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12.5.2010 A7-0134/1 

Τροπολογία  1 

Salvador Garriga Polledo, José Manuel Fernandes 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

Carl Haglund 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Έκθεση A7-0134/2010 

Helga Trüpel 

Κατάσταση προβλέψεων εσόδων και δαπανών για το οικονοµικό έτος 2011 - Τµήµα I - 

Κοινοβούλιο 

2010/2005(BUD) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 36 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

36. επισηµαίνει ότι το κονδύλιο για τα 
έξοδα ταξιδιού των βουλευτών είναι αυτή 

τη στιγµή µεγαλύτερο από εκείνο για τους 

µισθούς· υπογραµµίζει την ανάγκη για 
υπεύθυνη χρήση των αποζηµιώσεων, 

ιδιαίτερα δε των αποζηµιώσεων ταξιδιού, 

και επισηµαίνει ότι χωρίς αλλαγή στους εν 

ισχύι κανόνες και µε τη χρησιµοποίηση, 
όπου είναι δυνατόν, µεταφορικών µέσων 
άλλων από την πρώτη θέση του 
αεροπλάνου για τις µετακινήσεις από και 
προς τους τόπους εργασίας του 
Κοινοβουλίου, το αποτύπωµα άνθρακα του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µπορεί να 

µειωθεί και να περιοριστεί παράλληλα το 

κόστος· καλεί το Προεδρείο να υποβάλει 

κατά τα συµπεφωνηµένα στη διάρκεια της 

τελευταίας συνάντηση πριν από τη 

συνεννόηση και εγκαίρως για την πρώτη 

ανάγνωση στο Κοινοβούλιο µελέτη που να 

εστιάζεται στη λειτουργία του νέου 

συστήµατος και τις δυνατές λύσεις για 

εξοικονοµήσεις που πρέπει να 

επιτευχθούν· 

36. επισηµαίνει ότι το κονδύλιο για τα 
έξοδα ταξιδιού των βουλευτών είναι αυτή 

τη στιγµή µεγαλύτερο από εκείνο για τους 

µισθούς· υπογραµµίζει την ανάγκη για 
υπεύθυνη χρήση των αποζηµιώσεων, 

ιδιαίτερα δε των αποζηµιώσεων ταξιδιού, 

και επισηµαίνει ότι χωρίς αλλαγή στους εν 

ισχύι κανόνες, το αποτύπωµα άνθρακα του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µπορεί να 

µειωθεί και να περιοριστεί παράλληλα το 

κόστος· καλεί το Προεδρείο να υποβάλει 

κατά τα συµπεφωνηµένα στη διάρκεια της 

τελευταίας συνάντηση πριν από τη 

συνεννόηση και εγκαίρως για την πρώτη 

ανάγνωση στο Κοινοβούλιο µελέτη που να 

εστιάζεται στη λειτουργία του νέου 

συστήµατος και τις δυνατές λύσεις για 

εξοικονοµήσεις που πρέπει να 

επιτευχθούν· δεν δέχεται τη µείωση, στο 
σχέδιο προβλέψεων, κατά 1,5 εκατ. ευρώ 
σε σύγκριση µε τις αρχικές προτάσεις· 

Or. en 
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Τροπολογία  2 

Carl Haglund 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Έκθεση A7-0134/2010 

Helga Trüpel 

Κατάσταση προβλέψεων εσόδων και δαπανών για το οικονοµικό έτος 2011 - Τµήµα I - 

Κοινοβούλιο 

(2010/2005(BUD)) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 16 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

16. υπενθυµίζει το ψήφισµά του σχετικά µε 

τις κατευθυντήριες γραµµές, στο οποίο 

περιλαµβάνεται ήδη αίτηµα για 

αξιολόγηση, συµπεριλαµβανοµένου 

λεπτοµερούς δηµοσιονοµικού δελτίου για 

το συνολικό κόστος της προτεινόµενης 

αύξησης της αποζηµίωσης 

κοινοβουλευτικής επικουρίας· συνεπώς 
αποφασίζει να εγγράψει τις αντίστοιχες 
πιστώσεις στο αποθεµατικό· 

