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Indrek Tarand 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2017 

2016/2019(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 29 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

29. bekræfter sin holdning til 

godtgørelsen for generelle udgifter, som 

det indtog i sine budgetbeslutninger af 29. 

april 2015 og 28. oktober 2015; gentager 

sin opfordring til større gennemsigtighed 

for så vidt angår godtgørelsen for 

generelle udgifter til medlemmerne; 

opfordrer Præsidiet til at arbejde på at 

fastlægge mere præcise regler vedrørende 

ansvarligheden i forbindelse med de 

udgifter, der er berettiget til en sådan 

godtgørelse, uden at det medfører ekstra 

omkostninger for Parlamentet; 

29. gentager sin opfordring til Præsidiet 

om at fastlægge mere præcise regler for 

ansvarligheden i forbindelse med de 

udgifter, der er berettiget til godtgørelse 

for generelle udgifter, hvilket kan omfatte 

foranstaltninger til 

omkostningseffektivisering – f.eks. at 

medlemmerne offentliggør deres afholdte 

udgifter, hvilket et stigende antal 

medlemmer allerede gør – og kan 

ledsages af et forenklet system til 

tilbagebetaling af uudnyttede midler; 

gentager, at en sådan foranstaltning ikke 

bør kræve yderligere personale til 

Parlamentets administration; 

Or. en 
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 Helga Trüpel  

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2017 

2016/2019(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 49 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 49a. bemærker, at parkering er gratis for 

Parlamentets ansatte, men at ansatte, som 

benytter offentlig transport, kun får 

godtgjort halvdelen af det årlige 

abonnementsgebyr; anmoder 

generalsekretæren om at udarbejde skøn 

over de årlige implicitte tilskud, der gives 

til ansatte, som kører i bil, i forhold til de 

ansatte, som benytter andre 

transportmidler, og om at fremsætte 

forslag til at rette op på en eventuel 

forskelsbehandling i brugen af forskellige 

transportmidler enten ved at opkræve 

passende parkeringsgebyrer eller ved at 

øge godtgørelsen af abonnementsgebyrer 

for andre transportmidler; 

Or. en 

Begrundelse 

 De årlige omkostninger ved en enkelt parkeringsplads, som vedligeholdes af Kommissionen, 

skønnes at være 1 300 EUR pr. år, jf. "Mobility plan for Commission Staff in Brussels 2006-

2009", side 5. http://ec.europa.eu/oib/doc/mobility-plan_en.pdf. Markedsværdien skønnes at 

være 2 500 EUR. De, der anvender offentlig transport, har ret til 290 EUR. Cyklister, som 

vælger at benytte sig af de indendørs parkeringsfaciliteter, nyder godt af et tilskud på 

omkring en tiendedel af det, bilisterne har ret til (hvis man beregner den plads, der er behov 

for, for at parkere en cykel i forhold til en bil). I Parlamentet har de ansatte desuden ret til to 

"vignetter". 
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Helga Trüpel 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2017 

2016/2019(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 49 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 49b. mener, at medlemmerne og de 

ansatte som hovedregel ikke bør få 

godtgjort flyrejser på business class inden 

for Unionen; 

Or. en 

 

 


