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13.4.2016 A8-0131/8 

Ændringsforslag  8 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2017 

2016/2019(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

6. begrænser stigningen i de ordinære 

udgifter for 2017, bortset fra de to 

ekstraordinære finansieringsrammer, til 1,4 

% i forhold til 2016-budgettet; 

6. begrænser stigningen i de ordinære 

udgifter for 2017, bortset fra de to 

ekstraordinære finansieringsrammer, til 1,4 

% i forhold til de ordinære udgifter i 

2016-budgettet og 0,6 % i forhold til 2016-

budgettet; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/9 

Ændringsforslag  9 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2017 

2016/2019(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 21 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

21. glæder sig over udvidelsen af 

medlemmernes digitale portal (e-portalen), 

men opfordrer dog generalsekretæren til i 

lyset af det "papirløse initiativ" at forbedre 

det nuværende system, hvor kvitteringer i 

papirform fremsendes til medlemmerne, 

med det formål på sigt at afskaffe det helt 

inden udgangen af 2017; mener, at e-

portalen som standard bør tilbyde alle 

medlemmer denne funktion elektronisk, 

hvilket vil medføre betydelige besparelser i 

både tidsmæssig og økonomisk henseende; 

21. glæder sig over udvidelsen af 

medlemmernes digitale portal (e-portalen), 

men opfordrer dog generalsekretæren til i 

lyset af det "papirløse initiativ" at forbedre 

det nuværende system, hvor kvitteringer i 

papirform fremsendes til medlemmerne, 

med det formål på sigt at afskaffe det helt 

inden udgangen af 2017 på grundlag af det 

individuelle medlems beslutning; mener, 

at e-portalen som standard bør tilbyde alle 

medlemmer denne funktion elektronisk, 

hvilket vil medføre betydelige besparelser i 

både tidsmæssig og økonomisk henseende; 

 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/10 

Ændringsforslag  10 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2017 

2016/2019(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 22 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

22. glæder sig over den stigende kvalitet af 

den rådgivning og forskning, som 

medlemmerne og udvalgene tilbydes; 

minder om, at der ved oprettelsen af 

Europa-Parlamentets Forskningstjeneste 

(EPRS) i 2013 blev fastsat en 

midtvejsevaluering af effektiviteten af 

samarbejdet mellem EPRS og 

temaafdelingerne; anmoder derfor 

generalsekretæren om at foretage en sådan 

evaluering og forelægge resultaterne heraf 

for Budgetudvalget inden udgangen af 

2016; mener, at denne evaluering bør 

indeholde forslag til, hvordan man kan 

sikre, at støtten fra EPRS tilpasses 

udviklingen i de respektive temaudvalg på 

bedste vis og samtidig opfylder behovene 

hos de enkelte medlemmer og ikke 

overlapper med deres aktiviteter eller 

fremmer konkurrence mellem tjenester; 

 

22. glæder sig over den stigende kvalitet af 

den rådgivning og forskning, som 

medlemmerne og udvalgene tilbydes; 

understreger, at der ikke bør foretages 

nedskæringer i forhold til 

generalsekretærens beretning til Præsidiet 

med henblik på udarbejdelse af det 

foreløbige forslag til Parlamentets 

budgetoverslag for regnskabsåret 2017; 
minder om, at der ved oprettelsen af 

Europa-Parlamentets Forskningstjeneste 

(EPRS) i 2013 blev fastsat en 

midtvejsevaluering af effektiviteten af 

samarbejdet mellem EPRS og 

temaafdelingerne; anmoder derfor 

generalsekretæren om at foretage en sådan 

evaluering og forelægge resultaterne heraf 

for Budgetudvalget inden udgangen af 

2016; mener, at denne evaluering bør 

indeholde forslag til, hvordan man kan 

sikre, at støtten fra EPRS tilpasses 

udviklingen i de respektive temaudvalg på 

bedste vis og samtidig opfylder behovene 

hos de enkelte medlemmer og ikke 

overlapper med deres aktiviteter eller 

fremmer konkurrence mellem tjenester; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/11 

Ændringsforslag  11 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2017 

2016/2019(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 25 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

