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18.10.2018 A8-0313/10 

Ändringsförslag  10 

Marco Valli, Giulia Moi 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Europeiska unionens allmänna budget för 2019 – alla avsnitt 

2018/2046(BUD) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 74 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

74. Europaparlamentet noterar att 

nivån på budgetberäkningen för 2019 

motsvarar 18,53 %, vilket är lägre än vad 

som uppnåddes 2018 (18,85 %) och den 

lägsta andelen av rubrik V under de 

senaste 15 åren. 

74. Europaparlamentet noterar att 

nivån på budgetberäkningen för 2019 

motsvarar 18,53 %, vilket är något lägre än 

vad som uppnåddes 2018 (18,85 %). 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/11 

Ändringsförslag  11 

Marco Valli, Giulia Moi 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Europeiska unionens allmänna budget för 2019 – alla avsnitt 

2018/2046(BUD) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 74a (ny) 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

 74a. Europaparlamentet vill se en 

minskning av ledamöternas månatliga 

arvoden, traktamenten och ekonomiska 

förmåner, inklusive ersättningen för 

allmänna utgifter, med minst 15% för att 

sända en stark signal till 

unionsmedborgare som fortfarande 

befinner sig i en svår ekonomisk, social 

och historisk situation. Parlamentet 

uppmanar presidiet att se över 

tillämpningsföreskrifterna för 

ledamotsstadgan i syfte att göra så stora 

besparingar som möjligt på ledamöternas 

förmåner. 

Or. en 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

18.10.2018 A8-0313/12 

Ändringsförslag  12 

Marco Valli, Giulia Moi 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Europeiska unionens allmänna budget för 2019 – alla avsnitt 

2018/2046(BUD) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 74b (ny) 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

 74b. Europaparlamentet vill se att 

utbetalningarna avseende europeiska 

politiska partier och politiska stiftelser 

ställs in helt och hållet. Parlamentet 

betonar att europeiska politiska partier 

och stiftelser helt och hållet bör förlita sig 

på egna medel och bryta sitt beroende av 

parlamentets budget. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/13 

Ändringsförslag  13 

Marco Valli, Giulia Moi 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Europeiska unionens allmänna budget för 2019 – alla avsnitt 

2018/2046(BUD) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 74c (ny) 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

 74c. Europaparlamentet anser att 

parlamentets biltjänst bör användas av 

ledamöterna uteslutande för att ta sig till 

parlamentets lokaler från flygplatsen eller 

järnvägsstationen eller vice versa, och att 

parlamentets minibussar bör användas i 

detta syfte. Parlamentet påminner om att 

ledamöterna har möjlighet att gratis 

utnyttja tågtransporter i Belgien. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/14 

Ändringsförslag  14 

Marco Valli, Giulia Moi 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Europeiska unionens allmänna budget för 2019 – alla avsnitt 

2018/2046(BUD) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 80 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

80. Europaparlamentet påminner om att 

Europaparlamentet den 23 oktober 1997 i 

sin resolution om den allmänna budgeten 

för 1998 uppmanade sitt presidium att 

begära att revisionsrätten skulle utreda 

parlamentets frivilliga pensionssystem, 

vilket ledde till att revisionsrätten utfärdade 

sitt yttrande nr 5/99 av den 16 juni 1999 

om det frivilliga tilläggspensionssystemet 

och pensionsfonden för 

Europaparlamentets ledamöter. 

Parlamentet uppmanar nu presidiet att 

omgående begära att revisionsrätten lägger 

fram ytterligare ett sådant yttrande om 

pensionssystemet och pensionsfonden 

under 2019. 

80. Europaparlamentet påminner om att 

Europaparlamentet den 23 oktober 1997 i 

sin resolution om den allmänna budgeten 

för 1998 uppmanade sitt presidium att 

begära att revisionsrätten skulle utreda 

parlamentets frivilliga pensionssystem, 

vilket ledde till att revisionsrätten utfärdade 

sitt yttrande nr 5/99 av den 16 juni 1999 

om det frivilliga tilläggspensionssystemet 

och pensionsfonden för 

Europaparlamentets ledamöter. 

Parlamentet uppmanar nu presidiet att 

omgående begära att revisionsrätten lägger 

fram ytterligare ett sådant yttrande om 

pensionssystemet och pensionsfonden 

under 2019. Parlamentet anser att beslut 

2005/684/EG om ledamotsstadgan 

behöver revideras i syfte att ändra artikel 

14 så att pensionsrättigheterna för 

ledamöterna hamnar i linje med de 

sociala trygghetssystemen för vanliga 

medborgare i de enskilda 

medlemsstaterna, när det gäller både 

beräkningen av belopp och ålder, och 

bidragsrelaterad krav som ger dem rätt till 

pension. Parlamentet begär en omräkning 

av de pensioner som betalas ut från 

unionens budget till före detta ledamöter 

som förvärvat en sådan rättighet före och 

efter ikraftträdandet av den gällande 

stadgan. 
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18.10.2018 A8-0313/15 

Ändringsförslag  15 

Marco Valli, Giulia Moi 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Europeiska unionens allmänna budget för 2019 – alla avsnitt 

2018/2046(BUD) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 81 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

81. Europaparlamentet påminner om 

att dess generalsekreterare i en not till 

presidiet av den 8 mars 2018 medgav att 

den pensionsfond som är kopplad till 

medlemmarnas frivilliga pensionssystem 

kommer att uttömma sitt kapital långt 

innan pensionsåtagandena upphör och 

eventuellt redan 2024. Parlamentet 

uppmanar därför generalsekreteraren och 

presidiet att snarast och med full respekt 

för ledamotsstadgan upprätta en tydlig 

plan för pensionsfonden som innebär att 

parlamentet tar på sig förpliktelserna och 

ansvaret för sina ledamöters frivilliga 

pensionssystem omedelbart efter valet 

2019. 

81. Europaparlamentet konstaterar att 

parlamentets generalsekreterare i en not 

till presidiet av den 8 mars 2018 medgav 

att den pensionsfond som är kopplad till 

medlemmarnas frivilliga pensionssystem 

kommer att uttömma sitt kapital långt 

innan pensionsåtagandena upphör och 

eventuellt redan 2024. Parlamentet 

uppmanar därför generalsekreteraren och 

presidiet att snarast upprätta en tydlig plan 

för pensionsfonden för att undvika att 

unionsmedborgarna får stå för eventuella 

extrakostnader. 

Or. en 

 