16. δεν µπορεί να συναινέσει στη δεύτερη 
δόση των 1.500 ευρώ ετησίως όσον 
αφορά την αποζηµίωση κοινοβουλευτικής 
επικουρίας· υπενθυµίζει το ψήφισµά του 

σχετικά µε τις κατευθυντήριες γραµµές, 

στο οποίο περιλαµβάνεται ήδη αίτηµα για 

αξιολόγηση, συµπεριλαµβανοµένου 

λεπτοµερούς δηµοσιονοµικού δελτίου για 

το συνολικό κόστος της προτεινόµενης 

αύξησης της αποζηµίωσης 

κοινοβουλευτικής επικουρίας· 

Or. en 
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Carl Haglund 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Έκθεση A7-0134/2010 

Helga Trüpel 

Κατάσταση προβλέψεων εσόδων και δαπανών για το οικονοµικό έτος 2011 - Τµήµα I - 

Κοινοβούλιο 

(2010/2005(BUD)) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 16 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

16. υπενθυµίζει το ψήφισµά του σχετικά µε 

τις κατευθυντήριες γραµµές, στο οποίο 

περιλαµβάνεται ήδη αίτηµα για 

αξιολόγηση, συµπεριλαµβανοµένου 

λεπτοµερούς δηµοσιονοµικού δελτίου για 

το συνολικό κόστος της προτεινόµενης 

αύξησης της αποζηµίωσης 

κοινοβουλευτικής επικουρίας· συνεπώς 

αποφασίζει να εγγράψει τις αντίστοιχες 

πιστώσεις στο αποθεµατικό· 

16. υπενθυµίζει το ψήφισµά του σχετικά µε 

τις κατευθυντήριες γραµµές, στο οποίο 

περιλαµβάνεται ήδη αίτηµα για 

αξιολόγηση, συµπεριλαµβανοµένου 

λεπτοµερούς δηµοσιονοµικού δελτίου για 

το συνολικό κόστος της προτεινόµενης 

αύξησης της αποζηµίωσης 

κοινοβουλευτικής επικουρίας· υπενθυµίζει 
ότι οι ευρύτερες συνέπειες από πλευράς 
κόστους (χώρος γραφείων, συντήρηση 
κτιρίων, ασφάλεια, εξοπλισµός 
πληροφορικής) πρέπει πάντα να 
αξιολογούνται όταν λαµβάνονται 
αποφάσεις για επιπρόσθετη 
χρηµατοδότηση· συνεπώς αποφασίζει να 

εγγράψει τις αντίστοιχες πιστώσεις στο 

αποθεµατικό και να επανεξετάσει το 
ζήτηµα µόλις υποβληθεί αποτίµηση της 
χρήσης της αποζηµίωσης γραµµατείας 
και εκτίµηση του συνολικού κόστους της 
αύξησης· 

Or. en 
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Carl Haglund 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Έκθεση A7-0134/2010 

Helga Trüpel 

Κατάσταση προβλέψεων εσόδων και δαπανών για το οικονοµικό έτος 2011 - Τµήµα I - 

Κοινοβούλιο 

(2010/2005(BUD)) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 42 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

42. λαµβάνει υπό σηµείωση την απόφαση 
του Προεδρείου για την καθιέρωση 

αποζηµιώσεων για αξιωµατούχους, µε 

δηµοσιονοµική επίπτωση 400.000 εκατ. 

ευρώ·  επισηµαίνει, ωστόσο, ότι η 
συζήτηση επί της αρχής ήταν 
αµφιλεγόµενη· επ' αυτού χαιρετίζει το ότι 
πρέπει να παρέχονται δικαιολογητικά για 
να επιστραφεί το επιπλέον κόστος που 
έχει καταβληθεί κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους· 

42. δεν εγκρίνει την απόφαση του 
Προεδρείου για την καθιέρωση 

αποζηµιώσεων για αξιωµατούχους, µε 

δηµοσιονοµική επίπτωση 400.000 εκατ. 

