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14.4.2014 A7-0277/20 

Ändringsförslag  20 
Jürgen Klute, Alda Sousa, Marisa Matias, Willy Meyer 
för GUE/NGL-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 2 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet anser att unionens 

budget bör återspegla den rådande 

ekonomiska situation som unionens 

invånare upplever såväl som de 

budgetbegränsningar som föreligger i 

många medlemsstater, varav vissa håller 

på att genomföra omfattande åtgärder för 

att göra sina budgetar mer hållbara på 

lång sikt. 

utgår 

Or. en 



 

AM\1027243SV.doc  PE533.905v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

14.4.2014 A7-0277/21 

Ändringsförslag  21 
Jürgen Klute, Alda Sousa, Marisa Matias 
för GUE/NGL-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 att för att det 

nya parlamentets ledamöter ska kunna 

fullgöra sina mandat och för att förstärka 

parlamentets förmåga att utöva alla sina 

befogenheter måste adekvata resurser 

ställas till förfogande. 

Or. en 



 

AM\1027243SV.doc  PE533.905v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

14.4.2014 A7-0277/22 

Ändringsförslag  22 
Jürgen Klute, Alda Sousa, Marisa Matias, Willy Meyer 
för GUE/NGL-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 4 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet välkomnar de 

prioriteringar som fastställts för 

budgetåret 2015 och betonar att de helt och 

hållet stämmer överens med de 

prioriteringar som fastställts av 

generalsekreteraren och diskuterats av 

presidiets och budgetutskottets 

gemensamma arbetsgrupp. Parlamentet 

betonar att dessa reformer bör fortsätta för 

att ge betydande effektivitetsvinster och 

frigöra resurser utan att äventyra den höga 

kvaliteten på lagstiftningen, 

budgetbefogenheterna och 

kontrollbefogenheterna, förbindelserna 

med de nationella parlamenten och 

kvalitetsnivån vad gäller 

arbetsförhållandena. 

4. Europaparlamentet noterar de 
prioriteringar som fastställts för 

budgetåret 2015 och betonar att de helt och 

hållet stämmer överens med de 

prioriteringar som fastställts av 

generalsekreteraren och diskuterats av 

presidiets och budgetutskottets 

gemensamma arbetsgrupp. Parlamentet 

betonar att dessa reformer bör fortsätta för 

att ge verkliga effektivitetsvinster och 

frigöra resurser utan att äventyra 

arbetsförhållandena och de sociala 

förmånerna eller leda till förlust av 

arbetstillfällen, samtidigt som den höga 

kvaliteten på lagstiftningen, 

budgetbefogenheterna och 

kontrollbefogenheterna, förbindelserna 

med de nationella parlamenten och 

kvalitetsnivån vad gäller 

arbetsförhållandena. 

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/23 

Ändringsförslag  23 
Alda Sousa, Marisa Matias, Willy Meyer 
för GUE/NGL-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 5a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 5a. Europaparlamentet insisterar på att 

om parlamentets ledamöter röstar för 

ytterligare nedskärningar i parlamentets 

utgifter, bör man i första hand överväga 

en frysning av ledamöternas ersättning 

för allmänna utgifter på 2014 års nivå, då 

detta skulle innebära besparingar på 

åtskilliga miljoner euro.  

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/24 

Ändringsförslag  24 
Jürgen Klute, Alda Sousa, Marisa Matias, Willy Meyer 
för GUE/NGL-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 

noterar nivån på det preliminära förslaget 

till budgetberäkning som presidiet antog, 

vilken är väsentligt lägre än det 

ursprungliga förslaget. Parlamentet 

påminner om att nivån på det preliminära 

förslaget till budgetberäkning bör 

motsvara institutionernas verkliga behov 

samtidigt som den höga kvaliteten på 

lagstiftningen och kvalitetsnivån vad 

gäller arbetsförhållandena garanteras. 

För att garantera en korrekt och verklig 

utvärdering, en verklig 

redovisningsskyldighet och transparens 

när det gäller förvaltningen av 

skattebetalarnas pengar bör 

institutionernas utgiftsberäkningar inte 

snedvridas av val eller händelser av 

periodisk karaktär. Parlamentet noterar 

att förfarandet tog lång tid och var 

besvärligt. 

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/25 

Ändringsförslag  25 
Jürgen Klute, Alda Sousa, Marisa Matias 
för GUE/NGL-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 6a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 6a. Europaparlamentet insisterar på att 

man, i linje med syftet att förstärka 

demokratin och legitimiteten, garantera 

och förstärka banden mellan 

parlamentsledamöterna och deras 

valkretsar och banden med EU-

medborgarna, inte bör göra några 

nedskärningar i de resurser som finns 

tillgängliga för att anställa lokala 

assistenter. 

