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NL In verscheidenheid verenigd NL

26.3.2019 A8-0182/21

Amendement 21
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi
namens de EFDD-Fractie

Verslag A8-0182/2019
Vladimír Maňka
Raming van de inkomsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2020 – Afdeling I – Europees 
Parlement
(2019/2003(BUD))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. steunt het akkoord dat in het 
overleg tussen het Bureau en de 
Begrotingscommissie van 19 maart 2019 is 
gesloten om de verhoging van de begroting 
2019 vast te stellen op 2,68 %, hetgeen 
overeenkomt met een totaalbedrag van zijn 
ramingen voor 2020 van 2 050 430 000 
EUR, om het op 11 maart 2019 door het 
Bureau goedgekeurde uitgavenniveau van 
het voorontwerp van raming te verlagen 
met 18,1 miljoen EUR en om bijgevolg de 
voor de volgende begrotingsonderdelen 
voorgestelde kredieten te verlagen:

3. verwerpt het akkoord dat in het 
overleg tussen het Bureau en de 
Begrotingscommissie van 19 maart 2019 is 
gesloten om de verhoging van de begroting 
2019 vast te stellen op 2,68 %, hetgeen 
overeenkomt met een totaalbedrag van zijn 
ramingen voor 2020 van 2 050 430 000 
EUR; betreurt het feit dat de begroting 
van het Parlement tijdens de huidige 
zittingsperiode jaar na jaar gestaag is 
gestegen en vraagt het Parlement daarom 
om als voornaamste doelstelling voor zijn 
eigen begroting te bepalen dat zijn eigen 
kosten zoveel mogelijk worden beperkt en 
dat gestreefd wordt naar aanzienlijke 
besparingen, om een signaal af te geven 
van solidariteit met de Europese burgers;

1004 - Normale reiskosten; 1200 - Salaris 
en vergoedingen; 1402 - Andere 
personeelsleden - Chauffeurs in het 
secretariaat-generaal; 2007 - Inrichting 
van dienstruimten; 2022 -  Onderhoud en 
schoonmaak van en toezicht op de 
gebouwen; 2024 - Energieverbruik; 2101 
- Informatica en telecommunicatie - 
Terugkerende operationele activiteiten in 
verband met de infrastructuur; 212 - 
Meubilair; 214 - Technisch materieel en 
technische installaties; 300 - Dienstreizen 
van het personeel en reizen tussen de drie 
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ergaderplaatsen; 302 - Onthaal en 
representatie; 3040 - Interne 
vergaderingen; 3042 - Vergaderingen, 
congressen, conferenties en delegaties; 
422 - Assistentie aan de leden;
voorziet post 1650 - Medische dienst van 
kredieten ten belope van 140 000 EUR, 
artikel 320 - Verwerving van expertise van 
kredieten ten belope van 160 000 EUR en 
post 3211 -  Uitgaven voor het Europees 
wetenschaps- en mediaknooppunt van 
kredieten ten belope van 400 000 EUR; is 
ingenomen met het feit dat die wijzigingen 
door het Bureau op 25 maart 2019 zijn 
goedgekeurd;

Or. en
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26.3.2019 A8-0182/22

Amendement 22
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi
namens de EFDD-Fractie

Verslag A8-0182/2019
Vladimír Maňka
Raming van de inkomsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2020 – Afdeling I – Europees 
Parlement
(2019/2003(BUD))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. is van mening dat besparingen op 
de begroting van het Parlement kunnen 
worden gerealiseerd door middel van één 
zetel; herinnert aan de analyse die de 
Rekenkamer in 2014 heeft verricht, 
waarin de kosten van de geografische 
spreiding van het Parlement werden 
geraamd op 114 miljoen EUR per jaar; 
herinnert er voorts aan dat deze 
geografische spreiding van het Parlement 
de oorzaak is van 78 % van alle missies 
van het statutaire personeel van het 
Parlement en dat de milieu-impact 11 000 
tot 19 000 ton CO2-emissies bedraagt; 
dringt derhalve aan op een routekaart naar 
één zetel;

