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Amendement 1
Alexander Alvaro

Ontwerpresolutie
Overweging G 

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de uitbreiding, met de 
voor 2013 geplande toetreding van Kroatië, 
van invloed zal zijn op de begroting voor 
2012, met name wat de werving van 
personeel betreft,

G. overwegende dat de uitbreiding, met de 
voor 2013 geplande toetreding van Kroatië, 
van invloed zal zijn op de begroting voor 
2012, met name wat de middelen voor de 
nieuwe leden en de werving van personeel 
betreft,

Or. en

Amendement 2

Derek Vaughan
Göran Färm namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging I 

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat een aantal posten voor 
administratieve uitgaven die verband 
houden met beleid en worden geraamd op 
1 miljard EUR per jaar, buiten rubriek 5 
om wordt gefinancierd,

Schrappen

Or. en

Amendement 3
Alexander Alvaro

Ontwerpresolutie
Overweging M 
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Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat het Bureau bij besluit 
van 24 maart 2010 het gebouwenbeleid van 
het Europees Parlement voor de 
middellange termijn heeft vastgesteld, 
waarin enkele essentiële parameters zijn 
geformuleerd voor zijn toekomstige 
vastgoedbeleid;  overwegende dat het 
Parlement als deel van dat beleid heeft 
besloten om voorrang te verlenen aan de 
aanschaf van gebouwen (indien redelijk), 
gericht op geografische concentratie op de 
drie werklocaties van het Parlement;  
overwegende dat vooruitbetaling met het 
oog op de vermindering van de 
financieringskosten één van de 
hoofdprioriteiten blijft voor de toekomst,

M. overwegende dat het Bureau bij besluit 
van 24 maart 2010 het gebouwenbeleid van 
het Europees Parlement voor de 
middellange termijn heeft vastgesteld, 
waarin enkele essentiële parameters zijn 
geformuleerd voor zijn toekomstige 
vastgoedbeleid;  overwegende dat het 
Parlement als deel van dat beleid heeft 
besloten om voorrang te verlenen aan de 
aanschaf van gebouwen (indien redelijk), 
gericht op geografische concentratie op de 
werklocaties van het Parlement 
overwegende dat vooruitbetaling met het 
oog op de vermindering van de 
financieringskosten één van de 
hoofdprioriteiten blijft voor de toekomst,

Or. en

Amendement 4
James Elles

Ontwerpresolutie
Overweging M bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

M bis overwegende dat de laatste weken 
problemen aan het licht zijn getreden met 
de beveiliging binnen de instellingen 
(bijvoorbeeld bij het Europees Parlement) 
en dat daarom met spoed maatregelen 
genomen moeten worden om te zorgen 
voor een juist evenwicht tussen de 
persoonlijke veiligheid enerzijds en het 
recht op een gemakkelijke toegang 
anderzijds,

Or. en
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Amendement 5

Derek Vaughan
Göran Färm namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 

Ontwerpresolutie Amendement

1. wijst op de moeilijke situatie met 
betrekking tot het uitgavenplafond van 
rubriek 5 voor 2012 en is zich volledig 
bewust van het feit dat de instellingen 
problemen kunnen ondervinden wanneer 
zij bij de vereiste financiering van alle 
behoeften de begrotingsdiscipline moeten 
handhaven om te voldoen aan het 
meerjarig financieel kader;

1. wijst op de moeilijke situatie met 
betrekking tot het uitgavenplafond van 
rubriek 5 voor 2012 en is zich volledig 
bewust van het feit dat de instellingen 
problemen kunnen ondervinden wanneer 
zij bij de vereiste financiering van alle 
behoeften de begrotingsdiscipline moeten 
handhaven en zelfbeheersing moeten 
betrachten om te voldoen aan het 
meerjarig financieel kader;

Or. en

Amendement 6

Derek Vaughan
Göran Färm namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 

Ontwerpresolutie Amendement

2. stelt het hoogste niveau als beginsel, 
hetgeen in het geval van het Europees 
Parlement ten eerste wetgeving op hoog 
niveau inhoudt, teneinde ervoor te zorgen 
dat op passende wijze wordt gereageerd op 
de huidige politieke uitdagingen, waarvoor 
de consolidatie is vereist van de middelen 
die noodzakelijk zijn voor het nieuwe 
interinstitutionele kader dat is 
voortgevloeid uit de inwerkingtreding van 
het Verdrag van Lissabon; is van mening 

