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13.4.2016 A8-0131/8 

Ändringsförslag  8 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2017 

2016/2019(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 6 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

6. Europaparlamentet begränsar ökningen 

av sina ordinarie utgifter för 2017, med 

undantag av de två extraordinära anslagen, 

till 1,4 % jämfört med 2016 års budget. 

6. Europaparlamentet begränsar ökningen 

av sina ordinarie utgifter för 2017, med 

undantag av de två extraordinära anslagen, 

till 1,4 % jämfört med de ordinarie 

utgifterna i 2016 års budget och 0,6 % 

jämfört med 2016 års budget. 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/9 

Ändringsförslag  9 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2017 

2016/2019(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 21 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

21. Europaparlamentet välkomnar 

utvidgningen av ledamotsportalen 

(e-portalen), men uppmanar dock 

generalsekreteraren att i linje med 

initiativet om en ”papperslös miljö” 

förbättra det aktuella systemet som innebär 

att en papperskopia av betalningsbeskeden 

skickas till ledamöterna, med målet att det 

ska vara helt avskaffat i slutet av 2017. 

Parlamentet anser att e-portalen 

standardmässigt bör erbjuda denna 

funktion elektroniskt till alla ledamöter, 

vilket skulle generera avsevärda 

besparingar i både tid och pengar. 

21. Europaparlamentet välkomnar 

utvidgningen av ledamotsportalen 

(e-portalen), men uppmanar dock 

generalsekreteraren att i linje med 

initiativet om en ”papperslös miljö” 

förbättra det aktuella systemet som innebär 

att en papperskopia av betalningsbeskeden 

skickas till ledamöterna, med målet att det 

ska vara helt avskaffat i slutet av 2017 om 

den enskilda ledamoten så beslutar. 

Parlamentet anser att e-portalen 

standardmässigt bör erbjuda denna 

funktion elektroniskt till alla ledamöter, 

vilket skulle generera avsevärda 

besparingar i både tid och pengar. 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/10 

Ändringsförslag  10 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2017 

2016/2019(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 22 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

22. Europaparlamentet gläder sig över att 

kvaliteten på den rådgivning och forskning 

som erbjuds ledamöterna och utskotten har 

förbättrats. Parlamentet påminner om att 

man när Europaparlamentets 

utredningstjänst inrättades 2013 planerade 

en utvärdering efter halva tiden för att 

bedöma hur effektivt samarbetet fungerade 

mellan denna tjänst och 

utredningsavdelningarna. Parlamentet 

uppmanar därför generalsekreteraren att 

genomföra denna utvärdering och att lämna 

resultatet till budgetutskottet före utgången 

av 2016. Parlamentet anser att denna 

utvärdering bör innehålla förslag till hur 

man kan säkerställa att det stöd som 

tillhandahålls av Europaparlamentets 

utredningstjänst på bästa sätt kopplas till 

utvecklingen inom de olika tematiska 

utskotten och samtidigt tillgodoser de 

enskilda ledamöternas behov, och inte 

överlappar med utredningsavdelningarnas 

verksamhet eller uppmuntrar till 

konkurrens mellan olika enheter. 

22. Europaparlamentet gläder sig över att 

kvaliteten på den rådgivning och forskning 

som erbjuds ledamöterna och utskotten har 

förbättrats. Parlamentet betonar att inga 

nedskärningar bör göras i förhållande till 

generalsekreterarens rapport till presidiet 

inför upprättandet av det preliminära 

förslaget till parlamentets 

budgetberäkning för budgetåret 2017. 
Parlamentet påminner om att man när 

Europaparlamentets utredningstjänst 

inrättades 2013 planerade en utvärdering 

efter halva tiden för att bedöma hur 

effektivt samarbetet fungerade mellan 

denna tjänst och utredningsavdelningarna. 

Parlamentet uppmanar därför 

generalsekreteraren att genomföra denna 

utvärdering och att lämna resultatet till 

budgetutskottet före utgången av 2016. 

Parlamentet anser att denna utvärdering bör 

innehålla förslag till hur man kan 

säkerställa att det stöd som tillhandahålls 

av Europaparlamentets utredningstjänst på 

bästa sätt kopplas till utvecklingen inom de 

olika tematiska utskotten och samtidigt 

tillgodoser de enskilda ledamöternas 

behov, och inte överlappar med 

utredningsavdelningarnas verksamhet eller 

uppmuntrar till konkurrens mellan olika 

enheter. 



