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Marco Valli, Marco Zanni 
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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. beklager 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 det bedste 

alternativ ville være 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; mener, at 

chaufførtjenesten for at nedbringe 

udgifterne kun bør ydes mellem 

lufthavnen eller banegården og 

arbejdsstedet; mener, at alle andre rejser 

bør tilrettelægges privat af medlemmerne; 

Or. en 
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Betænkning A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2017 

2016/2019(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 48  

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

48. mener, at bilparken bør bestå af flere 

omkostningseffektive, brændstofeffektive 

og sikre biler; opfordrer generalsekretæren 

til at fremlægge en rapport om en 

fuldstændig overgang til elektriske 

befordringsmidler ved udgangen af årtiet; 

48. mener, at bilparken bør bestå af flere 

omkostningseffektive, brændstofeffektive 

og sikre biler; understreger, at der 

fortrinsvis bør anvendes minibusser og 

busser til og fra lufthavnen på 

planmæssige tidspunkter; opfordrer 

generalsekretæren til at fremlægge en 

rapport om en fuldstændig overgang til 

elektriske befordringsmidler ved udgangen 

af årtiet; 

Or. en 
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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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2016/2019(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 52  

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

52. anerkender den rolle, som Europa-

Parlamentets informationskontorer spiller, 

hvad angår øget bevidsthed om 

Parlamentets og Unionens aktiviteter 

generelt; mener, at 

effektivitetsforanstaltninger med hensyn 

til Parlamentets informationskontorer bør 

overvejes; mener, at Europa-Parlamentets 

informationskontorer i videst muligt 

omfang bør placeres i samme bygning som 

og dele backoffice-tjenester med 

Kommissionens repræsentationer; 

anmoder om, at der foretages en evaluering 

af Europa-Parlamentets 

informationskontorers målsætninger, 

opgaver og resultater, som bør danne 

grundlag for fastlæggelsen af 

prioriteringer; 

52. anmoder om, at der foretages en 

fuldstændig revision af Parlamentets 

informationskontorer og Kommissionens 

repræsentationer; mener, at de bør 

placeres i samme bygning, dele backoffice-

tjenester og nedbringe omkostningerne; 

anmoder om, at der foretages en evaluering 

af målsætninger, som bør danne grundlag 

for fastlæggelsen af prioriteringer; 

Or. en 
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2016/2019(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 52 a (nyt)  

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 52a. beklager beslutningen om at åbne et 

Parlamentarium i Berlin, som ikke har 

nogen direkte forbindelse til Parlamentets 

aktiviteter; 

Or. en 
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Betænkning A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2017 

2016/2019(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 55 a (nyt)  

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 55a. beklager, at bevillingerne til 

finansiering af europæiske politiske 

partier og europæiske politiske fonde 

forhøjes i 2017 og når et samlet beløb på 

50 905 000 EUR, hvilket udgør en 

forhøjelse med 248,46 % på blot 10 år i 

forhold til 2008; 

Or. en 

 

 


