményességére és 
hatékonyságára vonatkozó elemzés készítésére az EMAS célkitűzéseivel összhangban; 
felszólítja a Parlamentet, hogy növelje tovább a megújuló energia részarányát 
energiaszerkezetében, különösen az energiatermelésben, és elvárja, hogy 2023-ra 
Brüsszelben a legkorszerűbb, tetőre szerelhető napelemeket helyezzenek el, hogy ki 
lehessen használni ezek legnagyobb hatékonyságát; ezzel párhuzamosan felszólít arra, 
hogy a közbeszerzésekben a származási garanciákat fokozatosan helyi megújuló 
energiaforrásokkal váltsák fel;

14. elvárja, hogy a Parlament szervezeti egységei tovább csökkentsék a papírfogyasztást 
azáltal, hogy minden ülésen papírmentes, kollektív és online környezetre térnek át, 
valamint az e-aláírási módozatok további bevezetésével; felszólít az iratszállító ládák 
alternatíváinak elemzésére, összhangban a mielőbb kialakítandó papírmentes EP-re 
vonatkozó EMAS-céllal;

15. elvárja, hogy az energiahatékonyság elsődlegessége és a körforgásos gazdaság elvei 
minden beruházásra – beleértve a digitális beruházásokat – és irányítási döntésre 
vonatkozzanak; felszólít a Parlament hulladékgazdálkodási stratégiájának teljes körű 
megvalósítására, összhangban a hulladékhierarchia elveivel, különös tekintettel az 
építési hulladék kezelésének fenntartható és körforgásos megközelítésére; felszólít az 
egyszer használatos műanyagoktól mentes Parlamentet célzó intézkedések teljes körű 
végrehajtására;

16. emlékeztet, hogy a Parlament nagy többsége támogatja, hogy az intézmény egyetlen 
székhelyen működjön, biztosítva ezzel az adófizetők pénzének hatékony elköltését, és 
eleget téve a Parlament szénlábnyomcsökkentéssel kapcsolatos intézményi 
felelősségének; emlékeztet arra, hogy megoldásokat kell találni a parlamenti és 
intézményi munka, a pénzügyi költségek és a szénlábnyom optimalizálása érdekében; 
úgy véli, hogy a távmunkában és az online üléseken szerzett tapasztalatok és 
befektetések alapul szolgálhatnak az alkalmazottak kiküldetési szükségleteinek 
változásához; emlékeztet, hogy az Európai Unióról szóló szerződés szerint az Európai 
Parlament székhelye Strasbourgban található; megjegyzi, hogy a tartós változásokhoz a 
Szerződés módosítására lenne szükség, amelyhez egyhangúság szükséges;

17. emlékeztet, hogy a pályázati feltételeknek túl kell mutatniuk a legjobb ár elvén, és 
magukban kell foglalniuk a környezeti, társadalmi és nemi szempontokat is részletező 
mutatókat; üdvözli a zöld közbeszerzéssel foglalkozó ügyfélszolgálat megbízatásának 
kiterjesztését a társadalmi és nemi szempontokra is, és felszólít arra, hogy a 15 000 
EUR-t meghaladó közbeszerzések esetében kötelező legyen konzultálni a zöld 
közbeszerzéssel foglalkozó ügyfélszolgálattal; elvárja, hogy az Elnökség 2022-ig 
fogadjon el egy fenntarthatósági jelentéstételi rendszert, például a Global Reporting 
Initiative kezdeményezést és annak Embedding Gender in Sustainability Reporting [A 
nemek kérdésének beépítése a fenntarthatósági jelentéstételbe] című kiterjesztését;

Átláthatóság és elszámoltathatóság

18. sajnálja, hogy az Elnökség elutasítja a plenáris ülésnek az általános költségtérítés 
reformjára irányuló, számos alkalommal kifejezett akaratát, ezáltal aktívan 
megakadályozva, hogy az uniós adófizetők pénzének elköltése átláthatóbb és 
elszámoltathatóbb legyen; kéri az Elnökséget, hogy 2021 végéig módosítsa az általános 
költségtérítésre vonatkozó szabályokat;



