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Europa-Parlamentet, 

– der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 

af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget 

og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/20021, særlig artikel 36, 

– der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 

om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-20202, 

– der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-

Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på 

budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning3 (IIA af 2. december 2013), 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 

1023/2013 af 22. oktober 2013 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i Den 

Europæiske Union og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske 

Union4, 

– der henviser til sin beslutning af 5. april 2017 om overslag over Europa-Parlamentets 

indtægter og udgifter for regnskabsåret 20185, 

– der henviser til sin beslutning af 25. oktober 2017 om Rådets holdning til forslag til Den 

Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 20186, 

– der henviser til sin beslutning af 30. november 2017 om Forligsudvalgets fælles udkast 

til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 som led i 
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budgetproceduren1, 

– der henviser til generalsekretærens beretning til Præsidiet med henblik på opstilling af 

det foreløbige forslag til Parlamentets budgetoverslag for regnskabsåret 2019, 

– der henviser til det foreløbige forslag til budgetoverslag, opstillet af Præsidiet den 16. 

april 2018, jf. forretningsordenens artikel 25, stk. 7, og artikel 96, stk. 1, 

– der henviser til forslaget til budgetoverslag, opstillet af Budgetudvalget, jf. 

forretningsordenens artikel 96, stk. 2, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 96, 

– der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0146/2018), 

A. der henviser til, at denne procedure er den fjerde fulde budgetprocedure, som 

gennemføres i den nye valgperiode, og den sjette i den flerårige finansielle ramme 

2014-2020; 

B. der henviser til, at 2019-budgettet, således som det foreslås i generalsekretærens 

beretning, er udarbejdet på baggrund af en årlig forhøjelse - både en reel og en 

inflationsbetinget forhøjelse - af loftet for udgiftsområde V, hvilket giver mere plads til 

vækst og investeringer samt til at fortsætte gennemførelsen af politikker med henblik på 

at opnå besparelser, forbedre effektiviteten og gå i retning af et resultatbaseret budget; 

C. der henviser til, at der blandt de prioriterede mål, som generalsekretæren har foreslået 

for budgettet for 2019, er følgende: Europa-Parlamentets kampagne op til valget i 2019, 

sikkerhedsprojekter, flerårige byggeprojekter, IT-udvikling, forbedret service til 

medlemmerne og fremme af miljøhensyn inden for transport; 

D. der henviser til, at generalsekretæren har foreslået et budget på 2 016 644 000 EUR i det 

foreløbige forslag til Parlamentets budgetoverslag for 2019, hvilket udgør en samlet 

forhøjelse på 3,38 % i forhold til 2018-budgettet (herunder 37,3 mio. EUR til ændring 

af valgperioden og 34,3 mio. EUR til andre ekstraordinære udgifter) og en andel på 

18,79 % af udgiftsområde V i FFR for 2014-2020; 

E. der henviser til, at næsten to tredjedele af budgettet er indeksbundne udgifter, der 

hovedsagelig vedrører vederlag, pensioner, udgifter til lægebehandling og godtgørelser 

til erhvervsaktive og pensionerede medlemmer (23 %) og personale (34 %) samt 

bygninger (13 %), der justeres i henhold til personalevedtægten og statutten for 

medlemmerne, til sektorspecifik indeksering eller inflationsraten; 

F. der henviser til, at Parlamentet allerede i sin beslutning af 29. april 2015 om overslag 

over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 20162 understregede, 

at 2016-budgettet bør opstilles på et realistisk grundlag og være i overensstemmelse 

med principperne om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning; 

G. der henviser til, at Parlamentets troværdighed som den ene af budgetmyndighedens to 

parter i en vis udstrækning afhænger af dets evne til at styre sine egne udgifter og på 
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dets evne til at udvikle demokratiet på EU-plan; 

H. der henviser til, at den frivillige pensionsfond blev oprettet i 1990 ved Præsidiets 

regulativ om den supplerende (frivillige) pensionsordning1; 

Generelle rammer 

1. understreger, at den andel, som modsvarer Parlamentets budget i 2019, bør forblive 

under 20 % af udgiftsområde V; bemærker, at niveauet for budgetoverslaget for 2019 

svarer til 18,53 %, hvilket er lavere end det, der blev opnået i 2018 (18,85 %), og den 

laveste andel af udgiftsområde V i mere end 15 år; 

