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18.10.2018 A8-0313/49 

Ändringsförslag  49 

Indrek Tarand 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Europeiska unionens allmänna budget för 2019 – alla avsnitt 

2018/2046(BUD) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 81 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

81. Europaparlamentet påminner om att 

dess generalsekreterare i en not till 

presidiet av den 8 mars 2018 medgav att 

den pensionsfond som är kopplad till 

medlemmarnas frivilliga pensionssystem 

kommer att uttömma sitt kapital långt 

innan pensionsåtagandena upphör och 

eventuellt redan 2024. Parlamentet 

uppmanar därför generalsekreteraren och 

presidiet att snarast och med full respekt 

för ledamotsstadgan upprätta en tydlig 

plan för pensionsfonden som innebär att 

parlamentet tar på sig förpliktelserna och 

ansvaret för sina ledamöters frivilliga 

pensionssystem omedelbart efter valet 

2019. 

81. Europaparlamentet påminner om att 

parlamentets generalsekreterare i en not 

till presidiet av den 8 mars 2018 medgav 

att den pensionsfond som är kopplad till 

medlemmarnas frivilliga pensionssystem 

kommer att uttömma sitt kapital långt 

innan pensionsåtagandena upphör och 

eventuellt redan 2024. Parlamentet 

beklagar fondens ökande och allt mer 

omfattande försäkringstekniska 

underskott och uppmanar med eftertryck 

presidiet och generalsekreteraren att, med 

full respekt för ledamotsstadgan, 

undersöka alla möjligheter för att 

minimera bördan för parlamentets budget, 

bland annat avgifter på den pension som 

betalas ut, en höjning av pensionsåldern 
för fondens medlemmar, samt ett stopp för 

indexeringen. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/50 

Ändringsförslag  50 

Indrek Tarand 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Europeiska unionens allmänna budget för 2019 – alla avsnitt 

2018/2046(BUD) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 85 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

85. Europaparlamentet uppmanar 

bestämt generalsekreteraren att fastställa 

detaljerade ramar för hur parlamentet, 

Regionkommittén och Europeiska 

ekonomiska och sociala kommittén skulle 

kunna dela fler administrativa funktioner 

och tjänster. 

85. Europaparlamentet uppmanar 

bestämt generalsekreteraren att fastställa 

detaljerade ramar för hur parlamentet, 

Regionkommittén och Europeiska 

ekonomiska och sociala kommittén fullt ut 

skulle kunna dela de administrativa 

funktionerna och tjänsterna. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/51 

Ändringsförslag  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 

 

Betänkande A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Europeiska unionens allmänna budget för 2019 – alla avsnitt 

2018/2046(BUD) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 79a (ny) 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

 79a. Europaparlamentet påminner om 

att parlamentet tidigare har röstat för 

ståndpunkten att ledamöterna bör behålla 

kvittona för sina utgifter, att de årligen 

bör offentliggöra en översikt över sina 

utgifter och att de bör återbetala de 

outnyttjade medlen om deras mandat 

upphör eller när deras mandattid löpt ut. 

Parlamentet påminner om presidiets 

beslut om att inrätta en tillfällig 

arbetsgrupp för att fastställa och 

offentliggöra bestämmelserna för 

användningen av ersättningen för 

allmänna utgifter enligt tidigare 

rekommendationer i samband med 

beviljandet av ansvarsfrihet. Parlamentet 

beklagar presidiets beslut om att bortse 

från arbetsgruppens förslag att införa 

kontroller av de separata räkenskaperna 

för ersättningen för allmänna utgifter av 

en extern revisor, vilket därmed 

förhindrar en meningsfull reform av 
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ersättningen för allmänna utgifter. 

Parlamentet uppmanar presidiet att 

omedelbart återuppta diskussionerna om 

ersättningen för allmänna utgifter och att 

komma överens före utgången av denna 

valperiod. Parlamentet anser att en sådan 

överenskommelse bör innehålla 

gemensamma bestämmelser för ökad 

transparens och ekonomisk ansvarighet, 

t.ex. följande: i) godkännande av att en 

oberoende revisor får ansvar för den 

årliga kontrollen av räkenskaperna och 

offentliggörandet av ett yttrande från 

revisorn, ii) ytterligare administrativa 

kontroller om revisorn inte intygar att 

utgifterna överensstämmer med 

bestämmelserna för ersättningen för 

allmänna utgifter, och iii) återbetalning 

av oanvända medel när mandattiden löper 

ut. 

Or. en 

 