19. sajnálja, hogy az Elnökség elutasítja a plenáris ülés akaratának végrehajtását a 
Parlament alapvető reformjára vonatkozó lépéseket illetően, amelyeket eredetileg „A 
szexuális zaklatás és a bántalmazás elleni küzdelem az Unióban” című, 2017. október 
26-i, fent említett állásfoglalásban említettek, és amelyek közt szerepel többek között a 
kötelező zaklatásellenes képzések bevezetése az alkalmazottak és a képviselők számára; 
kéri az Elnökséget, hogy haladéktalanul és teljes egészében hajtsa végre a plenáris ülés 
határozatait;

20. sajnálja, hogy az Elnökség elutasítja a plenáris ülés azon több alkalommal kifejezett 
akaratának végrehajtását, hogy a visszaélést bejelentő személyek védelméről szóló (EU) 
2019/1937 irányelv1 értelmében magas szintű védelmet kell biztosítani az uniós jog 
megsértését bejelentő akkreditált parlamenti asszisztensek számára, a zaklatás 
áldozatává vált akkreditált parlamenti asszisztenseknek nyújtott védelem szintjéhez 
hasonlót; felkéri az Elnökséget, hogy határozzon meg világos és jogilag egyértelmű 
normákat arra vonatkozóan, hogy a visszaélést bejelentő személyek – többek között az 
akkreditált parlamenti asszisztensek – számára milyen esetekben biztosítható védelem, 
és ezeket tegye közzé;

21. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az Elnökség nem hajlandó végrehajtani a plenáris ülés 
számos alkalommal kifejezett akaratát arra vonatkozóan, hogy lépéseket tegyen a 
tisztviselőknek, egyéb alkalmazottaknak és akkreditált parlamenti asszisztenseknek a 
Parlament három munkahelye közötti szolgálati utazásokért fizetett juttatások teljes 
összehangolása érdekében; felhívja az Elnökséget, hogy további késedelem nélkül 
foglalkozzon ezzel a kérdéssel, és tegye meg a szükséges intézkedéseket az 
egyenlőtlenség orvoslására a strasbourgi plenáris ülések újraindulásától kezdve;

22. újfent felhívja az Elnökök Értekezletét, hogy vizsgálja felül az Európai Unión kívüli 
küldöttségek és missziók munkáját szabályozó végrehajtási rendelkezéseket; 
hangsúlyozza, hogy a felülvizsgálatnak – bizonyos feltételek mellett – fontolóra kell 
vennie az akkreditált parlamenti asszisztensek azon lehetőségét, hogy a képviselőket 
hivatalos parlamenti küldöttségeken és kiküldetéseken kísérjék;

23. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az Elnökség késlekedett a plenáris ülés számos 
alkalommal kifejezett azon akaratának megvalósításában, hogy olyan technikai 
megoldást dolgozzon ki, amely lehetővé teszi a képviselők számára, hogy 
gyakorolhassák szavazati jogukat, miközben anyasági vagy apasági szabadságukat 
töltik, illetve tartós betegség vagy vis maior idején, valamint hogy tisztázza a jogi, 
pénzügyi és technikai korlátokat, amelyek egy ilyen megoldással járnának; úgy véli, 
hogy az e tekintetben tett bármely lépés segítette volna a Parlament online 
munkavégzési és szavazási rendszerének felállítását a világjárvány kitörése idején; 
elvárja, hogy mivel a technikai feltételek már adottak, az Elnökség vegye át a 
fennmaradó jogi és pénzügyi korlátok feloldásával kapcsolatos munkát;

24. emlékeztet arra, hogy az átláthatósági nyilvántartás legutóbbi éves jelentései szerint a 
nyilvántartásban szereplő bejegyzések mintegy fele helytelen; attól tart, hogy a 
nyilvántartás nem tudja teljesíteni feladatát, hogy nagyobb átláthatóságot biztosítson az 
érdekképviseletek tevékenységéről, ha a bejegyzések fele hiányos vagy helytelen 
információt szolgáltat; felhívja a Parlamentet, hogy tegyen lépéseket a nyilvántartás 