2. understreger, at den største del af Parlamentets budget er fastsat af vedtægts- eller 

kontraktmæssige forpligtelser og er underlagt årlig indeksering; 

3. bemærker, at udgifterne på grund af valget til Europa-Parlamentet i 2019 vil blive 

væsentligt højere på nogle områder, navnlig for så vidt angår medlemmer, der ikke 

genvælges og deres assistenter, mens der, om end i mindre omfang, vil blive skabt 

besparelser på andre områder som følge af nedgangen i omfanget af parlamentarisk 

arbejde i et valgår; 

4. støtter den aftale, der blev indgået i budgetforliget mellem Præsidiet og Budgetudvalget 

den 26. marts 2018 og den 10. april 2018, om at fastsætte forhøjelsen af 2018-budgettet 

til 2,48 %, hvilket svarer til det samlede niveau for overslagene for 2019 på 

1 999 144 000 EUR, om at nedbringe omfanget af udgifter i det foreløbige udkast til 

budgetoverslag, som Præsidiet havde godkendt den 12. marts 2018 med 17,5 mio. EUR, 

og om tilsvarende at reducere bevillingerne under følgende budgetposter: 1004 - 

Ordinære rejseudgifter: 105 - Sprog og it-kurser for medlemmer; 1404 – Praktikkurser, 

tilskud og udveksling af tjenestemænd; 1612 – Efteruddannelse 1631 — Mobilitet; 2000 

— Leje; 2007 - Opførelse af bygninger og indretning af lokaler: 2022 - 

Vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger; 2024 - Energiforbrug 2100 

- IT og telekommunikation 2101 - IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter 

under infrastrukturer; 2105 - IT og telekommunikation – investeringer i projekter; 212 - 

Inventar; 214 -  Teknisk materiel og tekniske anlæg 230 - Papir, kontorartikler og 

diverse hjælpematerialer; 238 - Andre administrationsudgifter;  300 – Udgifter til 

personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder; 302 - Udgifter til 

receptioner og repræsentation; 3040 - Diverse udgifter til interne møder; 3042 - Møder, 

kongresser, konferencer og delegationer; 3049 - Udgifter til rejsebureauydelser; 3243 - 

Europa-Parlamentets Besøgscentre; 3248  - Udgifter til audiovisuel information; 325 — 

Udgifter til informationskontorerne;  101 — Reserve til uforudsete udgifter; tildeler 

konto 1400 — Øvrige ansatte – Generalsekretariatet og politiske grupper 50 000 EUR, 

konto 320 — Køb af ekspertise 50 000 EUR, og konto 3211 — Europæisk 

videnskabeligt mediecentrum 800 000 EUR i bevillinger; glæder sig over, at disse 

ændringer blev vedtaget af Præsidiet den 16. april 2018; 

5. understreger, at Parlamentets centrale funktioner er at være medlovgiver sammen med 

Rådet og at træffe afgørelse om Unionens budget, repræsentere borgerne og kontrollere 

arbejdet i andre institutioner;   

6. fremhæver Parlamentets rolle for opbygningen af en europæisk politisk bevidsthed og 
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fremme af Unionens værdier; 

7. bemærker, at det foreløbige forslag til budgetoverslag og ledsagedokumenterne først 

blev modtaget efter, at de var godkendt af Præsidiet den 12. marts 2018; anmoder om i 

de kommende år at modtage generalsekretærens beretning til Præsidiet om det 

foreløbige forslag til budgetoverslag, herunder bilagene hertil, til tiden; 

Gennemsigtighed og tilgængelighed 

8. glæder sig over svaret på anmodningen fra Budgetudvalget, der er fremsat i forskellige 

beslutninger om yderligere oplysninger om mellem- og langsigtet planlægning, 

investeringer, vedtægtsmæssige forpligtelser, driftsudgifter og en metodologi på 

grundlag af nuværende behov snarere end koefficienter; bemærker, at anvendelse af 

faste beløb er et nyttigt og anerkendt værktøj til at give større fleksibilitet og 

gennemsigtighed; 

9. bemærker, at det foreslås, som det var tilfældet med budgetter for de tidligere år, at 

afsætte et beløb til "ekstraordinære" investeringer og udgifter, f.eks. investeringer og 

udgifter, der for Parlamentets vedkommende er usædvanlige eller atypiske og sjældent 

forekommende; bemærker, at disse investeringer og udgifter i 2019 beløber sig til 

