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17.4.2018 A8-0146/12 

Ændringsforslag  12 

Paul Rübig 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0146/2018 

Paul Rübig 

Overslag over indtægter og udgifter for finansåret 2019 – Sektion I – Europa-Parlamentet 

2018/2001(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

8. glæder sig over svaret på 

anmodningen fra Budgetudvalget, der er 

fremsat i forskellige beslutninger om 

yderligere oplysninger om mellem- og 

langsigtet planlægning, investeringer, 

vedtægtsmæssige forpligtelser, 

driftsudgifter og en metodologi på 

grundlag af nuværende behov snarere end 

koefficienter; 

8. glæder sig over svaret på 

anmodningen fra Budgetudvalget, der er 

fremsat i forskellige beslutninger om 

yderligere oplysninger om mellem- og 

langsigtet planlægning, investeringer, 

vedtægtsmæssige forpligtelser, 

driftsudgifter og en metodologi på 

grundlag af nuværende behov snarere end 

koefficienter; bemærker, at anvendelse af 

faste beløb er et nyttigt og anerkendt 

værktøj til at give større fleksibilitet og 

gennemsigtighed; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/13 

Ændringsforslag  13 

Paul Rübig 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0146/2018 

Paul Rübig 

Overslag over indtægter og udgifter for finansåret 2019 – Sektion I – Europa-Parlamentet 

2018/2001(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 30 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

30. minder om ovennævnte 

beslutninger af 5. april 2017 om overslag 

over Europa-Parlamentets indtægter og 

udgifter for regnskabsåret 20181 og af 25. 

oktober 2017 om Rådets holdning til 

forslag til Den Europæiske Unions 

almindelige budget for regnskabsåret 20182 

og alle referencer til og krav vedrørende 

godtgørelsen for generelle udgifter; 

gentager sin opfordring til 

gennemsigtighed for så vidt angår 

godtgørelsen for generelle udgifter til 

medlemmerne; glæder sig i denne 

henseende over oprettelsen af 

Parlamentets Præsidiums Arbejdsgruppe 

om Godtgørelsen for Generelle Udgifter; 

minder om forventningerne til større 

gennemsigtighed for så vidt angår 

godtgørelsen for generelle udgifter og 

behovet for, at der fastlægges mere 

præcise regler vedrørende ansvarligheden 

for de udgifter, der er berettiget til en 

sådan godtgørelse, uden at det medfører 

ekstra nettoomkostninger for 

Parlamentet; 

30. minder om ovennævnte 

beslutninger af 5. april 2017 om overslag 

over Europa-Parlamentets indtægter og 

udgifter for regnskabsåret 2018 og af 25. 

oktober 2017 om Rådets holdning til 

forslag til Den Europæiske Unions 

almindelige budget for regnskabsåret 2018; 

gentager sin opfordring til 

gennemsigtighed for så vidt angår 

godtgørelsen for generelle udgifter til 

medlemmerne; opfordrer Parlamentets 

Præsidium til at arbejde for bedre 

vejledning vedrørende ansvarligheden i 

forbindelse med de udgifter, der 

godkendes i henhold til denne 

godtgørelse, uden at det medfører ekstra 

omkostninger eller administrative byrder 

for Parlamentets administration; noterer 

sig, at et omfattende system til kontrol af 

medlemmets godtgørelse i forbindelse med 

det parlamentariske mandat ville 

nødvendiggøre 40 til 75 nye 

administrative stillinger1, hvilket vil være i 

modstrid med 

personalenedskæringsplanen; 

__________ __________ 

1 Vedtagne tekster, 

P8_TA(2017)0114. 

1 Vedtagne tekster, 

P8_TA(2017)0114. 

                                                 
1  Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0150. 
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2 Vedtagne tekster, 

P8_TA(2017)0408. 

