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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

18.10.2018 A8-0313/49 

Tarkistus  49 

Indrek Tarand 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 – kaikki pääluokat 

2018/2046(BUD) 

 

Päätöslauselmaesitys 

81 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

81. muistuttaa, että pääsihteeri totesi 

puhemiehistölle osoittamassaan 

8. maaliskuuta 2018 päivätyssä muistiossa, 

että jäsenten vapaaehtoisen 

eläkejärjestelmän ”rahaston pääoma on 

käytetty loppuun jo huomattavasti ennen 

kuin eläkevelvoitteet päättyvät ja 

mahdollisesti jo vuoteen 2024 mennessä”; 

kehottaa näin ollen pääsihteeriä ja 

puhemiehistöä noudattamaan 

täysimääräisesti jäsenten asemaa koskevia 

sääntöjä ja laatimaan kiireellisesti 

eläkerahaston kanssa selkeän 

suunnitelman parlamentille, jotta se ottaa 

vastuulleen ja hoitaakseen jäsentensä 

vapaaehtoisen eläkejärjestelmän 

välittömästi vuoden 2019 vaalien jälkeen; 

81. muistuttaa, että parlamentin 

pääsihteeri totesi puhemiehistölle 

osoittamassaan 8. maaliskuuta 2018 

päivätyssä muistiossa, että jäsenten 

vapaaehtoisen eläkejärjestelmän ”rahaston 

pääoma on käytetty loppuun jo 

huomattavasti ennen kuin eläkevelvoitteet 

päättyvät ja mahdollisesti jo vuoteen 2024 

mennessä”; pitää valitettavana rahaston 

yhä huomattavammaksi kasvavaa 

vakuutusmatemaattista alijäämää ja 

kehottaa puhemiehistöä ja pääsihteeriä 

jäsenten asemaa koskevia sääntöjä 

täysimääräisesti noudattaen 

tarkastelemaan kaikkia vaihtoehtoja 

parlamentin talousarvioon kohdistuvan 

rasitteen minimoimiseksi, kuten 

maksettujen eläkkeiden verottaminen, 

rahaston jäsenten eläkeiän nostaminen ja 

indeksoinnin lopettaminen; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/50 

Tarkistus  50 

Indrek Tarand 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 – kaikki pääluokat 

2018/2046(BUD) 

 

Päätöslauselmaesitys 

85 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

85. kehottaa pääsihteeriä 

hahmottelemaan yksityiskohtaisia 

järjestelyjä parlamentin, alueiden komitean 

ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 

yhteisten tukitoimintojen ja -palvelujen 

yhteiskäytön lisäämiselle; 

85. kehottaa pääsihteeriä 

hahmottelemaan yksityiskohtaiset 

järjestelyt parlamentin, alueiden komitean 

ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 

yhteisten tukitoimintojen ja -palvelujen 

kattavalle yhteiskäytölle; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/51 

Tarkistus  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 

 

Mietintö A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 – kaikki pääluokat 

2018/2046(BUD) 

 

Päätöslauselmaesitys 

79 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 79 a. muistuttaa, että parlamentti on 

aiemmin kannattanut äänestyksessä 

kantaa, jonka mukaan jäsenten olisi 

säilytettävä tositteet menoistaan, 

julkaistava vuosittain selvitys menoistaan 

ja palautettava käyttämättä jääneet varat 

edustajantoimensa tai vaalikauden 

päättyessä; palauttaa mieliin, että 

aiempien vastuuvapaussuositusten 

mukaisesti puhemiehistö päätti perustaa 

tilapäisen työryhmän, jonka tehtävänä on 

määrittää ja julkistaa säännöt, joita 

sovelletaan yleisen kulukorvauksen 

käyttöön; pitää valitettavana 

puhemiehistön päätöstä olla 

noudattamatta työryhmän ehdotusta ottaa 

käyttöön ulkopuolisen tarkastajan 

suorittamat erillisten, yleisen 

kulukorvauksen tilittämiseen 

tarkoitettujen tilien tarkastukset ja katsoo, 

että päätöksellä estettiin yleisen 

kulukorvauksen merkityksellinen 
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uudistaminen; kehottaa puhemiehistöä 

käynnistämään viipymättä uudelleen 

yleistä kulukorvausta koskevat keskustelut 

ja pyrkimään pääsemään asiassa 

sopimukseen ennen vaalikauden loppua; 

katsoo, että kyseisen sopimuksen olisi 

sisällettävä avoimuuden ja taloudellisen 

vastuun lisäämiseen tähtäävät yhteiset 

säännöt, jotka koskevat muun muassa 

seuraavia: i) riippumattoman tarkastajan 

hyväksyminen suorittamaan tilien 

vuositarkastus ja tarkastajan lausunnon 

julkistaminen; ii) hallinnolliset 

lisätarkastukset tapauksissa, joissa 

tarkastaja ei ole todennut, että menot ovat 

yleistä kulukorvausta koskevien sääntöjen 

mukaiset; ja iii) käyttämättä jääneiden 

varojen palauttaminen edustajantoimen 

päättyessä; 

Or. en 

 


