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20.4.2016 A8-0132/1 

Ändringsförslag  1 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0132/2016 

Monica Macovei 

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Regionkommittén 

2015/2160(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 8 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

8. Europaparlamentet konstaterar 

emellertid att totalt 8 277 556 EUR 

användes 2014 enbart för resekostnader 

och traktamenten för res- och 

sammanträdesdagar för Regionkommitténs 

ledamöter och suppleanter plus 

409 100 EUR för tjänsteresor och 

resekostnader för personal. Parlamentet 

anser att antalet tjänsteresor är extremt 

högt (787), liksom ledamöternas 

resekostnader och traktamenten för res- 

och sammanträdesdagar. Parlamentet 

anser att de tjänsteresor som ledamöterna 

utför klart och tydligt bör beskrivas i den 

årliga verksamhetsrapporten, tillsammans 

med detaljerade uppgifter om utgifterna 

och en kostnads- och nyttoanalys. 

Parlamentet betonar att hänvisningen till 

ledamöternas tjänsteresor är vag och 

otydlig och att den inte anger tydliga 

belopp. Parlamentet uppmanar bestämt 

Regionkommittén att alltid inbegripa 

uppgifter om ledamöternas tjänsteresor i 

sin årliga verksamhetsrapport. 

8. Europaparlamentet konstaterar att totalt 

8 277 556 EUR användes 2014 enbart för 

resekostnader och traktamenten för res- 

och sammanträdesdagar för 

Regionkommitténs ledamöter och 

suppleanter plus 409 100 EUR för 

tjänsteresor och resekostnader för personal. 

Parlamentet anser att de tjänsteresor som 

ledamöterna utför bör beskrivas i den 

årliga verksamhetsrapporten. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0132/2 

Ändringsförslag  2 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0132/2016 

Monica Macovei 

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Regionkommittén 

2015/2160(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 14 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

14. Europaparlamentet vill att man i stor 

omfattning använder sig av 

videokonferenser och annan liknande 

utrustning för att avsevärt minska 

kostnaderna. Parlamentet förstår inte hur 

ett så stort antal tjänsteresor till Grekland 

eller Italien (77 respektive 125) kan ge ett 

mervärde för medborgarna i dessa länder 

eller i unionen. 

14. Europaparlamentet vill att man i stor 

omfattning använder sig av 

videokonferenser och annan liknande 

utrustning för att avsevärt minska 

kostnaderna. Parlamentet konstaterar att 

tjänsteresor utfördes till Grekland eller 

Italien under 2014 (77 respektive 125) för 

att anordna och genomföra möten i de 

medlemsstater som har det roterande EU-

ordförandeskapet. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0132/3 

Ändringsförslag  3 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0132/2016 

Monica Macovei 

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Regionkommittén 

2015/2160(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 32 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

32. Europaparlamentet gläder sig över att 

Regionkommittén antagit ett beslut om 

bestämmelser för rapportering av 

missförhållanden1, vilket trädde i kraft den 

1 januari 2016. Parlamentet anser att det 

har tagit alltför lång tid att genomföra 

dessa bestämmelser. Parlamentet uppmanar 

Regionkommittén att offentliggöra och 

verkställa dem utan ytterligare dröjsmål 

och att informera den 

ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om 

hur genomförandet framskrider i den årliga 

verksamhetsrapporten. 

32. Europaparlamentet gläder sig över att 

Regionkommittén antagit ett beslut om 

bestämmelser för rapportering av 

missförhållanden1, vilket trädde i kraft den 

1 januari 2016. Parlamentet anser att det 

har tagit alltför lång tid att genomföra 

dessa bestämmelser. Parlamentet uppmanar 

Regionkommittén att offentliggöra och 

verkställa dem utan ytterligare dröjsmål 

och att informera den 

ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om 

hur genomförandet framskrider i den årliga 

verksamhetsrapporten. Parlamentet 

välkomnar dock det nära samarbetet 

mellan Regionkommittén och kommittén 

för det europeiska statistiksystemet i 

förbindelse med utarbetandet av de 

interna bestämmelserna om rapportering 

av missförhållanden, eftersom de delar på 

vissa enheter och en del av personalen. 

Parlamentet gläder sig också över att 

bestämmelserna verkställs med retroaktiv 

verkan. 

__________________ __________________ 

1 Regionskommitténs beslut 508/2015 av 

den 17 december 2015 om bestämmelser 

om rapportering av missförhållanden. 

