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Förslag till resolution 

Punkt 61 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

61. Europaparlamentet betonar därför på 

nytt sitt motstånd mot omplaceringspoolen 

för byråerna men bekräftar återigen att det 

är redo att frigöra tjänster för att uppnå 

effektivitetsvinster genom ett ökat 

administrativt samarbete mellan byråerna 

eller till och med analysera möjligheterna 

för sammanslagningar när så är lämpligt, 

och genom att vissa funktioner samordnas 

med antingen kommissionen eller en annan 

byrå. 

 

61. Europaparlamentet välkomnar 

omplaceringspoolen för byråerna och 

uppmuntrar ett utnyttjande av denna när 

detta är möjligt, men bekräftar återigen att 

det är redo att minska antalet tjänster för 

att uppnå effektivitetsvinster genom ett 

ökat administrativt samarbete mellan 

byråerna eller till och med analysera 

möjligheterna för sammanslagningar när så 

är lämpligt, och genom att vissa funktioner 

samordnas med antingen kommissionen 

eller en annan byrå 

Or. en 
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Förslag till resolution 

Punkt 75a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 75a. Europaparlamentet beklagar 

ökningen av de offentliga anslagen till 

europeiska politiska partier (från 

10 339 866 euro 2008 till 31 400 000 euro 

2016) och till europeiska politiska 

stiftelser (från 4 268 630 euro 2008 till 

18 700 000 2016). 

Or. en 
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Förslag till resolution 

Punkt 90 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

90. Europaparlamentet upprepar på nytt 

att det för att säkerställa tillräckligt stöd 
till ledamöterna i samband med deras 

parlamentariska verksamhet, är 

nödvändigt att hitta en ny balans mellan 

ackrediterade parlamentsassistenter och 

lokala assistenter. Parlamentet noterar att 

generalsekreteraren har lagt fram ett 

förslag för presidiet för att uppnå detta 

mål. Parlamentet beklagar att presidiet 

ännu inte har fattat något beslut i denna 

fråga. Parlamentet anser att en 

övergångsperiod bör tillämpas vid 

genomförandet av revideringen av de 

nuvarande reglerna. Parlamentet 

förväntar sig att det slutliga beslutet 

kommer att träda i kraft senast i juli 2016, 

det vill säga slutdatumet för 

övergångsperioden. 

90. Europaparlamentet beklagar ökningen 

av utgifterna för assistentstöd till 

ledamöterna. Parlamentet anser att det stöd 

som ledamöterna tilldelas för att utföra 

sina uppdrag inom ramen för den 

parlamentariska verksamheten redan är 

tillräckligt.  

Or. en 
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Förslag till resolution 

Punkt 97 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

97. Europaparlamentet upprepar sin 

uppmaning om större transparens när det 

gäller ersättningen för ledamöternas 

allmänna utgifter. Parlamentet uppmanar 

sitt presidium att fastställa mer exakta 

bestämmelser för redovisningsskyldigheten 

när det gäller utgifter som ersätts inom 

ramen för denna ersättning, utan att detta 

medför några merkostnader för 

parlamentet. 

97. Europaparlamentet upprepar sin 

uppmaning om större transparens när det 

gäller ersättningen för ledamöternas 

allmänna utgifter. Parlamentet uppmanar 

sitt presidium att fastställa mer exakta 

bestämmelser för redovisningsskyldigheten 

när det gäller utgifter som ersätts inom 

ramen för denna ersättning, utan att detta 

medför några merkostnader för 

parlamentet. Parlamentet begär dessutom 

en minskning av ledamöternas arvoden, 

ersättningar och reseutgifter. 

Or. en 
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Förslag till resolution 

Punkt 106 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

106. Europaparlamentet justerar 

schablonavdraget till dess ursprungliga 

nivå på 4,5 %, så att kommittén kan 

tillgodose sina behov och hantera den 

fortsatta minskningen av personalstyrkan 

till följd av samarbetsavtalet mellan 

parlamentet och kommittén. 

106. Europaparlamentet begär en radikal 

översyn av Europeiska ekonomiska och 

sociala kommitténs roll och en konsekvent 

minskning av kommitténs anslag. 

Or. en 
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Förslag till resolution 

Punkt 108 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

108. Europaparlamentet minskar å ena 

sidan lönerna och ersättningarna med ett 

belopp som motsvarar 66 uppgraderingar 

och fyra ytterligare tjänster som inte 

beaktats i budgetförslaget för att 

återspegla överföringen av dessa tjänster 

till parlamentet. 

108. Europaparlamentet begär en radikal 

översyn av Regionkommitténs roll och en 

konsekvent minskning av kommitténs 

anslag. 

Or. en 

 

 