2. stelt wetgeving van het hoogste niveau 
als beginsel, teneinde ervoor te zorgen dat 
op passende wijze wordt gereageerd op de 
huidige politieke uitdagingen, waarvoor de 
consolidatie is vereist van de middelen die 
noodzakelijk zijn voor het nieuwe 
interinstitutionele kader dat is 
voortgevloeid uit de inwerkingtreding van 
het Verdrag van Lissabon; is van mening 
dat de begroting van het Europees 
Parlement en de overige instellingen voor 
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dat de begroting van het Europees 
Parlement en de overige instellingen voor 
2012 een consoliderende begroting moet 
zijn, niet in de laatste plaats omdat zij ook 
kan dienen als referentie voor het volgende 
meerjarig financieel kader;

2012 een consoliderende begroting moet 
zijn, niet in de laatste plaats omdat zij ook 
kan dienen als referentie voor het volgende 
meerjarig financieel kader;

Or. en

Amendement 7
Alexander Alvaro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis wijst erop dat deze consolidatie-
inspanning niet ten koste mag gaan van 
de investeringen (bijvoorbeeld in 
technologie) die op langere termijn 
besparingen zouden opleveren;

Or. en

Amendement 8
Alexander Alvaro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 

Ontwerpresolutie Amendement

3. beschouwt de beginselen van goed 
beheer (artikel 27 van het Financieel 
Reglement), namelijk zuinigheid, 
efficiëntie en doeltreffendheid, als een 
andere prioriteit; is van mening dat deze 
beginselen aanwezig en duidelijk zichtbaar 
moeten zijn in de begrotingen van het 
Europees Parlement en de overige 
instellingen, evenals in hun 
organisatiecultuur; is tevens van mening 
dat bij de tenuitvoerlegging van de 

3. beschouwt de beginselen van goed 
beheer (artikel 27 van het Financieel 
Reglement), namelijk zuinigheid, 
verantwoordingsplicht, efficiëntie en 
doeltreffendheid, als een andere prioriteit;  
is van mening dat deze beginselen 
aanwezig en duidelijk zichtbaar moeten 
zijn in de begrotingen van het Europees 
Parlement en de overige instellingen, 
evenals in hun organisatiecultuur; is tevens 
van mening dat bij de tenuitvoerlegging 
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verschillende beleidslijnen met de behaalde 
resultaten rekening moet worden gehouden 
en dat de variabele uitgaven waar mogelijk 
en indien hun omvang dit vereist, 
regelmatig moeten worden onderworpen 
aan een kosten-batenanalyse;

van de verschillende beleidslijnen met de 
behaalde resultaten rekening moet worden 
gehouden en dat de variabele uitgaven 
waar mogelijk en indien hun omvang dit 
vereist, regelmatig moeten worden 
onderworpen aan een kosten-batenanalyse;

Or. en

Amendement 9

Derek Vaughan
Göran Färm namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat de toepassing van de 
beginselen van goed beheer moet 
resulteren in nauwkeurigheid, eenvoud, 
duidelijkheid en transparantie; verzoekt in 
dit verband dat voor iedere instelling een 
organigram wordt ingediend, samen met 
de respectieve kosten van iedere 
component; verzoekt bovendien dat iedere 
uitgave duidelijk wordt gespecificeerd en 
gerechtvaardigd, met een duidelijk 
onderscheid tussen vaste en variabele 
kosten teneinde te voldoen aan de 
beginselen van een "zero-based"-begroting;

5. is van mening dat de toepassing van de 
beginselen van goed beheer moet 
resulteren in nauwkeurigheid, eenvoud, 
duidelijkheid en transparantie; verzoekt dat 
iedere uitgave duidelijk wordt 
gespecificeerd en gerechtvaardigd, met een 
duidelijk onderscheid tussen vaste en 
variabele kosten teneinde te voldoen aan de 
beginselen van een "zero-based"-begroting;

Or. en

Amendement 10

Derek Vaughan
Göran Färm namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8



PE458.814v01-00 8/27 AM\858107NL.doc

NL

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van mening dat het Europees 
Parlement en de overige instellingen drie 
maal per jaar een verslag zouden moeten 
uitbrengen met betrekking tot de uitvoering 
van hun eigen begrotingen, met daarin 
details inzake de uitvoering van iedere 
begrotingspost;

