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Punkt 31 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

31. opfordrer Præsidiet til at fremlægge en 

langsigtet strategi for Parlamentets 

bygninger; gentager, at langsigtede 

investeringer såsom Parlamentets 

byggeprojekter skal behandles med 

omtanke og på gennemsigtig vis; insisterer 

på en stram omkostningsforvaltning, 

projektplanlægning og kontrol; gentager 

sin opfordring til at sikre en gennemsigtig 

beslutningsproces for så vidt angår 

bygningspolitikken, som skal være baseret 

på tidlig information og tage behørigt 

hensyn til finansforordningens artikel 203; 

mener, at en rapport om årsagerne til 

forsinkelsen af og de højere omkostninger 

for Huset for Europæisk Historie bør indgå 

i den langsigtede strategi for 

bygningspolitikken; 

31. opfordrer Præsidiet til at fremlægge en 

langsigtet strategi for Parlamentets 

bygninger; gentager, at langsigtede 

investeringer såsom Parlamentets 

byggeprojekter skal behandles med 

omtanke og på gennemsigtig vis; insisterer 

på en stram omkostningsforvaltning, 

projektplanlægning og kontrol; gentager 

sin opfordring til at sikre en gennemsigtig 

beslutningsproces for så vidt angår 

bygningspolitikken, som skal være baseret 

på tidlig information og tage behørigt 

hensyn til finansforordningens artikel 203; 

mener, at projektet om Huset for 

Europæisk Historie bør opgives; 

Or. en 
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Punkt 46 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

46. er forbeholden over for forslaget om 

internalisering af chaufførtjenesten og 

erstatning af den eksterne tjenesteudbyder 

med kontraktansatte ved Parlamentet, 

hvilket vil svare til ca. 3,7 mio. EUR i 

umiddelbare ekstraudgifter; mener, at en 

velorganiseret ekstern kontrakt, som 

indgås i henhold til de gældende regler 

for offentlige indkøb, hvor den eksterne 

tjenesteudbyder klart er forpligtet til at 

tage ansvar for sikkerheds- og 

baggrundskontroller samt anstændige 

arbejdsvilkår og lønninger, bør betragtes 

som en alternativ løsning; vil kun overveje 

internalisering, hvis dens omkostninger 

ikke overstiger de omkostninger, der er 

forbundet med det nuværende system, og 

hvis den muliggør anstændige 

arbejdsvilkår og løn til chauffører, en 

bedre kønsbalance og anvendelse af 

"grønnere" biler; anmoder om, der stilles 

detaljerede oplysninger til rådighed for 

Budgetudvalget, inden der træffes en 

beslutning; 

46. afviser forslaget om internalisering af 

chaufførtjenesten og erstatning af den 

eksterne tjenesteudbyder med 

kontraktansatte ved Parlamentet, hvilket 

ville svare til ca. 3,7 mio. EUR i 

umiddelbare ekstraudgifter; mener, at 

chaufførtjenesten – i betragtning af 

åbningen af nye direkte togforbindelser 

mellem Bruxelles' nationale lufthavn og 

stationen Luxembourg i Bruxelles – 

mister sin betydning, og at en afskaffelse 

af den, i hvert fald i sædet i Bruxelles, bør 

betragtes som en alternativ løsning, som er 

at foretrække; anmoder om, der stilles 

detaljerede oplysninger til rådighed for 

Budgetudvalget, inden der træffes en 

beslutning; 

Or. en 

 

 


