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17.10.2018 A8-0313/29 

Ændringsforslag  29 

Dennis de Jong 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Den Europæiske Unions almindelige budget 2019 – alle sektioner 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 18 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 18a. beklager, at Kommissionen efter 

offentliggørelsen den 3. februar 2014 af 

sin første rapport om bekæmpelse af 

korruption i EU nægtede at videreføre 

denne praksis med årsrapporter og i stedet 

integrerede 

korruptionsbekæmpelsespolitikker i det 

økonomiske semester; bemærker, at de 

landespecifikke rapporter i forbindelse 

med det økonomiske semester ikke 

indeholder en klar redegørelse for den 

aktuelle situation, og at de heller ikke 

indeholder henstillinger til alle 

medlemsstater om foranstaltninger til 

bekæmpelse af korruption; opfordrer 

endnu engang indtrængende 

Kommissionen til at forelægge 

Parlamentet endnu en rapport om 

bekæmpelse af korruption i EU og i denne 

forbindelse ikke kun at evaluere 

korruptionsbekæmpelsesindsatsen med 

hensyn til økonomiske tab, men også at 

analysere de skadelige virkninger af 

korruption for EU-borgernes 

grundlæggende rettigheder; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/30 

Ændringsforslag  30 

Dennis de Jong 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Den Europæiske Unions almindelige budget 2019 – alle sektioner 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 78 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 78a. er af den opfattelse, at Parlamentet 

i sin beslutning af 18. april 2018 om 

Kommissionens integritetspolitik gav 

udtryk for sine betænkeligheder med 

hensyn til udnævnelsesprocedurerne for 

dens højtstående embedsmænd, og 

gentager sin opfordring til Kommissionen 

om inden udgangen af 2018 at revidere 

sin administrative procedure for 

udnævnelse af højtstående embedsmænd 

for fuldt ud at sikre, at de bedste 

kandidater udvælges inden for en ramme 

af maksimal gennemsigtighed og lige 

muligheder; opfordrer Kommissionen til 

også at gennemgå sin ansættelsespolitik 

for tjenestemænd mere generelt for at 

undgå interessekonflikter, bl.a. som 

bemærket af NGO'er1; 

 ____________________ 

 1 https://corporateeurope.org/power-

lobbies-revolving-

doors/2018/04/financial-regulators-and-

private-sector-permanent-revolving 

Or. en 

https://corporateeurope.org/power-lobbies-revolving-doors/2018/04/financial-regulators-and-private-sector-permanent-revolving
https://corporateeurope.org/power-lobbies-revolving-doors/2018/04/financial-regulators-and-private-sector-permanent-revolving
https://corporateeurope.org/power-lobbies-revolving-doors/2018/04/financial-regulators-and-private-sector-permanent-revolving
https://corporateeurope.org/power-lobbies-revolving-doors/2018/04/financial-regulators-and-private-sector-permanent-revolving
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17.10.2018 A8-0313/31 

Ændringsforslag  31 

Dennis de Jong 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Den Europæiske Unions almindelige budget 2019 – alle sektioner 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 51 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

62. støtter som et generelt princip 

Kommissionens overslag over agenturernes 

budgetbehov; mener derfor, at enhver 

yderligere nedskæring, som Rådet har 

foreslået, vil bringe agenturernes 

tilfredsstillende funktion i fare og ikke give 

dem mulighed for at udføre de opgaver, 

som de er blevet pålagt;  

62. støtter som et generelt princip 

Kommissionens overslag over agenturernes 

budgetbehov; mener derfor, at enhver 

yderligere nedskæring, som Rådet har 

foreslået, vil bringe agenturernes 

tilfredsstillende funktion i fare og ikke give 

dem mulighed for at udføre de opgaver, 

som de er blevet pålagt; er bekymret over, 

at agenturernes synlighed for Unionens 

borgere generelt er begrænset, mens der 

er behov for en høj grad af synlighed af 

hensyn til deres ansvarlighed og 

uafhængighed; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/32 

Ændringsforslag  32 

Dennis de Jong 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Den Europæiske Unions almindelige budget 2019 – alle sektioner 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 63 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 63a. minder om, at de fleste EU-

agenturer har påpeget, at de ikke ønsker 

at være afhængige af gebyrer, som ikke 

sikrer en stabil indkomststrøm; 

understreger endvidere, at 

interessekonflikter som følge af deres 

afhængighed af gebyrer bør undgås; 

opfordrer Kommissionen til at undersøge 

muligheden for at indføre et system, 

hvorved gebyrerne betales til 

Kommissionen i stedet for direkte til EU-

agenturerne, og EU-agenturerne fortsat 

finansieres over Unionens budget; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/33 

Ændringsforslag  33 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Den Europæiske Unions almindelige budget 2019 – alle sektioner 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 79 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

79. bemærker Rettens afgørelse af 25. 

september 2018, hvori den bekræftede 

Parlamentets afvisning af at give aktindsigt 

i dokumenter vedrørende MEP'ers 

dagpenge, rejseudgifter og godtgørelse til 

parlamentarisk assistance (dom i sag T-

639/15 til T-666/15 Maria Psara m.fl. mod 

Parlamentet og T-94/16 Gavin Sherdan 

mod Parlamentet); 

79. tager Rettens afgørelse af 25. 