8. is van mening dat het Europees 
Parlement en de overige instellingen 
jaarlijks een verslag moeten blijven
uitbrengen met betrekking tot de uitvoering 
van hun eigen begrotingen, met daarin 
details inzake de uitvoering van iedere 
begrotingspost;

Or. en

Amendement 11
Alexander Alvaro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van mening dat het Europees 
Parlement en de overige instellingen drie
maal per jaar een verslag zouden moeten 
uitbrengen met betrekking tot de uitvoering 
van hun eigen begrotingen, met daarin 
details inzake de uitvoering van iedere 
begrotingspost;

8. is van mening dat het Europees 
Parlement en de overige instellingen twee
maal per jaar een verslag zouden moeten 
uitbrengen met betrekking tot de uitvoering 
van hun eigen begrotingen, met daarin 
details inzake de uitvoering van iedere 
begrotingspost;

Or. en

Amendement 12
Alexander Alvaro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis is van mening dat potentiële 
terreinen waarop bezuinigd kan worden, 
afgezet moeten worden tegen 
investeringen in nieuwe technologieën om 
de totale baten in te schatten;
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Or. en

Amendement 13
James Elles

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 

Ontwerpresolutie Amendement

10. wijst er eens te meer op dat 
interinstitutionele samenwerking, waar 
mogelijk en gepast, essentieel is voor het 
uitwisselen van beste praktijken die 
doeltreffendheid bevorderen en 
bezuinigingen mogelijk maken; overweegt 
dat interinstitutionele samenwerking zou 
moeten worden verbeterd ten aanzien van 
vertaal- en tolkdiensten, werving (EPSO) 
en EMAS, en zou moeten worden 
uitgebreid tot andere terreinen;

10. wijst er eens te meer op dat 
interinstitutionele samenwerking, waar 
mogelijk en gepast, essentieel is voor het 
uitwisselen van beste praktijken die 
doeltreffendheid bevorderen en 
bezuinigingen mogelijk maken; overweegt 
dat interinstitutionele samenwerking zou 
moeten worden verbeterd ten aanzien van 
vertaal- en tolkdiensten, werving (EPSO) 
en EMAS, en zou moeten worden 
uitgebreid tot andere terreinen; wenst dat 
het freelance vertaalwerk en de rol van 
het Vertaalbureau grondig worden 
herzien;

Or. en

Amendement 14

Derek Vaughan
Göran Färm namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 

Ontwerpresolutie Amendement

11. herinnert aan de noodzaak van een 
volledig geïntegreerd 
kennisbeheersysteem; verzoekt om een 
voortgangsverslag hieromtrent;

11. herinnert aan de noodzaak van een 
volledig geïntegreerd 
kennisbeheersysteem; verwelkomt de 
informatie die door de administratie is 
verstrekt over het kennisbeheersysteem; 
wenst een verslag te ontvangen over de 
vele informatiebronnen en -systemen 
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waarover de leden kunnen beschikken; 
pleit voor de vaststelling van een duidelijk 
tijdschema voor het ontwerp van een 
prototype; onderstreept de noodzaak van 
snelle tenuitvoerlegging van een beleid 
voor classificatie en indexering; verlangt 
informatie over de wijze waarop dit 
systeem gemakkelijk toegankelijk gemaakt 
kan worden voor de Europese burgers;

Or. en

Amendement 15

Derek Vaughan
Göran Färm namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis pleit voor een "one-stop shop" 
waar de leden informatie kunnen 
opvragen over de gang van zaken in 
andere lidstaten, om deze informatie op te 
nemen in het kennisbeheersysteem;

Or. en

Amendement 16
Damien Abad, Dominique Riquet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 

Ontwerpresolutie Amendement

12. is van mening dat het Europees 
Parlement en de overige instellingen een 
strategie voor e-governance dienen te 
ontwikkelen alsmede een ambitieus en 
verstrekkend digitaal beleid, met name ten 

12. onderstreept het belang voor het 
Europees Parlement en de overige 
instellingen, vooral de Commissie, om een 
ambitieus en verstrekkend digitaal beleid 
vast te stellen ten aanzien van de 



