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Ændringsforslag  1 

Salvador Garriga Polledo, José Manuel Fernandes 

for PPE-Gruppen 

Carl Haglund 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A7-00134/2010 

Helga Trüpel 

Overslag over indtægter og udgifter for 2011 - Sektion I - Parlamentet 

(2010/2005(BUD)) 

Forslag til beslutning 

Punkt  36 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

36. bemærker, at budgetposten for 

medlemmernes rejseudgifter faktisk er 

større end posten for vederlag; understreger 

behovet for ansvarlig anvendelse af 

godtgørelser, navnlig godtgørelser af 

rejseudgifter, og påpeger, at det kan lade 

sig gøre, uden at ændre bestemmelserne og 

ved i det omfang, det er muligt, at 

anvende andre transportformer end 

business class-flyrejser til og fra 

Parlamentet arbejdssteder, at reducere 

Parlamentets CO2-fodaftryk og samtidig 

nedbringe omkostningerne; opfordrer 

Præsidiet til i overensstemmelse med den 

aftale, der blev indgået på det sidste møde 

til forberedelse af budgetsamrådet, inden 

Parlamentets førstebehandling at forelægge 

en undersøgelse med særlig fokus på, 

hvordan den nye ordning fungerer, og 

hvordan mulige besparelser kan 

gennemføres; 

36. bemærker, at budgetposten for 

medlemmernes rejseudgifter faktisk er 

større end posten for vederlag; understreger 

behovet for ansvarlig anvendelse af 

godtgørelser, navnlig godtgørelser af 

rejseudgifter, og påpeger, at det kan lade 

sig gøre, uden at ændre bestemmelserne, at 

reducere Parlamentets CO2-fodaftryk og 

samtidig nedbringe omkostningerne; 

opfordrer Præsidiet til i overensstemmelse 

med den aftale, der blev indgået på det 

sidste møde til forberedelse af 

budgetsamrådet, inden Parlamentets 

førstebehandling at forelægge en 

undersøgelse med særlig fokus på, hvordan 

den nye ordning fungerer, og hvordan 

mulige besparelser kan gennemføres; kan 

ikke acceptere nedskæringen af forslaget 

til budgetoverslag med 1,5 mio. EUR i 

forhold til de oprindelige forslag; 

Or. en 
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Carl Haglund 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A7-00134/2010 

Helga Trüpel 

Overslag over indtægter og udgifter for 2011 - Sektion I - Parlamentet 

(2010/2005(BUD)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 16 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

16. minder om sin beslutning om 

retningslinjerne, hvori der allerede blev 

opfordret til udarbejdelse af en evaluering, 

herunder en detaljeret finansieringsoversigt 

over de samlede omkostninger, der ville 

opstå som følge af den foreslåede 

forhøjelse af godtgørelserne til 

parlamentarisk assistance; beslutter derfor 

at opføre de tilsvarende bevillinger i 

reserven; 

16. kan ikke støtte den anden rate på 

1 500 EUR om måneden pr. medlem til 

godtgørelsen til parlamentarisk 

assistance; minder om sin beslutning om 

retningslinjerne, hvori der allerede blev 

opfordret til udarbejdelse af en evaluering, 

herunder en detaljeret finansieringsoversigt 

over de samlede omkostninger, der ville 

opstå som følge af den foreslåede 

forhøjelse af godtgørelserne til 

parlamentarisk assistance; 

Or. en 
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12.5.2010 A7-0134/3 

Ændringsforslag  3 

Carl Haglund 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A7-00134/2010 

Helga Trüpel 

Overslag over indtægter og udgifter for 2011 - Sektion I - Parlamentet 

(2010/2005(BUD)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 16 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

16. minder om sin beslutning om 

retningslinjerne, hvori der allerede blev 

opfordret til udarbejdelse af en evaluering, 

herunder en detaljeret finansieringsoversigt 

over de samlede omkostninger, der ville 

opstå som følge af den foreslåede 

forhøjelse af godtgørelserne til 

parlamentarisk assistance; beslutter derfor 

at opføre de tilsvarende bevillinger i 

reserven; 