71,6 mio. EUR, herunder 37,3 mio. EUR til ændring af valgperioden og 34,3 mio. EUR 

til andre ekstraordinære udgifter; minder om, at sondringen i budgettet for 2016, som 

også går igen i de efterfølgende budgetter, mellem ordinære og ekstraordinære udgifter 

udelukkende blev foretaget for at tage højde for gennemførelsen af hasteforanstaltninger 

vedrørende sikring af bygninger og cybersikkerhed efter terrorangrebene; mener, at den 

overdrevne brug af denne sondring, dvs. medtagelse af andre udgifter i ekstraordinære 

udgifter, giver en fejlagtig indikation af udviklingen i den budgetmæssige margen og 

derfor er i strid med princippet om gennemsigtighed i Parlamentets udgifter; 

10. forventer, at Parlamentets budget for 2019 er realistisk og nøjagtigt med hensyn til at 

balancere behov og omkostninger med henblik på så vidt muligt at undgå 

overbudgettering; 

Brexit 

11. bemærker, at Unionens og Det Forenede Kongeriges forhandlere den 8. december 2017 

nåede til principiel enighed om den finansielle afvikling af Det Forenede Kongeriges 

udtræden af Unionen, som omfatter en bestemmelse om, at Det Forenede Kongerige vil 

deltage i Unionens årlige budgetter for 2019 og 2020, som om det stadig var en 

medlemsstat i Unionen og vil bidrage med sin andel af finansieringen af Unionens 

forpligtelser, der er opstået inden den 31. december 2020; noterer sig, at den frivillige 

pensionsordning for medlemmerne er opført som et passiv på EU's balance, og at et 

bidrag til de samlede forpligtelser, der skal bruges til dækning af de 

pensionsforpligtelser, der er indgået før, men strækker sig ud over 2020, vil indgå i 

forhandlingerne; 

12. bemærker, at Udvalget om Konstitutionelle Anliggender via en afstemning i 

plenarforsamlingen i februar 2018 bekræftede en initiativbetænkning om Parlamentets 

sammensætning og især reduktionen til 705 medlemmer efter Det Forenede Kongeriges 

udtræden af Unionen; bemærker, at formand Donald Tusk efter det uformelle møde 

mellem de 27 stats- og regeringsoverhoveder den 23. februar 2018 udtrykte en bred 

støtte til dette forslag; bemærker, at i tilfælde af at Det Forenede Kongerige stadig er en 



medlemsstat ved begyndelsen af valgperioden 2019-2024, skal antallet af medlemmer 

være 751, indtil Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen får retskraft; påpeger 

dog, at der i henhold til proceduren kræves en enstemmig afgørelse af Det Europæiske 

Råd efter at have opnået Europa-Parlamentets godkendelse; understreger, at 

Parlamentets overslag for øjeblikket afspejler en situation med status quo med et 

Parlament, der er sammensat af 678 medlemmer fra 27 medlemsstater, mellem den 30. 

marts 2019 og udgangen af den 8. valgperiode, og et Parlament, der er sammensat af 

705 medlemmer fra 27 medlemsstater, fra starten af den 9. valgperiode og til udgangen 

af regnskabsåret 2019; noterer sig med tilfredshed de justeringer, som 

generalsekretæren har foreslået, og som blev vedtaget af Præsidiet den 12. marts 2018; 

Valg til Europa-Parlamentet i 2019 

13. hilser oplysningskampagnen velkommen som et nyttigt forsøg på at forklare formålet 

med Unionen og Parlamentet for borgerne; understreger imidlertid, at denne kampagne 

bl.a. bør have til formål at redegøre for Unionens rolle, Parlamentets indflydelse og dets 

funktioner, såsom valget af formanden for Kommissionen og dets indvirkning på 

borgernes liv; 

14. minder om, at som godkendt under budgetproceduren for 2018 udgør det samlede 

budget for kampagnen 33,3 mio. EUR for de to år, heraf 25 mio. EUR til 2018 (på 

grund af den tid, der er nødvendig for at gennemføre udbudsprocedurerne og indgå 

kontrakterne) og 8,33 mio. EUR til 2019; bemærker, at strategien for kampagnen, der er 

baseret på en analyse af de erfaringer, der er opnået fra de sidste valg, blev godkendt af 

Præsidiet i november 2017; 

15. understreger, at kommunikationsprocesserne i forbindelse med valget til Europa-

