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14.4.2014 A7-0277/5 

Ändringsförslag  5 
Helga Trüpel 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A7-0277/2014 
Salvador Garriga Polledo 
Beräkningen av inkomster och utgifter för budgetåret 2015 – Avsnitt I – Parlamentet 

2014/2003(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 3 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet betonar att för att det 

nya parlamentets ledamöter ska kunna 

fullgöra sina mandat och för att förstärka 

parlamentets förmåga att utöva alla sina 

befogenheter måste tillräckliga resurser 

ställas till förfogande. 

3. Europaparlamentet betonar emellertid att 
för att det nya parlamentets ledamöter ska 

kunna fullgöra sina mandat och för att 

förstärka parlamentets förmåga att utöva 

alla sina befogenheter måste tillräckliga 

resurser ställas till förfogande. En ökning 
som inte överstiger 1,9 % torde vara en 
tillräcklig nivå. 

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/6 

Ändringsförslag  6 
Helga Trüpel 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A7-0277/2014 
Salvador Garriga Polledo 
Beräkningen av inkomster och utgifter för budgetåret 2015 – Avsnitt I – Parlamentet 

2014/2003(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 5 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet påminner om att 
nivån på det preliminära förslaget till 
budgetberäkning för 2015 års budget, 
enligt generalsekreterarens förslag i 
dennes rapport, uppgår till 
1 822 929 112 EUR (20,09 % av 
rubrik V). Parlamentet tar hänsyn till att 
detta innebär en ökning med 3,83 % 
jämfört med budgeten för 2014. 
Parlamentet noterar att 0,67 % av denna 
ökning motsvarar ersättningar till 
ledamöterna i slutet av deras 
mandatperiod, som är lagstadgade och 
obligatoriska kostnader, och att 1,42 % 
motsvarar långsiktiga investeringar som 
avser uppförandet av KAD-byggnaden. 
Ökningen för övriga utgifter uppgår 
därmed till +1,74 %. 

utgår 

Or. en 



 

AM\1027240SV.doc  PE533.905v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

14.4.2014 A7-0277/7 

Ändringsförslag  7 
Helga Trüpel 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A7-0277/2014 
Salvador Garriga Polledo 
Beräkningen av inkomster och utgifter för budgetåret 2015 – Avsnitt I – Parlamentet 

2014/2003(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 6 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

6. Europaparlamentet noterar det 

preliminära förslaget till 

Europaparlamentets budgetberäkning för 

budgetåret 2015, såsom det antogs av 

presidiet den 2 april 2014. Parlamentet 

välkomnar nivån på den preliminära 

budgetberäkningen som presidiet antog, 

vilken är väsentligt lägre än det 
ursprungliga förslaget. Dock är det 
beklagligt att förfarandet tog så lång tid 

och var så besvärligt. 

6. Europaparlamentet noterar det 

preliminära förslaget till 

Europaparlamentets budgetberäkning för 

budgetåret 2015, såsom det antogs av 

presidiet den 2 april 2014. Parlamentet 

beklagar nivån på den preliminära 

budgetberäkningen som presidiet antog, 

trots att den ligger väsentligt lägre än det 
ursprungliga förslaget. Det är också 
beklagligt att förfarandet tog så lång tid 

och var så besvärligt. 

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/8 

Ändringsförslag  8 
Helga Trüpel 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A7-0277/2014 
Salvador Garriga Polledo 
Beräkningen av inkomster och utgifter för budgetåret 2015 – Avsnitt I – Parlamentet 

2014/2003(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 7 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet godkänner förslaget 
till budgetberäkning för 2015 på totalt 

1 794 929 112 EUR, vilket är en ökning 

med 1,8 % jämfört med budgeten för 2014, 
och accepterar dessutom att i förslaget till 
budgetberäkning ta med den obligatoriska 
extra utgiftsökningen på 0,4 % som är 
resultatet av den nya överenskommelsen 
om koefficienten för justering av 
ersättningar och pensioner. 

7. Europaparlamentet förkastar förslaget 
till budgetberäkning för 2015 på 

1 794 929 112 EUR, vilket är en ökning 

med 2,2 % jämfört med budgeten för 2014.  

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/9 

Ändringsförslag  9 
Helga Trüpel 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A7-0277/2014 
Salvador Garriga Polledo 
Beräkningen av inkomster och utgifter för budgetåret 2015 – Avsnitt I – Parlamentet 

2014/2003(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 7a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 7a. Europaparlamentet anser att 
ytterligare besparingar skulle kunna 
åstadkommas genom en kritisk 
genomgång av budgetposterna för IKT, 
utgifterna för fordon och reserven för 
oförutsedda utgifter. 

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/10 

Ändringsförslag  10 
Helga Trüpel 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A7-0277/2014 
Salvador Garriga Polledo 
Beräkningen av inkomster och utgifter för budgetåret 2015 – Avsnitt I – Parlamentet 

2014/2003(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 18a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 18a. Europaparlamentet påminner om sitt 
eget ansvar att agera på ett hållbart sätt. 
Parlamentet välkomnar de 
ansträngningar som gjorts för att uppnå 
en papperslös miljö och det pågående 
värdefulla arbete som genomförs med 
hjälp av Emas. Parlamentet anser att 
Emas-processen behöver fortsatt stöd från 
budgeten. 

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/11 

Ändringsförslag  11 
Helga Trüpel 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A7-0277/2014 
Salvador Garriga Polledo 
Beräkningen av inkomster och utgifter för budgetåret 2015 – Avsnitt I – Parlamentet 

2014/2003(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 19a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 19a. Europaparlamentet beklagar att 
bidragen till de politiska grupperna har 
frysts. De politiska grupperna bidrar på 
ett ovärderligt sätt till parlamentets 
lagstiftningsarbete och övriga arbete samt 
dess granskningsverksamhet. 

Or. en 

 

 