AM\858107NL.doc 11/27 PE458.814v01-00

NL

aanzien van Web 2.0; roept op tot 
telewerken daar waar dit passend is;

instrumenten van Web 2.0 en in het 
bijzonder de sociale netwerken om de 
band tussen Europa en de burgers te 
versterken; is verder van oordeel dat het 
Parlement en de overige instellingen een 
strategie voor e-governance dienen te 
ontwikkelen; roept op tot telewerken daar 
waar dit passend is; verzoekt het Bureau 
om de invoering van een systeem voor 
"cloud computing" te overwegen om de 
bedrijfskosten van het computersysteem te 
beperken en de prestaties daarvan te 
verbeteren en om meer mobiliteit te 
brengen in het werk van het Parlement;

Or. fr

Amendement 17
Alexander Alvaro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 

Ontwerpresolutie Amendement

12. is van mening dat het Europees 
Parlement en de overige instellingen een 
strategie voor e-governance dienen te 
ontwikkelen alsmede een ambitieus en 
verstrekkend digitaal beleid, met name ten 
aanzien van Web 2.0; roept op tot 
telewerken daar waar dit passend is;

12. is van mening dat het Europees 
Parlement en de overige instellingen een 
strategie voor e-governance dienen te 
ontwikkelen alsmede een ambitieus en 
verstrekkend digitaal beleid, met name ten 
aanzien van Web 2.0; roept op tot 
telewerken waar dit passend is;

Or. en

Amendement 18

Derek Vaughan
Göran Färm namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 
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Ontwerpresolutie Amendement

14. vraagt dat gebruik wordt gemaakt van 
herindeling en hernieuwde scholing van 
personeel teneinde de mobiliteit te 
bevorderen; doet de aanbeveling dat nieuw 
personeel slechts wordt geworven indien 
interne wervingsprocedures niet hebben 
geleid tot resultaat en de optie om externe 
dienstverlening in te kopen niet geschikt is;

14. vraagt dat gebruik wordt gemaakt van 
herindeling en hernieuwde scholing van 
personeel teneinde de mobiliteit te 
bevorderen; doet de aanbeveling dat nieuw 
personeel slechts wordt geworven indien 
interne herschikkingprocedures niet 
hebben geleid tot resultaat en de optie om 
externe dienstverlening in te kopen niet 
geschikt is;

Or. en

Amendement 19

Derek Vaughan
Göran Färm namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 

Ontwerpresolutie Amendement

16. stelt voor dat een strategie op de 
middellange termijn wordt vastgesteld 
voor het gebouwenbeleid, zodat uitgaven 
voor gebouwen naar behoren op 
voorhand kunnen worden gepland; is van 
mening dat deze strategie gericht moet zijn 
op de beste oplossing, waarbij rekening 
wordt gehouden met de beginselen van 
goed beheer;

16. begroet de besluiten die het Bureau op 
24 maart 2010 heeft genomen; pleit 
nogmaals voor de ontwikkeling van een 
vastgoedstrategie voor de middellange en 
lange termijn; is van mening dat deze 
strategie gericht moet zijn op de beste 
oplossing, waarbij rekening wordt 
gehouden met de beginselen van goed 
beheer en de noodzaak een afweging te 
maken tussen meerdere opties en 
alternatieve financieringsmogelijkheden;
is bezorgd over een voorstel in 
bovengenoemd besluit om €85.897.000 uit 
te trekken voor de financiering van 
investeringen in infrastructuur voor 
nieuwe kantoorruimte voor medewerkers 
van de leden; wenst met spoed nadere 
informatie te ontvangen over deze kwestie 
en over alternatieve opties, voordat een 
besluit wordt genomen;
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Or. en

Amendement 20
Damien Abad, Dominique Riquet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 

Ontwerpresolutie Amendement

17. is van mening dat alle instellingen een 
actief non-discriminatiebeleid moeten 
voeren en hun gebouwen moeten 
aanpassen zodat goede toegankelijkheid 
voor mensen met een handicap is 
verzekerd;

17. is van mening dat alle instellingen een 
actief non-discriminatiebeleid moeten 
voeren en hun gebouwen en 
personeelsbeleid moeten aanpassen zodat 
een betere toegankelijkheid voor mensen 
met een handicap is verzekerd;

Or. fr

Amendement 21
Helga Trüpel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis is van mening dat het Parlement 
verantwoordelijkheid op budgettair gebied 
en zelfbeheersing moet tonen, nu alles in 
het werk wordt gesteld om de nationale 
begrotingen op orde te krijgen;