Parlamentet er kendetegnet ved tre niveauer: det mest synlige niveau er de nationale og 

europæiske politiske partier og deres kandidater, det andet niveau er processen med 

spidskandidater (Spitzenkandidaten), der blev indført for første gang i 2014, og det 

tredje niveau er den institutionelle oplysningskampagne, der minder om, hvad 

Parlamentet er, hvad det beskæftiger sig med, hvordan det påvirker borgernes liv, og 

hvorfor det er vigtigt at deltage i valget;  

16. fremhæver, at Parlamentet ikke selv har de nødvendige ressourcer til at nå ud til de 400 

mio. stemmeberettigede og derfor skal gøre bedst mulig brug af sine egne 

formidlernetværk for at gøre dette; mener, at kommunikation via de sociale medier også 

bør spille en vigtig rolle; påpeger, at der på europæisk plan vil blive afholdt en række 

konferencer med borgere og interessenter i 2018, og at forbindelseskontorernes rolle på 

nationalt plan vil være af afgørende betydning; vil fortsætte med at inddrage 

Regionsudvalget og dets lokale og regionale repræsentanter i netværkssamarbejdet; 

mener, at de europæiske politiske partier og nationale partier i den sidste tid op til valget 

vil spille en afgørende rolle, navnlig i forbindelse med processen med spidskandidater; 

foreslår derfor at forhøje bevillingerne navnlig for 2019 for at gøre det muligt for dem at 

udføre denne opgave; 

Sikkerhed og cybersikkerhed 

17. bemærker, at budgettet for 2019 vil indeholde yderligere rater af betydelige 

investeringer, som blev påbegyndt i 2016 med henblik på at forbedre sikkerheden i 

Parlamentet væsentligt; påpeger, at disse projekter dækker forskellige områder, 

hovedsagelig bygninger, dvs. sikkerhedsopgradering af indgange, udstyr og personale, 



som f.eks. IPACS-projektet, men også forbedringer inden for cybersikkerhed og sikring 

af kommunikation; 

18. glæder sig over aftalememorandummet, som trådte i kraft i 2017, mellem den belgiske 

regering og Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen, Tjenesten for EU's Optræden 

Udadtil og andre institutioner i Bruxelles om sikkerhedsgodkendelse for alle eksterne 

kontrahenters personale, som ønsker adgang til Unionens institutioner; minder om sin 

opfordring i Parlamentets overslag over indtægter og udgifter for 2018 til 

generalsekretæren om at overveje, om det er hensigtsmæssigt at udvide anvendelsen af 

dette aftalememorandum til tjenestemænd, parlamentariske assistenter og praktikanter 

for at muliggøre den nødvendige sikkerhedsverifikation forud for deres ansættelse; 

anmoder derfor generalsekretæren om at underrette Budgetudvalget om status for denne 

sag; 

19. mener, at IT-værktøjer er vigtige instrumenter for medlemmer og ansatte i forbindelse 

med udførelsen af deres arbejde, men de er ikke desto mindre sårbare over for 

cyberangreb; glæder sig derfor over en begrænset forhøjelse af bevillingerne, hvilket vil 

give institutionen mulighed for bedre at beskytte sine aktiver og oplysninger ved at 

forsætte sin handlingsplan for cybersikkerhed; 

Bygningspolitik 

20. gentager sin opfordring til at sikre en gennemsigtig beslutningsproces for så vidt angår 

bygningspolitikken, som skal være baseret på tidlig information og tage behørigt hensyn 

til finansforordningens artikel 203; 

21. noterer sig forbedringen af medlemmernes og personalets arbejdsmiljø som vedtaget af 

Præsidiet i december 2017, som vil fortsætte i 2019 med henblik på at etablere fleksible 

arbejdspladser for medlemmerne for at opfylde de behov, der opstår som følge af 

skiftende arbejdsmønstre, ved give dem tre kontorer i Bruxelles og to i Strasbourg efter 

valget i 2019; understreger ikke desto mindre, at det i Strasbourg ville være mere nyttigt 

at etablere fleksible rum til møder; bemærker udgifterne til vedligeholdelse af 

Parlamentets bygninger i 2019, herunder sikkerheds- og miljøkrav; sætter 

spørgsmålstegn ved de meget høje omkostninger i visse foreslåede planer, nemlig: 

fjernelse af biblioteket og de tilknyttede kontorer,  renovering af medlemmernes 

restaurant (ASP-bygningen) og renovering af restauranten i Churchill-bygningen; 

opfordrer generalsekretæren til at forelægge Budgetudvalget oplysninger om disse 

beslutninger inden Parlamentets behandling af budgettet i efteråret 2018; mener, at visse 

projekter vil blive udsat; 

