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27.4.2021 A9-0145/1

Ändringsförslag 1
Niclas Herbst
för PPE-gruppen

Betänkande A9-0145/2021
Damian Boeselager
Beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2022
(2020/2264(BUI))

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet uppmuntrar 
ledamöterna att använda koldioxidsnåla 
transportalternativ. Parlamentet upprepar 
sin uppmaning att se över 
tillämpningsföreskrifterna för 
ledamotsstadgan så att ersättning ges för 
flexibla flygbiljetter i ekonomiklass när 
ledamöter reser inom unionen, med 
undantag för flygningar från och till de 
yttersta randområdena och flygningar med 
en eller flera mellanlandningar eller som är 
längre än fyra timmar. Parlamentet noterar 
att vissa ledamöters resor från valkretsen 
till parlamentets arbetsorter kräver långa 
resor som endast kan göras med flyg.

9. Europaparlamentet uppmuntrar 
ledamöterna att använda koldioxidsnåla 
transportalternativ, flexibla flygbiljetter i 
ekonomiklass när de reser inom unionen, 
med undantag för flygningar från och till 
de yttersta randområdena och flygningar 
med en eller flera mellanlandningar eller 
som är längre än fyra timmar. Parlamentet 
noterar att vissa ledamöters resor från 
valkretsen till parlamentets arbetsorter 
kräver långa resor som endast kan göras 
med flyg.

Or. en
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Ändringsförslag 2
Niclas Herbst
för PPE-gruppen

Betänkande A9-0145/2021
Damian Boeselager
Beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2022
(2020/2264(BUI))

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet förväntar sig 
att alla besöksgrupper informeras av 
parlamentets avdelningar om 
miljöpåverkan av deras transporter och 
att ett system för ersättning av 
resekostnader som uppmuntrar till lägre 
miljöpåverkan inrättas 2022. Parlamentet 
uppmanar presidiet att inleda 
revideringen av reglerna för 
besöksgrupper i linje med kommissionens 
meddelande till Europaparlamentet, 
Europeiska rådet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén Strategi för hållbar och 
smart mobilitet – att sätta EU-
transporterna på rätt spår för framtiden 
(COM(2020)0789), särskilt punkt 9 om 
kollektivtrafik, och att anpassa 
resekostnaderna för besöksgrupper till 
ändrade marknadspriser och möjliggöra 
ändringar för att undvika att 
marknadsfluktuationer för resekostnader 
indirekt leder till geografisk 
diskriminering av besökare.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 3
Niclas Herbst
för PPE-gruppen

Betänkande A9-0145/2021
Damian Boeselager
Beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2022
(2020/2264(BUI))

Förslag till resolution
Punkt 54

Förslag till resolution Ändringsförslag

54. Europaparlamentet uppmanar 
generalsekreteraren att bedöma riskerna 
med att anställa allt fler 
kontraktsanställda, bland annat faran för 
att en tudelad personalstruktur skapas 
inom parlamentet. Parlamentet insisterar 
på att centrala tjänster och uppgifter bör 
utföras av fast anställd personal.

utgår

Or. en


