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17.10.2018 A8-0313/29 

Ändringsförslag  29 

Dennis de Jong 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Europeiska unionens allmänna budget för 2019 – alla avsnitt 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Förslag till resolution 

Punkt 18a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 18a. Europaparlamentet beklagar att 

kommissionen efter offentliggörandet den 

3 februari 2014 av sin första rapport om 

EU:s insatser mot korruption beslutade 

att inte fortsätta utarbetandet av 

årsrapporter utan i stället integrera 

insatserna mot korruption i den 

ekonomiska planeringsterminen. 

Parlamentet noterar att de landsspecifika 

rapporterna inom ramen för den 

ekonomiska planeringsterminen inte 

innehåller en tydlig beskrivning av 

nuläget och att de inte heller innehåller 

rekommendationer om åtgärder mot 

korruption för alla medlemsstater. 

Parlamentet uppmanar ännu en gång 

kommissionen att förelägga parlamentet 

en andra EU-rapport om insatserna mot 

korruption och att i detta sammanhang 

inte utvärdera insatserna mot korruption 

enbart i fråga om ekonomiska förluster, 

utan att också analysera korruptionens 

skadliga effekter på unionsmedborgarnas 

grundläggande rättigheter. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/30 

Ändringsförslag  30 

Dennis de Jong 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Europeiska unionens allmänna budget för 2019 – alla avsnitt 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Förslag till resolution 

Punkt 78a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 78a. Europaparlamentet påpekar att 

parlamentet i sin resolution av den 

18 april 2018 om kommissionens 

integritetspolicy uttryckte sin oro över 

utnämningsförfarandena för 

kommissionens högre tjänstemän, och 

uppmanar på nytt kommissionen att före 

utgången av 2018 se över sitt 

administrativa förfarande för utnämning 

av högre tjänstemän för att fullt ut 

säkerställa att de bästa kandidaterna väljs 

ut med största möjliga transparens och 

respekt för lika möjligheter. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att även se över 

sin rekryteringspolicy för tjänstemän mer 

generellt i syfte att undvika 

intressekonflikter, vilket bl.a. 

konstaterades av frivilligorganisationer1. 

 ____________________ 

 1 https://corporateeurope.org/power-

lobbies-revolving-

doors/2018/04/financial-regulators-and-

private-sector-permanent-revolving 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/31 

Ändringsförslag  31 

Dennis de Jong 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Europeiska unionens allmänna budget för 2019 – alla avsnitt 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Förslag till resolution 

Punkt 62 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

62. Europaparlamentet stöder i stort 

sett kommissionens bedömning av 

byråernas budgetbehov. Parlamentet anser 

därför att ytterligare nedskärningar som 

föreslagits av rådet skulle äventyra 

byråernas goda funktion och göra det 

omöjligt för dem att fullfölja de uppdrag de 

tilldelats. Parlamentet noterar med 

särskild irritation att Cepols anslag på ett 

godtyckligt sätt skärs ned med 

10 000 EUR, och uppmanar rådet att 

utförligt förklara för parlamentet varför 

man anser att sådana nedskärningar är 

nödvändiga och rimliga. 

62. Europaparlamentet stöder i stort 

sett kommissionens bedömning av 

byråernas budgetbehov. Parlamentet anser 

därför att ytterligare nedskärningar som 

föreslagits av rådet skulle äventyra 

byråernas goda funktion och göra det 

omöjligt för dem att fullfölja de uppdrag de 

tilldelats. Parlamentet är bekymrat över 

att byråernas synlighet i allmänhet 

fortfarande är begränsad för unionens 

medborgare, medan det krävs en hög grad 

av synlighet för deras ansvarighet och 

oberoende. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/32 

Ändringsförslag  32 

Dennis de Jong 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Europeiska unionens allmänna budget för 2019 – alla avsnitt 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Förslag till resolution 

Punkt 63a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 63a. Europaparlamentet påminner om 

att de flesta unionsbyråer har påpekat att 

de inte vill vara beroende av avgifter, som 

inte garanterar ett stabilt inkomstflöde. 

Parlamentet betonar vidare att 

intressekonflikter till följd av att man 

måste förlita sig på avgifter bör undvikas. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att 

undersöka möjligheten att införa ett 

system där avgifterna betalas till 

kommissionen i stället för direkt till 

unionsbyråerna och att unionsbyråerna 

fortsätter att finansieras genom unionens 

budget.  

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/33 

Ändringsförslag  33 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Europeiska unionens allmänna budget för 2019 – alla avsnitt 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Förslag till resolution 

Punkt 79 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

79. Europaparlamentet noterar 

tribunalens beslut av den 25 september 

2018 som bekräftar parlamentets vägran att 

bevilja tillgång till handlingar som rör 

ledamöternas traktamenten, resekostnader 

och ersättningen för assistentstöd till 

ledamöterna (dom i målen T-639/15 – 

T-666/15 Maria Psara m.fl. mot 

parlamentet och T-94/16 Gavin Sheridan 

mot parlamentet). 