2 Vedtagne tekster, 

P8_TA(2017)0408. 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/14 

Ændringsforslag  14 

Paul Rübig 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0146/2018 

Paul Rübig 

Overslag over indtægter og udgifter for finansåret 2019 – Sektion I – Europa-Parlamentet 

2018/2001(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 31 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

31. minder om princippet om 

mandatets uafhængighed; gentager i lyset 

af Præsidiets kommende beslutning sin 

opfordring til større gennemsigtighed 

vedrørende godtgørelsen for generelle 

udgifter på grundlag af eksempler på 

bedste praksis fra de nationale 

delegationer i Parlamentet og 

medlemsstaterne; understreger, at der 

kunne indføres et blandet system, hvor en 

del af godtgørelsen for generelle udgifter 

forbliver et fast beløb, og resten udbetales 

på grundlag af fakturaer eller efter en 

revision; gentager, at øget effektivitet og 

gennemsigtighed i godtgørelsen for 

generelle udgifter ikke indebærer en 

krænkelse af privatlivets fred; 

31. minder om princippet om 

mandatets uafhængighed; understreger, at 

det påhviler valgte medlemmer at anvende 

udgifter til parlamentariske aktiviteter, og 

at det er muligt for de medlemmer, som 

måtte ønske det, at offentliggøre deres 

udgifter i henhold til godtgørelsen for 

generelle udgifter på deres personlige 

websteder; understreger, at anvendelsen 

af det faste beløb er udbredt og anerkendt 

som et nyttigt redskab i medlemsstaterne;  

understreger, at den nuværende 

anvendelse af faste beløb ikke kræver 

yderligere personale eller indebærer 

yderligere omkostninger i Europa-

Parlamentets administration og undgår at 

skabe obligatoriske ekstraomkostninger 

og en administrativ byrde for 

medlemmerne og deres medarbejdere; 

gentager, at øget effektivitet og 

gennemsigtighed i godtgørelsen for 

generelle udgifter ikke indebærer en 

krænkelse af privatlivets fred; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/15 

Ændringsforslag  15 

Paul Rübig 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0146/2018 

Paul Rübig 

Overslag over indtægter og udgifter for finansåret 2019 – Sektion I – Europa-Parlamentet 

2018/2001(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 32 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

32. opfordrer indtrængende 

Parlamentets Præsidiums Arbejdsgruppe 

om Godtgørelsen for Generelle Udgifter til 

at færdiggøre deres arbejde for at sikre, at 

henstillinger baseret på de synspunkter, 

Parlamentet gav udtryk for i oktober 2017, 

bliver behandlet før valget til den 9. 

valgperiode; 

udgår 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/16 

Ændringsforslag  16 

Paul Rübig 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0146/2018 

Paul Rübig 

Overslag over indtægter og udgifter for finansåret 2019 – Sektion I – Europa-Parlamentet 

2018/2001(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 34 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

34. finder bevillingerne for budgetpost 

422 "Udgifter til parlamentarisk 

assistance" passende; 

34. bemærker, at i modsætning til 

ordførerens oprindelige hensigt, som var 

at øge bevillingerne til praktikanter og 

reducere bevillingerne til tolkning, blev 

der ikke opnået enighed om nogen 

bevillinger til praktikanter, og udgifterne 

til tolkning blev opretholdt på samme 

niveau; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/17 

Ændringsforslag  17 

Paul Rübig 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0146/2018 

Paul Rübig 

Overslag over indtægter og udgifter for finansåret 2019 – Sektion I – Europa-Parlamentet 

2018/2001(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 36 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

36. opfordrer igen 

Formandskonferencen til med henblik på 

næste valgperiode at revidere 

gennemførelsesbestemmelserne for 

delegationers virksomhed og rejser uden 

for Den Europæiske Union; understreger, 

at en sådan revision bør overveje 

muligheden for, at akkrediterede 

parlamentariske assistenter på visse 

betingelser ledsager medlemmerne på 

Parlamentets officielle delegationsrejser 

og tjenesterejser; 

36. opfordrer generalsekretæren og 

Præsidiet til at skabe en kultur med 

resultatbaseret budgettering i hele 

Parlamentets administration i tråd med 

LEAN-ledelsestilgangen for at øge 

effektiviteten og reducere papirarbejdet og 

bureaukratiet i institutionens interne 

arbejde; minder i denne forbindelse om 

princippet om mandatets uafhængighed; 

bemærker, at missioner ofte har en 

urimelig stor størrelse; foreslår, at den 

gældende forordning (vedrørende 

delegationens sammensætning) erstattes 

af en ny, som giver de enkelte 

delegationsmedlemmer ret til at vælge én 

person til at ledsage vedkommende på 

missionen som en del af delegationen, 

hvad enten det drejer sig om en politisk 

rådgiver, en akkrediteret parlamentarisk 

assistent eller en oversætter; 

Or. en 

 

 


