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18.10.2018 A8-0313/49 

Pozmeňujúci návrh  49 

Indrek Tarand 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 – všetky oddiely 

2018/2046(BUD) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 81 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

81. pripomína, že v oznámení 

Predsedníctvu z 8. marca 2018 generálny 

tajomník pripustil, že dôchodkový fond, 

ktorý je spojený so systémom 

dobrovoľného dôchodkového poistenia 

poslancov, „vyčerpá svoje prostriedky 

oveľa skôr, ako vypršia jeho dôchodkové 

záväzky, možno už do roku 2024“; žiada 

preto generálneho tajomníka a 

Predsedníctvo, aby pri plnom rešpektovaní 

štatútu poslancov spolu s dôchodkovým 

fondom urýchlene zostavili jasný plán 

toho, ako Parlament prevezme svoje 

záväzky a zodpovednosti v prípade 

dobrovoľného systému dôchodkového 

poistenia svojich poslancov, a to hneď po 

voľbách v roku 2019; 

81. pripomína, že v oznámení 

Predsedníctvu z 8. marca 2018 generálny 

tajomník Parlamentu pripustil, že 

dôchodkový fond, ktorý je spojený so 

systémom dobrovoľného dôchodkového 

poistenia poslancov, „vyčerpá svoje 

prostriedky oveľa skôr, ako vypršia jeho 

dôchodkové záväzky, možno už do roku 

2024“; vyjadruje poľutovanie nad 

rastúcim a čoraz väčším poistno-

matematickým deficitom fondu a 

naliehavo žiada Predsedníctvo a 

generálneho tajomníka, aby pri plnom 

rešpektovaní štatútu poslancov preskúmali 

všetky možnosti na minimalizáciu 

zaťaženia rozpočtu Európskeho 

parlamentu vrátane, okrem iného, 

odvodov z vyplácaných dôchodkov, 

zvýšenia veku odchodu do dôchodku pre 

účastníkov fondu a ukončenia indexácie; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/50 

Pozmeňujúci návrh  50 

Indrek Tarand 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 – všetky oddiely 

2018/2046(BUD) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 85 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

85. naliehavo vyzýva generálneho 

tajomníka, aby vypracoval podrobné 

opatrenia na širšie spoločné využívanie 

funkcií a služieb back-office medzi 

Parlamentom, Výborom regiónov a 

Európskym hospodárskym a sociálnym 

výborom; 

85. naliehavo vyzýva generálneho 

tajomníka, aby vypracoval podrobné 

opatrenia na úplné spoločné využívanie 

funkcií a služieb back-office medzi 

Parlamentom, Výborom regiónov a 

Európskym hospodárskym a sociálnym 

výborom; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/51 

Pozmeňujúci 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 

 

Správa A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 – všetky oddiely 

2018/2046(BUD) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 79 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 79a. pripomína, že v minulosti 

Parlament hlasoval v prospech pozície, že 

poslanci by si mali odkladať potvrdenia o 

svojich výdavkoch, každý rok by mal 

zverejniť prehľad svojich výdavkov a 

nevyčerpanú sumu peňazí by mali vrátiť 

pri ukončení svojho mandátu alebo na 

konci každého funkčného obdobia; 

pripomína rozhodnutie Predsedníctva 

zriadiť pracovnú skupinu ad hoc na 

vymedzenie a zverejňovanie pravidiel 

týkajúcich sa využívania príspevku na 

všeobecné výdavky (GEA) na základe 

predchádzajúcich odporúčaní týkajúcich 

sa udelenia absolutória; vyjadruje 

poľutovanie nad rozhodnutím 

Predsedníctva nezohľadniť návrh 

pracovnej skupiny na zavedenie kontroly 

samostatných účtov pre GEA externým 

audítorom, čo bráni zmysluplnej reforme 

GEA; vyzýva Predsedníctvo, aby 

bezodkladne obnovilo diskusiu o GEA a 
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dosiahlo dohodu pred koncom tohto 

funkčného obdobia; domnieva sa, že 

takáto dohoda by mala zahŕňať spoločné 

pravidlá v záujme väčšej transparentnosti 

a finančnej zodpovednosti, napríklad: i) 

angažovanie nezávislého audítora 

zodpovedného za každoročnú kontrolu 

účtov a zverejnenie audítorského 

stanoviska; ii) ďalšie administratívne 

kontroly, ak by audítor nepotvrdil, že 

výdavky sú v súlade s pravidlami 

týkajúcimi sa GEA; a iii) vrátenie 

nepoužitých finančných prostriedkov na 

konci mandátu; 

Or. en 

 