79. Europaparlamentet noterar 

tribunalens beslut av den 25 september 

2018 som bekräftar parlamentets vägran att 

bevilja tillgång till handlingar som rör 

ledamöternas traktamenten, resekostnader 

och ersättningen för assistentstöd till 

ledamöterna (dom i målen T-639/15 – 

T-666/15 Maria Psara m.fl. mot 

parlamentet och T-94/16 Gavin Sheridan 

mot parlamentet). Parlamentet påminner 

presidiet om att plenarsammanträdet har 

begärt större transparens, och att det 

finns ett brådskande behov av att granska 

ersättningen för allmänna utgifter. 

Parlamentet välkomnade i detta 

sammanhang inrättandet av en tillfällig 

arbetsgrupp för att fastställa och 

offentliggöra bestämmelserna för 

användningen av ersättningen för 

allmänna utgifter. Parlamentet beklagar 

dock att presidiet på basis av rapporten 

från arbetsgruppen endast kunde nå 

enighet om en icke uttömmande 

förteckning över ersättningsberättigade 

utgifter och om behovet av att varje 

parlamentsledamot har ett separat 

bankkonto för medel som mottas inom 

ramen för ersättningen för allmänna 

utgifter. Parlamentet upprepar sin 

uppmaning till presidiet att göra följande 

ytterligare ändringar när det gäller 
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ersättningen för allmänna utgifter: 

 – Kräva att ledamöterna sparar alla 

kvitton som rör ersättningen för allmänna 

utgifter. 

 – Kräva att ledamöterna betalar tillbaka 

den del av ersättningen för allmänna 

utgifter som inte använts vid slutet av 

deras mandat. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/34 

Ändringsförslag  34 

Dennis de Jong 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Europeiska unionens allmänna budget för 2019 – alla avsnitt 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 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 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 

påminner också om att parlamentet 

garanterar betalningen av 

pensionsrättigheterna när och om fonden 

inte kan uppfylla sina åtaganden. 

Parlamentet uttrycker sin allvarliga oro 

över att skattebetalarnas pengar går till 

spillo på detta sätt. Parlamentet 

uppmanar generalsekreteraren att 

utarbeta förslag till upplösning av fonden 
och återbetalning av bidragen till 

ledamöter och före detta ledamöter betalat 

in bidrag. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/35 

Ändringsförslag  35 

Dennis de Jong 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Europeiska unionens allmänna budget för 2019 – alla avsnitt 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Förslag till resolution 

Punkt 93 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

93. Europaparlamentet bibehåller den 

totala nivån på ombudsmannens budget för 

2019 enligt kommissionens förslag i 2019 

års budgetförslag. 

93. Europaparlamentet bibehåller den 

totala nivån på ombudsmannens budget för 

2019 enligt kommissionens förslag i 2019 

års budgetförslag. Parlamentet betonar att 

antalet ärenden som behandlas av 

Europeiska ombudsmannen har ökat 

betydligt och att ombudsmannens kontor 

riskerar att snabbt bli underbemannat och 

underfinansierat. Parlamentet betonar 

dessutom att denna brist på resurser kan 

hindra ombudsmannen från att påta sig 

nya och ytterst nödvändiga uppgifter, 

såsom stöd till visselblåsare i 

EU-institutionerna, en uppgift som 

ombudsmannen förklarat sig vara villig 

att ta på sig, om kommissionen och 

parlamentet skulle besluta att det behövs 

ett EU-organ till vilket sådana ärenden 

kan hänskjutas. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/36 

Ändringsförslag  36 

Rina Ronja Kari 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Europeiska unionens allmänna budget för 2019 – alla avsnitt 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Förslag till resolution 

Punkt 6a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 6a. Europaparlamentet betonar att 

fonderna inom ramen för 

sammanhållningspolitiken varken direkt 

eller indirekt bör stödja omlokalisering 

enligt definitionen i artikel 2.61a i 

kommissionens förordning (EU) 

nr 651/2014. Parlamentet uppmanar 

bestämt medlemsstaternas 

förvaltningsmyndigheter att säkerställa att 

bidrag från fonderna inte beviljas 

stödmottagare som har genomfört en 

omlokalisering inom fem år före ansökan 

om bidrag, och att se till att bidragen 

betalas tillbaka till fullo av stödmottagare 

som genomför en omlokalisering inom 

fem år efter det att de mottagit bidraget. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/37 

Ändringsförslag  37 

Rina Ronja Kari 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Europeiska unionens allmänna budget för 2019 – alla avsnitt 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Förslag till resolution 

Punkt 79a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 79a. Europaparlamentet understryker 

att ledamöternas arvoden och förmåner är 

mycket generösa, och anser att detta 

skapar en stor förskjutning mellan 

ledamöterna och de människor som de 

ska representera. Parlamentet påminner 

vidare om att merparten av ledamöternas 

utgifter redan har betalats, och betonar 

därför att ledamöternas arvoden och 

förmåner måste minskas avsevärt. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/38 

Ändringsförslag  38 

Rina Ronja Kari 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Europeiska unionens allmänna budget för 2019 – alla avsnitt 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Förslag till resolution 

Punkt 79b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 79b. Europaparlamentet anser att 

ledamöterna är offentliga tjänstemän och 

att deras lön redan är betydande. 

Parlamentet insisterar på att ledamöterna 

inte bör spendera mer av skattebetalarnas 

pengar på resor än vad som är nödvändigt 

för att de ska kunna utföra sina uppgifter. 

Parlamentet anser därför att ledamöterna 

inte bör ersättas utöver kostnaden för en 

biljett i ekonomiklass. 

Or. en 

 

 


