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Ændringsforslag  10 

Marco Valli, Giulia Moi 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Den Europæiske Unions almindelige budget 2019 – alle sektioner 

2018/2046(BUD) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 74 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

74. 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;  

74. bemærker, at niveauet for 

budgetoverslaget for 2019 svarer til 

18,53 %, hvilket er en smule lavere end 

det, der blev opnået i 2018 (18,85 %); 

Or. en 
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Ændringsforslag  11 

Marco Valli, Giulia Moi 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Den Europæiske Unions almindelige budget 2019 – alle sektioner 

2018/2046(BUD) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 74 a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 74 a. opfordrer til, at der foretages en 

reduktion på mindst 15% i medlemmernes 

månedlige vederlag, dagpenge og 

økonomiske ydelser, herunder 

godtgørelsen for generelle udgifter, med 

henblik på at sende et stærkt signal til 

EU-borgere, som befinder sig i en 

vanskelig økonomisk, social og historisk 

situation; anmoder Præsidiet om at 

revidere gennemførelsesbestemmelserne 

til statutten for medlemmer for at finde så 

mange besparelser som muligt i 

medlemmernes ydelser; 

Or. en 
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Marco Valli, Giulia Moi 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Den Europæiske Unions almindelige budget 2019 – alle sektioner 

2018/2046(BUD) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 74 b (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 74 b. opfordrer til, at udgifterne 

vedrørende europæiske politiske partier 

og politiske fonde helt annulleres; mener, 

at de europæiske politiske partier og 

fonde bør klare sig udelukkende ved 

hjælp af egne indtægter og bryde med 

deres afhængighed af Parlamentets 

budget; 

Or. en 
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Marco Valli, Giulia Moi 
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Betænkning A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Den Europæiske Unions almindelige budget 2019 – alle sektioner 

2018/2046(BUD) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 74 c (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 74 c. mener, at Parlamentets 

chaufførtjeneste udelukkende bør 

anvendes af medlemmerne til at nå frem 

til Parlamentets bygninger fra lufthavnen 

eller stationen eller omvendt, og at 

Parlamentets minivans og minibusser bør 

benyttes i denne henseende; minder om, 

at medlemmerne har mulighed for at 

benytte jernbanetransport i Belgien 

gratis; 

Or. en 
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Betænkning A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Den Europæiske Unions almindelige budget 2019 – alle sektioner 

2018/2046(BUD) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 80 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

80. minder om, at Parlamentet den 23. 

oktober 1997 i sin beslutning om det 

almindelige budget for 1998 opfordrede sit 

Præsidium til at anmode Revisionsretten 

om at undersøge Parlamentets frivillige 

pensionsordning, hvilket førte til afgivelse 

af Revisionsrettens udtalelse nr. 5/99 af 16. 

juni 1999 om pensionsfonden og ordningen 

for medlemmer af Europa-Parlamentet; 

opfordrer nu Præsidiet til hurtigst muligt at 

anmode Revisionsretten om at afgive en ny 

udtalelse om pensionsordningen og fonden 

i 2019; 

80. minder om, at Parlamentet den 23. 

oktober 1997 i sin beslutning om det 

almindelige budget for 1998 opfordrede sit 

Præsidium til at anmode Revisionsretten 

om at undersøge Parlamentets frivillige 

pensionsordning, hvilket førte til afgivelse 

af Revisionsrettens udtalelse nr. 5/99 af 16. 

juni 1999 om pensionsfonden og ordningen 

for medlemmer af Europa-Parlamentet; 

opfordrer nu Præsidiet til hurtigst muligt at 

anmode Revisionsretten om at afgive en ny 

udtalelse om pensionsordningen og fonden 

i 2019; mener, at der er behov for en 

revision af afgørelse 2005/684/EF om 

vedtagelse af statutten for Europa-

Parlamentets medlemmer med henblik på 

en ændring af artikel 14, således at 

medlemmernes pensionsrettigheder 

bringes i overensstemmelse med de 

socialsikringsordninger, som gælder for 

almindelige borgere i de enkelte 

medlemsstater, både for så vidt angår 

beregningen af pensionssummen og for så 

vidt angår de betingelser med hensyn til 

alder og bidrag, der er en forudsætning 

for at modtage pension; opfordrer til, at 

der foretages en ny beregning af de 

pensioner, der udbetales fra EU-budgettet 

til tidligere medlemmer, som har optjent 

disse rettigheder før og efter 

ikrafttrædelsen af den nuværende statut; 



 

AM\1166537DA.docx  PE624.170v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

Or. en 



 

AM\1166537DA.docx  PE624.170v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

18.10.2018 A8-0313/15 

Ændringsforslag  15 

Marco Valli, Giulia Moi 
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Betænkning A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Den Europæiske Unions almindelige budget 2019 – alle sektioner 

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. bemærker, 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 at fastlægge en klar plan med 

hensyn til pensionsfonden for at undgå, at 

EU-borgerne skal afholde eventuelle 

yderligere omkostninger; 

Or. en 

 


