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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

5. stelt vast dat de definitieve 

kredieten van het Parlement voor 2016 in 

totaal 1 838 613 983 EUR beliepen, 

oftewel 19,39 % van rubriek V van het 

meerjarig financieel kader8 (MFK) voor de 

administratieve uitgaven van de EU-

instellingen als geheel in 2016, en een 

stijging met 2,4 % vertoonden ten opzichte 

van de begroting 2015 

(1 794 929 112 EUR); 

5. stelt vast dat de definitieve 

kredieten van het Parlement voor 2016 

in totaal 1 838 613 983 EUR beliepen, 

oftewel 19,39 % van rubriek V van het 

meerjarig financieel kader8 (MFK) voor 

de administratieve uitgaven van de 

EU-instellingen als geheel in 2016, en een 

stijging met 2,4 % vertoonden ten opzichte 

van de begroting 2015 

(1 794 929 112 EUR); betreurt dat in de 

begroting van het Parlement voor 2016 

niet is bezuinigd op zijn kredieten ten 

opzichte van de begrotingsuitvoering van 

eerdere jaren en stelt derhalve tot zijn 

ontevredenheid vast dat de beleidskosten 

jaar na jaar blijven stijgen; 

_________________ _________________ 

8 Verordening (EU, Euratom) nr. 

1311/2013 van de Raad van 2 december 

2013 tot bepaling van het meerjarig 

financieel kader voor de jaren 2014-2020. 

8 Verordening (EU, Euratom) 

nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 

2013 tot bepaling van het meerjarig 

financieel kader voor de jaren 2014-2020. 

Or. en 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 35 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

35. dringt er bij de secretaris-generaal 

op aan om met de Belgische 

spoorwegmaatschappij te onderhandelen 

over het inzetten van meer rechtstreekse 

treinen tussen het Luxemburg-station in 

Brussel en het vliegveld Zaventem op de 

drukste aankomst- en vertrektijden van de 

leden, om reistijd te besparen en 

tegelijkertijd de CO2-voetafdruk van de 

leden te verminderen; verzoekt het 

secretariaat treinreizen voor de leden te 

stimuleren; 

35. meent dat de vervoersdiensten voor 

leden uitsluitend mogen worden gebruikt 

om leden van het vliegveld/station naar de 

gebouwen van het Parlement te vervoeren 

en andersom en dat hierbij kleine busjes 

moeten worden ingezet om de uitgaven te 

optimaliseren; herinnert er voorts aan dat 

de leden in België kosteloos met de trein 

kunnen reizen; dringt er bij de secretaris-

generaal op aan om met de Belgische 

spoorwegmaatschappij te onderhandelen 

over het inzetten van meer rechtstreekse 

treinen tussen het Luxemburg-station in 

Brussel en het vliegveld Zaventem op de 

drukste aankomst- en vertrektijden van de 

leden, en verzoekt het secretariaat 

treinreizen voor de leden te stimuleren om 

aldus eveneens de CO2-voetafdruk van de 

leden te verminderen; 

Or. en 
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Paragraaf 38 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

38. erkent dat de kosten van de 

geografische spreiding van het Parlement 

volgens de Rekenkamer 114 miljoen EUR 

per jaar bedragen; wijst op de bevinding in 

zijn resolutie van 20 november 2013 over 

de plaats van de zetels van de instellingen 

van de Unie, volgens welke 78 % van alle 

dienstreizen van medewerkers van het 

Parlement die onder het Statuut vallen, 

plaatsvinden als direct gevolg van het feit 

dat de diensten van het Parlement 

geografisch gespreid zijn; herinnert eraan 

dat de milieugevolgen van deze spreiding 

worden geraamd op 11 000 tot 19 000 ton 

CO2-emissies; verzoekt de Raad om een 

oplossing te vinden voor deze verspilling 

van belastinggeld; 

38. betreurt dat de kosten van de 

geografische spreiding van het Parlement 

volgens de Rekenkamer 114 miljoen EUR 

per jaar bedragen; wijst op de bevinding in 

zijn resolutie van 20 november 2013 over 

de plaats van de zetels van de instellingen 

van de Unie, volgens welke 78 % van alle 

dienstreizen van medewerkers van het 

Parlement die onder het Statuut vallen, 

plaatsvinden als direct gevolg van het feit 

dat de diensten van het Parlement 

geografisch gespreid zijn; herinnert eraan 

dat de milieugevolgen van deze spreiding 

worden geraamd op 11 000 tot 19 000 ton 

CO2-emissies; betreurt dat de totale 

reiskostenvergoeding voor de leden van 

het Parlement ten behoeve van de 

plenaire vergaderingen in Straatsburg 

in 2016 maar liefst 21 352 262 EUR 

bedroeg; verzoekt de Raad om een 

oplossing te vinden met één enkele zetel 

voor het Europees Parlement, teneinde 

geen belastinggeld te verspillen; 

Or. en 
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Paragraaf 99 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

99. wijst nogmaals op de aanhoudende 

moeilijkheden in verband met het vrijwillig 

pensioenfonds en vraag het Bureau en de 

secretaris-generaal stappen te ondernemen 

om het voortijdig faillissement ervan te 

voorkomen en mogelijke gevolgen voor de 

begroting van het Parlement te vermijden; 

99. wijst nogmaals op de aanhoudende 

moeilijkheden in verband met het vrijwillig 

pensioenfonds en vraag het Bureau en de 

secretaris-generaal stappen te ondernemen 

om mogelijke gevolgen voor de begroting 

van het Parlement te vermijden; betreurt 

de enorme kloof die momenteel bestaat 

tussen de privileges van politici en de 

enorme opoffering die van iedereen wordt 

verlangd wat de pensioenen betreft; 

vraagt daarom om een herberekening van 

de preferentiële uitkeringen, die afkomstig 

zijn uit de begroting van de Unie, voor 

ex-leden die dit recht hebben opgebouwd 

vóór en na de inwerkingtreding van het 

huidige Statuut; 

Or. en 
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Paragraaf 131 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

131. uit zijn bezorgdheid over het risico 

op reputatieschade voor het Parlement van 

zulke onregelmatigheden en is ervan 

overtuigd dat snelle en doeltreffende actie 

nodig is om soortgelijke 

onregelmatigheden in de toekomst aan te 

pakken en te voorkomen; is echter van 

oordeel dat deze onregelmatigheden zich 

slechts bij een beperkt aantal politieke 

partijen en stichtingen hebben 

voorgedaan; is van mening dat die 

onregelmatigheden niet mogen leiden tot 

het in twijfel trekken van het financieel 

beheer van de andere politieke partijen en 

stichtingen; is van mening dat de 

mechanismen voor interne controle van 

het Parlement versterking behoeven; 

131. uit zijn bezorgdheid over het risico 

op reputatieschade voor het Parlement van 

zulke onregelmatigheden; is van mening 

dat de Europese politieke partijen en 

stichtingen zich volledig moeten baseren 

op eigen middelen en niet langer 

afhankelijk moeten zijn van de begroting 
van het Parlement; verzoekt daarom om 

de volledige afschaffing van de bijdragen 

en subsidies, onder meer om elk risico op 

oneigenlijk of frauduleus gebruik van het 

geld van de burgers te voorkomen; 

Or. en 

 


