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26.3.2019 A8-0182/21

Ændringsforslag 21
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi
for EFDD-Gruppen

Betænkning A8-0182/2019
Vladimír Maňka
Overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2020 – Sektion I – Europa-Parlamentet
(2019/2003(BUD))

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. støtter den aftale, der blev indgået i 
budgetforliget mellem Præsidiet og 
Budgetudvalget den 19. marts 2019, om at 
fastsætte forhøjelsen af 2018-budgettet til 
2,68%, hvilket svarer til det samlede 
niveau for overslagene for 2020 på 
2 050 430 000 EUR, om at nedbringe 
omfanget af udgifter i det foreløbige 
udkast til budgetoverslag, som Præsidiet 
havde godkendt den 11. marts 2019 med 
18,1 mio. EUR, og om tilsvarende at 
reducere bevillingerne under følgende 
budgetposter:

3. forkaster den aftale, der blev 
indgået i budgetforliget mellem Præsidiet 
og Budgetudvalget den 19. marts 2019 om 
at fastsætte forhøjelsen af 2019-budgettet 
til 2,68 %, hvilket svarer til det samlede 
niveau for overslagene for 2020 på 
2 050 430 000 EUR; beklager den 
omstændighed, at Parlamentets budget er 
steget støt hvert år i den nuværende 
valgperiode, og opfordrer derfor 
Parlamentet til at gøre det til hovedmålet 
for sit eget budget at nedbringe egne 
omkostninger mest muligt og stræbe efter 
betydelige besparelser med henblik på at 
sende et budskab om solidaritet med EU-
borgerne;

1004 — Ordinære rejseudgifter, 1200 — 
Vederlag og godtgørelser, 1402 Øvrige 
ansatte — chauffører i 
Generalsekretariatet, 2007 — Opførelse 
af bygninger og indretning af lokaler, 
2022 — Vedligeholdelse, reparation, drift 
og rengøring af bygninger, 2024 — 
Energiforbrug, 2101 — IT og 
telekommunikation — regelmæssige 
aktiviteter under infrastrukturer, 212 — 
Inventar, 214 — Teknisk materiel og 
tekniske anlæg, 300 — Udgifter til 
personalets tjenesterejser og rejser mellem 
de tre arbejdssteder, 302 — Udgifter til 
receptioner og repræsentation, 3040 — 
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Diverse udgifter til interne møder, 3042 
— Møder, kongresser, konferencer og 
delegationer, 422 — Udgifter til 
parlamentarisk assistance;

opfører 140 000 EUR i bevillinger på 
konto 1650 — Lægetjeneste, 
160 000 EUR på konto 320 — Køb af 
ekspertise og 400 000 EUR på konto 3211 
— Videnskabeligt mediecentrum; glæder 
sig over, at disse ændringer blev vedtaget 
af Præsidiet den 25. marts 2019;

Or. en
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26.3.2019 A8-0182/22

Ændringsforslag 22
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi
for EFDD-Gruppen

Betænkning A8-0182/2019
Vladimír Maňka
Overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2020 – Sektion I – Europa-Parlamentet
(2019/2003(BUD))

Forslag til beslutning
Punkt 25

Forslag til beslutning Ændringsforslag

25. mener, at de størst mulige 
besparelser på Parlamentets budget kan 
opnås ved, at det får et fast hjemsted; 
minder om Revisionsrettens analyse fra 
2014, hvori omkostningerne ved 
Parlamentets geografiske spredning blev 
anslået til at være på 114 mio. EUR pr. år; 
minder endvidere om, at 78 % af alle 
Parlamentets ansattes rejser kan tilskrives 
Parlamentets geografiske spredning, og 
miljøpåvirkningen ligger på mellem 11 000 
og 19 000 tons CO2-emissioner; opfordrer 
derfor til, at der udarbejdes en køreplan for 
fastsættelse af et fast hjemsted;

