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18.10.2018 A8-0313/49 

Ændringsforslag  49 

Indrek Tarand 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Den Europæiske Unions almindelige budget 2019 – alle sektioner 

2018/2046(BUD) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 81 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

81. minder om, at Parlamentets 

generalsekretær i et notat af 8. marts 2018 

til Præsidiet accepterede, at den 

pensionsfond, der er knyttet til 

medlemmernes frivillige pensionsordning, 

vil opbruge sin kapital, længe inden 

pensionsforpligtelserne udløber og 

muligvis allerede i 2024; opfordrer derfor 

generalsekretæren og Præsidiet til hurtigst 

muligt, samtidig med at de til fulde 

respekterer statutten for medlemmerne, at 

fastlægge en klar plan med 

pensionsfonden, således at Parlamentet 

påtager sig sine forpligtelser og sit ansvar 

for sine medlemmers frivillige 

pensionsordning umiddelbart efter valget 

i 2019; 

81. minder om, at Parlamentets 

generalsekretær i et notat af 8. marts 2018 

til Præsidiet accepterede, at den 

pensionsfond, der er knyttet til 

medlemmernes frivillige pensionsordning, 

vil opbruge sin kapital, længe inden 

pensionsforpligtelserne udløber og 

muligvis allerede i 2024; beklager fondens 

voksende og stadig mere betydelige 

aktuarmæssige underskud og opfordrer 

indtrængende Præsidiet og 

generalsekretæren til, samtidig med at de 

til fulde respekterer statutten for 

medlemmerne, at undersøge alle 

muligheder for at minimere byrden på 

Parlamentets budget, herunder bl.a. 

afgifter på den udbetalte pension, 

forhøjelse af pensionsalderen for 

medlemmer af fonden og afskaffelse af 

indeksreguleringen; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/50 

Ændringsforslag  50 

Indrek Tarand 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Den Europæiske Unions almindelige budget 2019 – alle sektioner 

2018/2046(BUD) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 85 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

85. opfordrer indtrængende 

generalsekretæren til at udtænke 

detaljerede ordninger for, hvordan 

Parlamentet, Regionsudvalget og Det 

Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg i højere grad kan dele backoffice-

funktioner og tjenesteydelser; 

85. opfordrer indtrængende 

generalsekretæren til at fastlægge nærmere 

regler for, hvordan Parlamentet, 

Regionsudvalget og Det Europæiske 

Økonomiske og Sociale Udvalg fuldt ud 

kan dele backoffice-funktioner og 

tjenesteydelser; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/51 

Ændringsforslag  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 

 

Betænkning A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Den Europæiske Unions almindelige budget 2019 – alle sektioner 

2018/2046(BUD) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 79 a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 79 a. minder om, at Parlamentet 

tidligere har stemt for den holdning, at 

medlemmerne bør gemme kvitteringer for 

deres udgifter, hvert år bør offentliggøre 

en oversigt over deres udgifter og bør 

tilbagebetale de ubrugte beløb ved 

nedlæggelsen af deres mandat eller ved 

afslutningen af deres mandatperiode; 

minder om Præsidiets beslutning om at 

nedsætte en ad hoc-arbejdsgruppe til at 

fastlægge og offentliggøre reglerne for 

anvendelse af godtgørelsen for generelle 

udgifter (GEA) efter tidligere 

henstillinger i dechargebetænkningerne; 

beklager, at Præsidiet har besluttet at 

ignorere arbejdsgruppens forslag om at 

indføre kontrol af de enkelte GEA-

regnskaber foretaget af en ekstern revisor 

og således forhindre en meningsfuld 

reform af godtgørelsen; opfordrer 

Præsidiet til omgående at genoptage 

drøftelserne om GEA og til at nå frem til 
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en aftale inden udløbet af denne 

valgperiode; mener, at en sådan aftale bør 

omfatte fælles regler for større 

gennemsigtighed og finansiel 

ansvarlighed, f.eks.: i) tilladelse til, at en 

uafhængig revisor får ansvar for den 

årlige kontrol af regnskaberne og 

offentliggørelsen af en 

revisionserklæring, ii) yderligere 

administrativ kontrol i tilfælde af, at 

revisoren ikke bekræfter, at udgifterne er 

afholdt i overensstemmelse med GEA-

reglerne, og iii) tilbagebetaling af ubrugte 

midler ved mandatperiodens afslutning; 

Or. en 

 