1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1937 irányelve (2019. október 23.) az 
uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről (HL L 305., 2019.11.26., 17. o.).



pontosságának növelésére;

25. megismétli kérését arra vonatkozóan, hogy a Parlament készítsen éves részletes jelentést 
azokról az érdekképviseletekről és más szervezetekről, amelyek számára hozzáférést 
biztosítottak a Parlament helyiségeihez, és ezt az adatvédelmi rendelet tiszteletben 
tartásával tegye közzé;

26. elvárja, hogy a jövőben az Elnökség proaktívan tájékoztassa a képviselőket a plenáris 
ülés releváns határozatainak végrehajtásáról;

Nemi szempontok 

27. felszólít arra, hogy a nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő költségvetés-
tervezés elemzése támassza alá a jövőbeli előzetes költségvetési javaslattervezeteket, 
összhangban a nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő költségvetés-tervezés 
iránti uniós kötelezettségvállalással; speciális, nemi szempontú elszámolási rendszert 
szorgalmaz, amely nemek szerinti bontásban tartalmazza a képviselőkre, a személyzetre 
és a szakértőkre fordított kiadásokat;

28. felszólít arra, hogy a nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő közbeszerzésre 
vonatkozóan fogadjanak el értékelési és ellenőrzési kritériumokat, amelyek a Parlament 
valamennyi pályázati kiírásában szereplő esélyegyenlőség előmozdításán alapulnak;

Digitális infrastruktúra

29. támogatja a digitális infrastruktúrába, többek között a kiberbiztonságba való beruházást; 
hangsúlyozza, hogy az IKT-nak biztonságos szoftvermegoldásokat, például nyílt 
forráskódú szoftvereket kell alkalmaznia, biztosítva a szoftver és az adatkezelés 
Parlament általi teljes körű ellenőrzését, valamint szabadságot kell biztosítani az 
alkalmazások kifejlesztésében és a technológiai beszerzésekben, elkerülve a nagy 
technológiai platformoktól való függést vagy a technológiai bezáródást, különös 
tekintettel a felhőszolgáltatókra;

30. hangsúlyozza, hogy a Parlamentnek be kell építenie a környezetvédelmi kérdést a 
digitális menetrendbe; hangsúlyozza, hogy a digitális innovációnak pozitívan kell 
hozzájárulnia a zöld átálláshoz; felszólít a digitális technológia környezeti lábnyomának 
csökkentésére (zöld IT), különösen a belső politikák kiigazítása révén; felhívja a 
Parlamentet, hogy integrálja a digitális szolgáltatások környezetbarát tervezését az IKT 
irányításába, és olyan lehetőségeket válasszon, amelyek tiszteletben tartják a 
körforgásos gazdaságot és előmozdítják az erőforrás-hatékonyságot;

31. emlékeztet, hogy a harmadik féltől függő megoldások alkalmazása az érzékeny adatok 
megosztására az információbiztonságot és a magánélet védelmét érintő kockázatokkal 
jár,  valamint a nyílt forráskódú szoftvereknek a digitális autonómiára gyakorolt pozitív 
hatására és annak biztonsági előnyeire; hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a 
felhasználók számára lehetővé kell tenni, hogy nyílt forráskódú szoftvereket 
használjanak a Parlament eszközein, valamint hogy a virtuális ülésekhez és az azonnali 
üzenetküldéshez decentralizált, nyílt forráskódú megoldásokra van szükség; 
hangsúlyozza, hogy a felhasználókat megfelelő képzésben kell részesíteni, különös 
tekintettel a kiberbiztonságra; hangsúlyozza az automatikus átírási és fordítási 
szoftverek szükségességét, amelyek támogatják az információk egyenlő terjesztését az 



összes hivatalos nyelven;

