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Ændringsforslag  29 
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for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2018 - Sektion I - Europa-Parlamentet 

2017/2022(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

29. mener, at besøgsgrupper er et af de 

centrale instrumenter til at øge borgernes 

bevidsthed om Parlamentets aktiviteter; 

glæder sig over de reviderede 

bestemmelser om besøgsgrupper, og 

mener, at risikoen for uretmæssig 

anvendelse af midler er faldet som følge 

af gennemførelsen af de nye og strengere 

bestemmelser; anmoder i lyset af dette 

Præsidiet, sammen med dens 

Arbejdsgruppe om Informations- og 

Kommunikationspolitik, om at revidere 

bevillingerne til medlemmernes 

besøgsgrupper under hensyntagen til 

inflationsraten i de seneste år, hvilket 

betydeligt har øget omkostningerne til 

sådanne besøg; mener, at selv om disse 

beløb ikke er beregnet til at dække alle de 

udgifter, som opstår i forbindelse med 

besøgsgrupper, men snarere betragtes som 

et tilskud, kan det forhold, at den 

forholdsmæssige andel af de dækkede 

omkostninger vil blive reduceret, hvis de 

ikke er tilpasset inflationen, ikke ignoreres; 

anmoder Præsidiet om at tage hensyn til, at 

denne forskel i uforholdsmæssig høj grad 

påvirker besøgsgrupper fra mindre 

velstillede socioøkonomiske grupper, som 

har meget begrænsede finansielle midler; 

29. mener, at besøgsgrupper er et af de 

centrale instrumenter til at øge borgernes 

bevidsthed om Parlamentets aktiviteter; 

anmoder i lyset af dette Præsidiet, sammen 

med dens Arbejdsgruppe om Informations- 

og Kommunikationspolitik, om at revidere 

bevillingerne til medlemmernes 

besøgsgrupper under hensyntagen til 

inflationsraten i de seneste år, hvilket 

betydeligt har øget omkostningerne til 

sådanne besøg; mener, at selv om disse 

beløb ikke er beregnet til at dække alle de 

udgifter, som opstår i forbindelse med 

besøgsgrupper, men snarere betragtes som 

et tilskud, kan det forhold, at den 

forholdsmæssige andel af de dækkede 

omkostninger vil blive reduceret, hvis de 

ikke er tilpasset inflationen, ikke ignoreres; 

anmoder Præsidiet om at tage hensyn til, at 

denne forskel i uforholdsmæssig høj grad 

påvirker besøgsgrupper fra mindre 

velstillede socioøkonomiske grupper, som 

har meget begrænsede finansielle midler; 

Or. en 
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Betænkning A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2018 - Sektion I - Europa-Parlamentet 

2017/2022(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 33 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

33. glæder sig over den rådgivning og 

forskning, som medlemmerne og 

udvalgene tilbydes gennem Europa-

Parlamentets Forskningstjeneste (EPRS) og 

temaafdelingerne; minder om, at der ved 

oprettelsen af EPRS i 2013 blev fastsat en 

midtvejsevaluering af effektiviteten af 

samarbejdet mellem EPRS og 

temaafdelingerne; anmoder på ny 

generalsekretæren om at foretage en sådan 

evaluering og forelægge resultaterne heraf 

for Budgetudvalget inden Parlamentets 

behandling af budgettet i efteråret 2017; 

godkender de fire specifikke projekter, der 

udvikles på mellemlang sigt i Europa-

Parlamentets bibliotek, nemlig det digitale 

bibliotek, bedre ressourcer til forskning, 

kilder til sammenlignende retsvidenskab og 

åbent bibliotek; betragter disse projekter 

som et middel til at forbedre støtten til 

både medlemmer og ansatte samt at lette 

adgangen til det eksterne forskningsmiljø 

og borgere; bemærker betydningen af disse 

projekter og behovet for at integrere dem i 

det lovgivningsmæssige arbejde, der 

udføres af medlemmer og ansatte; 

33. anerkender den rådgivning og 

forskning, som medlemmerne og 

udvalgene tilbydes gennem Europa-

Parlamentets Forskningstjeneste (EPRS) og 

temaafdelingerne; minder om, at der ved 

oprettelsen af EPRS i 2013 blev fastsat en 

midtvejsevaluering af effektiviteten af 

samarbejdet mellem EPRS og 

temaafdelingerne; anmoder på ny 

generalsekretæren om at foretage en sådan 

evaluering og forelægge resultaterne heraf 

for Budgetudvalget inden Parlamentets 

behandling af budgettet i efteråret 2017; 

noterer sig de fire specifikke projekter, der 

udvikles på mellemlang sigt i Europa-

Parlamentets bibliotek, nemlig det digitale 

bibliotek, bedre ressourcer til forskning, 

kilder til sammenlignende retsvidenskab og 

åbent bibliotek; betragter disse projekter 

som et middel til at forbedre støtten til 

både medlemmer og ansatte samt at lette 

adgangen til det eksterne forskningsmiljø 

og borgere; bemærker betydningen af disse 

projekter og behovet for at integrere dem i 

det lovgivningsmæssige arbejde, der 

udføres af medlemmer og ansatte; 

Or. en 
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Betænkning A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2018 - Sektion I - Europa-Parlamentet 

2017/2022(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 33 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

