
 

AM\1122780DA.docx  PE603.693v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

4.4.2017 A8-0156/5 

Ændringsforslag  5 

Marco Valli 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2018 

– Sektion I – Europa-Parlamentet 

(2017/2022(BUD)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

6. godkender aftalen af 28. marts 2017 

med Præsidiet om niveauet for 

budgetoverslagene for 2018; 

mindsker udgiftsniveauet med 18,4 

mio. EUR i forhold til Præsidiets 

oprindelige udgangspunkt; 
fastsætter det samlede niveau for 

overslagene for 2018 til 1 953 483 

373 EUR, svarende til en samlet 

stigning på 2,3 % i forhold til 2017-

budgettet; 

 

6. beklager aftalen af 28. marts 2017 

med Præsidiet om niveauet for 

budgetoverslagene for 2018; 

beklager, at udgiftsniveauet er blevet 

reduceret med kun 18,4 mio. EUR i 

forhold til Præsidiets oprindelige 

udgangspunkt; beklager det samlede 

niveau for overslagene for 2018 til 1 

953 483 373 EUR, svarende til en 

samlet stigning på 2,3 % i forhold til 

2017-budgettet; 

 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/6 

Ændringsforslag  6 

Marco Valli 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2018 

– Sektion I – Europa-Parlamentet 

(2017/2022(BUD)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 21 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

21. kræver flere oplysninger om 

projektet vedrørende renoveringen af 

Paul Henri Spaak (PHS)-Bygningen, 

især om eventuelle udtalelser fra 

uafhængige eksterne kontrahenter om 

mulighederne for PHS-Bygningen, 

som har haft en kort levetid på 25 år; 

opfordrer generalsekretæren til at 

forelægge Budgetudvalget 

resultaterne af en sådan undersøgelse 

hurtigst muligt; understreger, at 

eksisterende bygninger ikke opfylder 

de statiske krav til en offentlig 

bygning for parlamentariske 

funktioner, der har højere 

sikkerhedskrav og skal kunne modstå 

eksterne chok uden at bryde sammen; 

kritiserer det forhold, at PHS-

Bygningen ikke engang opfylder 

minimumsnormerne for moderne 

statiske krav, og noterer sig, at en 

række foranstaltninger allerede skulle 

have været truffet for at sikre dens 

stabilitet; opfordrer derfor 

indtrængende Præsidiet og 

Parlamentets administration til at 

arbejde på fremtidige løsninger for 

PHS-Bygningen, der sikrer 

tilstedeværelsen og sunde 

arbejdsvilkår for de tilstedeværende 

21. kræver flere oplysninger om 

projektet vedrørende renoveringen af 

Paul Henri Spaak (PHS)-Bygningen, 

især om eventuelle udtalelser fra 

uafhængige eksterne kontrahenter om 

mulighederne for PHS-Bygningen, 

som har haft en kort levetid på 25 år; 

opfordrer generalsekretæren til at 

forelægge Budgetudvalget 

resultaterne af en sådan undersøgelse 

hurtigst muligt; understreger, at 

eksisterende bygninger ikke opfylder 

de statiske krav til en offentlig 

bygning for parlamentariske 

funktioner, der har højere 

sikkerhedskrav og skal kunne modstå 

eksterne chok uden at bryde sammen; 

kritiserer det forhold, at PHS-

Bygningen ikke engang opfylder 

minimumsnormerne for moderne 

statiske krav, og noterer sig, at en 

række foranstaltninger allerede skulle 

have været truffet for at sikre dens 

stabilitet; opfordrer derfor 

indtrængende Præsidiet og 

Parlamentets administration til at 

arbejde på fremtidige løsninger for 

PHS-Bygningen, der sikrer 

tilstedeværelsen og sunde 

arbejdsvilkår for de tilstedeværende 
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personer; noterer sig niveauet af 

bevillinger, som foreslås af 

generalsekretæren i 2018 til 

undersøgelser og forberedende 

projekter og arbejder og bistand til 

projektstyringsteamet; udtrykker sin 

bekymring over den mulige 

forvirring om de beløb, der skal 

bruges til undersøgelser og 

flytninger; opfordrer indtrængende 

Præsidiet og generalsekretæren til at 

orientere Budgetudvalget om alle 

efterfølgende trin og snarest muligt 

og senest i juli 2017 at forelægge en 

klar opdeling af omkostningerne; 

minder om, at der er behov for at 

gøre brug af den nyeste 

energieffektive arkitektur; kræver en 

vurdering af, hvordan renoveringen 

vil påvirke enheden for besøgende og 

seminarer, tilgængeligheden af 

mødesalen og andre lokaler og 

kontorer; 

 

personer; beklager niveauet af 

bevillinger, som foreslås af 

generalsekretæren i 2018 til 

undersøgelser og forberedende 

projekter og arbejder og bistand til 

projektstyringsteamet; udtrykker sin 

bekymring over den mulige 

forvirring om de beløb, der skal 

bruges til undersøgelser og 

flytninger; opfordrer indtrængende 

Præsidiet og generalsekretæren til at 

orientere Budgetudvalget om alle 

efterfølgende trin og snarest muligt 

og senest i juli 2017 at forelægge en 

klar opdeling af omkostningerne; 

minder om, at der er behov for at 

gøre brug af den nyeste 

energieffektive arkitektur; kræver en 

vurdering af, hvordan renoveringen 

vil påvirke enheden for besøgende og 

seminarer, tilgængeligheden af 

mødesalen og andre lokaler og 

kontorer; 