1 Regionskommitténs beslut 508/2015 av 

den 17 december 2015 om bestämmelser 

om rapportering av missförhållanden. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0132/4 

Ändringsförslag  4 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0132/2016 

Monica Macovei 

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Regionkommittén 

2015/2160(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 34 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

34. Europaparlamentet konstaterar att det 

enligt Regionkommittén inte förekom 

något fall av intressekonflikter under 

budgetåret 2014. Parlamentet uppmanar 

bestämt Regionkommittén att offentliggöra 

meritförteckningarna och 

intresseförklaringarna för samtliga 

ledamöter och den högsta ledningen, och 

att anta en intern politik och tydliga regler 

om förebyggande och hantering av 

intressekonflikter och 

”svängdörrssituationer”, i enlighet med de 

riktlinjer som kommissionen har 

offentliggjort. Parlamentet förväntar sig att 

Regionkommittén överlämnar dessa 

meritförteckningar, förklaringar om 

intressekonflikter och regler till 

parlamentet senast i slutet av juni 2016. 

34. Europaparlamentet konstaterar att det 

enligt Regionkommittén inte förekom 

något fall av intressekonflikter under 

budgetåret 2014. Parlamentet uppmanar 

bestämt Regionkommittén att offentliggöra 

meritförteckningarna och 

intresseförklaringarna för samtliga 

ledamöter, och att anta en intern politik och 

tydliga regler om förebyggande och 

hantering av intressekonflikter och 

”svängdörrssituationer”, i enlighet med de 

riktlinjer som kommissionen har 

offentliggjort. Parlamentet förväntar sig att 

Regionkommittén överlämnar dessa 

meritförteckningar, förklaringar om 

intressekonflikter och regler till 

parlamentet senast i slutet av juni 2016. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0132/5 

Ändringsförslag  5 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0132/2016 

Monica Macovei 

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Regionkommittén 

2015/2160(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 35 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

35. Europaparlamentet noterar 

Regionkommitténs insatser för att stärka 

sin informations- och 

kommunikationspolitik och det resultat 

som uppnåtts. 

35. Europaparlamentet noterar 

Regionkommitténs insatser för att stärka 

sin informations- och 

kommunikationspolitik och det resultat 

som uppnåtts. Parlamentet uppmuntrar 

Regionkommittén att stärka det 

institutionella samarbetet för att förbättra 

kommunikationerna och synligheten samt 

utöka institutionernas ledamöters närvaro 

på nationell nivå. Parlamentet välkomnar 

i detta avseende alla nya insatser från 

Regionkommitténs sida för att förbättra 

informationsflödet och därmed 

transparensen. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0132/6 

Ändringsförslag  6 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0132/2016 

Monica Macovei 

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Regionkommittén 

2015/2160(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 38 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

38. Europaparlamentet drar slutsatsen att 

listan över Regionkommitténs 

verksamheter under 2014 till stöd för 

unionens politik är relativt omfattande, 

men att det konkreta resultatet redovisas 

mycket vagt och otydligt. Parlamentet 

kräver en ingående SWOT-analys av 

resultatet och SMART-indikatorer för 

Regionkommitténs mål, tillsammans med 

en beskrivning av ett antal direkta 

fördelar för unionsmedborgarna som ska 

uppnås genom Regionskommitténs 

mandat och verksamhet. 

utgår 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0132/7 

Ändringsförslag  7 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0132/2016 

Monica Macovei 

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Regionkommittén 

2015/2160(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 38 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

38. Europaparlamentet drar slutsatsen att 

listan över Regionkommitténs 

verksamheter under 2014 till stöd för 

unionens politik är relativt omfattande, 

men att det konkreta resultatet redovisas 

mycket vagt och otydligt. Parlamentet 

kräver en ingående SWOT-analys av 

resultatet och SMART-indikatorer för 

Regionkommitténs mål, tillsammans med 
en beskrivning av ett antal direkta fördelar 

för unionsmedborgarna som ska uppnås 

genom Regionskommitténs mandat och 

verksamhet. 

38. Europaparlamentet konstaterar att trots 

att listan över Regionkommitténs 

verksamheter under 2014 till stöd för 

unionens politik är relativt omfattande, 

redovisas det konkreta resultatet mycket 

vagt och otydligt. Parlamentet uppmanar 

Regionkommittén att utarbeta en 

beskrivning av de direkta fördelar för 

unionsmedborgarna som ska uppnås 

genom Regionkommitténs mandat och 

verksamhet, i syfte att förbättra och 

maximera effekterna i praktiken. 

Or. en 

 

 