Or. en

Amendement 22
Helga Trüpel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 
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Ontwerpresolutie Amendement

18. is van mening dat het Europees 
Parlement tot doel zou moeten hebben om 
wetgeving op hoog niveau te ontwikkelen 
en dat alle hiervoor benodigde middelen 
beschikbaar zouden moeten zijn;

18. is van mening dat het Europees 
Parlement tot doel zou moeten hebben om 
wetgeving op hoog niveau te ontwikkelen 
en dat alle hiervoor benodigde middelen 
beschikbaar zouden moeten zijn, met 
nakoming van de budgettaire restricties;

Or. en

Amendement 23
Damien Abad

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. benadrukt dat het Europees 
Parlement en de andere Europese 
instellingen in de huidige context van 
economische crisis en een zware 
staatsschuldenlast het goede voorbeeld 
moeten geven door het bedrag van zijn 
begrotingsuitgaven voor 2012 te 
bevriezen;

Or. fr

Amendement 24
Alexander Alvaro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 

Ontwerpresolutie Amendement

19. is van mening dat de extra personele 
middelen die aan de administratie van het 
Europees Parlement zijn toegekend om de 
nieuwe uitdagingen van het Verdrag van 
Lissabon het hoofd te bieden, nu een fase 

19. is van mening dat de extra personele 
middelen die aan de administratie van het 
Europees Parlement zijn toegekend om de 
nieuwe uitdagingen van het Verdrag van 
Lissabon het hoofd te bieden, nu een fase 
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van consolidatie moeten ingaan; van consolidatie moeten ingaan; wijst er 
met nadruk op dat de 
organisatiestructuren zodanig moeten zijn 
dat zij de vorming van synergieën 
bevorderen door een beroep te doen op de 
deskundigheid van bestaande 
gespecialiseerde eenheden;

Or. en

Amendement 25
Helga Trüpel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 

Ontwerpresolutie Amendement

20. wijst erop dat de begroting van het 
Europees Parlement voor 2011, 1 685 
miljoen EUR bedraagt, hetgeen 20,03% 
vertegenwoordigt van rubriek 5;

20. wijst erop dat de begroting van het 
Europees Parlement voor 2011, 1 685 
miljoen EUR bedraagt, hetgeen 20,03% 
vertegenwoordigt van rubriek 5; herinnert 
eraan dat er een analyse van de 
toekomstige begrotingsbehoeften gemaakt 
moet worden, voordat dit percentage 
verder stijgt;

Or. en

Amendement 26

Derek Vaughan
Göran Färm namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis verwacht van het Bureau dat het bij 
de voorlegging van de ramingen 
realistische eisen stelt; is bereid om de 
voorstellen van het Bureau op basis van 
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de behoeften en een behoedzame aanpak 
te bestuderen teneinde een correcte en 
efficiënte werking van de instelling te 
verzekeren; benadrukt dat de nota van 
wijzigingen die het Bureau in september 
aan de Begrotingscommissie heeft 
voorgelegd ten doel heeft rekening te 
houden met behoeften die bij de opstelling 
van de ramingen nog niet waren voorzien 
en benadrukt dat zij niet gezien moet 
worden als mogelijkheid om ramingen te 
herzien waarover men het eerder eens is 
geworden;

Or. en

Amendement 27
Vladimír Maňka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis verwacht dat het Bureau bij de 
presentatie van de ramingen met 
realistische verzoeken komt, en is bereid 
zijn voorstellen vanuit een volledig op de 
behoeften georiënteerd en afgewogen 
perspectief te bestuderen teneinde het 
adequaat en doelmatig functioneren van 
de instelling te garanderen;

Or. en

Amendement 28

Derek Vaughan
Göran Färm namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 ter (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

20 ter. neemt nota van de voorgestelde 
stijging van de begroting voor 2012 van 
het Europees Parlement met 5,2 % 
vergeleken bij de begroting voor 2011; is 
evenwel van mening dat deze stijging in 
de huidige economische context verlaagd 
moet worden als pendant van de 
inspanningen van de lidstaten om te 
bezuinigen op de overheidsuitgaven;

Or. en

Amendement 29
Vladimír Maňka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

