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Punkt 8 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

8. bemærker dog, at et samlet beløb på 8 

277 556 EUR i 2014 udelukkende blev 

anvendt til rejse- og mødedagpenge til 

Regionsudvalgets medlemmer og 

stedfortrædere samt 409 100 EUR til 

ansattes tjenesterejser og rejseudgifter; 

anser antallet tjenesterejser (787) for at 

være særdeles højt i lighed med de 

udgifter, som anvendes til medlemmernes 

rejse- og mødedagpenge; mener, at 

tjenesterejser, der foretages af medlemmer, 

bør være klart beskrevet i den årlige 

aktivitetsrapport med detaljerede udgifter 

og en cost-benefit-analyse; understreger, 

at henvisningen til medlemmers 

tjenesterejser er vage, upræcise og 

indeholder ikke klare tal; opfordrer 

indtrængende Regionsudvalget til at 

medtage data om medlemmernes 

tjenesterejser i dens årlige 

aktivitetsrapport; 

8. bemærker, at et samlet beløb på 8 277 

556 EUR i 2014 udelukkende blev anvendt 

til rejse- og mødedagpenge til 

Regionsudvalgets medlemmer og 

stedfortrædere samt 409 100 EUR til 

ansattes tjenesterejser og rejseudgifter; 

mener, at tjenesterejser, der foretages af 

medlemmer, bør være beskrevet i den 

årlige aktivitetsrapport; 

Or. en 
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Punkt 14 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

14. opfordrer til omfattende brug af 

videokonferencer og alle dermed 

forbundne værktøjer for i væsentlig grad at 

nedbringe omkostningerne; forstår ikke, 

hvordan et så stort antal tjenesterejser til 

Grækenland eller Italien (henholdsvis 77 

og 125) giver merværdi for borgerne i 

disse lande eller for andre EU-borgere; 

14. opfordrer til omfattende brug af 

videokonferencer og alle dermed 

forbundne værktøjer for i væsentlig grad at 

nedbringe omkostningerne; bemærker, at 

et stort antal tjenesterejser til Grækenland 

eller Italien i 2014 (henholdsvis 77 og 125) 

blev foretaget for at tilrettelægge og 

gennemføre møder i de medlemsstater, 

der har det roterende EU-formandskab; 

Or. en 
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Punkt 32 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

32. glæder sig over, at Regionsudvalget har 

vedtaget en afgørelse om regler for 

whistleblowing1, som trådte i kraft den 1. 

januar 2016; mener, at det tog for lang tid 

at gennemføre disse regler; opfordrer 

Regionsudvalget til at offentliggøre og 

håndhæve dem uden yderligere forsinkelse 

og til at underrette dechargemyndigheden 

om de fremskridt, der gøres med 

gennemførelsen i den årlige 

aktivitetsrapport; 

32. glæder sig over, at Regionsudvalget har 

vedtaget en afgørelse om regler for 

whistleblowing1, som trådte i kraft den 1. 

januar 2016; mener, at det tog for lang tid 

at gennemføre disse regler; opfordrer 

Regionsudvalget til at offentliggøre og 

håndhæve dem uden yderligere forsinkelse 

og til at underrette dechargemyndigheden 

om de fremskridt, der gøres med 

gennemførelsen i den årlige 

aktivitetsrapport; glæder sig ikke desto 

mindre over det tætte samarbejde mellem 

Regionsudvalget og Udvalget for det 

Europæiske Statistiske System i 

forbindelse med udarbejdelsen af interne 

regler for whistleblowing, eftersom de 

deler visse tjenester og en del af 

personalet; glæder sig også over, at disse 

regler finder anvendelse med 

tilbagevirkende kraft; 

__________________ __________________ 

1 Regionsudvalgets afgørelse nr. 508/2015 

af 17. december 2015, om regler for 

whistleblowing. 

1 Regionsudvalgets afgørelse nr. 508/2015 

af 17. december 2015, om regler for 

whistleblowing. 

