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Betænkning A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. minder om, at den "forslagspakke", 

som blev vedtaget af Parlamentet og Rådet 

på trepartsmødet den 4. december 2018 

efter vanskelige og intense forhandlinger, 

består af to dele: Unionens budget for 2019 

fastsat til henholdsvis 165 795,6 mio. EUR 

og 148 198,9 mio. EUR i forpligtelses- og 

betalingsbevillinger og fire fælles 

erklæringer samt en ensidig erklæring; 

1. minder om, at den "forslagspakke", 

som blev vedtaget af Parlamentet og Rådet 

på trepartsmødet den 4. december 2018 

efter vanskelige og intense forhandlinger, 

består af to dele: Unionens budget for 2019 

fastsat til henholdsvis 165 795,6 mio. EUR 

og 148 198,9 mio. EUR i forpligtelses- og 

betalingsbevillinger og fire fælles 

erklæringer samt en ensidig erklæring; 

mener bestemt, at de nationale bidrag fra 

medlemsstaterne bør fratrækkes i 

beregningen af det nationale underskud; 

Or. en 
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Punkt 8 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 8a. understreger nødvendigheden af at 

revidere den nuværende pensionsordning 

for medlemmer og af at bringe 

medlemmernes pensionsrettigheder 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; fordømmer de 

udgifter, der er knyttet til europæiske 

politiske partier og politiske fonde; 

understreger, at europæiske politiske 

partier og fonde bør klare sig 

udelukkende ved hjælp af egne indtægter 

og bryde med deres afhængighed af 

Parlamentets budget; 

Or. en 

 

 