22. sætter spørgsmålstegn ved de 1,58 mio. EUR, der er planlagt til undersøgelser 

vedrørende renoveringen af Spaak-bygningen, eftersom der allerede er afsat 

14 mio. EUR i budgettet for 2018; opfordrer generalsekretæren til at forelægge 

Budgetudvalget oplysninger om denne beslutning inden Parlamentets behandling af 

budgettet i efteråret 2018; 

23. anmoder om yderligere oplysninger om standen af det inventar i ASP-bygningen i 

Bruxelles, som skal udskiftes, og om den procedure, der skal følges for at vælge det nye 

inventar, især om forholdet mellem pris og behovet for udskiftning; 

24. noterer sig den ajourførte opgavebeskrivelse for informationskontorerne, som nu er 

kendt som "forbindelseskontorer" i overensstemmelse med Præsidiets afgørelse fra 



november 2017; bemærker, at forbindelseskontorernes primære funktion er at informere 

og kommunikere lokalt på Parlamentets vegne på en politisk neutral måde for at 

tilvejebringe oplysninger om Unionen og dens politikker gennem eksterne aktørers 

aktiviteter på lokalt, regionalt og nationalt plan; herunder medlemmerne af Det 

Europæiske Regionsudvalg; 

25. bemærker, at de første dele af den østlige fløj af den nye KAD-Bygning vil blive 

overdraget og taget i brug i slutningen af 2018, mens resten af den østlige fløjs kontorer 

og konferencelokaler gradvist vil blive taget i brug i 2019; bemærker, at arbejdet på den 

vestlige fløj direkte derefter vil blive påbegyndt; 

26. minder om Revisionsrettens analyse fra 2014, i hvilken man anslog omkostningerne ved 

Parlamentets geografiske spredning til at være på 114 mio. EUR pr. år; noterer sig 

endvidere konklusionerne i Parlamentets beslutning af 20. november 2013 om 

fastlæggelse af hjemstedet for Den Europæiske Unions institutioner1, hvoraf det 

fremgår, at 78 % af alle tjenesterejser foretaget af Parlamentets vedtægtsomfattede 

personale er en direkte følge af Parlamentets geografiske spredning; fremhæver, at det i 

betænkningen også anslås, at den miljømæssige påvirkning af den geografiske 

spredning er på mellem 11 000 og 19 000 ton i CO2-emissioner; fremhæver de 

potentielle besparelser på Parlamentets budget ved at have ét enkelt hjemsted og 

opfordrer derfor til, at der udarbejdes en køreplan for et enkelt hjemsted; 

27. minder om Parlamentets forpligtelse i direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet2, hvori 

det hedder, at det "med forbehold af gældende budget- og indkøbsregler vil forpligte sig 

til at stille de samme krav til de bygninger, det ejer og benytter, som dem, der gælder 

for medlemsstaternes statslige bygninger i henhold til artikel 5 og 6" i nævnte direktiv, 

på grund af den store synlighed og den ledende rolle, det bør spille med hensyn til 

bygningers energimæssige ydeevne; understreger, at der er et presserende behov for, at 

denne erklæring overholdes, ikke mindst af hensyn til Parlamentets egen troværdighed i 

den igangværende revision af direktiverne om bygningers energimæssige ydeevne og 

energieffektivitet; 

Spørgsmål vedrørende medlemmer af Parlamentet og akkrediterede parlamentariske 

assistenter 

28. glæder sig over det arbejde, som Parlamentets Generalsekretariat, de politiske gruppers 

sekretariater og medlemmernes kontorer har udført for at styrke medlemmerne i 

udøvelsen af deres mandat; støtter den fortsatte udvikling af de tjenester, der kan 

fremme medlemmernes mulighed for at føre kontrol med det arbejde, der udføres af 

Kommissionen og Rådet, og for at repræsentere borgerne; 