20 ter. dringt aan op een gedetailleerd en 
helder overzicht van de 
begrotingsonderdelen waarbij in 2010 
sprake was van onderbesteding en spreekt 
de hoop uit zich spoedig over de oorzaken 
daarvan te kunnen beraden; wenst tevens 
een overzicht te ontvangen van alle in 
2010 overgedragen kredieten en van de 
wijze waarop deze zijn besteed, evenals 
een geactualiseerde lijst van de definitieve 
bestemmingsontvangsten in vergelijking 
met de gebudgetteerde bedragen;

Or. en

Amendement 30

Derek Vaughan
Göran Färm namens de S&D-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 quater (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

20 quater. wijst erop dat het gezien het 
geplande tijdschema voor goedkeuring 
van de richtsnoeren en de 
ontwerpramingen van de EP-begroting 
voor 2012 niet mogelijk zal zijn het 
verslag over de richtsnoeren plenair aan 
te nemen vóór de vaststelling van de 
ontwerpramingen door het Bureau, wat 
betekent dat de leden niet in staat zijn 
goed geïnformeerd hun werk te doen;

Or. en

Amendement 31
Vladimír Maňka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 

Ontwerpresolutie Amendement

21. overweegt dat de leden van het 
Europees Parlement toegang moeten 
krijgen tot hoogwaardige dienstverlening 
om hun taak op gelijke voet te kunnen 
uitoefenen; benadrukt derhalve het belang 
dat leden kunnen werken en zich kunnen 
uitdrukken in hun moedertaal; vindt 
bijvoorbeeld het gebrek aan vertolking in 
commissievergaderingen onaanvaardbaar; 
meent dat het beginsel van goed financieel 
beheer ook van toepassing moet zijn op 
tolk- en vertaaldiensten; meent dat het 
beginsel van goed financieel beheer ook 
van toepassing moet zijn op tolk- en 
vertaaldiensten;

21. overweegt dat de leden van het 
Europees Parlement toegang moeten 
krijgen tot hoogwaardige dienstverlening 
om hun taak op gelijke voet te kunnen 
uitoefenen;  benadrukt derhalve het belang 
van een gelijke behandeling van leden van 
alle nationaliteiten en talen wat betreft de 
mogelijkheid hun taken en politieke 
werkzaamheid uit te oefenen in hun eigen 
taal, als zij daarvoor kiezen; vindt 
bijvoorbeeld het gebrek aan vertolking in 
commissievergaderingen onaanvaardbaar; 
meent dat het beginsel van goed financieel 
beheer ook van toepassing moet zijn op 
tolk- en vertaaldiensten;

Or. en
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Amendement 32
Vladimír Maňka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis is tevens van mening dat alles in 
het werk moet worden gesteld om 
flexibeler vertolkingfaciliteiten te kunnen 
aanbieden, wat van wezenlijk belang is 
om optimaal te kunnen functioneren, en 
merkt op dat de ontstane problemen en 
financiële verspilling in veel gevallen 
zouden kunnen worden voorkomen indien 
de mogelijkheid wordt geboden om de 
benodigde talencombinaties op korte 
termijn aan te passen op basis van de 
reële deelnemers aan een vergadering in 
plaats van de geplande presentielijst;

Or. en

Amendement 33
James Elles

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis wijst erop dat de toegang tot de EP-
gebouwen, met name in Brussel, anders
dan andere parlementsgebouwen in de 
wereld, zeer moeizaam en tijdrovend kan 
zijn vanwege de omstandige procedures 
die nu gelden voor de toegang van 
personen tot het gebouw; meent dat dit 
haaks staat op een open aanpak waarbij 
de burgers welkom zijn in deze openbare 
gebouwen;  dringt aan op een grondige 
herziening waarbij de Europese burgers 
recht hebben op vrije toegang om hun 
Europese vertegenwoordigers te 
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ontmoeten, in combinatie met de 
dringende noodzaak de veiligheid van de 
mensen die bij de instellingen werken te 
garanderen;

Or. en

Amendement 34
Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis is van oordeel dat gezien de huidige 
budgettaire restricties niet te denken valt 
aan een verhoging van de vergoeding 
voor parlementaire medewerkers voor 
2012, afgezien van een inflatiecorrectie;

Or. en

Amendement 35
Miguel Portas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

21 ter. benadrukt dat het huidige stelsel 
van ledenvergoedingen herzien moet 
worden om te vermijden dat de 
dagvergoeding samenvalt met de 
tijdvergoeding op reisdagen; is bovendien 
van mening dat een herziening van het 
stelsel van de ledenvergoedingen absoluut 
noodzakelijk is om de dagvergoeding af te 
stemmen op het aantal dagen dat de leden 
daadwerkelijk hun parlementaire 
werkzaamheid uitoefenen;

