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13.4.2016 A8-0131/3 

Amendement  3 

Indrek Tarand 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Raming van de inkomsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 

2017 

2016/2019(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 29 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

29. bekrachtigt zijn standpunt - zoals tot 

uitdrukking gebracht in zijn 

begrotingsresoluties van 29 april 2015 en 

28 oktober 2015 - over de vergoeding voor 

algemene uitgaven; herhaalt de oproep tot 

meer transparantie betreffende de 

algemene kostenvergoeding van de leden; 

verzoekt het Bureau nauwkeuriger regels 

op te stellen over de 

verantwoordingsplicht met betrekking tot 

de uitgaven die uit deze vergoeding 

kunnen worden gedaan, zonder dat dit 

voor het Parlement extra kosten met zich 

brengt; 

29. herhaalt zijn verzoek aan het Bureau 

om preciezere regels vast te stellen inzake 

het afleggen van verantwoording over de 

uitgaven die zijn goedgekeurd in het 

kader van de vergoeding voor algemene 

uitgaven, waarbij maatregelen genomen 

kunnen worden inzake kosteneffectiviteit, 

zoals het bekendmaken door de leden van 

hun uitgaven, zoals reeds wordt gedaan 

door een toenemend aantal leden, hetgeen 

vergezeld kan gaan van een 

vereenvoudigd systeem voor de 

terugbetaling van niet-gebruikte 

middelen; herhaalt dat voor dergelijke 

maatregelen geen extra personeel van de 

administratie van het Parlement moet 

worden ingezet; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/4 

Amendement  4 

 Helga Trüpel  

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Raming van de inkomsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 

2017 

2016/2019(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 49 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 49 bis. wijst erop dat parkeren voor het 

personeel van het Parlement gratis is, 

maar dat personeelsleden die met het 

openbaar vervoer reizen slechts de helft 

van het jaarlijkse abonnementsbedrag 

vergoed krijgen; verzoekt de secretaris-

generaal ramingen op te stellen 

betreffende de jaarlijkse impliciete 

subsidies die aan autogebruikers worden 

toegekend en deze te vergelijken met 

hetgeen aan gebruikers van andere 

vervoersmiddelen wordt aangeboden, en 

voorstellen te presenteren om een eind te 

maken aan deze mogelijke ongelijke 

behandeling van de verschillende 

vervoersmiddelen door ofwel passende 

parkeerkosten in rekening te brengen 

ofwel een groter deel van het 

abonnementsbedrag voor andere 

vervoersmiddelen te vergoeden; 

Or. en 

Motivering 

 De jaarlijkse kosten van één door de Commissie onderhouden parkeerplaats worden 

geraamd op € 1 300,- per jaar (zie mobiliteitsplan voor het personeel van de Commissie in 

Brussel 2006-2009, blz. 5. http://ec.europa.eu/oib/doc/mobility-plan_en.pdf). De marktprijs 

wordt geraamd op € 2 500,-. Het personeel dat voor het openbaar vervoer kiest heeft recht op 

€ 290,-. Fietsers die ervoor kiezen hun fiets in de parkeergarage te stallen, profiteren van 
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ongeveer een tiende van de subsidie voor auto's (ruimte die nodig is voor het stallen van een 

fiets in verhouding tot ruimte die een auto inneemt). Daarnaast hebben EP-werknemers recht 

op twee "vignetten". 
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13.4.2016 A8-0131/5 

Amendement  5 

Helga Trüpel 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Raming van de inkomsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 

2017 

2016/2019(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 49 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 49 ter. is van mening dat, bij wijze van 

algemene regel, de leden en het personeel 

de kosten van vluchten in businessclass 

binnen de Unie niet vergoed moeten 

krijgen; 

Or. en 

 

 