32. határozottan támogatja, hogy a szoftverek és a digitális infrastruktúra – ideértve a 
felhőalapú megoldásokat is – Parlament általi beszerzése érdekében hozott intézkedések 
kerüljék el az eladótól való függés hatásait a hordozhatóságra és a teljes körű 
interoperabilitásra vonatkozó követelmények révén, továbbá hogy használjanak nyílt 
forráskódú szoftvereket és különítsék el a közbeszerzés egy részét a kkv-k és az induló 
vállalkozások számára;

33. hangsúlyozza, hogy a közszféra által generált szoftveradatoknak és eszközöknek 
és/vagy az államilag finanszírozott szoftveradatoknak és -eszközöknek 
újrafelhasználhatóknak, nyíltan hozzáférhetőknek kell lenniük és meg kell felelniük az 
alapvető jogoknak, továbbá amennyiben kritikus felhasználásra szánják őket, biztonsági 
tanúsítvánnyal vagy biztonsági ellenőrzéssel kell rendelkezniük; úgy véli emellett, hogy 
a Parlament által használt mesterséges intelligenciát nyílt forráskódúként kell 
közzétenni a közbeszerzési eljárás keretében, hozzáférhető szoftverdokumentációval és 
algoritmusokkal, lehetővé téve annak ellenőrzését, hogy az MI-rendszer miként jutott 
bizonyos következtetésekre; hangsúlyozza, hogy az előzetes megfelelőségértékelések 
részeként alapjogi ellenőrzést is végezni kell;

34. megjegyzi, hogy online szavazási rendszereket vezettek be a Parlament munkája 
folytonosságának biztosítása érdekében a világjárvány idején; kéri a bevezetett 
szavazási rendszerek egységesítését;

35. gyorsabb és biztonságosabb vezeték nélküli hálózatért emel szót mindhárom 
munkahelyen;

A polgárok bevonása

36. hangsúlyozza, hogy a Parlament az egyetlen olyan uniós intézmény, amelyre általános 
választójog vonatkozik; fontosnak tartja, hogy a polgárok jobban megértsék a Parlament 
tevékenységeit, valamint a politikai tudatosság növelését és az uniós értékek 
előmozdítását; felszólít a polgárokkal való közvetlen kapcsolatfelvételhez szükséges 
digitális eszközök bővítésére;

37. támogatja az Europa Experience központok létrehozását 2024-ig valamennyi 
tagállamban; tudomásul veszi annak megerősítését, hogy a Covid19-világjárvány okozta 
késedelmek nem veszélyeztetik a kritikus mérföldköveket; támogatja az adminisztrációt 
a szinergiák maximalizálására irányuló politikájában; elvárja, hogy a 2022. évi 
költségvetés elfogadása előtt ismertessék a Költségvetési Bizottsággal az Europa 
Experience központok hosszú távú költségvetési hatását a működési költségek 
tekintetében; emlékeztet, hogy az Europa Experience központoknak biztosítaniuk kell, 
hogy a polgárok jobban megértsék az európai intézmények működését;

38. úgy véli, hogy az Európai Parlament kapcsolattartó irodáinak bővíteniük kell 
hálózatukat, és szorosabban együtt kell működniük a polgárokkal; felkéri a Parlamentet, 
hogy kapcsolattartó irodái révén dolgozzon ki tervezetet az európai ifjúsági 
rendezvényhez hasonló, a képviselők és a fiatalok közötti helyi szintű találkozókra és 
eseményekre;

39. elismeri a látogatócsoportok fontosságát; megjegyzi, hogy a Covid19-világjárvány alatt 



egyetlen látogatócsoport sem tudta felkeresni a Parlament épületeit; emlékeztet, hogy az 
Elnökség 2020. október 5-i határozatával összhangban a 2020. évi fel nem használt 
kvóta 40%-át átcsoportosították 2022-re; üdvözli, hogy a Parlament jelentős 
erőfeszítéseket fektet a látogatóknak nyújtott szolgáltatásokba, különösen a fiatalok 
számára, akik továbbra is kulcsfontosságú célcsoportot alkotnak; felhív arra, hogy a 
ciklus hátralevő részében korlátozzák a látogatóknak járó juttatások növelését az 
operatív szempontból szükséges mértékre;