Or. en
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Amendement 36

Derek Vaughan
Göran Färm namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 

Ontwerpresolutie Amendement

22. is van mening dat, zoals eerder 
besloten, een volledig functionerende wifi-
dienst moet worden ingesteld zodat de 
doelstelling van vermindering van het 
papiergebruik kan worden behaald; 
overweegt dat het gebruik van 
videoconferenties voor vergaderingen zou 
moeten worden bevorderd, evenals het 
gebruik van nieuwe milieuvriendelijke 
technologieën;

22. is van mening dat, zoals eerder 
besloten, een volledig functionerende wifi-
dienst moet worden ingesteld zodat de 
doelstelling van vermindering van het 
papiergebruik kan worden behaald; 
overweegt dat het gebruik van 
videoconferenties voor vergaderingen zou 
moeten worden bevorderd, evenals het 
gebruik van nieuwe milieuvriendelijke 
technologieën; wenst dat een kosten-
batenanalyse van deze maatregelen wordt 
gemaakt;

Or. en

Amendement 37

Derek Vaughan, Jens Geier
Göran Färm namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. onderstreept dat er behoefte is aan 
meer informatie over het Huis van de 
Europese geschiedenis; wenst met name 
dat de Begrotingscommissie een 
gedetailleerd bedrijfsplan wordt 
voorgelegd; wijst nogmaals op de 
noodzaak informatie te ontvangen over de 
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totale kosten van dit project en de 
toekomstige financiële en wettelijke 
gevolgen voor het EP en vraagt ook meer 
informatie over de al sinds 2009 lopende 
prijsvraag voor een architectuurontwerp; 
benadrukt dat voor alle besluiten 
betreffende dit project de normale 
parlementaire procedure geldt;

Or. en

Amendement 38
Alexander Alvaro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis wijst erop dat veel geld bespaard 
kan worden, met name op gebouwen, als 
het Parlement zijn aanwezigheid in 
Brussel verankert en de gebouwen in 
Straatsburg ter beschikking stelt van het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
en/of het Comité van de regio's;

Or. en

Amendement 39
Vladimír Maňka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis meent dat, zoals bij alle grote 
organisaties, soms behoefte bestaat aan 
een onafhankelijke externe visie op de 
wijze waarop de middelen worden 
gebruikt en het werk wordt georganiseerd, 
en dat dit nuttig kan zijn als er correct 
mee wordt omgegaan; onderstreept dat 
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een politieke Europese instelling zoals het 
Parlement weliswaar uniek van aard is, 
maar meent toch dat op langere termijn 
overwogen moet worden een dergelijke 
externe analyse van zijn organisatie en 
beheer uit te laten voeren; is van mening 
dat in 2012 een of meerdere specifieke 
sectoren voor een dergelijk onderzoek in 
aanmerking zouden kunnen komen;

Or. en

Amendement 40
Alexander Alvaro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 

Ontwerpresolutie Amendement

24. wijst erop dat het informatie- en 
communicatiebeleid van het Europees 
Parlement belangrijk is en alle Europese 
burgers zou moeten bereiken, en verzoekt 
derhalve dat de met dit beleid behaalde 
resultaten worden geëvalueerd;

24. wijst erop dat het informatie- en 
communicatiebeleid van het Europees 
Parlement belangrijk is en alle Europese 
burgers zou moeten bereiken en hen beter 
in staat zou moeten stellen om een directe 
dialoog met het Parlement aan te gaan, 
verzoekt derhalve dat de met dit beleid 
behaalde resultaten worden geëvalueerd;

Or. en

Amendement 41

Derek Vaughan
Göran Färm namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. zet vraagtekens bij het voorstel om 
een Parlementair Begrotingsbureau te 
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vormen om de kosten van het achterwege 
blijven van Europees optreden te 
berekenen; betwijfelt dat een dergelijk 
bureau nodig is; wenst meer 
gedetailleerde informatie te ontvangen 
over de vorming van dit bureau;

Or. en

Amendement 42
María Muñiz De Urquiza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 