25. anmoder om, at muligheden for at 

underskrive interne dokumenter digitalt 

generaliseres i alle tilfælde, f.eks. ved 

underskrivelse af formularer, skriftlige 

erklæringer osv., samtidig med at 

pålideligheden og sikkerheden sikres; 

anmoder om, at muligheden for at 

installere et kontrolsystem med TAN-kode 

på MEP'ernes mobiltelefoner undersøges; 

mener endvidere, at brugen af telefax bør 

frarådes og gradvist udfases; 

25. anmoder om, at muligheden for at 

underskrive interne dokumenter digitalt 

generaliseres i alle tilfælde, f.eks. ved 

underskrivelse af formularer, skriftlige 

erklæringer osv., samtidig med at 

pålideligheden og sikkerheden sikres; 

anmoder om, at muligheden for at 

installere et kontrolsystem med TAN-kode 

på MEP'ernes mobiltelefoner undersøges; 

mener endvidere, at brugen af telefax bør 

frarådes og gradvist udfases på grundlag 

af det individuelle medlems beslutning; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/12 

Ændringsforslag  12 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2017 

2016/2019(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 32 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

32. kræver, at situationen med hensyn til 

Parlamentets bygninger afspejles korrekt i 

budgettet; kræver derfor, at 

omkostningerne til Konrad Adenauer-

Bygningen fastlægges tydeligt i 

Parlamentets endelige budget, og at 

ejendomsrelaterede investeringer fremover 

indarbejdes i budgettet, således at der ikke 

er behov for opsamlingsoverførsler; 

32. kræver, at situationen med hensyn til 

Parlamentets bygninger afspejles korrekt i 

budgettet; kræver derfor, at 

omkostningerne til Konrad Adenauer-

Bygningen fastlægges tydeligt i 

Parlamentets endelige budget, og at 

ejendomsrelaterede investeringer fremover 

indarbejdes i budgettet; 

Or. en
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13.4.2016 A8-0131/13 

Ændringsforslag  13 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2017 

2016/2019(BUD) 

Forslag til beslutning 

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. noterer sig, at Europa-Parlamentets 

Præsidium efter de nylige angreb 

enstemmigt besluttede at internalisere 

chaufførtjenesten som følge af dens 

ekstreme sikkerhedsmæssige følsomhed; 

noterer sig forslaget om internalisering af 

chaufførtjenesten som følge af alvorlige 

sikkerhedsmæssige grunde og erstatning 

af den eksterne tjenesteudbyder med 

kontraktansatte ved Parlamentet; mener, at 

internalisering bør muliggøre anstændige 

arbejdsvilkår og anstændig løn til 

chauffører og anvendelse af "grønnere" og 

sikrere biler; anmoder om, der stilles 

detaljerede oplysninger til rådighed for 

Budgetudvalget; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/14 

Ændringsforslag  14 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

for PPE-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 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

49. anmoder generalsekretæren om at 

afholde drøftelser med Parlamentets 

rejsebureau; tilskynder rejsebureauet til i 

højere grad at sammenligne priser; 

opfordrer rejsebureauet til aktivt at søge 

efter billigere billetter, når de reserverer, 

og til generelt at tilbyde medlemmer og 

alle kategorier af ansatte mere 

konkurrencedygtige priser, samtidig med at 

der sikres et passende komfortniveau og 

passende betingelser for ombytning af 

billetter; 

49. anmoder generalsekretæren om at 

afholde drøftelser med Parlamentets 

rejsebureau; tilskynder rejsebureauet til i 

højere grad at sammenligne priser; 

opfordrer rejsebureauet til aktivt at søge 

efter billigere billetter, når de reserverer, 

og til generelt at tilbyde medlemmer og 

alle kategorier af ansatte mere 

konkurrencedygtige priser, samtidig med at 

der sikres passende betingelser for 

ombytning af billetter; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/15 

Ændringsforslag  15 

Paul Rübig 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2017 

2016/2019(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 41 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

41. støtter op om indførelsen af 

international tegnsprogstolkning af alle 

plenarforhandlinger, således at de i det 

mindste er reelt tilgængelige for alle EU-

borgere; 

41. støtter op om indførelsen af 

international tegnsprogstolkning af alle 

plenarforhandlinger, således at de i det 

mindste er reelt tilgængelige for alle EU-

borgere, uden at det medfører yderligere 

omkostninger for Parlamentet; 

Or. en 

 

 