 

AM\1092197SV.doc  PE579.912v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

Or. en 



 

AM\1092197SV.doc  PE579.912v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

13.4.2016 A8-0131/11 

Ändringsförslag  11 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2017 

2016/2019(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 25 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

25. Europaparlamentet kräver att 

möjligheten att elektroniskt underteckna 

alla typer av interna dokument, såsom 

formulär och skriftliga förklaringar, bör 

generaliseras, parallellt med att 

tillförlitligheten och säkerheten garanteras. 

Parlamentet begär att man undersöker 

möjligheten att installera ett 

verifieringssystem med TAN-kod på 

ledamöternas mobiltelefoner. Parlamentet 

anser vidare att användningen av fax inte 

bör uppmuntras, utan gradvis fasas ut. 

25. Europaparlamentet kräver att 

möjligheten att elektroniskt underteckna 

alla typer av interna dokument, såsom 

formulär och skriftliga förklaringar, bör 

generaliseras, parallellt med att 

tillförlitligheten och säkerheten garanteras. 

Parlamentet begär att man undersöker 

möjligheten att installera ett 

verifieringssystem med TAN-kod på 

ledamöternas mobiltelefoner. Parlamentet 

anser vidare att användningen av fax inte 

bör uppmuntras, utan gradvis fasas ut om 

den enskilda ledamoten så beslutar. 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/12 

Ändringsförslag  12 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2017 

2016/2019(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 32 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

32. Europaparlamentet kräver att 

situationen för Europaparlamentets 

fastighetsbestånd korrekt återspeglas i 

budgeten. Parlamentet begär därför att 

kostnaden för Konrad Adenauer-

byggnaden tydligt framgår i parlamentets 

slutliga budget, och kräver att investeringar 

i fast egendom i framtiden budgetiseras så 

att man kan undvika 

uppsamlingsöverföringar. 

32. Europaparlamentet kräver att 

situationen för Europaparlamentets 

fastighetsbestånd korrekt återspeglas i 

budgeten. Parlamentet begär därför att 

kostnaden för Konrad Adenauer-

byggnaden tydligt framgår i parlamentets 

slutliga budget, och kräver att investeringar 

i fast egendom i framtiden budgetiseras. 

Or. en 



 

AM\1092197SV.doc  PE579.912v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

13.4.2016 A8-0131/13 

Ändringsförslag  13 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2017 

2016/2019(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 46 

 

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 noterar att dess 

presidium enhälligt beslutade efter de 

senaste attackerna att internalisera 

chaufförstjänsterna på grund av den 

extremt känsliga säkerhetsfrågan för 

dessa. Parlamentet noterar förslaget om 

att internalisera chaufförstjänsterna på 

grund av allvarliga säkerhetsskäl och 

ersätta den externa tjänsteleverantören 

med kontraktsanställda vid parlamentet. 

Internaliseringen bör möjliggöra 
anständiga arbetsvillkor och löner till 

chaufförerna och användning av mer 

miljövänliga och säkrare bilar. 

Parlamentet kräver att detaljerad 

information lämnas till budgetutskottet. 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/14 

Ändringsförslag  14 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2017 

2016/2019(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 49 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

49. Europaparlamentet uppmanar 

generalsekreteraren att diskutera med 

parlamentets resebyrå. Parlamentet 

uppmuntrar resebyrån att göra mer 

omfattande prisjämförelser. Parlamentet 

uppmanar vidare resebyrån att aktivt leta 

efter billigare biljetter i samband med 

bokningarna och att rent generellt erbjuda 

mer konkurrenskraftiga priser för 

ledamöterna och alla personalkategorier, 

där samma bekvämlighetsnivå ska 

säkerställas liksom lämpliga villkor för 

biljettbyten. 

49. Europaparlamentet uppmanar 

generalsekreteraren att diskutera med 

parlamentets resebyrå. Parlamentet 

uppmuntrar resebyrån att göra mer 

omfattande prisjämförelser. Parlamentet 

uppmanar vidare resebyrån att aktivt leta 

efter billigare biljetter i samband med 

bokningarna och att rent generellt erbjuda 

mer konkurrenskraftiga priser för 

ledamöterna och alla personalkategorier 

samtidigt som liksom lämpliga villkor för 

biljettbyten säkerställs. 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/15 

Ändringsförslag  15 

Paul Rübig 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2017 

2016/2019(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 41 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

41. Europaparlamentet stöder införandet av 

tolkning till ett internationellt teckenspråk 

av samtliga debatter i kammaren så att 

åtminstone dessa faktiskt blir tillgängliga 

för alla europeiska medborgare. 

41. Europaparlamentet stöder införandet av 

tolkning till ett internationellt teckenspråk 

av samtliga debatter i kammaren så att 

åtminstone dessa faktiskt blir tillgängliga 

för alla europeiska medborgare utan att 

ytterligare kostnader uppstår för 

parlamentet. 

Or. en 

 

 