25. is van mening dat besparingen op 
de begroting van het Parlement kunnen 
worden gerealiseerd door middel van één 
zetel; herinnert aan de resolutie van het 
Parlement van 20131, waarin de kosten 
van de geografische spreiding van het 
Parlement werden geraamd op een bedrag 
tussen 156 en 204 miljoen EUR per jaar, 
en betreurt dan ook het feit dat de kosten 
als gevolg van de geografische spreiding 
van het Parlement binnen één 
zittingsperiode kunnen oplopen tot niet 
minder dan 1 miljard EUR; herinnert er 
voorts aan dat deze geografische spreiding 
van het Parlement de oorzaak is van 78 % 
van alle missies van het statutaire 
personeel van het Parlement en dat de 
milieu-impact 11 000 tot 19 000 ton 
CO2-emissies bedraagt; dringt derhalve aan 
op een routekaart naar één zetel, om 
verdere verspilling van gemeenschapsgeld 
te voorkomen; spreekt zijn afkeuring uit 
over de meerjarige bouwprojecten voor 
het vergroten van de kantoren van de 
leden zowel in Straatsburg als in Brussel; 

Or. en

1 P7_TA(2013)0498.
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26.3.2019 A8-0182/23

Amendement 23
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi
namens de EFDD-Fractie

Verslag A8-0182/2019
Vladimír Maňka
Raming van de inkomsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2020 – Afdeling I – Europees 
Parlement
(2019/2003(BUD))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. betreurt het feit dat het Parlement 
de voorbije vijf jaar, van 2014 tot en met 
2018, meer dan 160 miljoen EUR heeft 
betaald als huurkosten voor zijn 
gebouwen en vraagt daarom de 
huurcontracten opnieuw te 
onderhandelen met de bedoeling zo groot 
mogelijke besparingen te realiseren;

Or. en
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26.3.2019 A8-0182/24

Amendement 24
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi
namens de EFDD-Fractie

Verslag A8-0182/2019
Vladimír Maňka
Raming van de inkomsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2020 – Afdeling I – Europees 
Parlement
(2019/2003(BUD))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. herinnert aan artikel 27, leden 1 en 
2, van het Statuut van de leden waarin het 
volgende is bepaald: "Na inwerkingtreding 
van dit Statuut, blijft het door het Europees 
Parlement ingestelde vrijwillig 
pensioenfonds gehandhaafd voor leden of 
voormalige leden die in dit fonds reeds 
rechten of aanspraken hebben verworven" 
en "De verworven rechten en aanspraken 
blijven in volle omvang bestaan"; verzoekt 
de secretaris-generaal en het Bureau om 
volledige naleving van het Statuut van de 
leden en vraagt om met het pensioenfonds 
dringend een duidelijk plan op te stellen 
waarbij het Parlement de verplichtingen 
en verantwoordelijkheden voor het 
vrijwillig pensioenfonds van de leden 
overneemt; herhaalt zijn verzoek om een 
onderzoek van het vrijwillig pensioenfonds 
van de leden door de Rekenkamer en 
vraagt de manieren te onderzoeken om een 
duurzame financiering van het vrijwillig 
pensioenfonds te garanderen, in 
overeenstemming met de bepalingen van 
het Statuut van de leden, waarbij moet 
worden gezorgd voor volledige 
transparantie;

36. merkt op dat het vrijwillig 
pensioenfonds van de leden mogelijk 
uitgeput zal raken en beklemtoont het feit 
dat hiervoor een oplossing moet worden 
gevonden die geen verdere financiële last 
oplevert voor de Europese 
belastingbetalers; herhaalt zijn verzoek om 
een onderzoek van het vrijwillig 
pensioenfonds van de leden door de 
Rekenkamer; is bovendien van mening dat 
het besluit houdende aanneming van het 
Statuut van de leden van het Europees 
Parlement (Besluit 2005/684/EG, 
Euratom) moet worden herzien om 
artikel 14 te wijzigen, zodat de 
pensioenrechten van de leden van het 
Europees Parlement aan te passen aan de 
socialezekerheidsstelsels voor de gewone 
burgers van de afzonderlijke lidstaten, 
zowel wat de berekening van het bedrag 
betreft als wat de vereisten op het gebied 
van leeftijd en bijdragen betreft die hun 
recht op pensioen geven; vraagt daarnaast 
een herberekening van de pensioenen die 
uit de EU-begroting worden betaald aan 
voormalige leden die het recht hierop 
hebben opgebouwd vóór en na de 
inwerkingtreding van het huidige Statuut;

Or. en