40. tudatában van annak, hogy körülbelül 50 millió ember tartozik az Unió különböző 
nyelvi kisebbségeihez, régióihoz és közösségeihez; emlékeztet, hogy a Parlament 
ösztönzi a polgárok – köztük a nemzeti, regionális és nyelvi kisebbségek – bevonását és 
részvételét az Unióban; emlékeztet, hogy a Parlament határozottan támogatja a 
többnyelvűséget és a nemzeti, regionális és nyelvi kisebbségek jogait; úgy véli, hogy a 
Parlament aktívan hozzájárulhat a félretájékoztatás elleni küzdelemhez, adott esetben 
tájékoztatást nyújtva a nyelvi kisebbségek, régiók és közösségek nyelvein is; kéri az 
Elnökséget, hogy elemezze a kommunikációs anyagoknak a nyelvi kisebbségek, régiók 
és közösségek nyelvein való elkészítésének megvalósíthatóságát és becsült pénzügyi 
költségeit a különböző tagállamokban, például az Europa Experience központok és az 
Európa jövőjéről szóló konferencia esetében; 

41. felhívja az Elnökséget, hogy vezesse be az 54. cikk (saját kezdeményezésű jelentések) 
alapján elfogadott legfontosabb külpolitikai állásfoglalásoknak az ENSZ nem uniós 
hivatalos nyelveire (nevezetesen arab, kínai és orosz), valamint a 132. cikk (a 
Bizottság/alelnök nyilatkozatait kísérő állásfoglalás) és a 144. cikk (sürgősségi 
állásfoglalás) alapján elfogadott országspecifikus állásfoglalásoknak az érintett ország 
hivatalos nyelvére történő lefordítását azzal a céllal, hogy növeljék az Európai 
Parlament külpolitikájának hatását és hatókörét, továbbá felhívja a költségvetési 
hatóságot, hogy biztosítson elegendő előirányzatot e célra;

42. felhívja a főtitkárt, hogy a plenáris ülésen elfogadott kéréseknek megfelelően elemezze 
a nemzetközi jelnyelvi tolmácsolás bevezetésének megvalósíthatóságát az összes 
plenáris vitában, és hajtsa végre ezt a határozatot a minden polgár számára biztosítandó 
egyenlő hozzáférés elvének tiszteletben tartása mellett;

43. kiemelt fontosságúnak tartja, hogy a közelgő, Európa jövőjéről szóló konferencia 
megrendezésében és irányításában részt vevő minden uniós intézményt, ideértve a 
Parlamentet is, megfelelő igazgatási költségvetéssel kell ellátni, hogy az már a 
bevételek és kiadások becsléseinek közlésétől kezdve sikeres lehessen;

44. felszólít azon lehetőség bevezetésére, hogy a tagállamok és a partnerországok 
állampolgárai és lakói virtuális vezetett látogatásokon vegyenek részt a Parlamentben 
annak érdekében, hogy a szélesebb nyilvánosság jobban megértse az intézmény 
munkáját és értékeit;

45. külön látogatói szolgálat létrehozását szorgalmazza az idősek számára, amely a 
tevékeny időskort előmozdító uniós programokat és szakpolitikákat mutatná be 
kiemelten;

Ingatlanprojektek

46. átláthatóbb és részletesebb tervezést és döntéshozatalt vár el, ideértve a korai 



tájékoztatást is, figyelembe véve a költségvetési rendelet parlamenti ingatlanpolitikára 
vonatkozó 266. cikkét; kéri, hogy folytassanak vitát a Parlament működéséről, és 
vizsgálják felül a Parlament területigényeit a világjárvány hatásai és a távmunka várható 
növekedése fényében, és adott esetben igazítsák ki hosszú távú ingatlanstratégiáját; 
hangsúlyozza, hogy a gondos tervezés jelentős megtakarításokat tehet lehetővé;