25. mener, at de størst mulige 
besparelser på Parlamentets budget kan 
opnås ved, at det får et fast hjemsted; 
minder om Parlamentets beslutning fra 
20131, hvori omkostningerne ved 
Parlamentets geografiske spredning blev 
anslået til at ligge mellem 156 mio. EUR 
og 204 mio. EUR pr. år, og beklager 
således, at de omkostninger, der genereres 
af Parlamentets geografiske spredning i 
en enkelt valgperiode, kan beløbe sig til så 
meget som 1 mia. EUR; minder endvidere 
om, at 78 % af alle Parlamentets ansattes 
rejser kan tilskrives Parlamentets 
geografiske spredning, og 
miljøpåvirkningen ligger på mellem 11 000 
og 19 000 tons CO2-emissioner; opfordrer 
derfor til, at der udarbejdes en køreplan for 
etablering af ét enkelt hjemsted med 
henblik på at forhindre ethvert yderligere 
spild af offentlige midler; giver udtryk for 
sin misbilligelse af de flerårige 
byggeprojekter, som har til formål at 
udvide medlemmernes kontorer i 
Strasbourg og i Bruxelles; 

Or. en
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Ændringsforslag 23
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi
for EFDD-Gruppen

Betænkning A8-0182/2019
Vladimír Maňka
Overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2020 – Sektion I – Europa-Parlamentet
(2019/2003(BUD))

Forslag til beslutning
Punkt 25 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

25a. beklager, at Parlamentets 
overordnede udgifter til leje af bygninger 
over de seneste fem år fra 2014 til og med 
2018 udgjorde mere end 160 mio. EUR, 
og opfordrer derfor til, at lejekontrakterne 
genforhandles med henblik på at opnå de 
størst mulige besparelser; 

Or. en
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26.3.2019 A8-0182/24

Ændringsforslag 24
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi
for EFDD-Gruppen

Betænkning A8-0182/2019
Vladimír Maňka
Overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2020 – Sektion I – Europa-Parlamentet
(2019/2003(BUD))

Forslag til beslutning
Punkt 36

Forslag til beslutning Ændringsforslag

36. minder om statutten for 
medlemmerne, som i artikel 27, stk. 1 og 
stk. 2 fastsætter, at: ”Europa-Parlamentets 
frivillige pensionsfond videreføres efter 
denne statuts ikrafttræden for de 
medlemmer eller tidligere medlemmer, der 
allerede har erhvervet rettigheder i denne 
fond", og at "erhvervede rettigheder 
bevares i fuldt omfang"; opfordrer 
generalsekretæren og Præsidiet til fuldt 
ud at respektere statutten for Europa-
Parlamentets medlemmer og til straks at 
oprette en pensionsfond med en klar plan 
for, hvordan Parlamentet kan overtage og 
påtage sig sine forpligtelser og sit ansvar 
for sine medlemmers frivillige 
pensionsordning; gentager sin anmodning 
om, at Den Europæiske Revisionsret 
foretager en undersøgelse af 
medlemmernes frivillige pensionsfond, og 
at den undersøger, hvordan der kan sikres 
en bæredygtig finansiering af den frivillige 
pensionsfond i overensstemmelse med 
statutten for Europa-Parlamentets 
medlemmer, samtidig med at der sikres 
fuld gennemsigtighed;

36. noterer sig, at der er mulighed for, 
at medlemmernes frivillige pensionsfond 
løber tør for midler, og understreger 
vigtigheden af at finde en løsning, der 
ikke pålægger de europæiske skatteydere 
en ekstra økonomisk byrde; genfremsætter 
sin anmodning om, at Den Europæiske 
Revisionsret foretager en undersøgelse af 
medlemmernes frivillige pensionsfond; er 
derudover af den opfattelse, at det er 
nødvendigt at revidere afgørelse 
2005/684/EF om vedtagelse af statutten 
for Europa-Parlamentets medlemmer med 
henblik på at ændre artikel 14, således at 
pensionsrettighederne for medlemmerne 
af Europa-Parlamentet bringes på linje 
med de enkelte medlemsstaters sociale 
sikringsordninger for almindelige 
borgere, både hvad angår beregning af 
beløbet og de alders- og bidragsrelaterede 
krav, der giver dem ret til en pension; 
opfordrer endvidere til at foretage en ny 
beregning af de pensioner, der udbetales 
fra EU-budgettet til tidligere medlemmer, 
som optjente disse rettigheder før og efter 
ikrafttrædelsen af den nuværende statut 
for medlemmer; 

Or. en
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