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Förslag till resolution 

Punkt 5 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet noterar att 

parlamentets slutgiltiga anslag för 2016 

uppgick till 1 838 613 983 EUR eller 

19,39 % av rubrik V i den fleråriga 

budgetramen8 av det belopp som avsatts 

för administrativa utgifter under 2016 för 

unionens institutioner som helhet, dvs. en 

ökning med 2,4 % jämfört med 2015 års 

budget (1 794 929 112 EUR). 

5. Europaparlamentet noterar att 

parlamentets slutgiltiga anslag för 2016 

uppgick till 1 838 613 983 EUR eller 

19,39 % av rubrik V i den fleråriga 

budgetramen8 av det belopp som avsatts 

för administrativa utgifter under 2016 för 

unionens institutioner som helhet, dvs. en 

ökning med 2,4 % jämfört med 2015 års 

budget (1 794 929 112 EUR). Parlamentet 

beklagar att parlamentets budget för 2016 

inte innehöll lägre anslag jämfört med 

tidigare års budgetgenomförande, och 

noterar därför med missnöje att de 

politiska kostnaderna fortsätter att öka 

varje år. 

_________________ _________________ 

8 Rådets förordning (EU, Euratom) 

nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om 

den fleråriga budgetramen för 2014–2020. 

8 Rådets förordning (EU, Euratom) 

nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om 

den fleråriga budgetramen för 2014–2020. 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

35. Europaparlamentet uppmanar 

generalsekreteraren att förhandla med de 

belgiska järnvägarna om att erbjuda fler 

direkta tågförbindelser mellan 

järnvägsstationen Bruxelles-Luxembourg 

och Zaventem-flygplatsen, vid de 

tidpunkter då många ledamöter anländer 

och avreser för att spara in restid och 

minska ledamöternas koldioxidavtryck. 
Parlamentet uppmanar sekretariatet att 

främja tågresor för ledamöterna. 

35. Europaparlamentet anser att 

ledamöternas transporttjänst uteslutande 

bör användas för att ta sig till 

parlamentets lokaler från flygplatsen eller 

stationen och tillbaka igen, och att 

minibussar bör tillhandahållas i detta 

syfte för att optimera utgifterna. 

Parlamentet påpekar dessutom att 

ledamöterna har möjlighet att använda 

järnvägstransporter gratis i Belgien. 
Parlamentet uppmanar generalsekreteraren 

att förhandla med de belgiska järnvägarna 

om att erbjuda fler direkta tågförbindelser 

mellan järnvägsstationen Bruxelles-

Luxembourg och Zaventem-flygplatsen, 

vid de tidpunkter då många ledamöter 

anländer och avreser och uppmanar 

sekretariatet att främja tågresor för 

ledamöterna för att minska ledamöternas 

koldioxidavtryck. 
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Punkt 38 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

38. Europaparlamentet konstaterar att 

enligt revisionsrätten uppgår kostnaderna 

för att parlamentets verksamhet bedrivs på 

olika geografiska orter till 

114 miljoner EUR per år. Parlamentet 

noterar i sitt betänkande av den 

20 november 2013 om lokalisering av 

säten för unionens institutioner att 78 % av 

alla tjänsteresor som görs av parlamentets 

anställda uppstår som en direkt följd av att 

parlamentets tjänster är geografiskt 

utspridda. Parlamentet påminner om att 

miljöpåverkan av denna spridning 

uppskattas uppgå till mellan 11 000 och 

19 000 ton koldioxidutsläpp. Parlamentet 

uppmanar rådet att hitta en lösning på detta 

slöseri med skattebetalarnas pengar. 

38. Europaparlamentet beklagar att 

enligt revisionsrätten uppgår kostnaderna 

för att parlamentets verksamhet bedrivs på 

olika geografiska orter till 

114 miljoner EUR per år. Parlamentet 

noterar i sitt betänkande av den 

20 november 2013 om lokalisering av 

säten för unionens institutioner att 78 % av 

alla tjänsteresor som görs av parlamentets 

anställda uppstår som en direkt följd av att 

parlamentets tjänster är geografiskt 

utspridda. Parlamentet påminner om att 

miljöpåverkan av denna spridning 

uppskattas uppgå till mellan 11 000 och 

19 000 ton koldioxidutsläpp. Parlamentet 

beklagar att 2016 uppgick den totala 

kostnaden enbart för ersättningar för 

ledamöternas resekostnader för 

plenarsammanträdena i Strasbourg till så 

mycket som 21 352 262 EUR. Parlamentet 

uppmanar rådet att hitta en lösning i 

riktning mot ett enda säte för 

Europaparlamentet för att inte slösa med 

skattebetalarnas pengar. 
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Förslag till resolution 

Punkt 99 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

99. Europaparlamentet påpekar på nytt 

de fortsatta problemen med den frivilliga 

pensionsfonden och uppmanar presidiet 

och generalsekreteraren att vidta åtgärder 

för att på ett tidigt stadium undvika 

insolvens, samtidigt som man undviker 

eventuella konsekvenser för parlamentets 

budget. 

99. Europaparlamentet påpekar på nytt 

de fortsatta problemen med den frivilliga 

pensionsfonden och uppmanar presidiet 

och generalsekreteraren att vidta åtgärder 

för att undvika eventuella konsekvenser 

för parlamentets budget. Parlamentet 

beklagar de stora skillnader som för 

närvarande finns mellan privilegierna för 

dem som arbetar inom politiken och de 

stora uppoffringar som begärs av 

allmänheten i pensionssektorn. 

Parlamentet begär därför en omräkning 

av de pensioner som betalas ut från 

EU:s budget till före detta ledamöter som 

förvärvat en sådan rättighet före och efter 

ikraftträdandet av den nuvarande 

ledamotsstadgan. 
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Punkt 131 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

131. Europaparlamentet uttrycker sin oro 

över den anseenderisk för parlamentet som 

sådana oriktigheter innebär och är 

övertygat om behovet av snabba och 

effektiva åtgärder för att förhindra och 

hantera eventuella liknande oriktigheter i 

framtiden. Parlamentet anser dock att 

dessa oriktigheter endast förekommer hos 

ett begränsat antal politiska partier och 

stiftelser. Parlamentet anser att dessa 

oriktigheter inte bör leda till att den 

ekonomiska förvaltningen av andra 

politiska partier och stiftelser ifrågasätts. 

Parlamentet anser att parlamentets 

interna kontrollmekanismer måste 

stärkas. 

131. Europaparlamentet uttrycker sin oro 

över den anseenderisk för parlamentet som 

sådana oriktigheter innebär. Parlamentet 

anser att europeiska politiska partier och 

stiftelser helt och hållet bör förlita sig på 

egna medel och upphöra att vara 

beroende av parlamentets budget. 

Parlamentet vill därför se ett fullständigt 

avskaffande av bidrag och subventioner, 

även i syfte att undanröja alla risker för 

missbruk eller bedräglig användning av 

skattebetalarnas pengar. 
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