ευρώ·  είναι της άποψης ότι πρέπει να 
περιµένει τα αποτελέσµατα της 
προσωρινής οµάδας εργασίας για την 
αποτίµηση της εφαρµογής του 
καθεστώτος των βουλευτών και του 
καθεστώτος των βοηθών προτού ληφθεί 
οιαδήποτε απόφαση σχετικά µε πρόσθετη 
χρηµατοδότηση για τους αξιωµατούχους· 

Or. en 
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Τροπολογία  5 

Salvador Garriga Polledo, José Manuel Fernandes 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Έκθεση A7-0134/2010 

Helga Trüpel 

Κατάσταση προβλέψεων εσόδων και δαπανών για το οικονοµικό έτος 2011 - Τµήµα I - 

Κοινοβούλιο 

(2010/2005(BUD)) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 34 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

34. εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
παράρτηµα του προϋπολογισµού που 

αφορά τη διαχείριση περιβάλλοντος, το 

οποίο προσφέρει µια καλή τεχνική 

επισκόπηση των σχετικών κονδυλίων του 

προϋπολογισµού· θα επιθυµούσε, ακόµα, 
στο ίδιο πλαίσιο και στο συγκεκριµένο 

παράρτηµα, να περιλαµβάνονται στις 

ετήσιες εκθέσεις EMAS περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά µε το 

διαφοροποιηµένο αποτύπωµα άνθρακα 
των κτιρίων του Κοινοβουλίου στο 
Στρασβούργο, τις Βρυξέλλες και το 
Λουξεµβούργο καθώς και µε τον 
αντίκτυπο των µετακινήσεων και 
µεταφορών κατά τις περιόδους συνόδου, 
για να παρουσιάζουν τα επί του παρόντος 

αποτελέσµατα µείωσης του αποτυπώµατος 

άνθρακα του Κοινοβουλίου και να εξηγούν 

τον ευεργετικό αντίκτυπο των επενδύσεων 

αυτών στο περιβάλλον αλλά και τις 

µακροπρόθεσµες εξοικονοµήσεις που 

επιτυγχάνονται· 

34. εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
παράρτηµα του προϋπολογισµού που 

αφορά τη διαχείριση περιβάλλοντος, το 

οποίο προσφέρει µια καλή τεχνική 

επισκόπηση των σχετικών κονδυλίων του 

προϋπολογισµού· θα επιθυµούσε, ακόµα, 
στο ίδιο πλαίσιο και στο συγκεκριµένο 

παράρτηµα, να περιλαµβάνονται στις 

ετήσιες εκθέσεις EMAS περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά µε το 

διαφοροποιηµένο αποτύπωµα άνθρακα για 

να παρουσιάζουν τα επί του παρόντος 

αποτελέσµατα µείωσης του αποτυπώµατος 

άνθρακα του Κοινοβουλίου και να εξηγούν 

τον ευεργετικό αντίκτυπο των επενδύσεων 

αυτών στο περιβάλλον αλλά και τις 

µακροπρόθεσµες εξοικονοµήσεις που 

επιτυγχάνονται· 
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Derek Vaughan, Göran Färm 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Έκθεση A7-0134/2010 

Helga Trüpel 

Κατάσταση προβλέψεων εσόδων και δαπανών για το οικονοµικό έτος 2011 - Τµήµα I - 

Κοινοβούλιο 

(2010/2005(BUD)) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 14 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 14α. καλεί τα αρµόδια µέλη του 
Προεδρείου/διοίκησης να υποβάλουν το 
πρότυπο του συστήµατος διαχείρισης 
γνώσεων στην Επιτροπή 
Προϋπολογισµών πριν από την πρώτη 
ανάγνωση του Κοινοβουλίου προκειµένου 
να δοθεί χρόνος στα µέλη να 
συµµετάσχουν στη συζήτηση·  

Or. en 

 

 


