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12.5.2010 A7-0134/1 

Ändringsförslag  1 
Salvador Garriga Polledo, José Manuel Fernandes 
för PPE-gruppen  

Carl Haglund 
för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A7-0134/2010 
Helga Trüpel 
Beräkningen av inkomster och utgifter för 2011 – Avsnitt I – Parlamentet  

2010/2005(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 36 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

36. Europaparlamentet konstaterar att 

budgetposten för ledamöternas 

resekostnader faktiskt är högre än posten 

för löner. Parlamentet framhåller behovet 

av ansvarsfullt utnyttjande av ersättningar, 

särskilt reseersättningar, och påpekar att 

om man, utan att ändra de gällande 

bestämmelserna, när det är möjligt 

använder andra transportmedel än flyg i 

affärsklass till och från parlamentets 

arbetsorter så kan parlamentets 

klimatpåverkan minska samtidigt som 

kostnader sparas. Presidiet uppmanas att i 

enlighet med överenskommelsen vid det 

senaste förberedande 

medlingssammanträdet och i tid för 

parlamentets första behandling presentera 

en studie som handlar om hur det nya 

systemet fungerar och möjliga lösningar 

för att genomföra besparingar. 

36. Europaparlamentet konstaterar att 

budgetposten för ledamöternas 

resekostnader faktiskt är högre än posten 

för löner. Parlamentet framhåller behovet 

av ansvarsfullt utnyttjande av ersättningar, 

särskilt reseersättningar, och påpekar att 

man utan att ändra de gällande 

bestämmelserna kan minska sin 

klimatpåverkan samtidigt som kostnader 

sparas. Presidiet uppmanas att i enlighet 

med överenskommelsen vid det senaste 

förberedande medlingssammanträdet och i 

tid för parlamentets första behandling 

presentera en studie som handlar om hur 

det nya systemet fungerar och möjliga 

lösningar för att genomföra besparingar. 

Parlamentet accepterar inte minskningen 

i budgetberäkningen med 

1,5 miljoner EUR jämfört med de 

ursprungliga förslagen. 

Or. en 
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12.5.2010 A7-0134/2 

Ändringsförslag  2 
Carl Haglund 
för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A7-0134/2010 
Helga Trüpel 
Beräkningen av inkomster och utgifter för 2011 – Avsnitt I – Parlamentet  

2010/2005(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 16 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

16. Europaparlamentet påminner om sin 

resolution om riktlinjerna i vilken man 

begärde en utvärdering, inklusive en 

detaljerad finansieringsöversikt över 

samtliga kostnader som skulle bli följden 

av den föreslagna ökningen av ersättningen 

för assistentstöd. Parlamentet beslutar 

därför att placera motsvarande anslag i 

reserven. 

16. Europaparlamentet kan inte stödja en 

andra delbetalning på 1 500 EUR i 

månaden per ledamot för assistentstöd. 

Parlamentet påminner om sin resolution 

om riktlinjerna i vilken man begärde en 

utvärdering, inklusive en detaljerad 

finansieringsöversikt över samtliga 

kostnader som skulle bli följden av den 

föreslagna ökningen av ersättningen för 

assistentstöd.  

Or. en 
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12.5.2010 A7-0134/3 

Ändringsförslag  3 
Carl Haglund 
för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A7-0134/2010 
Helga Trüpel 
Beräkningen av inkomster och utgifter för 2011 – Avsnitt I – Parlamentet  

2010/2005(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 16 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

16. Europaparlamentet påminner om sin 

resolution om riktlinjerna i vilken man 

begärde en utvärdering, inklusive en 

detaljerad finansieringsöversikt över 

samtliga kostnader som skulle bli följden 

av den föreslagna ökningen av ersättningen 

för assistentstöd. Parlamentet beslutar 

därför att placera motsvarande anslag i 

reserven. 

16. Europaparlamentet påminner om sin 

resolution om riktlinjerna i vilken man 

begärde en utvärdering, inklusive en 

detaljerad finansieringsöversikt över 

samtliga kostnader som skulle bli följden 

av den föreslagna ökningen av ersättningen 

för assistentstöd. Parlamentet påminner 

om att de vidare konsekvenserna för 

kostnaderna (kontorsutrymme, 

fastighetsunderhåll, säkerhet, 

IT-utrustning, etc.) bör utvärderas när 

man beslutar om ytterligare medel. 

