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12.4.2018 A8-0105/21 

Ändringsförslag  21 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

2017/2137(DEC) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 102 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

102. Europaparlamentet välkomnar 

presidiets beslut att inrätta en tillfällig 

arbetsgrupp för att fastställa och 

offentliggöra bestämmelserna för 

användningen av ersättningen för 

allmänna utgifter. Parlamentet påminner 

om de förväntningar som parlamentet 

framfört i sina resolutioner av den 5 april 

2017 1011 om 2018 års budget om en större 

transparens när det gäller ersättningen 

för allmänna utgifter och behovet av att 

fastställa mer exakta bestämmelser för 

redovisningsskyldigheten när det gäller de 

utgifter som ersätts av detta anslag, utan 

att detta medför några merkostnader för 

parlamentet. Parlamentet upprepar sin 

uppmaning till presidiet att snabbt lägga 

fram följande konkreta ändringar i fråga 

om ersättningen för allmänna utgifter: 

utgår 

– Ersättningen för allmänna utgifter ska 

vid varje tillfälle hanteras på ett separat 

bankkonto. 

 

– Alla kvitton som rör ersättning för 

allmänna utgifter ska sparas av 

ledamöterna. 

 

– Den del av ersättningen för allmänna 

utgifter som inte spenderats ska 

återlämnas vid slutet av ledamotens 

mandatperiod. 

 

_________________  
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11 Antagna texter, 

P8_TA_PROV(2017)0408. 

 

Or. en 
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Ändringsförslag  22 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

2017/2137(DEC) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 102a (ny) 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

 102a. Europaparlamentet noterar 

parlamentets tidigare 

ansvarsfrihetsresolutioner, där det bland 

annat konstateras att ”ersättningen för 

allmänna utgifter är avsedd att täcka 

utgifter i den medlemsstat där ledamoten 

valts, såsom kontorshyra, utrustning, 

materiel, dokumentation eller den 

logistiska organiseringen av evenemang. 

Parlamentet noterar att ett omfattande 

kontrollsystem för ledamöternas 

ersättning för det parlamentariska 

mandatet skulle innebära 40 till 75 nya 

administrativa tjänster, vilket inte skulle 

vara förenligt med 

personalnedskärningsplanen.”1a 

 _________________ 

 1a Ansvarsfrihet för parlamentet för 2014. 

Or. en 



 

AM\1150757SV.docx  PE618.413v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

12.4.2018 A8-0105/23 

Ändringsförslag  23 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

2017/2137(DEC) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 103 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

103. Europaparlamentet påminner om 

principen om en ledamots oberoende 

mandatsutövning. Parlamentet 

understryker att det är de valda 

ledamöternas ansvar att använda 

utgifterna för parlamentarisk verksamhet 

och att det är möjligt för ledamöterna, om 

de så önskar, att offentliggöra uppgifter 

om sina utgifter inom ramen för 

ersättningen för allmänna utgifter på sina 

personliga webbsidor. 

utgår 

Or. en 
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Ändringsförslag  24 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

2017/2137(DEC) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 103a (ny) 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

 103a. Europaparlamentet noterar 

uppmaningen om ökad transparens när 

det gäller ersättningen för ledamöternas 

allmänna utgifter. Parlamentet noterar 

talman Antonio Tajanis beslut om att 

inrätta en arbetsgrupp om ersättningen 

för allmänna utgifter på presidienivå. 

Parlamentet uppmanar sitt presidium att 

noggrant undersöka enhetsbelopp (såsom 

ersättningen för allmänna utgifter), 

eftersom ett sådant system bland annat 

minskar den administrativa bördan 

betydligt. Parlamentet förväntar sig att 

presidiet tillhandahåller en tydlig översikt 

över de förmåner som följer av detta 

system. Parlamentet påminner om att 

utbetalningar av enhetsbelopp 

förekommer i många former, såsom 

kilometerersättning, pendlingsersättning 

och så vidare. 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/25 

Ändringsförslag  25 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

2017/2137(DEC) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 104 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

104. Europaparlamentet anser att en 

revidering av ersättningen för allmänna 

utgifter bör ta hänsyn till tidigare 

rekommendationer om transparens och 

finansiell ansvarsskyldighet som antagits i 

kammaren. 

utgår 

Or. en 
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Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

2017/2137(DEC) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 104a (ny) 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

 104a. Europaparlamentet påminner om 

principen om mandatets oberoende. 

Parlamentet understryker att det är de 

valda ledamöternas ansvar att använda 

utgifterna för parlamentets verksamhet 

och att det är möjligt för ledamöterna, om 

de så önskar, att offentliggöra sina 

utgifter inom ramen för ersättningen för 

allmänna utgifter på sina personliga 

webbsidor. Parlamentet betonar att 

enhetsbeloppet används i stor omfattning 

och betraktas som ett användbart verktyg i 

medlemsstaterna. Parlamentet upprepar 

att ökad effektivitet och transparens i 

samband med ersättningen för allmänna 

utgifter inte innebär att privatlivet kränks 

och inte bör kräva någon ytterligare 

personal i parlamentets administration. 

Parlamentet förväntar sig vid lämplig 

tidpunkt ett meddelande om slutsatserna 

från arbetsgruppen för ersättningen för 

allmänna utgifter. 

Or. en 

 


