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20.4.2016 A8-0135/13 

Ändringsförslag  13 

Markus Pieper, Petri Sarvamaa 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

2015/2155(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 117a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 117a. Europaparlamentet begär att det 

skapas ett snabbvarningssystem som gör 

det möjligt för GD ITEC att i samarbete 

med GD SAFE sända snabbmeddelanden 

med SMS eller e-post till ledamöter och 

personal som väljer att delta i en sådan 

kommunikationslista som ska användas i 

särskilda säkerhetskrissituationer. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/14 

Ändringsförslag  14 

Benedek Jávor 

för Verts/ALE-gruppen 

Dennis de Jong 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

2015/2155(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 18 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

18. Europaparlamentet noterar att de nya 

kontrakt för cateringverksamhet i Bryssel 

som ingicks 2015 inte längre innebär 

någon exklusivitet för en enda leverantör 

av cateringtjänster. Parlamentet förväntar 

sig att de planerade mindre matsalarna i 

Bryssel kommer att drivas på ett sätt som 

inbegriper små och medelstora företag och 

främjar mångfald bland 

cateringleverantörerna, för att säkerställa 

en tjänst som håller god kvalitet till ett 

rimligt pris. 

18. Europaparlamentet noterar att de nya 

kontrakt för cateringverksamhet i Bryssel 

som ingicks 2015 inte längre innebär 

någon exklusivitet för en enda leverantör 

av cateringtjänster. Parlamentet förväntar 

sig att de planerade mindre matsalarna i 

Bryssel kommer att drivas av små och 

medelstora företag, på grundval av 

koncessioner. Parlamentet är bekymrat 

över att reglerna för den miljöanpassade 

offentliga upphandlingen hittills inte 

respekterats vid urvalet av det nya 

cateringföretaget på grund av brist på 

information om matintolerans eller 

möjliga allergena ingredienser, kvaliteten 

och prissättningen på vegetarisk mat och 

mängden plastavfall. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/15 

Ändringsförslag  15 

Benedek Jávor 

för Verts/ALE-gruppen 

Dennis de Jong 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

2015/2155(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 39 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

39. Europaparlamentet påminner om att 

ersättningen för allmänna utgifter som är 

avsedd att täcka utgifter i den medlemsstat 

där ledamoten valts, såsom kontorshyra, 

utrustning, materiel, dokumentation eller 

den logistiska organiseringen av 

evenemang. Parlamentet noterar att ett 

omfattande kontrollsystem för 

ledamöternas ersättning för det 

parlamentariska mandatet skulle innebära 

40 till 75 nya administrativa tjänster, vilket 

inte skulle vara förenligt med 

personalnedskärningsplanen. 

39. Europaparlamentet påminner om att 

ersättningen för allmänna utgifter som är 

direkt kopplade till utövandet av 

ledamotens parlamentariska mandat i den 

medlemsstat där ledamoten valts och på 

Europaparlamentets officiella arbetsorter, 

såsom kontorshyra, utrustning, materiel, 

dokumentation eller den logistiska 

organiseringen av evenemang. Parlamentet 

ifrågasätter att ett omfattande 

kontrollsystem för ledamöternas ersättning 

för det parlamentariska mandatet skulle 

innebära 40 till 75 nya administrativa 

tjänster inom området för ekonomisk 

förvaltning. Trots upprepade 

uppmaningar, särskilt i 

Europaparlamentets ansvarsfrihet för 

2013, har generalsekreteraren tyvärr inte 

utforskat möjligheterna till ett mer 

selektivt kontrollsystem, till exempel 

slumpmässiga kontroller, och parlamentet 

begär att ett sådant förslag ska utarbetas 

utan dröjsmål. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/16 

Ändringsförslag  16 

Benedek Jávor 

för Verts/ALE-gruppen 

Dennis de Jong 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

2015/2155(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 48a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 48a. Europaparlamentet uppmanas att 

anta regler för att offentliggöra alla 

synpunkter som tas emot från 

lobbyister/företrädare för intressegrupper 

om förslag till politik, lagar och 

ändringsförslag som ”avtryck i 

lagstiftningsprocessen”. Parlamentet 

anser att detta lagstiftningsavtryck bör 

bestå av ett formulär som bifogas 

betänkandena och som specificerar alla 

de lobbyister som de ansvariga för ett visst 

ärende har mött under 

utarbetandeprocessen för varje 

betänkande och som klart anger vilka 

lobbyister som har fått en betydande 

effekt på ärendet och ytterligare ett 

dokument med alla mottagna skriftliga 

bidrag, online på ärendets officiella 

webbplats på parlamentet, med en 

direktkoppling till transparensregistret, 

och att föredragande ska publicera ett 

lagstiftningsavtryck. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/17 

Ändringsförslag  17 

Benedek Jávor 

för Verts/ALE-gruppen 

Dennis de Jong 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

2015/2155(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 48b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 48b. Europaparlamentet uppmanar 

presidiet att skapa en teknisk möjlighet 

för ledamöter som så önskar att på sina 

officiella hemsidor offentliggöra vilka 

lobbyister de har mött. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/18 

Ändringsförslag  18 

Benedek Jávor 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

2015/2155(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 97 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

97. Europaparlamentet är oroat över 

förslaget att internalisera chaufförstjänsten 

och de extra kostnader som det kommer att 

medföra, vilket kommer att ge en ökning 

med mer än 50 % 2017 jämfört med 2016. 