Parlamentet beslutar därför att placera 

motsvarande anslag i reserven och att på 

nytt överväga frågan när en utvärdering 

av sekreterarbidraget och av 

totalkostnaden för ökningen har 

presenterats. 

Or. en 
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12.5.2010 A7-0134/4 

Ändringsförslag  4 
Carl Haglund 
för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A7-0134/2010 
Helga Trüpel 
Beräkningen av inkomster och utgifter för 2011 – Avsnitt I – Parlamentet  

2010/2005(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 42 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

42. Europaparlamentet noterar presidiets 

beslut att införa ersättningar för ledamöter 

med särskilda uppdrag med en 

budgeteffekt på 400 000 EUR. 

Parlamentet konstaterar dock att 

diskussionen om denna princip var 

kontroversiell. I detta sammanhang 

välkomnar parlamentet att styrkande 

handlingar måste visas upp för 

utbetalning av ersättning för extra 

kostnader som har uppkommit under 

tjänsteutövning. 

42. Europaparlamentet invänder mot 

presidiets beslut att införa ersättningar för 

ledamöter med särskilda uppdrag med en 

budgeteffekt på 400 000 EUR. 

Parlamentet anser att resultatet av arbetet 

i den tillfälliga arbetsgruppen för 

utvärderingen av ledamots- och 

assistentstadgans genomförande bör vara 

känt innan något beslut om extra medel 

till ledamöter med särskilda uppdrag kan 

fattas. 

Or. en 
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12.5.2010 A7-0134/5 

Ändringsförslag  5 
Salvador Garriga Polledo, José Manuel Fernandes 
för PPE-gruppen  

 

Betänkande A7-0134/2010 
Helga Trüpel 
Beräkningen av inkomster och utgifter för 2011 – Avsnitt I – Parlamentet  

2010/2005(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 34 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

34. Europaparlamentet välkomnar den nya 

bilagan i budgeten som behandlar 

miljöledningen och som ger en god teknisk 

överblick över de budgetposter som berörs. 

Parlamentet skulle i detta sammanhang 

välkomna om man i samma bilaga tog med 

de årliga EMAS-rapporterna med mer 

information om de olika 

koldioxidutsläppen från parlamentets 

byggnader i Strasbourg, Bryssel och 

Luxemburg samt sessionsrelaterade resor 

och transporter, en redogörelse av de 

aktuella resultaten när det gäller att minska 

parlamentets koldioxidutsläpp och en 

illustration av hur dessa investeringar 

bidragit till positiva effekter på miljön, och 

eventuella besparingar som uppnåtts på 

längre sikt. 

34. Europaparlamentet välkomnar den nya 

bilagan i budgeten som behandlar 

miljöledningen och som ger en god teknisk 

överblick över de budgetposter som berörs. 

Parlamentet skulle i detta sammanhang 

välkomna om man i samma bilaga tog med 

de årliga EMAS-rapporterna med mer 

information om de olika 

koldioxidutsläppen för att presentera de 

aktuella resultaten när det gäller att minska 

parlamentets koldioxidutsläpp och en 

illustration av hur dessa investeringar 

bidragit till positiva effekter på miljön, och 

eventuella besparingar som uppnåtts på 

längre sikt. 

Or. en 
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12.5.2010 A7-0134/6 

Ändringsförslag  6 
Derek Vaughan, Göran Färm 
för S&D-gruppen  

 

Betänkande A7-0134/2010 
Helga Trüpel 
Beräkningen av inkomster och utgifter för 2011 – Avsnitt I – Parlamentet  

2010/2005(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 14 a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 14a. Europaparlamentet uppmanar 

presidiets ledamöter/de ansvariga 

avdelningarna att presentera sin prototyp 

för kunskapshanteringssystemet för 

budgetutskottet före parlamentets första 

behandling, så att ledamöterna ges tid att 

bidra till diskussionen. 

Or. en 

 

 