29. glæder sig især over den stadig stigende kvalitet af den rådgivning og forskning, som 

medlemmerne og udvalgene tilbydes gennem Europa-Parlamentets Forskningstjeneste 

(EPRS) og temaafdelingerne; noterer sig den midtvejsevaluering af samarbejdet mellem 

disse to tjenester, som generalsekretæren forelagde i oktober 2017; anmoder 

generalsekretæren om at forelægge yderligere oplysninger om, hvordan de to tjenester 

samordner deres arbejde for at undgå dobbeltarbejde og imødekomme brugernes behov; 
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glæder sig over de nye og eksisterende specifikke projekter inden for IT-applikationer, 

som vil blive gennemført fuldstændigt eller delvist i løbet af 2019: e-Parlament-

projektet, systemet til elektronisk forvaltning af dokumenter (ERMS), programmet for 

det åbne digitale bibliotek, det nye projekt om forskning og udvikling inden for 

maskinindlæring med oversættelseshukommelser og værktøjet til registrering af 

deltagere i konferencer og arrangementer; 

30. minder om ovennævnte beslutninger af 5. april 2017 om overslag over Europa-

Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2018 og af 25. oktober 2017 om 

Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for 

regnskabsåret 2018; gentager sin opfordring til gennemsigtighed for så vidt angår 

godtgørelsen for generelle udgifter til medlemmerne; opfordrer Parlamentets Præsidium 

til at arbejde for bedre vejledning vedrørende ansvarligheden i forbindelse med de 

udgifter, der godkendes i henhold til denne godtgørelse, uden at det medfører ekstra 

omkostninger eller administrative byrder for Parlamentets administration; noterer sig, at 

et omfattende system til kontrol af medlemmets godtgørelse i forbindelse med det 

parlamentariske mandat ville nødvendiggøre 40 til 75 nye administrative stillinger1, 

hvilket vil være i modstrid med personalenedskæringsplanen; 

31. minder om princippet om mandatets uafhængighed; understreger, at det påhviler valgte 

medlemmer at anvende udgifter til parlamentariske aktiviteter, og 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; understreger, at 

anvendelsen af det faste beløb er udbredt og anerkendt som et nyttigt redskab i 

medlemsstaterne; understreger, at den nuværende anvendelse af faste beløb ikke kræver 

yderligere personale eller indebærer yderligere omkostninger i Europa-Parlamentets 

administration og undgår at skabe obligatoriske ekstraomkostninger og en administrativ 

byrde for medlemmerne og deres medarbejdere; gentager, at øget effektivitet og 

gennemsigtighed i godtgørelsen for generelle udgifter ikke indebærer en krænkelse af 

privatlivets fred; 

32. opfordrer indtrængende Præsidiets Arbejdsgruppe om Godtgørelsen for Generelle 

Udgifter til at færdiggøre deres arbejde for at sikre, at henstillinger baseret på de 

synspunkter, Parlamentet gav udtryk for i oktober 2017, bliver behandlet før valget til 

den 9. valgperiode; 

33. gentager sin anmodning til Præsidiet om at sikre, at sociale rettigheder og 

pensionsrettigheder for medlemmer og akkrediterede parlamentariske assistenter 

respekteres, og at der stilles tilstrækkelige finansielle midler til rådighed; gentager i 

denne forbindelse sin opfordring til at finde en brugbar løsning for de akkrediterede 

parlamentariske assistenter, som efter at have arbejdet i to valgperioder uden afbrydelse, 

ved udgangen af den nuværende valgperiode ikke vil være berettiget til at anvende den 

europæiske pensionsordning, når de når pensionsalderen, eftersom de vil mangle noget 

tid i forhold til kravet om ti års tjeneste som følge af det tidlige valg i 2014 og 

forsinkelserne i godkendelsen af de akkrediterede parlamentariske assistenters nye 

kontrakter på grund af den store arbejdsbyrde i perioderne efter valget i 2009; minder 

om, at artikel 27, stk. 2, i statutten for Europa-Parlamentets medlemmer fastsætter, at 

"De erhvervede rettigheder bevares i fuldt omfang"; bemærker imidlertid de fortsatte 

problemer med hensyn til den frivillige pensionsordning og anmoder Præsidiet og 

generalsekretæren om at undersøge alle muligheder med henblik på at minimere byrden 
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for Parlamentets budget; 

34.  finder bevillingerne for budgetpost 422 "Udgifter til parlamentarisk assistance" 

passende; 

35. noterer sig revisionen af godtgørelsessatserne for de akkrediterede parlamentariske 

assistenter (APA'er) i forbindelse med deres tjenesterejser mellem Parlamentets tre 

arbejdssteder; minder om sin opfordring til Præsidiet om at foretage fuld ensretning 

mellem tjenestemænd, andre ansatte og APA’er fra den næste valgperiode; 

