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B8-0394/2017
Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αναθεώρηση των
διατάξεων όσον αφορά τη σύνταξη γήρατος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
–

έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.

λαμβάνοντας υπόψη ότι τελευταία διαπιστώνεται μία ολοένα και μεγαλύτερη
αποστασιοποίηση των πολιτών έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των θεσμικών
οργάνων της·

Β.

λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα λιτότητας που έχουν επιβληθεί την τελευταία
δεκαετία σε πολλά κράτη μέλη έχουν οδηγήσει σε σημαντικές περικοπές των δημοσίων
δαπανών για τις κοινωνικές πολιτικές, ιδίως για τις συντάξεις των απλών πολιτών·

Γ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα υφίσταται τεράστιο χάσμα ανάμεσα στα προνόμια που
απολαμβάνει το πολιτικό προσωπικό και τις τεράστιες θυσίες που απαιτούνται από το
ευρύ κοινό·

1.

θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να αναθεωρηθεί η απόφαση 2005/684/ΕΚ σχετικά με το
καθεστώς των βουλευτών, προκειμένου να τροποποιηθεί το άρθρο 14, ούτως ώστε τα
συνταξιοδοτικά δικαιώματα των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να είναι
σύμφωνα με τις επιταγές των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης που ισχύουν για τους
απλούς πολίτες των επιμέρους κρατών μελών, όσον αφορά τόσο τον υπολογισμό του
ύψους της σύνταξης όσο και τις απαιτήσεις που συνδέονται με το όριο ηλικίας και τις
ασφαλιστικές εισφορές που τους παρέχουν δικαίωμα σύνταξης·

2.

ζητά, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, να επανυπολογιστούν οι συντάξεις
που καταβάλλονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ στους πρώην βουλευτές οι οποίοι
έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικά δικαιώματα πριν και μετά την έναρξη εφαρμογής του
ισχύοντος καθεστώτος.
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