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/26 

Ändringsförslag  26 
Jürgen Klute, Alda Sousa, Marisa Matias 
för GUE/NGL-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 noterar 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, i enlighet med 

parlamentets beslut, 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. 

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/27 

Ändringsförslag  27 
Jürgen Klute, Alda Sousa, Marisa Matias 
för GUE/NGL-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 motsätter sig 

kraftigt försöken att minska de 

tillgängliga resurserna för parlamentets 

politiska grupper. Eftersom dessa är 

nyckelaktörer för att garantera demokrati 

och legitimitet inom parlamentets 

beslutsprocesser rörande lagstiftningen, 

skulle en försvagad ekonomisk hållbarhet 

för parlamentets politiska grupper kunna 

äventyra deras politiska kapacitet och 

deras möjligheter att ingripa.  

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/28 

Ändringsförslag  28 
Jürgen Klute, Alda Sousa, Marisa Matias 
för GUE/NGL-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 8 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

8. Europaparlamentet är övertygat om att 

det nya parlamentet kommer att kunna se 

över och anpassa budgetprioriteringarna 

och kommer att fatta det slutliga beslutet i 

oktober 2014. 

8. Europaparlamentet understryker att 

man måste garantera en korrekt och 

verklig utvärdering och verklig 

redovisningsskyldighet och transparens 

när det gäller förvaltningen av 

skattebetalarnas pengar. Institutionernas 

utgiftsberäkningar bör inte snedvridas av 

val eller händelser av periodisk karaktär 

och därmed garantera att det nya 

parlamentet verkligen kommer att kunna se 

över och anpassa budgetprioriteringarna 

och kommer att fatta det slutliga beslutet i 

oktober 2014. 

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/29 

Ändringsförslag  29 
Jürgen Klute, Alda Sousa, Marisa Matias 
för GUE/NGL-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 8a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 8a. Europaparlamentet insisterar på att 

man skulle kunna skjuta upp flera IT-

kontrakt som inte skulle äventyra den 

normala verksamheten eller riskera den 

lagstiftande rollen fram till 2016. 

Parlamentet betonar att man starkt 

motsätter sig minskningen av personal, 

elimineringen av sociala förmåner samt 

försämringen av arbetsförhållandena 

inom parlamentet. 

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/30 

Ändringsförslag  30 
Jürgen Klute, Alda Sousa, Marisa Matias 
för GUE/NGL-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 13 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

13. Europaparlamentet välkomnar de 

föreslagna interna åtgärderna som innebär 

effektivitetsbesparingar i parlamentets 

budget såsom utvecklingen av ett system 

för översättning av utskottsändringsförslag 

som baseras på ledamöternas efterfrågan, 

ett system med tolkning på begäran för 

andra sammanträden än 

plenarsammanträdena, genomförandet av 

ett papperslöst parlament, förslag om en 

effektivisering av parlamentets arbetssätt 

och en migrering från Streamline till 

Sysper2. 

13. Europaparlamentet noterar de 

föreslagna interna åtgärderna som innebär 

effektivitetsbesparingar i parlamentets 

budget såsom utvecklingen av ett system 

för översättning av utskottsändringsförslag 

som baseras på ledamöternas efterfrågan, 

ett system med tolkning på begäran för 

andra sammanträden än 

plenarsammanträdena, genomförandet av 

ett papperslöst parlament, förslag om en 

effektivisering av upplägget på 

parlamentets arbete och en migrering från 

Streamline till Sysper2. Alla dessa 

åtgärder, som garanterar lagstiftning av 

hög kvalitet samt 

parlamentsledamöternas, men också EU-

medborgarnas, rätt att bli ordentligt 

informerade och att få tillgång till all 

nödvändig dokumentation, kommer 

sammantaget inte att äventyra 

kvalitetsnivån vad gäller 

arbetsförhållandena, de sociala 

förmånerna eller leda till förlust av 

arbetstillfällen. 

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/31 

Ändringsförslag  31 
Jürgen Klute, Alda Sousa, Marisa Matias, Willy Meyer 
för GUE/NGL-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 18 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

18. Europaparlamentet noterar, med 

hänvisning till sin ovannämnda resolution 

av den 23 oktober 2013 om förslaget till 

Europeiska unionens allmänna budget för 

budgetåret 2014, att för att uppfylla kravet 

att minska personalen med 1 % per år 

kommer parlamentets generalsekreterare 

att minska antalet anställda och varje ny 

uppgift kommer att utföras med hjälp av 

tillgängliga personalresurser och 

omfördelning av personal. 

