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Ändringsförslag  21 

Marco Valli, Marco Zanni 

för EFDD-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 beklagar 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 bättre alternativ 

skulle vara 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. 

Parlamentet anser under alla 

omständigheter att chaufförstjänsterna 

endast bör tillhandahållas till/från 

flygplatsen eller järnvägsstationen till 

arbetsplatsen. Parlamentet anser att alla 

andra resor bör anordnas privat av 

ledamöterna. 

Or. en 
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Marco Valli, Marco Zanni 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2017 

2016/2019(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 48  

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

48. Europaparlamentet anser att bilparken 

bör bestå av mer kostnadseffektiva, 

bränslesnåla och säkra bilar. Parlamentet 

uppmanar generalsekreteraren att 

rapportera om möjligheten att helt övergå 

till elektriska fordon i slutet av 

århundradet. 

48. Europaparlamentet anser att bilparken 

bör bestå av mer kostnadseffektiva, 

bränslesnåla och säkra bilar. Parlamentet 

betonar att företräde bör ges till 

användning av minibussar och bussar, till 

och från flygplatsen, enligt fastställd 

tidtabell. Parlamentet uppmanar 

generalsekreteraren att rapportera om 

möjligheten att helt övergå till elektriska 

fordon i slutet av århundradet. 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/23 

Ändringsförslag  23 

Marco Valli, Marco Zanni 

för EFDD-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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Marco Valli, Marco Zanni 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2017 

2016/2019(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 52  

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

52. Europaparlamentet anser att 

parlamentets informationskontor spelar 
en viktig roll för att sprida allmän 

information om parlamentets och 

unionens verksamhet. Parlamentet anser 

att åtgärder för att öka effektiviteten vid 

parlamentets informationskontor bör 

övervägas. Parlamentet anser att 

informationskontoren i största möjliga 

utsträckning bör placeras i samma byggnad 

som kommissionens representation och 
dela de administrativa tjänsterna med 

denna. Parlamentet kräver att en 

utvärdering görs av informationskontorens 

mål, arbetsuppgifter och resultat och 

används som bas för fastställandet av 

prioriteringarna. 

52. Europaparlamentet kräver en 

fullständig översyn av parlamentets 

informationskontor och kommissionens 

representationer. Parlamentet anser vidare 

att dessa i största möjliga utsträckning bör 

placeras i samma byggnad, dela de 

administrativa tjänsterna och minska 

kostnaderna. Parlamentet kräver att en 

utvärdering görs av målen och används 

som bas för fastställandet av 

prioriteringarna. 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/25 

Ändringsförslag  25 

Marco Valli, Marco Zanni 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2017 

2016/2019(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 52a (ny)  

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 52a. Europaparlamentet beklagar beslutet 

att öppna ett Parlamentarium i Berlin, 

som inte har någon direkt anknytning till 

parlamentets verksamhet. 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/26 

Ändringsförslag  26 

Marco Valli, Marco Zanni 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2017 

2016/2019(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 55a (ny)  

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 55a. Europaparlamentet beklagar att 

anslagen för finansiering av europeiska 

politiska partier och europeiska politiska 

stiftelser ökade 2017 och nådde en total 

nivå på 50 905 000 EUR, vilket innebär 

en ökning på 248,46 % jämfört med 2008, 

och detta under endast 10 år. 

Or. en 

 

 


