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Punkt 31 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

31. Europaparlamentet uppmanar presidiet 

att lägga fram en långsiktig strategi för 

parlamentets fastigheter. Parlamentet 

påminner om att långsiktiga investeringar 

såsom parlamentets fastighetsprojekt måste 

hanteras med försiktighet och transparens. 

Parlamentet insisterar på strikt 

kostnadshantering, projektplanering och 

kontroll. Parlamentet upprepar sin begäran 

om en transparent beslutsprocess inom 

fastighetspolitiken, baserad på tidig 

information, med full hänsyn till artikel 

203 i budgetförordningen. Parlamentet 

anser att en rapport om orsakerna till 

förseningen och de högre kostnaderna för 
Europeiska historiens hus bör ingå i den 

långsiktiga fastighetsstrategin. 

31. Europaparlamentet uppmanar presidiet 

att lägga fram en långsiktig strategi för 

parlamentets fastigheter. Parlamentet 

påminner om att långsiktiga investeringar 

såsom parlamentets fastighetsprojekt måste 

hanteras med försiktighet och transparens. 

Parlamentet insisterar på strikt 

kostnadshantering, projektplanering och 

kontroll. Parlamentet upprepar sin begäran 

om en transparent beslutsprocess inom 

fastighetspolitiken, baserad på tidig 

information, med full hänsyn till artikel 

203 i budgetförordningen. Parlamentet 

anser att projektet med Europeiska 

historiens hus bör läggas ned. 

Or. en 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

46. Europaparlamentet uttrycker förbehåll 

när det gäller förslaget att internalisera 

chaufförstjänsterna och ersätta den externa 

tjänsteleverantören med kontraktsanställda 

vid parlamentet, vilket kommer att 

medföra cirka 3,7 miljoner EUR i 

omedelbara extra utgifter. Parlamentet 

anser att ett väl organiserat externt 

kontrakt, som ingåtts i enlighet med 

tillämpliga regler för offentlig 

upphandling, där den externa 

tjänsteleverantören har en klar skyldighet 

att ta ansvar för säkerhets- och 

bakgrundskontroller samt för att säkra 

anständiga arbetsvillkor och löner bör 

övervägas som en alternativ möjlighet. 

Parlamentet skulle enbart överväga en 

internalisering om dess kostnader inte 

överstiger kostnaderna för det nuvarande 

systemet, och om det möjliggör 

anständiga arbetsvillkor och löner till 

chaufförerna, jämnare könsfördelning 

och användning av mer miljövänliga 

bilar. Parlamentet kräver att detaljerad 

information lämnas till budgetutskottet 

innan något beslut fattas. 

46. Europaparlamentet förkastar förslaget 

att internalisera chaufförstjänsterna och 

ersätta den externa tjänsteleverantören med 

kontraktsanställda vid parlamentet, vilket 

skulle medföra cirka 3,7 miljoner EUR i 

omedelbara extra utgifter. Med tanke på 

den nya direkta tågförbindelsen mellan 

Bryssels flygplats och stationen Bruxelles 

Luxembourg/Brussel Luxemburg anser 
parlamentet att chaufförstjänsterna inte 

längre fyller någon funktion, och att 

avskaffa dem, åtminstone på arbetsorten 

Bryssel, bör övervägas som en alternativ 

möjlighet som är att föredra. Parlamentet 

kräver att detaljerad information lämnas till 

budgetutskottet innan något beslut fattas. 

Or. en 

 

 


