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Ändringsförslag  3 

Indrek Tarand 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2017 

2016/2019(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 29 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

29. Europaparlamentet bekräftar den 

ståndpunkt när det gäller ersättningar för 

allmänna utgifter som parlamentet intog i 

budgetresolutionerna av den 29 april 2015 

och 28 oktober 2015. Parlamentet 

upprepar sin uppmaning om större 

transparens när det gäller ersättningen 

för ledamöternas allmänna utgifter. 

Parlamentet uppmanar presidiet att 

fastställa mer exakta bestämmelser för 

redovisningsskyldigheten när det gäller 

utgifter som ersätts av detta anslag, utan 

att detta medför några merkostnader för 

parlamentet. 

29. Europaparlamentet upprepar sin 

uppmaning till presidiet att fastställa mer 

exakta bestämmelser för 

redovisningsskyldigheten när det gäller 

utgifter som ersätts inom ramen för 

ersättningarna för allmänna utgifter, 

vilket skulle kunna inkludera 

kostnadseffektiva åtgärder, t.ex. att 

ledamöterna offentliggör sina 

utgiftsverifikationer, vilket ett allt större 

antal ledamöter redan gör, och åtföljas av 

ett förenklat system för återbetalning av 

oanvända medel. Parlamentet upprepar 

att sådana åtgärder inte borde kräva 

extrapersonal för parlamentets 

administration. 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/4 

Ändringsförslag  4 

 Helga Trüpel  

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2017 

2016/2019(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 49a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 49a. Europaparlamentet konstaterar att 

parkeringen är gratis för parlamentets 

anställda, men att anställda som använder 

kollektivtrafik endast får ersättning för 

hälften av årsavgiften. 

Generalsekreteraren uppmanas att göra 

en beräkning av de årliga implicita 

subventioner som beviljas anställda som 

kör bil jämfört med anställda som 

utnyttjar andra transportmedel, och att 

lägga fram förslag för att rätta till 

eventuell ojämlik behandling när det 

gäller utnyttjandet av de olika 

transportsätten, genom att endera ta ut 

lämpliga parkeringsavgifter eller att öka 

ersättningen för årsavgiften för andra 

transportmedel. 

Or. en 

Motivering 

Den årliga kostnaden för en parkeringsplats för en bil hos kommissionen uppskattas till 

1 300 euro per år, se ”Mobility plan for Commission Staff in Brussels 2006-2009”, sida 5. 

http://ec.europa.eu/oib/doc/mobility-plan_en.pdf. Marknadsvärdet uppskattas till 2 500 euro. 

De som väljer kollektivtrafik får 290 euro. Cyklister som väljer att använda 

inomhusparkeringen åtnjuter en uppskattad subvention på 1/10 av den för bilar (med 

beräkning av det utrymme som behövs för att parkera en cykel jämfört med en bil).  

EP-anställda har också rätt till två parkeringstillstånd. 
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13.4.2016 A8-0131/5 

Ändringsförslag  5 

Helga Trüpel 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2017 

2016/2019(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 49b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 49b. Europaparlamentet anser att 

ledamöter och personal som allmän regel 

inte bör ersättas för affärsklass på flyg 

inom unionen. 

Or. en 

 

 