 

Or. en 



 

AM\1122780DA.docx  PE603.693v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

4.4.2017 A8-0156/7 

Ændringsforslag  7 

Marco Valli 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2018 

– Sektion I – Europa-Parlamentet 

(2017/2022(BUD)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 27 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

27. glæder sig over oprettelsen af en 

arbejdsgruppe om mobilitet, som bør 

arbejde på en integreret måde og 

have et klart mandat; understreger, at 

Parlamentet skal overholde alle 

former for regional gældende 

lovgivning på sine arbejdssteder, 

inklusive på dette område; opfordrer 

til fremme af anvendelsen af den 

direkte togforbindelse mellem 

Parlamentet i Bruxelles og 

lufthavnen; opfordrer de ansvarlige 

tjenestegrene i lyset af dette til at 

revurdere sammensætningen og 

omfanget af dens egen bilpark; 

opfordrer Præsidiet til hurtigst muligt 

at oprette en incitamentsordning for 

at fremme brugen af cykler til 

strækninger mellem hjem og 

arbejdssted; bemærker, at en sådan 

ordning allerede er indført i andre 

institutioner, især Det Europæiske 

Økonomiske og Sociale Udvalg; 

 

27. glæder sig over oprettelsen af en 

arbejdsgruppe om mobilitet, som bør 

arbejde på en integreret måde og 

have et klart mandat; understreger, at 

Parlamentet skal overholde alle 

former for regional gældende 

lovgivning på sine arbejdssteder, 

inklusive på dette område; opfordrer 

til fremme af anvendelsen af den 

direkte togforbindelse mellem 

Parlamentet i Bruxelles og 

lufthavnen; opfordrer de ansvarlige 

tjenestegrene i lyset af dette til at 

revurdere sammensætningen og 

omfanget af dens egen bilpark; er af 

den faste overbevisning, at 

Parlamentets chaufførtjeneste 

udelukkende bør anvendes af 

medlemmerne til at nå frem til 

Parlamentets bygninger fra 

lufthavnen/stationen eller omvendt, 

og at Parlamentets minivans og 

minibusser bør bruges i denne 

forbindelse, og opfordrer til et 

begrænset budget til anmodninger 

om taxigodtgørelse på hverdage; 

minder om, at medlemmerne har 

mulighed for at benytte 

jernbanetransport i Belgien gratis; 

opfordrer Præsidiet til hurtigst muligt 



 

AM\1122780DA.docx  PE603.693v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

at oprette en incitamentsordning for 

at fremme brugen af cykler til 

strækninger mellem hjem og 

arbejdssted; bemærker, at en sådan 

ordning allerede er indført i andre 

institutioner, især Det Europæiske 

Økonomiske og Sociale Udvalg; 

 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/8 

Ændringsforslag  8 

Marco Valli 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2018 

– Sektion I – Europa-Parlamentet 

(2017/2022(BUD)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 30 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

30. noterer sig, at det samlede beløb til 

kommunikationskampagnen for valget i 

2019 er anslået til udgifter på 25 mio. EUR 

i 2018 og 8,33 mio. EUR i 2019 med et 

højere beløb til finansielle forpligtelser, der 

er nødvendige i 2018; fremhæver 

betydningen af disse 

kommunikationskampagner, navnlig i 

betragtning af den nuværende situation i 

Unionen; 

 

30. beklager, at det samlede beløb til 

kommunikationskampagnen for valget i 

2019 er anslået til udgifter på 25 mio. EUR 

i 2018 og 8,33 mio. EUR i 2019 med et 

højere beløb til finansielle forpligtelser, der 

er nødvendige i 2018; anmoder om en 

nedskæring af det samlede foreslåede 

beløb og opfordrer generalsekretæren til 

at anvende de interne 

kommunikationstjenester til at fremme en 

gratis internetkampagne på de sociale 

netværk; 

 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/9 

Ændringsforslag  9 

Marco Valli 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2018 

– Sektion I – Europa-Parlamentet 

(2017/2022(BUD)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 37 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

37. opfordrer generalsekretæren til som 

forberedelse til den niende valgperiode at 

forelægge Præsidiet en mere præcis liste 

over godtgørelsesberettigede udgifter i 

henhold til godtgørelsen for generelle 

udgifter; minder om princippet om 

mandatets uafhængighed; understreger, at 

det er muligt for de medlemmer, som måtte 

ønske det, at offentliggøre deres udgifter i 

henhold til godtgørelsen for generelle 

udgifter på deres personlige websteder; 

gentager sin opfordring til større 

gennemsigtighed vedrørende godtgørelsen 

af generelle udgifter, idet der bygges videre 

på bedste praksis fra de nationale 

delegationer i Parlamentet og 

medlemsstaterne; mener, at medlemmerne 

også bør kunne lægge links på 

Parlamentets websted til steder, hvor de for 

øjeblikket offentliggør deres afholdte 

udgifter; gentager, at øget gennemsigtighed 

i godtgørelsen for generelle udgifter ikke 

bør kræve yderligere personale i 

Parlamentets administration; 