97. Europaparlamentet betonar att 

parlamentet har internaliserat flera 

tjänster under de senaste åren, bland 

annat säkerhetstjänsten. Parlamentet 

anser att internaliseringen av tjänster inte 

nödvändigtvis innebär ökad effektivitet 

och ändamålsenlighet för tjänsterna. 

Parlamentet betonar att internaliseringen 

av tjänster i de flesta fall har lett till ökade 

kostnader för tjänsterna och därmed 

undergrävt principen om en sund 

ekonomisk förvaltning. Parlamentet 

uppmärksammar den bristande 

information som generalsekreteraren 

tillhandahållit till de beslutsfattande 

organen när internalisering av tjänster 

diskuterats. Generalsekreteraren och 

talmannen uppmanas att svara på alla 

frågor som ställts av presidieledamöterna 

och BUDG- och CONT-utskottens 

ledamöter och att ge all den information 

och de studier som behövs och krävs 

innan någon ytterligare internalisering av 

tjänster görs, i synnerhet i fallet med 

internaliseringen av chaufförtjänsten. 

Parlamentet är oroat över förslaget att 

internalisera chaufförstjänsten och de extra 

kostnader som det kommer att medföra, 

vilket kommer att ge en ökning med mer 

än 50 % 2017 jämfört med 2016. 

Parlamentet ifrågasätter starkt mervärdet 
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av denna internalisering. Parlamentet 

anser därför att de uppskattade 

kostnaderna (+2,7 miljoner EUR) står i 

strid med principen om en sund 

ekonomisk förvaltning. Parlamentet drar 

slutsatsen att mindre kostsamma och mer 

effektiva alternativ bör prioriteras. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/19 

Ändringsförslag  19 

Benedek Jávor 

för Verts/ALE-gruppen 

Dennis de Jong 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

2015/2155(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 133a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 133a. Europaparlamentet betonar att det 

är nödvändigt att genomföra 

miljöanpassad offentlig upphandling för 

alla kontrakt och anbudsförfaranden. 

Parlamentet efterlyser ambitiösa bindande 

mål för miljöanpassade kontrakt, särskilt 

inom områdena livsmedel och 

cateringverksamhet, fordon och transport, 

vatten- och sanitetsutrustning, papper, 

avfallshantering, it- och 

bildåtergivningsutrustning, belysning, 

städning och möbler. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/20 

Ändringsförslag  20 

Benedek Jávor, Helga Trüpel  

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

2015/2155(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 69 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

69. Europaparlamentet kritiserar den 

totala kostnaden för LUX-priset 2014, 

som var den högsta någonsin, nämligen 

585 311 EUR (2013: 448 000 EUR; 2012: 

434 421 EUR). Parlamentet beklagar 

djupt att resultatet av undersökningen om 

medvetenheten när det gäller LUX-priset 

som begärdes i betänkandet om 

ansvarsfrihet för 2013 fortfarande inte är 

tillgängligt. Parlamentet begär att 

resultatet av denna undersökning ska 

vara tillgängligt för allmänheten senast i 

mitten av maj 2016 och att en officiell 

presentation av resultatet ska göras för 

budgetkontrollutskottet. 

utgår 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/21 

Ändringsförslag  21 

Benedek Jávor, Helga Trüpel 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

2015/2155(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 69a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 69a. Europaparlamentet noterar att 

utgifterna för LUX-priset 2014 uppgick 

till 391 506 EUR, vilket är en avsevärd 

minskning jämfört med tidigare år (2013: 

448 000 EUR; 2012: EUR 434 421) för att 

bevaka det officiella urvalet, tävlingen, 

inklusive textning till unionens 24 

officiella språk och kopior för visning i de 

28 medlemsstaterna, samt prisceremonin. 

Parlamentet påminner om att reklam och 

främjande av LUX-priset tillsammans 

med Sacharovpriset och kvinnors 

rättigheter syftar till att illustrera 

parlamentets engagemang till förmån för 

allmänt accepterade värden såsom 

mänskliga rättigheter och solidaritet 

liksom dess åtagande för kulturell och 

språklig mångfald. Parlamentet 

konstaterar att 193 805 EUR användes till 

reklam för LUX-priset och nådde ut till 

cirka tio miljoner människor, framför allt 

via sociala medier, däribland 23 000 

följare på Facebook. Parlamentet 

uppskattar det konstanta engagemang 

som parlamentets informationskontor 

visar för LUX-priset, och påminner om att 

utgifterna för visningar och dithörande 

arrangemang uppgick till 317 434 EUR år 

2014, vilket motsvarar ett årligt 

genomsnitt på cirka 9 000 EUR per 

informationskontor och 9 EUR per 
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deltagare (på basis av 35 227 deltagare i 

medlemsstaterna). Parlamentet begär att 

resultatet av undersökningen om 

medvetenheten när det gäller LUX-priset 

som begärdes i betänkandet om 

ansvarsfrihet för 2013, ska vara 

tillgängligt för allmänheten senast i 

mitten av maj, och kräver att en 

gemensam officiell presentation av 

resultatet görs för budgetkontrollutskottet 

och utskottet för kultur och utbildning. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/22 

Ändringsförslag  22 

Benedek Jávor, Helga Trüpel 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

2015/2155(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 70 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

70. Europaparlamentet vill se ett noggrant 

övervägande, på grundval av studien om 

LUX-prisets inverkan, av om det är värt 

att fortsätta med LUX-priset med tanke på 

kostnaderna. 

utgår 

Or. en 

 

 