33. glæder sig over den rådgivning og 

forskning, som medlemmerne og 

udvalgene tilbydes gennem Europa-

Parlamentets Forskningstjeneste (EPRS) og 

temaafdelingerne; minder om, at der ved 

oprettelsen af EPRS i 2013 blev fastsat en 

midtvejsevaluering af effektiviteten af 

samarbejdet mellem EPRS og 

temaafdelingerne; anmoder på ny 

generalsekretæren om at foretage en sådan 

evaluering og forelægge resultaterne heraf 

for Budgetudvalget inden Parlamentets 

behandling af budgettet i efteråret 2017; 

godkender de fire specifikke projekter, der 

udvikles på mellemlang sigt i Europa-

Parlamentets bibliotek, nemlig det digitale 

bibliotek, bedre ressourcer til forskning, 

kilder til sammenlignende retsvidenskab og 

åbent bibliotek; betragter disse projekter 

som et middel til at forbedre støtten til 

både medlemmer og ansatte samt at lette 

adgangen til det eksterne forskningsmiljø 

og borgere; bemærker betydningen af disse 

projekter og behovet for at integrere dem i 

det lovgivningsmæssige arbejde, der 

udføres af medlemmer og ansatte; 

33. glæder sig over den rådgivning og 

forskning, som medlemmerne og 

udvalgene tilbydes gennem Europa-

Parlamentets Forskningstjeneste (EPRS) og 

temaafdelingerne; minder om, at der ved 

oprettelsen af EPRS i 2013 blev fastsat en 

midtvejsevaluering af effektiviteten af 

samarbejdet mellem EPRS og 

temaafdelingerne; minder om, at en 

anmodning om at foretage en sådan 

evaluering og forelægge resultaterne 

heraf for Budgetudvalget blev vedtaget på 

plenarmødet den 14. april 20161; anmoder 

på ny generalsekretæren om at foretage en 

sådan evaluering og forelægge resultaterne 

heraf for Budgetudvalget inden 

Parlamentets behandling af budgettet i 

efteråret 2017; godkender de fire 

specifikke projekter, der udvikles på 

mellemlang sigt i Europa-Parlamentets 

bibliotek, nemlig det digitale bibliotek, 

bedre ressourcer til forskning, kilder til 

sammenlignende retsvidenskab og åbent 

bibliotek; betragter disse projekter som et 

middel til at forbedre støtten til både 

medlemmer og ansatte samt at lette 

adgangen til det eksterne forskningsmiljø 

og borgere; bemærker betydningen af disse 

                                                 
1 Overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2017, punkt 
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projekter og behovet for at integrere dem i 

det lovgivningsmæssige arbejde, der 

udføres af medlemmer og ansatte; 

Or. en 
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Richard Ashworth 

Overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2018 - Sektion I - Europa-Parlamentet 
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Forslag til beslutning 

Punkt 33 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

33. glæder sig over den rådgivning og 

forskning, som medlemmerne og 

udvalgene tilbydes gennem Europa-

Parlamentets Forskningstjeneste (EPRS) og 

temaafdelingerne; minder om, at der ved 

oprettelsen af EPRS i 2013 blev fastsat en 

midtvejsevaluering af effektiviteten af 

samarbejdet mellem EPRS og 

temaafdelingerne; anmoder på ny 

generalsekretæren om at foretage en sådan 

evaluering og forelægge resultaterne heraf 

for Budgetudvalget inden Parlamentets 

behandling af budgettet i efteråret 2017; 

godkender de fire specifikke projekter, der 

udvikles på mellemlang sigt i Europa-

Parlamentets bibliotek, nemlig det digitale 

bibliotek, bedre ressourcer til forskning, 

kilder til sammenlignende retsvidenskab og 

åbent bibliotek; betragter disse projekter 

som et middel til at forbedre støtten til 

både medlemmer og ansatte samt at lette 

adgangen til det eksterne forskningsmiljø 

og borgere; bemærker betydningen af disse 

projekter og behovet for at integrere dem i 

det lovgivningsmæssige arbejde, der 

udføres af medlemmer og ansatte; 

33. glæder sig over den rådgivning og 

forskning, som medlemmerne og 

udvalgene tilbydes gennem Europa-

Parlamentets Forskningstjeneste (EPRS) og 

temaafdelingerne; minder om, at der ved 

oprettelsen af EPRS i 2013 blev fastsat en 

midtvejsevaluering af effektiviteten af 

samarbejdet mellem EPRS og 

temaafdelingerne; anmoder på ny 

generalsekretæren om at foretage en sådan 

evaluering og forelægge resultaterne heraf 

for Budgetudvalget inden Parlamentets 

behandling af budgettet i efteråret 2017; 

minder om, at denne evaluering bør 

indeholde forslag til, hvordan det kan 

sikres, at støtten fra EPRS bedre tilpasses 

til udviklingen i de respektive temaudvalg 

og ikke overlapper med deres aktiviteter 

eller fremmer konkurrence mellem 

tjenester; forventer endvidere, at 

evalueringen vil indeholde detaljerede 

oplysninger om den eksterne ekspertise, 

eksterne undersøgelser og ekstern bistand 

til Parlamentets forskningsaktiviteter, 

herunder antallet af og omkostningerne 

til undersøgelser og ekspertbistand, der 

leveres af Parlamentets interne og 

eksterne leverandører; godkender de fire 

specifikke projekter, der udvikles på 

mellemlang sigt i Europa-Parlamentets 

bibliotek, nemlig det digitale bibliotek, 
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bedre ressourcer til forskning, kilder til 

sammenlignende retsvidenskab og åbent 

bibliotek; betragter disse projekter som et 

middel til at forbedre støtten til både 

medlemmer og ansatte samt at lette 

adgangen til det eksterne forskningsmiljø 

og borgere; bemærker betydningen af disse 

projekter og behovet for at integrere dem i 

det lovgivningsmæssige arbejde, der 

udføres af medlemmer og ansatte; 

Or. en 

 

 


