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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. fastsætter niveauet af budgetoverslaget 

for 2015 til 1 755 631 742 EUR, hvilket 

svarer til en fastfrysning af 

nettoforhøjelsen (+0 % over 2014-

budgettet), og anmoder generalsekretæren 

om at finde de nødvendige besparelser til 

at nå dette niveau; 

Or. en 
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Punkt 12 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag  

12. noterer sig den interinstitutionelle 

samarbejdsaftale mellem Parlamentet, Det 

Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg og Regionsudvalget, der blev 

undertegnet den 5. februar 2014; anmoder 

om, at Budgetudvalget forsynes med 

detaljerede oplysninger om den finansielle 

virkning og fremskridtene med 

gennemførelsen af denne aftale senest i 

begyndelsen af 2015 med henblik på 

forberedelsen af budgetoverslaget for 

2016; 

12. noterer sig den interinstitutionelle 

samarbejdsaftale mellem Parlamentet, Det 

Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg og Regionsudvalget, der blev 

undertegnet den 5. februar 2014; anmoder 

om, at Budgetudvalget forsynes med 

detaljerede oplysninger om den finansielle 

virkning og fremskridtene med 

gennemførelsen af denne aftale senest i 

begyndelsen af 2015 med henblik på 

forberedelsen af budgetoverslaget for 

2016; er derfor bekymret over forslaget 

om at forhøje budgettet for 2015 for begge 

udvalg med et beløb på 1,1 million med 

henblik på at forbedre deres politiske 

kapacitet; 

Or. en 
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Punkt 24 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag  

24. tager til efterretning, at Huset for 

Europæisk Historie forventes at slå dørene 

op i 2015; forventer, at der i god tid inden 

Parlamentets behandling heraf i efteråret 

2014 vil blive forelagt ajourførte 

oplysninger om status for projektets forløb 

fra generalsekretæren og Præsidiet; 

gentager, at den endelige opgørelse over 

omkostningerne ikke bør overstige de tal, 

der er opstillet i forretningsplanen for 

projektet; 

24. anmoder Præsidiet og 

generalsekretæren om at suspendere 

indretningen af Huset for Europæisk 

Historie og spare udgifterne til indretning 

af udstillingen, som anslås til 21,4 

millioner, og de årlige driftsomkostninger 

på 11,5 millioner; 

Or. en 

 

 


