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26.3.2019 A8-0182/21

Ändringsförslag 21
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi
för EFDD-gruppen

Betänkande A8-0182/2019
Vladimír Maňka
Beräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2020 - Avsnitt I - Europaparlamentet
(2019/2003(BUD))

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet stöder den 
överenskommelse som nåddes den 19 mars 
2018 under förlikningen mellan presidiet 
och budgetutskottet om att fastställa 
ökningen i förhållande till budgeten för 
2019 till 2,68 %, vilket motsvarar en total 
nivå för budgetberäkningen för 2020 på 
2 050 430 000 EUR, minska nivån på 
utgifterna i det preliminära förslaget till 
budgetberäkning som antogs av presidiet 
den 11 mars 2019 med 18,1 miljoner EUR 
och att i motsvarande grad minska de 
föreslagna anslagen för följande 
budgetposter:

3. Europaparlamentet avvisar den 
överenskommelse som nåddes den 19 mars 
2018 under förlikningen mellan presidiet 
och budgetutskottet om att fastställa 
ökningen i förhållande till budgeten för 
2019 till 2,68 %, vilket motsvarar en total 
nivå för budgetberäkningen för 2020 på 
2 050 430 000 EUR. Parlamentet beklagar 
att parlamentets budget har ökat stadigt 
år för år under den innevarande 
valperioden och uppmanar därför 
parlamentet att som främsta mål för sin 
egen budget begränsa sina egna 
kostnader i så stor utsträckning som 
möjligt och eftersträva betydande 
besparingar, i syfte att sända ett budskap 
om solidaritet med EU-medborgarna.

1004 – Utgifter för ordinarie resor, 1200 –
 Löner och ersättningar, 1402 – Övriga 
anställda — Chaufförer vid 
generalsekretariatet, 2007 – Uppförande 
av byggnader och inredning av lokaler, 
2022 – Underhåll, skötsel, drift och 
lokalvård av byggnader, 2024 – 
Energiförbrukning, 2101 – 
Databehandling och 
telekommunikationer – Löpande 
verksamhet – Infrastruktur, 212 – 
Inventarier, 214 – Teknisk utrustning och 
tekniska installationer, 300 – Utgifter för 
personalens tjänsteresor och resor mellan 
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de tre arbetsorterna, 302 – Utgifter för 
mottagning och representation, 3040 – 
Diverse utgifter för interna 
sammanträden, 3042 – Sammanträden, 
kongresser, konferenser och delegationer, 
422 – Utgifter för assistentstöd till 
ledamöterna.

Parlamentet anslår 140 000 EUR till 
budgetpost 1650 – Hälsovård, 
160 000 EUR till budgetpost 320 – 
Experthjälp och 400 000 EUR till 
budgetpost 3211 – Vetenskapligt 
mediecentrum. Parlamentet välkomnar att 
dessa ändringar antogs av presidiet den 
25 mars 2019.

Or. en
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26.3.2019 A8-0182/22

Ändringsförslag 22
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi
för EFDD-gruppen

Betänkande A8-0182/2019
Vladimír Maňka
Beräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2020 - Avsnitt I - Europaparlamentet
(2019/2003(BUD))

Förslag till resolution
Punkt 25

Förslag till resolution Ändringsförslag

25. Europaparlamentet anser att ett 
enda säte skulle innebära besparingar i 
parlamentets budget. Parlamentet påminner 
om revisionsrättens analys från 2014 i 
vilken man uppskattade kostnaderna för att 
parlamentets verksamhet bedrivs på olika 
geografiska platser till 114 miljoner EUR 
per år. Parlamentet påminner dessutom om 
att 78 % av alla tjänsteresor som företas av 
parlamentets anställda görs på grund av 
parlamentets geografiska spridning och att 
miljöpåverkan uppgår till mellan 11 000 
och 19 000 ton koldioxidutsläpp. 
Parlamentet efterlyser därför en färdplan 
för ett enda säte.

