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18.10.2018 A8-0313/49 

Pozměňovací návrh  49 

Indrek Tarand 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rok 2019 – všechny oddíly 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Návrh usnesení 

Bod 81 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

81. připomíná, že ve sdělení 

předsednictvu ze dne 8. března 2018 

generální tajemník připustil, že důchodový 

fond systému dobrovolného důchodového 

pojištění poslanců „vyčerpá svůj kapitál 

dlouho před úplným vyplacením všech 

nároků na důchod a dost možná již do roku 

2024“; vyzývá proto generálního 

tajemníka a předsednictvo, aby při plném 

respektování statutu poslanců sestavil 

spolu s důchodovým fondem jasný plán 

toho, jak Parlament převezme jeho 

závazky a odpovědnosti od dobrovolného 

systému důchodového pojištění, a to ihned 

po volbách v roce 2019; 

81. připomíná, že ve sdělení 

předsednictvu ze dne 8. března 2018 

generální tajemník Parlamentu připustil, 

že důchodový fond systému dobrovolného 

důchodového pojištění poslanců „vyčerpá 

svůj kapitál dlouho před úplným 

vyplacením všech nároků na důchod a dost 

možná již do roku 2024“; odsuzuje 

narůstající a stále větší pojistně-

matematický schodek daného fondu 
a naléhavě vyzývá předsednictvo 

a generálního tajemníka, aby při plném 

respektování statutu poslanců prozkoumali 

všechny možnosti minimalizace zátěže pro 

rozpočet Parlamentu, včetně mimo jiné 

uvalením poplatků na vyplácené důchody, 

zvýšením věku odchodu do důchodu pro 

účastníky fondu a ukončením indexace; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/50 

Pozměňovací návrh  50 

Indrek Tarand 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rok 2019 – všechny oddíly 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Návrh usnesení 

Bod 85 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

85. naléhavě vyzývá generálního 

tajemníka, aby koncipoval podrobné 

ujednání o rozsáhlejším sdílení 

podpůrných útvarů a služeb mezi 

Parlamentem, Výborem regionů a 

Evropským hospodářským a sociálním 

výborem; 

85. naléhavě vyzývá generálního 

tajemníka, aby koncipoval podrobné 

ujednání o plném sdílení podpůrných 

útvarů a služeb mezi Parlamentem, 

Výborem regionů a Evropským 

hospodářským a sociálním výborem; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/51 

Pozměňovací návrh  51 

Gerben-Jan Gerbrandy, Dennis de Jong, Pavel Telička, Bart Staes, Benedek Jávor, 

Kathleen Van Brempt, Sophia in 't Veld, Matthijs van Miltenburg, Marietje Schaake, 

Izaskun Bilbao Barandica, Anneli Jäätteenmäki, Ana Miranda, Maite Pagazaurtundúa 

Ruiz, Wim van de Camp, Fredrick Federley, Esther de Lange, Elsi Katainen, Mirja 

Vehkaperä, Lambert van Nistelrooij, Judith Sargentini, Bas Eickhout, Fabio Massimo 

Castaldo, Marco Valli, Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, 

Aleksander Gabelic, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Anja 

Hazekamp, Paloma López Bermejo, Malin Björk, Rina Ronja Kari, Takis 

Hadjigeorgiou, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Nils Torvalds, Annie 

Schreijer-Pierik, Jeroen Lenaers, Anne-Marie Mineur, Xabier Benito Ziluaga, Barbara 

Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní 

Riada, Dimitrios Papadimoulis 

 

Zpráva A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rok 2019 – všechny oddíly 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Návrh usnesení 

Bod 79 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 79a. připomíná, že v minulosti 

Parlament hlasoval pro stanovisko, že by 

poslanci měli uchovávat účtenky ke svým 

výdajům, měli by každoročně zveřejňovat 

přehled svých výdajů a při ukončení svého 

mandátu nebo na konci daného volebního 

období by měli nevyčerpanou částku 

vracet; připomíná rozhodnutí 

předsednictva o zřízení ad hoc pracovní 

skupiny pro stanovení a zveřejnění 

pravidel týkajících se používání příspěvku 

na všeobecné výdaje v návaznosti 

na předchozí doporučení k udělení 

absolutoria; vyjadřuje politování nad tím, 

že předsednictvo nevzalo v potaz návrh 

pracovní skupiny na zavedení kontrol 

oddělených účtů příspěvku na všeobecné 

výdaje externím auditorem, čímž se 

zabránilo smysluplné reformě tohoto 

příspěvku; vyzývá předsednictvo, aby 

okamžitě znovu zahájilo jednání 
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o příspěvku na všeobecné výdaje a před 

koncem tohoto mandátu dospělo k 

dohodě; domnívá se, že tato dohoda by 

měla zahrnovat společná pravidla pro 

větší transparentnost a finanční 

odpovědnost, například: i) 

připuštění nezávislého auditora, který má 

mít na starosti roční kontrolu účtů, 

a zveřejnění názoru auditora; ii) další 

správní kontroly v případě, že auditor 

nepotvrdí, že výdaj je v souladu s pravidly 

pro příspěvek na všeobecné výdaje; a iii) 

vracení nevyužité částky  

Or. en 

 

 


