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12.5.2020 A9-0102/8

Ændringsforslag 8
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, 
for ID-Gruppen

Betænkning A9-0102/2020
Olivier Chastel
Overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2021
(2019/2214(BUD))

Forslag til beslutning
Punkt 27

Forslag til beslutning Ændringsforslag

27. noterer sig den nuværende praksis 
med at bruge "opsamlingsoverførsler" ved 
årets udgang til at bidrage til igangværende 
byggeprojekter; understreger, at en sådan 
opsamlingsoverførsel finder systematisk 
sted i de samme kapitler, afsnit og ofte 
også på de samme budgetposter; noterer 
sig den forklaring, der er givet til 
Parlamentets Budgetudvalg af 
Parlamentets tjenestegrene om, at 
Parlamentet har sparet næsten 100 mio. 
EUR i renter takket være denne praksis 
over de senere år og således har været i 
stand til at holde sine betydelige 
byggeprojekter finansielt under kontrol; 
fremhæver, at Parlamentets 
budgetgennemførelsesgrad er på næsten 
99 %; mener, at en sådan praksis risikerer 
at blive opfattet som en planlagt 
overbudgettering på visse områder med 
henblik på at generere midler til 
finansieringen af Parlamentets 
bygningspolitik; opfordrer til, at 
finansieringen af de vigtigste 
investeringer inden for 
bygningspolitikken tages op til overvejelse 
og baseres på større gennemsigtighed og 
detaljeret planlægning;

27. tager afstand fra den nuværende 
praksis med at bruge 
"opsamlingsoverførsler" ved årets udgang 
til at bidrage til igangværende 
byggeprojekter og mener, at dette er i 
modstrid med gennemsigtighed i 
forbindelse med byggeprojekter i 
Parlamentets budget; understreger, at 
denne opsamlingsoverførsel finder 
systematisk sted i de samme kapitler, 
afsnit og ofte også på de samme 
budgetposter; mener, at en sådan praksis 
risikerer at blive opfattet som en planlagt 
overevaluering af disse med henblik på at 
generere midler til finansieringen af 
Parlamentets bygningspolitik; opfordrer 
til, at finansieringen af investeringerne 
inden for bygningspolitikken tages op til 
overvejelse;

Or. en
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Ændringsforslag 9
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, 
for ID-Gruppen

Betænkning A9-0102/2020
Olivier Chastel
Overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2021
(2019/2214(BUD))

Forslag til beslutning
Punkt 34 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

34a. beklager, at der ikke er truffet 
yderligere foranstaltninger for at give 
adgang til alle Parlamentets dokumenter 
på alle de officielle sprog i Europa-
Parlamentet og for at sikre reel 
flersprogethed i Europa-Parlamentet; 
påpeger, at Det Forenede Kongerige har 
forladt Den Europæiske Union, og at der, 
selv om det er fristende, derfor ikke 
længere er grund til at favorisere engelsk 
i Europa-Parlamentet;

Or. en
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Ændringsforslag 10
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, 
for ID-Gruppen

Betænkning A9-0102/2020
Olivier Chastel
Overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2021
(2019/2214(BUD))

Forslag til beslutning
Punkt 44

Forslag til beslutning Ændringsforslag

44. minder om, at artikel 27, stk. 1 og 
stk. 2, i statutten for Europa-
Parlamentets1 medlemmer fastsætter, at 
"Europa-Parlamentets frivillige 
pensionsfond videreføres efter denne 
statuts ikrafttræden for de medlemmer 
eller tidligere medlemmer, der allerede 
har erhvervet rettigheder i denne fond", 
og at "erhvervede rettigheder bevares i 
fuldt omfang"; bemærker endvidere, at de 
nettoaktiver, der skal tages med i 
betragtning, og den aktuarmæssige 
forpligtelse ved udgangen af 2018 udgør 
henholdsvis 112,3 mio. EUR og 
398,4 mio. EUR, hvilket medfører et 
anslået aktuarmæssigt underskud på 
286,1 mio. EUR; påpeger, at dette giver 
anledning til bekymring med hensyn til, 
om den frivillige pensionsfond muligvis er 
ved at være opbrugt; opfordrer 
generalsekretæren og Præsidiet til fuldt 
ud at respektere statutten for 
medlemmerne og til sammen med fonden 
at fremlægge en klar plan for, hvordan 
Parlamentet kan overtage og påtage sig 
sine forpligtelser og sit ansvar for 
medlemmernes frivillige pensionsordning; 
støtter Præsidiets anmodning til 
generalsekretæren om at undersøge, 
hvordan der kan sikres en bæredygtig 
finansiering af den frivillige pensionsfond 
i overensstemmelse med statutten for 

44. noterer sig, at den frivillige 
pensionsfond muligvis er ved at være 
opbrugt og afviser tanken om at bruge de 
europæiske skatteyderes penge til at 
forbedre fondens bæredygtighed; 
understreger behovet for at pålægge 
generalsekretæren at søge løsninger, som 
ikke pålægger de europæiske skatteydere 
en yderligere økonomisk byrde;
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medlemmerne, samtidig med at der sikres 
fuld gennemsigtighed; mener, at alle 
mulige veje bør udforskes med henblik på 
at finde en retfærdig løsning på 
problemet, samtidig med at Parlamentets 
ansvar begrænses til et minimum; 
opfordrer Præsidiet og medlemmerne af 
den frivillige pensionsfond til at støtte 
foranstaltninger, der tager sigte på at 
begrænse den frivillige pensionsfonds 
underskud;
1.  Europa-Parlamentets afgørelse af 28. 
september 2005 om vedtagelse af statutten 
for Europa-Parlamentets medlemmer 
(2005/684/EF, Euratom) (EUT L 262 af 
7.10.2005, s. 1).

Or. en
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Joachim Kuhs, 
for ID-Gruppen

Betænkning A9-0102/2020
Olivier Chastel
Overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2021
(2019/2214(BUD))

Forslag til beslutning
Punkt 1 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1a. bemærker, at det foreslåede budget 
på 2 090 467 628 EUR for 2021 vil 
medføre omkostninger på 2 965 202 EUR 
for hvert af Parlamentets 705 
medlemmer; understreger, at 
omkostningerne ved lovgivning på 
europæisk plan langt overstiger 
omkostningerne ved lovgivning på 
nationalt plan;

Or. en


