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Marco Valli, Marco Zanni 

for EFD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0082/2015 

Gilles Pargneaux 

Decharge 2013: EU's almindelige budget – Europa-Parlamentet 

2014/2078(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 67 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

67. ønsker en detaljeret oversigt over alle 

EP-relaterede eksterne og interne udgifter 

til Huset for Europæisk Historie, opdelt i 

planlægningsudgifter (herunder den 

indledende planlægning), investerings- og 

driftsomkostninger (herunder opførelse 

og vedligeholdelsesreserven, personale og 

udstilling);bemærker, at Kommissionen 

støtter finansieringen af Huset for 

Europæisk Historie med en årlig bevilling 

på 800 000 EUR; gør opmærksom på, at 

Huset for Europæisk Historie vil have en 

positiv virkning ikke blot for Unionens 

institutioner, men også for den belgiske 

stat, i form af en ny, indtægtsgivende 

turistattraktion; anbefaler derfor, at den 

belgiske stat anmodes om at støtte 

etableringen af Huset for Europæisk 

Historie; 

udgår 

Or. en 
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Marco Valli, Marco Zanni 

for EFD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0082/2015 

Gilles Pargneaux 

Decharge 2013: EU's almindelige budget – Europa-Parlamentet 

2014/2078(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 67 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 67a. anser projektet vedrørende Huset for 

Europæisk Historie for overflødigt i lyset 

af, at det eksisterende Parlamentarium vil 

kunne rumme et særligt afsnit 

omhandlende den europæiske 

integrations historie; opfordrer 

generalsekretæren til at overveje at opgive 

projektet for Huset for Europæisk 

Historie og benytte Eastman-Bygningen 

til andre formål; 

Or. en 
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Betænkning A8-0082/2015 

Gilles Pargneaux 

Decharge 2013: EU's almindelige budget – Europa-Parlamentet 

2014/2078(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 84 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

84. noterer sig med tilfredshed, at 

gennemførelsen af Præsidiets beslutning 

om ressourceeffektiv flersprogethed i 2013 

gav besparelser på 15 mio. EUR og 

10 mio. EUR i henholdsvis tolke- og 

oversættelsestjenesten uden at berøre 

princippet om flersprogethed eller forringe 

kvaliteten af Parlamentets arbejde; 

gentager, at interinstitutionelt samarbejde 

er af afgørende betydning for udveksling af 

bedste praksis, som kan fremme 

effektiviteten og muliggøre besparelser; 

84. noterer sig med tilfredshed, at 

gennemførelsen af Præsidiets beslutning 

om ressourceeffektiv flersprogethed i 2013 

gav besparelser på 15 mio. EUR og 

10 mio. EUR i henholdsvis tolke- og 

oversættelsestjenesten uden at berøre 

princippet om flersprogethed eller forringe 

kvaliteten af Parlamentets arbejde; 

gentager, at interinstitutionelt samarbejde 

er af afgørende betydning for udveksling af 

bedste praksis, som kan fremme 

effektiviteten og muliggøre besparelser; 

understreger nødvendigheden af kun at 

benytte eksterne tjenesteydelser i yderst 

sjældne tilfælde for at håndtere 

spidsbelastning; 

Or. en 
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Betænkning A8-0082/2015 

Gilles Pargneaux 

Decharge 2013: EU's almindelige budget – Europa-Parlamentet 

2014/2078(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 101 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 mener, at klimaanlæggene skal indrettes 

på energieffektivitet for at mindske 

miljøpåvirkningen; 

Or. en 
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Betænkning A8-0082/2015 

Gilles Pargneaux 

Decharge 2013: EU's almindelige budget – Europa-Parlamentet 

2014/2078(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 101 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 opfordrer til helt at afskaffe leveringen af 

vand i små plastflasker og i muligt 

omfang erstatte den med 

drikkevandsfontæner eller 

vandautomater; 

Or. en 
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Betænkning A8-0082/2015 

Gilles Pargneaux 

Decharge 2013: EU's almindelige budget – Europa-Parlamentet 

2014/2078(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 112 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 112a. anser det for tilrådeligt gradvis at 

nedsætte og til sidst helt afskaffe 

bidragene til de europæiske politiske 

fonde over Parlamentets budget, eftersom 

disse fonde i forvejen subventioneres på 

nationalt plan af medlemsstaterne; 

Or. en 

 

 

 