september 2018, hvori den bekræftede 

Parlamentets afvisning af at give aktindsigt 

i dokumenter vedrørende MEP'ers 

dagpenge, rejseudgifter og godtgørelse til 

parlamentarisk assistance (dom i sag T-

639/15 til T-666/15 Maria Psara m.fl. mod 

Parlamentet og T-94/16 Gavin Sherdan 

mod Parlamentet), til underretning; 

minder Præsidiet om, at 

plenarforsamlingen har anmodet om 

større gennemsigtighed, og at der er 

presserende behov for at revidere 

godtgørelsen for generelle udgifter 

(GEA); glæder sig i denne forbindelse 

over, at der blev nedsat en ad hoc-

arbejdsgruppe til at fastlægge og 

offentliggøre regler om anvendelsen af 

GEA; beklager imidlertid, at Præsidiet på 

grundlag af rapporten fra sin 

arbejdsgruppe kun kunne nå til enighed 

om en ikke-udtømmende liste over 

godtgørelsesberettigede udgifter og om 

behovet for, at hvert enkelt medlem af 

Parlamentet skal have en særskilt 

bankkonto, der er øremærket til midler, 

som er modtaget inden for rammerne af 

GEA; gentager sin opfordring til 

Præsidiet om at foretage følgende 

yderligere ændringer i forbindelse med 

GEA: 
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 - at pålægge medlemmerne at gemme alle 

kvitteringer, der vedrører GEA 

 - at pålægge medlemmerne at returnere 

den ubrugte del af GEA ved afslutningen 

af deres mandat; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/34 

Ændringsforslag  34 

Dennis de Jong 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Den Europæiske Unions almindelige budget 2019 – alle sektioner 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 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 dets generalsekretær 

i et notat af 8. marts 2018 til Præsidiet 

accepterede, at den pensionsfond, der er 

knyttet til medlemmets frivillige 

pensionsordning, vil opbruge sin kapital, 

længe inden pensionsforpligtelserne 

udløber og muligvis allerede i 2024; 

minder desuden om, at Parlamentet er 

garant for udbetalingen af 

pensionsrettighederne, når og hvis denne 

fond ikke er i stand til at opfylde sine 

forpligtelser; giver udtryk for alvorlig 

bekymring over, at skatteydernes penge 

spildes på denne måde; anmoder 
generalsekretæren om at udarbejde forslag 

til opløsning af fonden, samtidig med at de 

deltagende medlemmer og tidligere 

medlemmer får deres egne bidrag tilbage; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/35 

Ændringsforslag  35 

Dennis de Jong 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Den Europæiske Unions almindelige budget 2019 – alle sektioner 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 93 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

93. bibeholder det overordnede niveau 

af Ombudsmandens budget for 2019 

uændret som foreslået af Kommissionen i 

BF 2019; 

93. bevarer det overordnede niveau af 

Ombudsmandens budget for 2019 som 

foreslået af Kommissionen i 

budgetforslaget; understreger, at antallet 

af Den Europæiske Ombudsmands sager 

er steget betydeligt, og at Kontoret for Den 

Europæiske Ombudsmand risikerer 

hurtigt at blive underbemandet og 

underfinansieret; understreger, at denne 

mangel på ressourcer desuden kan 

forhindre Ombudsmanden i at påtage sig 

nye og stærkt nødvendige opgaver, såsom 

bistand til whistleblowere i EU-

institutionerne, som Ombudsmanden har 

udtrykt vilje til selv at påtage sig, hvis 

Kommissionen og Parlamentet skulle 

beslutte, at der er behov for et EU-

henvisningsorgan for whistleblowere; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/36 

Ændringsforslag  36 

Rina Ronja Kari 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Den Europæiske Unions almindelige budget 2019 – alle sektioner 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 6a. understreger, at fondene under 

samhørighedspolitikken hverken direkte 

eller indirekte bør støtte flytning som 

defineret i artikel 2, stk. 61a, i 

Kommissionens forordning (EU) nr. 

651/2014; opfordrer indtrængende 

medlemsstaternes 

forvaltningsmyndigheder til at sikre, at 

der ikke ydes bidrag fra fondene til 

støttemodtagere, der har foretaget en 

flytning inden for fem år forud for 

ansøgningen om et bidrag, og at sikre, at 

bidrag tilbagebetales fuldt ud fra 

støttemodtagere, der foretager en flytning 

inden for fem år efter at have modtaget 

bidraget; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/37 

Ændringsforslag  37 

Rina Ronja Kari 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Den Europæiske Unions almindelige budget 2019 – alle sektioner 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 79 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 79a. understreger, at medlemmernes 

løn og ydelser er meget gunstige; mener, 

at dette fremmedgør medlemmerne fra de 

mennesker, de bør repræsentere; minder 

desuden om, at de fleste af medlemmernes 

udgifter allerede er betalt; understreger 

derfor, at medlemmernes løn og ydelser 

skal reduceres betydeligt; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/38 

Ændringsforslag  38 

Rina Ronja Kari 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Den Europæiske Unions almindelige budget 2019 – alle sektioner 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 79 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 79b. mener, at medlemmerne er 

offentlige tjenestemænd, og at deres løn 

allerede er meget stor; insisterer på, at 

medlemmerne ikke bør bruge flere af 

skatteydernes penge på rejser, end hvad 

der er nødvendigt for, at de kan udføre 

deres opgaver; mener derfor, at 

medlemmerne ikke bør modtage 

godtgørelse ud over prisen for en billet på 

økonomiklasse; 

Or. en 

 

 


