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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 

18.10.2018 A8-0313/49 

Τροπολογία  49 

Indrek Tarand 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2019 - όλα τα τμήματα 

2018/2046(BUD) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 81 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

81. υπενθυμίζει ότι, με σημείωμα προς 

το Προεδρείο, με ημερομηνία 8 Μαρτίου 

2018, ο Γενικός Γραμματέας του δέχτηκε 

ότι το ταμείο συνταξιοδότησης που 

συνδέεται με το καθεστώς προαιρετικής 

συντάξεως των βουλευτών θα εξαντλήσει 

το κεφάλαιό του πολύ πριν από τη λήξη 

των υποχρεώσεων χορήγησης συντάξεων 

και πιθανώς ήδη πριν από το 2024· ως εκ 

τούτου, καλεί τον Γενικό Γραμματέα και 

το Προεδρείο, τηρώντας στο ακέραιο το 

καθεστώς των βουλευτών, να θεσπίσουν 

επειγόντως με το ταμείο 

συνταξιοδότησης ένα σαφές σχέδιο, 

ούτως ώστε το Κοινοβούλιο να αναλάβει 

τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του για 

το καθεστώς προαιρετικής συντάξεως 

των βουλευτών του αμέσως μετά τις 

εκλογές του 2019· 

81. υπενθυμίζει ότι, με σημείωμα προς 

το Προεδρείο, με ημερομηνία 8 Μαρτίου 

2018, ο Γενικός Γραμματέας του 

Κοινοβουλίου δέχτηκε ότι το ταμείο 

συνταξιοδότησης που συνδέεται με το 

καθεστώς προαιρετικής συντάξεως των 

βουλευτών θα εξαντλήσει το κεφάλαιό του 

πολύ πριν από τη λήξη των υποχρεώσεων 

χορήγησης συντάξεων και πιθανώς ήδη 

πριν από το 2024· εκφράζει την 

αποδοκιμασία του για το συνεχώς 

αυξανόμενο και σοβαρότερο αναλογιστικό 

έλλειμμα του ταμείου και καλεί το 

Προεδρείο και τον Γενικό Γραμματέα, 

τηρώντας στο ακέραιο το καθεστώς των 

βουλευτών, να διερευνήσουν όλες τις 

δυνατότητες για την ελαχιστοποίηση της 

επιβάρυνσης του προϋπολογισμού του 

Κοινοβουλίου, συμπεριλαμβανομένων, 

μεταξύ άλλων, εισφορών για τη σύνταξη 

που καταβάλλεται, της αύξησης της 

ηλικίας συνταξιοδότησης για τα μέλη, και 

του τερματισμού της τιμαριθμικής 

αναπροσαρμογής· 

Or. en 



 

AM\1166519EL.docx  PE624.170v01-00 

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 

18.10.2018 A8-0313/50 

Τροπολογία  50 

Indrek Tarand 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2019 - όλα τα τμήματα 

2018/2046(BUD) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 85 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

85. παροτρύνει τον Γενικό Γραμματέα 

να καταρτίσει λεπτομερείς ρυθμίσεις για 

περισσότερη κοινοχρησία των λειτουργιών 

και υπηρεσιών υποστήριξης από το 

Κοινοβούλιο, την Επιτροπή των 

Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή 

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή· 

85. παροτρύνει τον Γενικό Γραμματέα 

να καταρτίσει λεπτομερείς ρυθμίσεις για 

την πλήρη κοινοχρησία των λειτουργιών 

και υπηρεσιών υποστήριξης από το 

Κοινοβούλιο, την Επιτροπή των 

Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή 

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή· 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/51 

Τροπολογία  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, Τάκης 

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

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

Spinelli, Νεοκλής Συλικιώτης, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní 

Riada, Δημήτριος Παπαδημούλης 

 

Έκθεση A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2019 - όλα τα τμήματα 

2018/2046(BUD) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 79 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 79 α. υπενθυμίζει ότι, κατά το 

παρελθόν, το Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ 

της θέσης ότι οι βουλευτές θα πρέπει να 

κρατούν τις αποδείξεις για τα έξοδά τους, 

να δημοσιεύουν ετησίως επισκόπηση των 

δαπανών τους, και να επιστρέφουν το μη 

δαπανηθέν χρηματικό ποσό κατά τον 

τερματισμό της εντολής τους ή τη λήξη 

της θητείας τους· υπενθυμίζει την 

απόφαση του Προεδρείου να συγκροτήσει 

ειδική ομάδα εργασίας για τον καθορισμό 

και τη δημοσίευση των κανόνων που 

αφορούν τη χρήση της αποζημίωσης 

γενικών εξόδων (ΑΓΕ) σε συνέχεια των 

προηγούμενων συστάσεων απαλλαγής· 

αποδοκιμάζει την απόφαση του 

Προεδρείου να μην λάβει υπόψη την 

πρόταση της ομάδας εργασίας για 

διενέργεια ελέγχων των χωριστών 

λογαριασμών της ΑΓΕ από εξωτερικό 

ελεγκτή, γεγονός που εμποδίζει την 

ουσιαστική μεταρρύθμιση της ΑΓΕ· 
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καλεί το Προεδρείο να επαναλάβει 

αμέσως τις συζητήσεις σχετικά με την 

ΑΓΕ και να καταλήξει σε συμφωνία πριν 

από τη λήξη της τρέχουσας θητείας· 

πιστεύει ότι η εν λόγω συμφωνία πρέπει 

να περιλαμβάνει κοινούς κανόνες για 

μεγαλύτερη διαφάνεια και δημοσιονομική 

ευθύνη, όπως: i) την αποδοχή 

ανεξάρτητου ελεγκτή υπεύθυνου για τον 

ετήσιο έλεγχο των λογαριασμών, και τη 

δημοσίευση γνώμης του ελεγκτή· ii) 

περαιτέρω διοικητικούς ελέγχους σε 

περίπτωση που ο ελεγκτής δεν 

πιστοποιήσει ότι τα έξοδα 

συμμορφώνονται προς τους κανόνες για 

την ΑΓΕ· και iii) την επιστροφή των μη 

δαπανηθέντων χρημάτων στο τέλος της 

εντολής· 

Or. en 

 