18. Europaparlamentet beklagar djupt, 

med hänvisning till sin ovannämnda 

resolution av den 23 oktober 2013 om 

förslaget till Europeiska unionens allmänna 

budget för budgetåret 2014, parlamentets 

generalsekretariats avsikt att uppfylla 

kravet att minska personalen med 1 % per 

år, samtidigt som man ska ta sig an nya 

uppgifter och befogenheter och 

upprätthålla lagstiftning av god kvalitet. 

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/32 

Ändringsförslag  32 
Jürgen Klute, Alda Sousa, Marisa Matias, Willy Meyer 
för GUE/NGL-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 19 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

19. Europaparlamentet tar hänsyn till 

slutsatserna från presidiets och 

budgetutskottets gemensamma arbetsgrupp 

för parlamentets budget, nämligen att 

fortsätta de strukturella och organisatoriska 

reformerna. I detta sammanhang noterar 

parlamentet att man bör förbättra 

tillhandahållandet av oberoende 

vetenskaplig rådgivning och kapaciteten att 

utöva kontroll samt förbättra stödet till 

ledamöterna ytterligare, för att förstärka 

parlamentets arbete i dess roll som en 

institution med behörighet att stifta lagar 

och utöva demokratisk kontroll. 

Parlamentet betonar att dessa mål ska 

genomföras på ett ekonomiskt ansvarsfullt 

sätt och att generalsekreteraren ska lägga 

fram en tydlig och detaljerad plan för 

budgetutskottet för hur dessa mål ska nås 

och vilken budgetinverkan de kommer att 

få före parlamentets behandling av 

budgeten för 2015. 

19. Europaparlamentet noterar slutsatserna 

från presidiets och budgetutskottets 

gemensamma arbetsgrupp för parlamentets 

budget, nämligen att fortsätta de 

strukturella och organisatoriska 

reformerna. I detta sammanhang påminner 

parlamentet om att nästa parlament 

kommer att ha möjlighet att se över och 

anpassa dessa reformer. I detta 

sammanhang noterar parlamentet att man 

bör förbättra tillhandahållandet av 

oberoende vetenskaplig rådgivning och 

kapaciteten att utöva kontroll samt 

förbättra stödet till ledamöterna ytterligare, 

för att förstärka parlamentets arbete i dess 

roll som en institution med behörighet att 

stifta lagar och utöva demokratisk kontroll. 

Parlamentet betonar att det är nödvändigt 

att dessa mål genomförs på ett 

transparent, ansvarstagande och 

ekonomiskt ansvarsfullt sätt och 

vederbörligen utvärderas i lämplig tid, och 

att generalsekreteraren lägger fram en 

tydlig och detaljerad plan för 

budgetutskottet för hur dessa mål ska nås 

och vilken budgetinverkan de kommer att 

få före parlamentets behandling av 

budgeten för 2015. 

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/33 

Ändringsförslag  33 
Jürgen Klute, Alda Sousa, Marisa Matias 
för GUE/NGL-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 21 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

21. Europaparlamentet erkänner vikten av 

ändamålsenlighet och kostnadseffektivitet 

när det gäller tolkning men påminner om 

att dessa aspekter inte får tillåtas försämra 

tillgången till ögonblicklig och tillgänglig 

information i hela unionen, med tanke på 

att flerspråkighet och tolkning för 

direktsändningar på internet samt 

parlamentets transparens är av stor vikt för 

allmänheten och därmed också för 

parlamentets ledamöter. 

21. Europaparlamentet påminner om 

vikten av tolkning och stöder alla åtgärder 

som förbättrar effektivitet och 

kostnadseffektivitet samtidigt som de 

garanterar kvalitetsnivån vad gäller 

arbetsförhållandena. Parlamentet betonar 

att dessa aspekter inte får tillåtas försämra 

tillgången till ögonblicklig och tillgänglig 

information i hela unionen, med tanke på 

att flerspråkighet och tolkning för 

direktsändningar på internet samt 

parlamentets transparens är av stor vikt för 

EU-medborgarna och för parlamentets 

ledamöter. 

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/34 

Ändringsförslag  34 
Jürgen Klute, Alda Sousa, Marisa Matias, Willy Meyer 
för GUE/NGL-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 22 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

22. Europaparlamentet anser att vissa av 

utgifterna för IKT som kommer ledamöter 

direkt till del skulle kunna finansieras 

genom ledamöternas ersättning för 

allmänna utgifter. 

22. Europaparlamentet anser att vissa av 

utgifterna för IKT som kommer ledamöter 

direkt till del bör finansieras genom 

ledamöternas ersättning för allmänna 

utgifter, t.ex. hårdvara såsom surfplattor 

och telefoner. 

Or. en 

 

 