16. minder om sin beslutning om 

retningslinjerne, hvori der allerede blev 

opfordret til udarbejdelse af en evaluering, 

herunder en detaljeret finansieringsoversigt 

over de samlede omkostninger, der ville 

opstå som følge af den foreslåede 

forhøjelse af godtgørelserne til 

parlamentarisk assistance; minder om, at 

yderligere følgeomkostninger 

(kontorarealer, vedligeholdelse af 

bygninger, sikkerhed, it-udstyr osv.) bør 

vurderes, når der træffes afgørelse om 

supplerende bevillinger; beslutter derfor at 

opføre de tilsvarende bevillinger i reserven 

og tage spørgsmålet op til fornyet 

overvejelse, når evalueringen af 

anvendelsen af sekretariatsgodtgørelsen 

og evalueringen af de samlede 

omkostninger ved forhøjelsen forelægges; 

Or. en 
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12.5.2010 A7-0134/4 

Ændringsforslag  4 

Carl Haglund 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A7-00134/2010 

Helga Trüpel 

Overslag over indtægter og udgifter for 2011 - Sektion I - Parlamentet 

(2010/2005(BUD)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 42 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

42. noterer sig Præsidiets beslutning om at 

indføre godtgørelser for indehavere af 

særlige hverv med en budgetmæssig 

virkning på 400 000 EUR;  bemærker dog, 

at diskussionen om dette princip var 

kontroversiel; glæder sig i denne 

forbindelse over, at ekstraudgifter under 

udøvelsen af de pågældendes hverv kun 

godtgøres mod forevisning af bilag; 

42. støtter ikke Præsidiets beslutning om at 

indføre godtgørelser for indehavere af 

særlige hverv med en budgetmæssig 

virkning på 400 000 EUR;  mener, at 

resultaterne fra den midlertidige 

arbejdsgruppe til evaluering af 

gennemførelsen af medlemmernes og 

assistenternes statutter bør være kendt, 

før der træffes afgørelse om supplerende 

bevillinger til indehaverne af særlige 

hverv; 

Or. en 
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Salvador Garriga Polledo, José Manuel Fernandes 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A7-00134/2010 

Helga Trüpel 

Overslag over indtægter og udgifter for 2011 - Sektion I - Parlamentet 

(2010/2005(BUD)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 34 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

34. glæder sig over budgetbilaget om 

miljøledelse, som giver et godt teknisk 

overblik over de involverede budgetposter; 

ville i denne forbindelse og i samme bilag 

også gerne se de årlige EMAS-rapporter 

med flere oplysninger om de forskellige 

CO2-fodaftryk fra Parlamentets bygninger 

i Strasbourg, Bruxelles og Luxembourg 

og fra rejseaktiviteter og transport i 

forbindelse med plenarmøderne samt de 

aktuelle resultater af reduktionen af 

Parlamentets CO2-fodaftryk og en 

anskueliggørelse af den positive effekt for 

miljøet, der opstår som resultat af disse 

investeringer, og navnlig af besparelser, 

der opnås på længere sigt; 

34. glæder sig over budgetbilaget om 

miljøledelse, som giver et godt teknisk 

overblik over de involverede budgetposter; 

ville i denne forbindelse og i samme bilag 

også gerne se de årlige EMAS-rapporter 

med flere oplysninger om de forskellige 

CO2-fodaftryk samt de aktuelle resultater 

af reduktionen af Parlamentets CO2-

fodaftryk og en anskueliggørelse af den 

positive effekt for miljøet, der opstår som 

resultat af disse investeringer, og navnlig af 

besparelser, der opnås på længere sigt; 

Or. en 
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Ændringsforslag  6 

Derek Vaughan, Göran Färm 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A7-00134/2010 

Helga Trüpel 

Overslag over indtægter og udgifter for 2011 - Sektion I - Parlamentet 

(2010/2005(BUD)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 14a. opfordrer de ansvarlige medlemmer 

af Præsidiet/administrationen til at 

forelægge prototypen på 

videnstyringssystemet for Budgetudvalget 

før Parlamentets førstebehandling for at 

give medlemmerne tid til at bidrage til 

diskussionen; 

Or. en 

 

 


