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Betænkning A7-0277/2014 

Salvador Garriga Polledo 

Overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2015 - Sektion I - Parlamentet 

2014/2003(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag  

5. minder om, at det foreløbige forslag til 

budgetoverslag for 2015, som det fremgår 

af generalsekretærens beretning, vedrører 

et beløb på 1 822 929 112 EUR (20,09 % 

af udgiftsområde V); tager forhøjelsen på 

3,83 % i forhold til 2014-budgettet ad 

notam; bemærker, at 0,67 % af denne 

forhøjelse skyldes godtgørelsen til 

medlemmerne ved mandatophør, som er 

lovpligtige og obligatoriske udgifter, og 

1,42 % til langsigtede investeringer i 

forbindelse med udvidelsen af KAD-

Bygningen; bemærker, at stigningen for 

de øvrige udgiftsposter dermed svarer til 

+1,74 %; 

5. minder om, at det foreløbige forslag til 

budgetoverslag for 2015, som det fremgår 

af generalsekretærens beretning, vedrører 

et beløb på 1 822 929 112 EUR, hvilket 

ville svare til en forhøjelse på 

67,3 mio. EUR eller 3,83 % i forhold til 

2014-budgettet; bemærker yderligere, at 

11,7 mio. EUR af denne forhøjelse skyldes 

godtgørelser til medlemmerne ved 

mandatophør; understreger, at 

Budgetudvalget går ind for en samlet 

årlig forhøjelse, der ikke overstiger den 

forventede inflationsrate; noterer sig 

generalsekretærens reviderede forslag til 

det foreløbige forslag til budgetoverslag, 

som medfører yderligere besparelser på 35 

mio. EUR; beklager, at det endelige 

budgetoverslag, der blev fremlagt for 

Præsidiet, stadig lå langt over 

inflationsraten (dvs. en stigning på 2,24 % 

sammenlignet med 2014-budgettet); 

Or. en 
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Betænkning A7-0277/2014 

Salvador Garriga Polledo 

Overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2015 - Sektion I - Parlamentet 

2014/2003(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag  

6. tager Parlamentets foreløbige forslag til 

budgetoverslag for regnskabsåret 2015 som 

vedtaget af Præsidiet den 2. april 2014 til 

efterretning; glæder sig over niveauet af 

det foreløbige forslag til budgetoverslag 

som vedtaget af Præsidiet, der ligger 

væsentligt under det oprindelige forslag; 

beklager imidlertid den langstrakte og 

vanskelige procedure; 

6. tager Parlamentets foreløbige forslag til 

budgetoverslag for regnskabsåret 2015, 

som blev vedtaget af Præsidiet den 2. april 

2014, og som fastsætter budgetoverslagets 

samlede niveau til 1 794 929 112 EUR for 

2015, til efterretning; beklager den 

langstrakte og vanskelige procedure; 

Or. en 
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Betænkning A7-0277/2014 

Salvador Garriga Polledo 

Overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2015 - Sektion I - Parlamentet 

2014/2003(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag  

 6a. henviser til punkt 5 i 

generalsekretærens beretning om det 

foreløbige forslag til budgetoverslag, 

hvoraf det fremgår, at der er afsat 15 mio. 

EUR under afsnit 10.1 (reserve til 

uforudsete udgifter) til en forventet 

tilpasning af vederlagene for både 2011 

og 2012; minder om, at Parlamentet 

godkendte Kommissionens ændrede 

forslag om tilpasning af vederlag (A7-

0165/2014) den 11. marts 2014, hvilket 

betyder, at de samlede udgifter i 

forbindelse med tilpasning af vederlag, 

som skal udbetales i 2015, beløber sig til 

syv mio. EUR; foreslår derfor en 

yderligere nedskæring på syv mio. EUR i 

kapitel 10, hvilket bringer det samlede 

budgetoverslag ned på 1 787 929 112 

EUR eller en stigning på 1,84 % 

sammenlignet med 2014- budgettet; 

Or. en 
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Betænkning A7-0277/2014 

Salvador Garriga Polledo 

Overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2015 - Sektion I - Parlamentet 

2014/2003(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag  

7. godkender budgetoverslaget for 2015 på 

1 794 929 112 EUR, som svarer til en 

generel forhøjelse på 1,8 % i forhold til 

2014-budgettet, og accepterer endvidere at 

medtage de obligatoriske ekstraordinære 

udgifter på 0,4 %, som hidrører fra den 

nye aftale om justeringskoefficienten for 

vederlag og pensioner, heri; 

7. godkender budgetoverslaget for 2015 

som ændret til 1 787 929 112 EUR, hvilket 

svarer til en generel forhøjelse på 1,84 % i 

forhold til 2014-budgettet;  

Or. en 
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Betænkning A7-0277/2014 

Salvador Garriga Polledo 

Overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2015 - Sektion I - Parlamentet 

2014/2003(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 28 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag  

28. vedtager budgetoverslaget for 

regnskabsåret 2015; 

28. vedtager budgetoverslaget for 

regnskabsåret 2015 som ændret; 

Or. en 

 

 


