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Betænkning A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Den Europæiske Unions almindelige budget for 2016 - alle sektioner 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 61 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

61. understreger derfor igen sin modstand 

mod idéen om en omfordelingspulje 

mellem agenturerne, men bekræfter sin 

åbenhed over for åbne stillinger som et 

middel til at opnå effektivitetsgevinster for 

agenturerne gennem øget administrativt 

samarbejde eller sågar analyse af 

mulighederne for sammenlægninger, hvor 

det er hensigtsmæssigt, og ved at samle 

visse funktioner enten hos Kommissionen 

eller et andet agentur; 

61. bifalder idéen om en omfordelingspulje 

mellem agenturerne og opfordrer til at 

denne anvendes, når det er muligt; 

bekræfter sin åbenhed over for at reducere 

stillinger som et middel til at opnå 

effektivitetsgevinster for agenturerne 

gennem øget administrativt samarbejde 

eller sågar analyse af mulighederne for 

sammenlægninger, hvor det er 

hensigtsmæssigt, og ved at samle visse 

funktioner enten hos Kommissionen eller 

et andet agentur 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 75 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 75a. beklager forhøjelsen af offentlig 

finansiering af europæiske politiske 

partier (fra 10 339 866 EUR i 2008 til 

31 400 000 EUR i 2016 ) og til europæiske 

politiske fonde (fra 4 268 630 EUR i 2008 

til 18 700 000 EUR i 2016); 

Or. en 
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Punkt 90 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

90. gentager, at det med henblik på at 

sikre tilstrækkelig støtte til, at 

medlemmerne kan udføre deres 

parlamentariske aktiviteter, er nødvendigt 

at finde en ny balance mellem 

akkrediterede parlamentariske assistenter 

og lokale assistenter; konstaterer, at 

generalsekretæren har fremlagt en 

forslag for Præsidiet med henblik på at nå 

dette mål; beklager, at Præsidiet indtil nu 

ikke har truffet en afgørelse i denne 

henseende; er af den opfattelse, at en 

overgangsperiode bør overholdes, når 

revisionen af de nuværende regler 

gennemføres; forventer, at den endelige 

afgørelse senest vil træde i kraft fra juli 

2016, hvor overgangsperioden udløber; 

90. beklager forhøjelsen af udgifter i 

forbindelse med parlamentarisk 

assistance; mener, at støtten til 

medlemmene til udførelsen af deres 

parlamentariske aktiviteter allerede er 

passende; 

Or. en 
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Punkt 97 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

97. gentager sin anmodning om større 

gennemsigtighed for så vidt angår 

godtgørelse af medlemmernes generelle 

udgifter; opfordrer Parlamentets Præsidium 

til at arbejde for en fastlæggelse af mere 

præcise regler vedrørende dokumentation 

for de udgifter, der er berettiget til en sådan 

godtgørelse, uden at det medfører ekstra 

omkostninger for Parlamentet; 

97. gentager sin anmodning om større 

gennemsigtighed for så vidt angår 

godtgørelse af medlemmernes generelle 

udgifter; opfordrer Parlamentets Præsidium 

til at arbejde for en fastlæggelse af mere 

præcise regler vedrørende dokumentation 

for de udgifter, der er berettiget til en sådan 

godtgørelse, uden at det medfører ekstra 

omkostninger for Parlamentet; anmoder 

endvidere om, at 

parlamentsmedlemmernes vederlag, 

godtgørelse og rejseudgifter reduceres; 

Or. en 
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Punkt 106 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

106. justerer den faste nedskæringssats til 

dets oprindelige niveau på 4,5 % for at 

sikre, at EØSU kan opfylde sine behov og 

klare den fortsatte personalereduktion i 

forbindelse med samarbejdsaftalen 

mellem Europa-Parlamentet og EØSU; 

106. kræver en grundlæggende revision af 

den rolle som Det Europæiske 

Økonomiske og Sociale Udvalg spiller og 

en tilsvarende reduktion af dens 

bevillinger; 

Or. en 
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Punkt 108 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

108. reducerer på den ene side vederlag 

og godtgørelser med et beløb svarende til 

66 opnormeringer og fire yderligere 

stillinger, der ikke allerede er taget højde 

for i budgetforslaget, for at afspejle 

overførslen af disse stillinger til 

Parlamentet; 

108. kræver en grundlæggende revision af 

den rolle, som Regionsudvalget spiller og 

en tilsvarende reduktion af dets 

bevillinger; 

Or. en 

 

 


