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Förslag till resolution 

Punkt 8 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

8. Europaparlamentet noterar att de 

slutliga anslagen för kostnader för resa och 

uppehälle för ledamöterna uppgick till 

19 561 194 EUR. Parlamentet välkomnar 

den detaljerade redovisningen av 

ledamöternas utgifter när det gäller punkt 

1004, som kommittén överlämnade till 

budgetkontrollutskottet, och begär att 

kommittén inkluderar denna redovisning 

för 2017 i sin nästa årliga 

verksamhetsrapport eller i rapporten om 

budgetförvaltningen och den ekonomiska 

förvaltningen. Parlamentet uppmanar 

kommittén att förse den 

ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten med 

en kostnadsnyttoanalys avseende unionens 

uppdrag och de länder man besökte, och 

med förteckningen över de länder man 

besökte 2016. Parlamentet uppmuntrar 

antagandet av lämpliga åtgärder för att 

göra besparingar och minska 

miljöföroreningarna. Parlamentet 

uppmanar kommitténs ledamöter att 

bedöma potentialen hos andra instrument 

som kan bidra till ekonomiska besparingar, 

t.ex. för resekostnader. 

8. Europaparlamentet är oroat över de 

stora utgifterna för resor och ersättningar 

till kommitténs ledamöter. Parlamentet 

noterar att de slutliga anslagen för 

kostnader för resa och uppehälle för 

ledamöterna uppgick till 19 561 194 EUR. 

Parlamentet noterar den detaljerade 

redovisningen av ledamöternas utgifter när 

det gäller punkt 1004, som kommittén 

överlämnade till budgetkontrollutskottet, 

och begär att kommittén inkluderar denna 

redovisning för 2017 i sin nästa årliga 

verksamhetsrapport eller i rapporten om 

budgetförvaltningen och den ekonomiska 

förvaltningen. Parlamentet uppmanar 

kommittén att förse den 

ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten med 

en kostnadsnyttoanalys avseende unionens 

uppdrag och de länder man besökte, och 

med förteckningen över de länder man 

besökte 2016. Parlamentet uppmuntrar 

antagandet av lämpliga åtgärder, t.ex. att i 

högre grad använda videokonferenser och 

faciliteter för virtuell närvaro, för att göra 

besparingar och minska 

miljöföroreningarna. Parlamentet 

uppmanar kommitténs ledamöter att 

bedöma potentialen hos andra instrument 

som kan bidra till ekonomiska besparingar, 

t.ex. för resekostnader. 

Or. en 



 

AM\1150655SV.docx  PE618.423v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

11.4.2018 A8-0097/2 

Ändringsförslag  2 

Marco Valli, Laura Agea 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0097/2018 

Ingeborg Gräßle 

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 

2017/2141(DEC) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 28 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

28. Europaparlamentet beklagar 

Förenade kungarikets beslut att lämna 

Europeiska unionen. Parlamentet 

konstaterar att man för närvarande inte kan 

förutse de ekonomiska, administrativa, 

mänskliga och andra konsekvenserna av 

utträdet, och uppmanar kommittén och 

revisionsrätten att utföra 

konsekvensbedömningar och informera 

parlamentet om resultaten senast i slutet av 

2018. 

28. Europaparlamentet noterar 

Förenade kungarikets beslut att lämna 

Europeiska unionen. Parlamentet 

konstaterar att man för närvarande inte kan 

förutse de ekonomiska, administrativa, 

mänskliga och andra konsekvenserna av 

utträdet, och uppmanar kommittén och 

revisionsrätten att utföra 

konsekvensbedömningar och informera 

parlamentet om resultaten senast i slutet av 

2018. 

Or. en 

 