Or. en 



 

AM\1092758DA.doc  PE582.501v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

20.4.2016 A8-0132/4 

Ændringsforslag  4 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0132/2016 

Monica Macovei 

Decharge 2014: EU’s almindelige budget – Regionsudvalget 

2015/2160(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 34 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

34. konstaterer, at der ifølge 

Regionsudvalget ikke opstod nogen 

situationer med interessekonflikter i løbet 

af regnskabsåret 2014; opfordrer 

indtrængende Regionsudvalget til at 

offentliggøre CV'er og interesseerklæringer 

for alle medlemmer og ledende 

tjenestemænd og at vedtage en intern 

politik og klare regler for forebyggelse og 

håndtering af interessekonflikter og 

"svingdørssituationer" i overensstemmelse 

med de retningslinjer, som Kommissionen 

har offentliggjort; forventer, at 

Regionsudvalget forelægger disse CV'er, 

interesseerklæringer og bestemmelser for 

Parlamentet inden udgangen af juni 2016; 

34. konstaterer, at der ifølge 

Regionsudvalget ikke opstod nogen 

situationer med interessekonflikter i løbet 

af regnskabsåret 2014; opfordrer 

indtrængende Regionsudvalget til at 

offentliggøre CV'er og interesseerklæringer 

for alle medlemmer og at vedtage en intern 

politik og klare regler for forebyggelse og 

håndtering af interessekonflikter og 

"svingdørssituationer" i overensstemmelse 

med de retningslinjer, som Kommissionen 

har offentliggjort; forventer, at 

Regionsudvalget forelægger disse CV'er, 

interesseerklæringer og bestemmelser for 

Parlamentet inden udgangen af juni 2016; 

Or. en 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

35. noterer sig Regionsudvalgets indsats og 

resultater i forhold til at optrappe sin 

informations- og kommunikationspolitik; 

35. noterer sig Regionsudvalgets indsats og 

resultater i forhold til at optrappe sin 

informations- og kommunikationspolitik; 

opfordrer Regionsudvalget til at styrke det 

institutionelle samarbejde for at forbedre 

kommunikationen og synligheden samt 

styrke institutionens medlemmers 

tilstedeværelse på nationalt plan; glæder 

sig i den forbindelse over enhver 

yderligere indsats fra Regionsudvalgets 

side, som har til formål at forbedre 

informationsstrømmen og derved opnå 

større gennemsigtighed; 

Or. en 
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38. konkluderer, at selv om listen for 2014 

over Regionsudvalgets aktiviteter til støtte 

for Unionens politikker er ganske 

omfattende, redegøres der vagt og 

upræcist for deres praktiske resultater; 

opfordrer til en grundig SWOT-analyse af 

resultaterne og SMART-indikatorerne for 

Regionsudvalgets mål sammen med en 

beskrivelse af en række direkte fordele for 

EU-borgerne, der opnås som følge af dets 

mandat og aktiviteter. 

udgår 

Or. en 
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38. konkluderer, at selv om listen for 2014 

over Regionsudvalgets aktiviteter til støtte 

for Unionens politikker er ganske 

omfattende, redegøres der vagt og upræcist 

for deres praktiske resultater; opfordrer til 

en grundig SWOT-analyse af resultaterne 

og SMART-indikatorerne for 

Regionsudvalgets mål sammen med en 

beskrivelse af en række direkte fordele for 

EU-borgerne, der opnås som følge af dets 

mandat og aktiviteter. 

38. konkluderer, at selv om listen for 2014 

over Regionsudvalgets aktiviteter til støtte 

for Unionens politikker er ganske 

omfattende, redegøres der vagt og upræcist 

for deres praktiske resultater; anmoder 

Regionsudvalget om at udarbejde en 

beskrivelse af de direkte fordele for EU-

borgerne, der opnås som følge af dets 

mandat og aktiviteter, med henblik på at 

optimere virkningen heraf i praksis. 

Or. en 

 

 