 

37. opfordrer generalsekretæren til som 

forberedelse til den niende valgperiode at 

forelægge Præsidiet en mere præcis liste 

over godtgørelsesberettigede udgifter i 

henhold til godtgørelsen for generelle 

udgifter; minder om princippet om 

mandatets uafhængighed; understreger, at 

det er muligt for de medlemmer, som måtte 

ønske det, at offentliggøre deres udgifter i 

henhold til godtgørelsen for generelle 

udgifter på deres personlige websteder; 

gentager sin opfordring til større 

gennemsigtighed vedrørende godtgørelsen 

af generelle udgifter, idet der bygges videre 

på bedste praksis fra de nationale 

delegationer i Parlamentet og 

medlemsstaterne; mener, at medlemmerne 

også bør kunne lægge links på 

Parlamentets websted til steder, hvor de for 

øjeblikket offentliggør deres afholdte 

udgifter; gentager, at øget gennemsigtighed 

i godtgørelsen for generelle udgifter ikke 

bør kræve yderligere personale i 

Parlamentets administration; anmoder om, 

at den kommende revision af 

medlemmernes statut indeholder et 

forslag til en obligatorisk årlig 

offentliggørelse af anvendelsen af 

godtgørelsen for generelle udgifter; 
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Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/10 

Ændringsforslag  10 

Marco Valli 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2018 

– Sektion I – Europa-Parlamentet 

(2017/2022(BUD)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 37a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 37a. opfordrer til en reduktion på 

mindst 15 % af medlemmernes månedlige 

vederlag, dagpenge og økonomiske 

fordele, herunder godtgørelsen for 

generelle udgifter, med henblik på at 

udsende et stærkt signal til de europæiske 

borgere, der står over for et vanskelig 

økonomisk, social og historisk øjeblik, og 

til gradvist at reducere den aktuelle 

negative opfattelse af EU's politik; 

opfordrer Præsidiet til at revidere 

gennemførelsesbestemmelserne til 

statutten for medlemmerne for at sikre så 

mange besparelser som muligt, f.eks. 

fjernelse af fordele såsom afstands- og 

varighedsgodtgørelse; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/11 

Ændringsforslag  11 

Marco Valli 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2018 

– Sektion I – Europa-Parlamentet 

2017/2022(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 53 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

53. mener, at de seneste kontroverser 

omkring finansieringen af visse europæiske 

politiske partier og visse politiske fonde 

har afsløret svagheder i de eksisterende 

forvaltnings- og kontrolsystemer; 

 

53. mener, at de seneste kontroverser 

omkring finansieringen af nogle 

europæiske politiske partier og nogle 

politiske fonde har påvist svagheder i de 

eksisterende forvaltnings- og 

kontrolsystemer, og opfordrer til, at disse 

udgifter helt annulleres; 

 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/12 

Ændringsforslag  12 

Marco Valli 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2018 

– Sektion I – Europa-Parlamentet 

(2017/2022(BUD)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 54 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

54. mener, at ikrafttrædelsen af 

forordning (EU) nr. 1141/20141 og (EU) 

nr. 1142/20142 vil give mulighed for 

yderligere kontrolmekanismer, såsom 

kravet om at lade sig registrere hos 

Myndigheden for Europæiske Politiske 

Partier og Europæiske Politiske Fonde; 

mener imidlertid, at der er plads til 

yderligere forbedringer af disse 

foranstaltninger; bemærker, at partier og 

fonde vil begynde at ansøge om 

finansiering i henhold til de nye regler i 

regnskabsåret 2018; 

 

54. mener, at europæiske politiske 

partier og fonde bør blive totalt afhængige 

af egne indtægter og bryde med deres 

afhængighed af Parlamentets budget; 

mener, at en hvilken som helst grænse for 

bidrag eller tilskud helt bør afskaffes; 

fastholder, at kun en fuldstændig 

anvendelse af egne indtægter vil eliminere 

risikoen for Parlamentets budget med 

hensyn til inddrivelse af fejlagtigt eller 

uretmæssigt anvendte beløb; 

Or. en 

                                                 
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 af 22. oktober 2014 om statut for og 

finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde ( (EUT L 317 af 4.11.2014.) 
2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1142/2014 af 22. oktober 2014 om ændring af 

forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 for så vidt angår finansiering af europæiske politiske partier (EUT L 317 

af 4.11.2014, s. 28). 
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4.4.2017 A8-0156/13 

Ændringsforslag  13 

Marco Valli 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2018 

– Sektion I – Europa-Parlamentet 

(2017/2022(BUD)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 61 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

61. vedtager budgetoverslaget for 

regnskabsåret 2018; 

 

61. forkaster budgetoverslaget for 

regnskabsåret 2018; 

 

Or. en 

 

 


