
AM\1205027DA.docx PE647.631v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

12.5.2020 A9-0102/2

Ændringsforslag 2
Hélène Laporte, Joachim Kuhs
for ID-Gruppen

Betænkning A9-0102/2020
Olivier Chastel
Overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2021
(2019/2214(BUD))

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. støtter den aftale, der blev indgået i 
budgetforliget mellem Præsidiet og 
Budgetudvalget den 28. april 2020, om at 
fastsætte forhøjelsen af 2020-budgettet til 
2,54 %, hvilket svarer til et samlet niveau 
for overslagene for 2021 på 
2 090 467 628 EUR, om at nedbringe 
omfanget af udgifter i det foreløbige 
udkast til budgetoverslag, som Præsidiet 
havde godkendt den 9. marts 2020, med 
20 mio. EUR, og om tilsvarende at 
reducere bevillingerne under følgende 
budgetposter:

3. beklager, der blev indgået i 
budgetforliget mellem Præsidiet og 
Budgetudvalget den 28. april 2020, som 
fastsætter niveauet for dets overslag for 
2021 på 2 090 467 628 EUR, hvilket udgør 
en samlet stigning på 2,54 % i forhold til 
2020-budgettet, uden at der tages hensyn 
til Det Forenede Kongeriges udtræden af 
Unionen og en reduktion af antallet af 
MEP'er; beklager, at Parlamentets budget 
er steget støt fra år til år, og opfordrer 
derfor til, at Parlamentet stræber efter 
betydelige besparelser for at sende et 
budskab om solidaritet med Unionens 
borgere; 

1004 - Ordinære rejseudgifter; 1005 - 
Andre rejseudgifter; 1200 - Vederlag og 
godtgørelser; 2007 - Opførelse af 
bygninger og indretning af lokaler; 2024 - 
Energiforbrug; 300 - Udgifter til 
personalets tjenesterejser og rejser mellem 
de tre arbejdssteder; 302 - Udgifter til 
receptioner og repræsentation; 3042 - 
Møder, kongresser, konferencer og 
delegationer; 3242 - Udgifter til 
publikation, information og deltagelse i 
offentlige arrangementer; 325 - Udgifter 
til forbindelseskontorer; 422 - Udgifter til 
parlamentarisk assistance; 10 1 - Reserve 
til uforudsete udgifter;
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8. fremhæver Parlamentets rolle med 
hensyn til at opbygge en europæisk 
politisk bevidsthed og fremme Unionens 
værdier;

udgår

Or. en
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18. noterer sig, at Europa Experience-
centrene skal oplyse den europæiske 
offentlighed, navnlig de unge, om 
Parlamentets centrale beføjelser; noterer 
sig, at Europa Experience-centre allerede 
er blevet indviet i Berlin, København, 
Helsinki, Ljubljana og Strasbourg og i 
2020 vil blive indviet i Tallinn, og at 
oprettelsen af Europa Experience-centre i 
den nye Konrad Adenauer-bygning i 
Luxembourg samt i Rom, Paris, Warszawa, 
Stockholm og Prag er planlagt til at finde 
sted i 2021; opfordrer til en løbende 
evaluering af de opnåede resultater; 
opfordrer til, at der forud for Parlamentets 
behandling af budgettet i efteråret 2020 
udarbejdes en detaljeret oversigt over 
udgifterne til oprettelsen af de nye Europa 
Experiences-centre i 2021 samt en 
detaljeret flerårig budgetplanlægning, der 
medtager de løbende omkostninger for 
hvert af de centre, der allerede er åbnet;

18. beklager, at Europa Experience-
centre allerede er blevet indviet i Berlin, 
København, Helsinki, Ljubljana og 
Strasbourg og i 2020 vil blive indviet i 
Tallinn, og at oprettelsen af Europa 
Experience-centre i den nye Konrad 
Adenauer-bygning i Luxembourg samt i 
Rom, Paris, Warszawa, Stockholm og Prag 
er planlagt til at finde sted i 2021; 
opfordrer til en løbende evaluering af de 
opnåede resultater; opfordrer til, at der 
forud for Parlamentets behandling af 
budgettet i efteråret 2020 udarbejdes en 
detaljeret oversigt over udgifterne til 
oprettelsen af de nye "Europa 
Experiences"-centre i 2021; sætter 
spørgsmålstegn ved merværdien af 
Europa Experience-centrene;

Or. en


