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14.4.2014 A7-0277/17 

Ändringsförslag  17 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Mara Bizzotto 
för EFD-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 fastställer nivån på 

förslaget till budgetberäkning för 2015 

till 1 755 631 742 EUR, vilket innebär en 

frysning av nettoökningstakten (+ 0 % 

jämfört med budgeten för 2014), och 

uppmanar generalsekreteraren att 

identifiera vilka besparingar som krävs 

för att nå denna nivå. 

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/18 

Ändringsförslag  18 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Mara Bizzotto 
för EFD-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 12 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

12. Europaparlamentet noterar det avtal om 

interinstitutionellt samarbete mellan 

parlamentet, Europeiska ekonomiska och 

sociala kommittén och Regionkommittén 

som undertecknades den 5 februari 2014. 

Parlamentet kräver att utförlig information 

om avtalets ekonomiska effekter och 

framstegen med dess genomförande 

lämnas till budgetutskottet i början av 

2015, med hänsyn till förberedelserna inför 

budgetberäkningen för 2016. 

12. Europaparlamentet noterar det avtal om 

interinstitutionellt samarbete mellan 

parlamentet, Europeiska ekonomiska och 

sociala kommittén och Regionkommittén 

som undertecknades den 5 februari 2014. 

Parlamentet kräver att utförlig information 

om avtalets ekonomiska effekter och 

framstegen med dess genomförande 

lämnas till budgetutskottet i början av 

2015, med hänsyn till förberedelserna inför 

budgetberäkningen för 2016. Parlamentet 

är därför oroat över förslaget att öka båda 

kommittéernas budget för 2015 med 1,1 

miljoner EUR för att öka deras politiska 

kapacitet. 

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/19 

Ändringsförslag  19 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Mara Bizzotto 
för EFD-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 24 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

24. Europaparlamentet noterar att 

invigningen av Europeiska historiens hus 

är planerad till slutet av 2015. 

Parlamentet väntar på den uppdaterade 

informationen om hur projektet 

fortskrider från generalsekreteraren och 

presidiet, som ska läggas fram i lämplig 

tid före parlamentets behandling under 

hösten 2014. Parlamentet upprepar löftet 

att den slutliga kostnaden inte får bli 

högre än vad som angetts i affärsplanen. 

24. Europaparlamentet uppmanar presidiet 

och generalsekreteraren att inte inreda 

Europeiska historiens hus, och därmed 

spara kostnaderna för iordningställandet 

av utställningen, vilken beräknats till 21,4 

miljoner EUR, och de årliga 

driftskostnaderna på 11,5 miljoner EUR.  

Or. en 

 

 