36. opfordrer igen Formandskonferencen til med henblik på næste valgperiode at revidere 

gennemførelsesbestemmelserne for delegationers virksomhed og rejser uden for Den 

Europæiske Union; understreger, at en sådan revision bør overveje muligheden for, at 

akkrediterede parlamentariske assistenter på visse betingelser ledsager medlemmerne på 

Parlamentets officielle delegationsrejser og tjenesterejser; 

37. opfordrer Præsidiet til at ændre sin beslutning af 19. april 2010 om bestemmelserne 

vedrørende medlemmernes praktikanter for at sikre en passende aflønning af 

praktikanterne; fremhæver, at aflønningen af praktikanter i medlemmernes kontorer 

eller politiske grupper mindst bør dække leveomkostningerne i Bruxelles eller i den by, 

hvor de er praktikanter; 

38. mener, at der bør afsættes tilstrækkelige midler til gennemførelsen af køreplanen for 

tilpasning af foranstaltningerne til forebyggelse og hurtig støtte for at håndtere 

konflikter og chikane mellem medlemmer og akkrediterede parlamentariske assistenter 

eller andet personale; 

Personalerelaterede spørgsmål 

39. reducerer stillingsfortegnelsen for sit generalsekretariat for 2019 med 59 stillinger 

(personalereduktionsmålet på 1 %) i overensstemmelse med aftalen af 

14. november 2015, der blev indgået med Rådet om Den Europæiske Unions 

almindelige budget for regnskabsåret 2016, ifølge hvilken foranstaltningerne 

vedrørende Parlamentets årlige personalereduktion skal fortsætte indtil 2019; 

40. mener, at det i en periode, hvor de økonomiske og menneskelige ressourcer, der er til 

rådighed for EU-institutionerne, sandsynligvis vil blive mere og mere begrænsede, er 

vigtigt, at institutionerne er i stand til at ansætte og fastholde de bedst kvalificerede 

medarbejdere til at imødegå de komplekse udfordringer, der venter forude, på en måde, 

som er forenelig med principperne om resultatbaseret budgettering;  

41.  mener, at Parlamentet frem til valgpausen vil stå i en unik situation som følge af, at 

afslutningen af en mandatperiode, hvor lovgivningen normalt skal hastes igennem, 

falder sammen med den komplekse pakke af FFR-lovforslag, brexit og det stigende 

antal triloger; mener, at det for at give Parlamentet og dets udvalg mulighed for at 

udføre deres kerneopgaver er afgørende at sikre et passende niveau af logistiske og 

menneskelige ressourcer; 

42. bemyndiger generalsekretæren til at bygge videre på de eksisterende samarbejdsaftaler 

mellem Parlamentet, Det Europæiske Regionsudvalg og Det Europæiske Økonomiske 

og Sociale Udvalg; som EPRS er et meget positivt eksempel på; anmoder om, at der 

identificeres områder, herunder men ikke begrænset til IT-tjenester og -sikkerhed, hvor 

synergier mellem backoffice-funktioner kan øges ved at anvende erfaringerne fra 



Parlamentet og de to organer og under fuld hensyntagen til forvaltningsproblemer og 

forskelle i omfang  i forbindelse med etableringen af fair samarbejdsaftaler; opfordrer 

endvidere generalsekretæren til at iværksætte en undersøgelse af mulige synergier i 

backoffice-funktioner og -tjenester, som kan opnås med andre institutioner; 

43. anmoder om, at der forelægges en vurdering af de besparelser og fordele, som de 

enkelte parter har nået som følge af den interinstitutionelle administrative 

samarbejdsaftale mellem Parlamentet, Det Europæiske Regionsudvalg og Det 

Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, både inden for de områder, der er 

underlagt fælles tjenester, og inden for de områder, der er underlagt samarbejde, og af 

de potentielle besparelser og fordele ved eventuelle fremtidige aftaler med andre 

institutioner og agenturer; 

44. glæder sig over Parlamentets beslutning om bekæmpelse af seksuel chikane og 

seksuelle overgreb i Unionen1; mener, at beslutningen er et vigtigt skridt til at sikre en 

mere effektiv bekæmpelse af seksuel chikane og af enhver form for upassende adfærd i 

Unionen og dens institutioner, herunder Parlamentet; kræver, at der afsættes 

tilstrækkelige ressourcer til at gennemføre kravene i beslutningen; 

