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18.10.2018 A8-0313/49 

Poprawka  49 

Indrek Tarand 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 – wszystkie sekcje 

2018/2046(BUD) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 81 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

81. przypomina, że w komunikacie 

skierowanym do Prezydium z dnia 8 marca 

2018 r. sekretarz generalny przyznał, że 

fundusz emerytalny powiązany z systemem 

dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnych 

posłów wyczerpie swoje zasoby 

kapitałowe na długo przed uregulowaniem 

zobowiązań z tytułu świadczeń 

emerytalnych, a być może nawet już w 

2024 r.; wzywa w związku z tym sekretarza 

generalnego i Prezydium, przy pełnym 

poszanowaniu statutu posła, do pilnego 

opracowania wraz z funduszem 

emerytalnym jasnego planu przejęcia 

przez Parlament zobowiązań i 

odpowiedzialności za system 

dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnych 

posłów bezpośrednio po wyborach w 2019 

r; 

81. przypomina, że w komunikacie 

skierowanym do Prezydium z dnia 8 marca 

2018 r. sekretarz generalny Parlamentu 

przyznał, iż fundusz emerytalny powiązany 

z systemem dobrowolnych ubezpieczeń 

emerytalnych posłów wyczerpie swoje 

zasoby kapitałowe na długo przed 

uregulowaniem zobowiązań z tytułu 

świadczeń emerytalnych, a być może 

nawet już w 2024 r.; ubolewa z powodu 

pogłębiającego się i coraz znaczniejszego 

deficytu aktuarialnego funduszu oraz 

wzywa Prezydium i sekretarza 

generalnego, przy pełnym poszanowaniu 

statutu posła, do zbadania wszelkich 

możliwości ograniczenia do minimum 

obciążeń dla budżetu Parlamentu, w tym 

m.in. poprzez wprowadzenie podatku od 

wypłacanych świadczeń, podniesienie 

wieku emerytalnego członków funduszu i 

zaprzestanie indeksacji; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/50 

Poprawka  50 

Indrek Tarand 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 – wszystkie sekcje 

2018/2046(BUD) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 85 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

85. wzywa sekretarza generalnego do 

opracowania szczegółowych uzgodnień 

dotyczących większego współdzielenia 

funkcji i usług zaplecza administracyjnego 

przez Parlament, Komitet Regionów i 

Europejski Komitet Ekonomiczno-

Społeczny; 

85. wzywa sekretarza generalnego do 

opracowania szczegółowych uzgodnień 

dotyczących pełnego współdzielenia 

funkcji i usług zaplecza administracyjnego 

przez Parlament, Komitet Regionów i 

Europejski Komitet Ekonomiczno-

Społeczny; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/51 

Poprawka  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 

 

Sprawozdanie A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 – wszystkie sekcje 

2018/2046(BUD) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 79 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 79a. przypomina, że w przeszłości 

Parlament opowiadał się za tym, aby 

posłowie zachowywali paragony 

dokumentujące ich wydatki, każdego roku 

publikowali poniesione wydatki oraz 

zwracali niewydaną kwotę po wygaśnięciu 

mandatu lub pod koniec kadencji; 

przypomina o decyzji Prezydium 

dotyczącej powołania grupy roboczej ad 

hoc w celu ustalenia i publikacji 

przepisów dotyczących korzystania z 

dodatku z tytułu zwrotu kosztów ogólnych, 

którą to decyzję podjęto w wyniku zaleceń 

poczynionych w ramach procedury 

udzielania absolutorium; wyraża 

ubolewanie z powodu decyzji Prezydium o 

zignorowaniu propozycji grupy roboczej 

dotyczącej wprowadzenia kontroli 

odrębnych rachunków przeznaczonych na 

dodatek z tytułu kosztów ogólnych, której 

dokonywałby audytor zewnętrzny, gdyż 

oznaczało to zablokowanie ważnej 
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reformy tego dodatku; apeluje do 

Prezydium o natychmiastowe wznowienie 

dyskusji na temat dodatku z tytułu 

kosztów ogólnych oraz o osiągnięcie 

porozumienia przed wygaśnięciem 

bieżącego mandatu; uważa, że 

porozumienie powinno obejmować 

wspólne zasady dotyczące większej 

przejrzystości i rozliczalności finansowej, 

takie jak: (i) dopuszczenie niezależnego 

audytora, który dokonywałby rocznej 

kontroli rachunków i publikował swoją 

opinię; (ii) dodatkowe kontrole 

administracyjne, gdyby audytor nie 

poświadczył zgodności wydatków z 

zasadami dotyczącymi korzystania z 

dodatku z tytułu kosztów ogólnych; (iii) 

zwrot niewykorzystanej kwoty pod koniec 

okresu sprawowania mandatu; 

Or. en 

 