Ontwerpresolutie Amendement

28. dringt aan op het indienen van 
realistische en op kosten gebaseerde 
begrotingsverzoeken van de overige 
instellingen, waarin serieus rekening wordt 
gehouden met de noodzaak de schaarse 
beschikbare middelen optimaal te beheren; 
is ingenomen met de instelling van een 
nieuwe afdeling X in de EU-begroting voor 
de Europese dienst voor extern optreden, 
met een toegekend bedrag van 464 miljoen 
EUR, en is bereid de behoeften van de 
EDEO met betrekking tot zowel vastgoed 
als personeel te onderzoeken en is 
vastbesloten om de invloed ervan op 
rubriek 5 nauwlettend te volgen, aangezien 
de oprichting ervan begrotingsneutraal 
moest zijn; is niet bereid de behoeften van 
de bestaande instellingen in gevaar te 
brengen;

28. dringt aan op het indienen van 
realistische en op kosten gebaseerde 
begrotingsverzoeken van de overige 
instellingen, waarin serieus rekening wordt 
gehouden met de noodzaak de schaarse 
beschikbare middelen optimaal te beheren; 
is ingenomen met de instelling van een 
nieuwe afdeling X in de EU-begroting voor 
de Europese dienst voor extern optreden, 
met een toegekend bedrag van 464 miljoen 
EUR; wijst erop dat aanvankelijk, vóór de 
Europese Raad van december 2010, een 
bedrag van 475 miljoen EUR werd 
voorgesteld;  is bereid de behoeften van de 
EDEO met betrekking tot zowel vastgoed 
als personeel te onderzoeken en is 
vastbesloten om de invloed ervan op 
rubriek 5 nauwlettend te volgen, aangezien 
de oprichting ervan begrotingsneutraal 
moest zijn; is niet bereid de behoeften van 
de bestaande instellingen in gevaar te 
brengen;

Or. es
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Amendement 43
María Muñiz De Urquiza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. is van mening dat inlassing van 
een nieuwe Afdeling X in de EU-
begroting voor de Europese Dienst voor 
extern optreden (EDEO) beantwoordt aan 
de noodzaak om de Europese Unie een 
institutioneel kader te geven dat, tezamen 
met de nieuwe bepalingen van het 
GBVB/GVDB, de grondslag kan leggen 
voor de aspiraties van de EU op het 
gebied van het buitenlands beleid;

Or. en

Amendement 44
María Muñiz De Urquiza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

28 ter. betreurt het dat ondanks dit 
veelbelovende institutionele kader, de 
voorgestelde toewijzing van 
administratieve middelen aan de 
Europese Dienst voor extern optreden 
(EDEO) het chronische gebrek aan 
middelen voor het beleid op het gebied 
van de externe betrekkingen nog kan 
verergeren als geen nieuw geld wordt 
uitgetrokken ter financiering van het doel 
van één derde voor nationale diplomaten; 
verzoekt de Commissie en de Raad 
duidelijkheid te verschaffen over de 
gevolgen van de EDEO voor de begroting;

Or. en
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Amendement 45
María Muñiz De Urquiza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 quater (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

28 quater. is met het oog op het beginsel 
van begrotingsneutraliteit, van mening 
dat de middelen die lidstaten kunnen 
besparen door het opzetten van de EDEO 
(er zijn immers al plannen om bepaalde 
nationale diplomatieke diensten op te 
heffen) besteed moeten worden om de 
goede werking van de EDEO te 
verzekeren, zodat dit nieuwe instrument 
zijn doelen daadwerkelijk kan bereiken;

Or. en

Amendement 46
María Muñiz De Urquiza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 quinquies (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

28 quinquies. is ervan overtuigd dat extra 
begrotingsmiddelen niet volstaan om de 
doeltreffendheid van het externe optreden 
van de EU te waarborgen, maar dat ook 
meer flexibiliteit en snelheid bij de 
beschikbaarstelling van financiële hulp 
nodig is; pleit daarom voor meer 
flexibiliteit tussen en boven rubrieken van 
de financiële vooruitzichten;

Or. en



AM\858107NL.doc 27/27 PE458.814v01-00

NL

Amendement 47
María Muñiz De Urquiza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 sexies (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

28 sexies. is sterk de mening toegedaan 
dat geld bespaard kan worden door 
overlappingen en onvolkomenheden in 
alle rubrieken op te sporen en sectoren 
aan te wijzen waar de resultaten niet 
voldoen aan de verwachtingen en wensen 
van het Europees Parlement;

Or. en