Andre spørgsmål  

45. noterer sig den igangværende praksis med at bruge "opsamlingsoverførsler" ved årets 

udgang (ramassage) for at bidrage til igangværende byggeprojekter; fremhæver på 

grundlag af tallene for 2014, 2015, 2016 og 2017, at "opsamlingsoverførslen" ved årets 

udgang i år systematisk finder sted for samme kapitler og afsnit og, med få undtagelser, 

nøjagtigt for samme poster; overvejer derfor, hvorvidt der sker en programmeret 

overvurdering af disse kapitler og poster for at generere midler til finansiering af 

budgetpolitikken; 

46. sætter spørgsmålstegn ved nødvendigheden af at have hovedtelefoner og webkameraer 

installeret i kontorerne i Bruxelles og Strasbourg til alle parlamentariske assistenter, 

selv om de fleste af dem slet ikke har bedt om det; sætter derfor spørgsmålstegn ved 

omkostningerne ved og baggrunden for en sådan beslutning; opfordrer 

generalsekretæren til at forelægge Budgetudvalget oplysninger om den beslutning; 

47. bemærker, at begrænsningerne i adgangen til Parlamentets restaurationsområder blev 

ophævet den 1. januar 2017; accepterer den praksis, at alle, som arbejder i Parlamentets 

bygninger eller besøger dem til interinstitutionelle møder, kan spise frokost i 

Parlamentets kantiner og restauranter; noterer sig imidlertid, at det er blevet meget 

kompliceret at få adgang til selvbetjeningsrestauranten i ASP-Bygningen i Bruxelles og 

til selvbetjeningsrestauranten i LOW-Bygningen i Strasbourg, fordi der hver dag er 

grupper af besøgende; anmoder derfor om, at der hurtigt genetableres kontrol ved 

indgangen til disse to selvbetjeningsrestauranter, ikke for medlemmer og personale fra 

andre institutioner, men for systematisk at lede grupper af besøgende over til de 

restaurationsområder, der er forbeholdt dem; 

48. noterer sig den fortsatte dialog mellem Parlamentet og de nationale parlamenter; 

understreger behovet for at gå videre end den eksisterende Europæiske Parlamentsuge 

for at give mulighed for permanente synergier i forhold til forbindelserne mellem 

Parlamentet og de nationale parlamenter; opfordrer til, at denne dialog styrkes for at 
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udvikle en bedre forståelse af bidraget fra Parlamentet og Unionen i medlemsstaterne; 

49. opfordrer til at opgradere det europæiske videnskabelige mediecentrum, som blev 

vedtaget i 2018-budgettet, og til et samarbejde med TV-stationer, sociale medier og 

andre partnere med henblik på at etablere uddannelsesforløb for unge journalister, 

navnlig i relation til nye videnskabelige og teknologiske udviklinger og faktabaserede, 

peerevaluerede nyheder; 

50. glæder sig over Parlamentets bestræbelser på at fremme bæredygtig mobilitet;  

51. opfordrer Parlamentet til at vedtage en miljømæssigt bæredygtig tilgang og gøre 

hovedparten af de aktiviteter, der udføres i Parlamentet, miljøvenlige; 

52. noterer sig oprettelsen af en arbejdsgruppe om mobilitet, som bør arbejde inklusivt og 

have et klart mandat; understreger, at Parlamentet skal overholde alle former for 

regionalt gældende lovgivning på sine arbejdssteder, inklusive på området om mobilitet; 

opfordrer til fremme af anvendelsen af den direkte togforbindelse mellem Parlamentet i 

Bruxelles og lufthavnen; opfordrer de ansvarlige tjenester til på denne baggrund 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 der allerede er indført en sådan 

ordning i andre institutioner, navnlig i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg; 

53. opfordrer generalsekretæren og Præsidiet til at skabe en kultur med resultatbaseret 

budgettering i hele Parlamentets administration og en effektiv ledelsestilgang for at øge 

effektiviteten og reducere papirarbejdet og bureaukratiet i institutionens interne arbejde; 

understreger, at den effektive ledelsestilgang har vist sig at føre til løbende forbedringer 

af arbejdsproceduren takket være forenklingen og det administrative personales 

erfaring; 

o 

o o 

54. vedtager budgetoverslaget for regnskabsåret 2019; 

55. pålægger sin formand at sende denne beslutning og budgetoverslaget til Rådet og 

Kommissionen. 