25. Europaparlamentet anser att ett 
enda säte skulle innebära besparingar i 
parlamentets budget. Parlamentet påminner 
om sin resolution från 20131, i vilken man 
uppskattade kostnaderna för att 
parlamentets verksamhet bedrivs på olika 
geografiska platser till mellan 
156 miljoner EUR och 204 miljoner EUR 
per år, och beklagar därför att 
kostnaderna för parlamentets geografiska 
spridning under en enda valperiod kan 
uppgå till så mycket som 1 miljard EUR. 
Parlamentet påminner dessutom om att 
78 % av alla tjänsteresor som företas av 
parlamentets anställda görs på grund av 
parlamentets geografiska spridning och att 
miljöpåverkan uppgår till mellan 11 000 
och 19 000 ton koldioxidutsläpp. 
Parlamentet efterlyser därför en färdplan 
för ett enda säte för parlamentet, i syfte att 
förhindra ytterligare slöseri med 
offentliga medel. Parlamentet motsätter 
sig de fleråriga fastighetsprojekt som 
syftar till att utöka ledamöternas 
kontorsutrymmen i både Strasbourg och 
Bryssel 

Or. en
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26.3.2019 A8-0182/23

Ändringsförslag 23
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi
för EFDD-gruppen

Betänkande A8-0182/2019
Vladimír Maňka
Beräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2020 - Avsnitt I - Europaparlamentet
(2019/2003(BUD))

Förslag till resolution
Punkt 25a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

25a. Europaparlamentet beklagar att 
parlamentets totala kostnad för att hyra 
sina byggnader under de senaste fem 
åren, från 2014 till och med 2018, har 
uppgått till mer än 160 miljoner EUR, och 
vill därför se att leasingavtalen 
omförhandlas i syfte att uppnå så stora 
besparingar som möjligt. 

Or. en
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26.3.2019 A8-0182/24

Ändringsförslag 24
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi
för EFDD-gruppen

Betänkande A8-0182/2019
Vladimír Maňka
Beräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2020 - Avsnitt I - Europaparlamentet
(2019/2003(BUD))

Förslag till resolution
Punkt 36

Förslag till resolution Ändringsförslag

36. Europaparlamentet påminner om 
ledamotsstadgan där det i artikel 27.1 och 
27.2 fastställs att den frivilliga 
pensionsfond som parlamentet har 
upprättat ska kvarstå efter ikraftträdandet 
av denna stadga för ledamöter eller före 
detta ledamöter som redan förvärvat 
rättigheter eller framtida rättigheter i 
denna fond och att de förvärvade och 
framtida rättigheterna till fullo ska 
kvarstå. Parlamentet uppmanar 
generalsekreteraren och presidiet att till 
fullo respektera ledamotsstadgan och 
snarast upprätta en tydlig plan för 
pensionsfonden som innebär att 
parlamentet åtar sig skyldigheterna och 
ansvaret när det gäller ledamöternas 
frivilliga pensionssystem. Parlamentet 
upprepar sin begäran om att revisionsrätten 
ska genomföra en granskning av 
ledamöternas frivilliga pensionsfond och 
vill att revisionsrätten undersöker olika 
sätt att säkerställa en hållbar finansiering 
av den frivilliga pensionsfonden i enlighet 
med bestämmelserna i ledamotsstadgan 
samtidigt som full transparens säkerställs.

36. Europaparlamentet noterar att 
ledamöternas frivilliga pensionsfond 
skulle kunna tömmas, och betonar att det 
är viktigt att man finner en lösning som 
inte innebär en ytterligare ekonomisk 
börda för de europeiska skattebetalarna. 
Parlamentet upprepar sin begäran om att 
revisionsrätten ska genomföra en 
granskning av ledamöternas frivilliga 
pensionsfond. Parlamentet anser 
dessutom att en ändring av beslut 
2005/684/EG om ledamotsstadgan är 
nödvändig för att ändra artikel 14, så att 
pensionsrättigheterna för ledamöterna 
stämmer överens med de sociala 
trygghetssystemen för vanliga medborgare 
i de enskilda medlemsstaterna när det 
gäller både beräkningen av beloppen och 
ålders- och avgiftskraven för att få 
tillgång till pensionssystemet. Parlamentet 
vill dessutom se en omräkning av de 
pensioner som betalas ut från EU:s 
budget till före detta ledamöter som 
förvärvat en sådan rättighet före, och 
efter, ikraftträdandet av den nuvarande 
ledamotsstadgan. 

Or. en