47. kéri az Elnökséget, hogy ismertesse a Paul-Henri Spaak épületre vonatkozó határozatát, 
amely tartalmazza a költségek részletes bontását és az igazoló dokumentumokat; 
tudomásul veszi, hogy a felújítási munkálatok során a Spaak épület nem használható, és 
felszólít a már rendelkezésre álló területek Parlament igényeinek megfelelő 
optimalizálására; ebben az összefüggésben emlékeztet, hogy a Parlament vállalta, hogy 
elvégzi épületeinek szükséges átalakítását és felújítását annak érdekében, hogy az uniós 
normákkal összhangban minden felhasználó számára hozzáférhető környezetet 
teremtsen; javasolja, hogy a Parlament épületeinek tervezésekor és átalakításakor 
kellően vegyék figyelembe a sokszínűség és a befogadás kritériumait;

48. üdvözli az Elnökség azon döntését, hogy elfogadja az épületútlevelek koncepcióját a 
Parlament ingatlanportfóliójának életciklus-kezelésére; elvárja, hogy az új eszköz 
használata hozzájáruljon ahhoz, hogy a lehető leghamarabb, de legkésőbb 2050-re 
rátérjünk a klímasemleges vagy passzív épületek irányába vezető útra; és elvárja azt is, 
hogy az útlevelek tartalmazzák a beltéri levegő minőségének és az egészséges épületek 
javításának kérdését is;

49. megjegyzi, hogy a főtitkár által 2022-re javasolt költségvetés 4358 millió eurót irányoz 
elő a WEISS épület bejáratánál történő építkezésre, továbbá, hogy erre az építkezésre 
8 millió eurót már előirányoztak a 2021-es költségvetésben; naprakész tájékoztatást kér 
e projekt teljes költségéről;

Egyéb kérdések

50. megismétli az Elnökséghez intézett kérését arra vonatkozóan, hogy biztosítson teljes 
rugalmasságot a képviselők jelenlétével kapcsolatosan a zöld hetek alatt munkájuk 
szervezésének megkönnyítése érdekében;

51. emlékeztet az európai parlamenti képviselők statútuma1 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”; felszólítja a 
főtitkárt és az Elnökséget, hogy teljes mértékben tartsák tiszteletben a képviselők 
statútumát, és a nyugdíjalap vonatkozásában dolgozzanak ki egyértelmű tervet a 
Parlament számára arra vonatkozóan, hogy vállalja és vegye át a képviselők önkéntes 
nyugdíjalapjára vonatkozó kötelezettségeket;

52. megjegyzi, hogy a szolgáltatókat erősen sújtotta a Covid19-világjárvány; üdvözli a 
Parlament erőfeszítéseit, például a szolidaritási étkeztetést, amely segít csökkenteni az 
alvállalkozókra és alkalmazottaikra gyakorolt hatásokat; hangsúlyozza, hogy a takarítási 

1 Az Európai Parlament határozata (2005. szeptember 28.) az európai parlamenti 
képviselők statútumának elfogadásáról (2005/684/EK, Euratom), (HL L 262., 
2005.10.7., 1. o.).



és étkeztetési szolgáltatások alvállalkozásba adása rendkívül kiszolgáltatott helyzetbe 
hozza az embereket, főként a nőket; aggodalommal tölti el a COMPASS Group 
étkeztetési szolgáltató alkalmazásában álló munkavállalók nagyarányú elbocsátása; 
felkéri az illetékes parlamenti hatóságokat, hogy az alvállalkozókkal együttműködve 
vizsgáljanak meg minden lehetséges alternatív megoldást a munkahelyek szociális 
párbeszéd keretében történő megóvására, és szerezzenek be további, a Parlament 
költségvetése tekintetében indokolható szolgáltatásokat; felhívja a Parlamentet, hogy 
tegyen meg minden szükséges óvintézkedést annak biztosítására, hogy a külső 
vállalkozók betartsák a takarító személyzetre, főleg a nőkre, és az étkeztetést végző 
alkalmazottakra vonatkozó legmagasabb szintű munkajogi normákat, különös tekintettel 
a pszichológiai nyomásra és a munkakörülményekre; felkéri az Elnökséget, hogy 
vizsgálja felül a Parlament kiszervezési politikáját;

53. felhívja a főtitkárt és az Elnökséget, hogy alakítsák ki a teljesítményalapú költségvetés-
tervezés kultúráját, valamint a „karcsú vezetőség” megközelítést a Parlament 
igazgatásában 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;

54. kiemeli a Parlament humánpolitikájának felülvizsgálatának szükségességét annak 
lehetővé tételére, hogy az intézmény hasznosítani tudja a Parlament alkalmazottainak 
tapasztalatait; úgy véli, hogy ezért meg kell változtatni a szabályokat annak érdekében, 
hogy az alkalmazottak összes csoportja, beleértve az akkreditált parlamenti 
asszisztenseket is, részt vehessen a belső versenyvizsgákon, és hogy olyan HR-
fejlesztési rendszereket hozzanak létre, amelyek lehetővé teszik a Parlament számára, 
hogy e csoportok szakértelmét az intézmény szolgálatában tartsa;

55. felkéri a főtitkárt, hogy értékelje a növekvő számú szerződéses alkalmazott 
foglalkoztatásával kapcsolatos kockázatokat, ideértve annak veszélyét is, hogy a 
Parlamenten belül kétlépcsős személyzeti struktúrát hoznak létre; ragaszkodik ahhoz, 
hogy a főbb állandó pozíciókat és feladatokat állandó személyzet töltse be, illetve lássa 
el;

56. nagyobb rugalmasságra és a bürokrácia csökkentésére szólít fel az európai parlamenti 
képviselők irodavezetésében és szerződéseiben, figyelembe véve az online platformok 
ismétlődő hibáit és a távoli munkavégzés nehézségeit a Covid19-világjárvány idején; 
kéri a Parlament titkárságát és a pénzügyi szolgálatokat, hogy hozzanak speciális, 
rugalmas szabályokat;

57. megjegyzi, hogy a Parlament szemeszterenként hozzávetőlegesen 250 gyakornokot 
fogad Brüsszelben; úgy véli, hogy a Parlament valamennyi gyakornokának ugyanolyan 
kedvezményt kell biztosítani a közlekedéshez, mint a többi alkalmazottnak; úgy véli, 
hogy ezek az intézkedések nem rónának jelentős terhet a Parlament költségvetésére, és 
jelentősen csökkentenék a brüsszeli gyakornokok kiadásait;

58. emlékeztet arra, hogy megfelelő forrásokat kell elkülöníteni a kulturális és művészeti 
programok finanszírozásához a Parlament területén belül és kívül is, a kulturális és 
kreatív ágazat támogatásának hangsúlyozása érdekében;



59. emlékeztet a Parlamentnek a külső kapcsolattartó irodáival kapcsolatos politikai 
kötelezettségére, és sürgeti az Európai Külügyi Szolgálatot, hogy biztosítsa a szükséges 
feltételeket, például az épületek közös irányítását, ahol arra szükség van, és a Parlament 
személyzete diplomáciai státusának akkreditációját a fogadó államok hatóságai felé;

60. felszólítja az Európai Politikai Pártok és Európai Politikai Alapítványok Hatóságát, 
hogy éves jelentéseit időben és átlátható módon készítse el;

61. úgy véli, hogy a Covid19-világjárvány negatív hatással van a Parlament elevenségére; 
hangsúlyozza a dinamikus és élénk Parlament biztosításának fontosságát a Covid19-
világjárvány elmúltával; kéri ezért az Elnökséget, hogy végezzen elemzést a Parlament 
élénkebbé tételét lehetővé tevő új gyakorlatok megismerésére, majd tegyen ajánlásokat, 
amelyeket szükség esetén az eljárási szabályzat felülvizsgálata révén is végre lehet 
hajtani;

o

o o

62. elfogadja a 2022. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetési javaslatot;

63. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és a költségvetési javaslatot a 
Tanácsnak és a Bizottságnak.


