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Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 

nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget 

och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/20021, särskilt 

artikel 36, 

– med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 

2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–20202, 

– med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan 

Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i 

budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning3, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 

nr 1023/2013 av den 22 oktober 2013 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän 

i Europeiska unionen och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska 

unionen4, 

– med beaktande av sin resolution av den 28 oktober 2015 om rådets ståndpunkt om 

förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 20165, 

– med beaktande av sin resolution av den 25 november 2015 om det gemensamma förslag 

till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 som 

förlikningskommittén har antagit inom ramen för budgetförfarandet1, 
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– med beaktande av generalsekreterarens rapport till presidiet inför upprättandet av det 

preliminära förslaget till parlamentets budgetberäkning för budgetåret 2017, 

– med beaktande av det preliminära förslag till budgetberäkning som presidiet upprättade 

den 11 april 2016 i enlighet med artiklarna 25.7 och 96.1 i arbetsordningen, 

– med beaktande av förslaget till budgetberäkning som budgetutskottet upprättat i 

enlighet med artikel 96.2 i arbetsordningen, 

– med beaktande av artiklarna 96 och 97 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0131/2016), och av följande 

skäl: 

A. Detta förfarande är det andra fullständiga budgetförfarande som genomförs under den 

nya valperioden och det fjärde året i den fleråriga budgetramen för 2014–2020. 

B. Budgeten för 2017, såsom den föreslås i generalsekreterarens rapport, skulle präglas av 

ett fullföljande och en intensifiering av institutionens politik att genomföra 

effektivitetsvinster inom alla områden där detta är möjligt utan att försämra 

ledamöternas och personalens arbetsmiljö.  

C.  Generalsekreteraren har föreslagit fyra prioriterade mål för 2017 års budget, nämligen 

säkerhet och it-säkerhet, utfasning av det tillfälliga undantaget för iriska, löpande 

åtgärder för ökat stöd till ledamöterna i samband med utövande av deras mandat och 

insatser för att göra parlamentet attraktivt för allmänhet och besökare. 

D.  Med hänsyn till den aktuella politiska och säkerhetsmässiga situation som uppstått till 

följd av terroristattackerna i Europa, bör 2017 års budgetförfarande resultera i en 

förstärkning av parlamentets säkerhet och it-säkerhet. 

E.  Generalsekreteraren har föreslagit en budget på 1 910 073 000 EUR för parlamentets 

preliminära budgetberäkning för 2017, vilket innebär en övergripande ökning med 

3,9 % jämfört med 2016 års budget, varav 1,7 % betraktas som ordinarie utgifter och 

skulle utgöra 19,26 % av rubrik 5 i den fleråriga budgetramen för 2014−2020. 

F. Mellan 2017 och 2022 kommer undantaget avseende översättning av alla officiella 

dokument till iriska gradvis att upphävas, vilket innebär att alla officiella dokument 

även ska översättas till iriska. Ett belopp på 3,7 miljoner EUR föreslås för ytterligare 

extraordinära utgifter för att uppfylla detta nya språkliga krav, vilket motsvarar 0,2 % av 

den övergripande ökningen. 

G. Det krävs 47,6 miljoner EUR i kompletterande särskilda investeringar för att stärka 

säkerheten och it-säkerheten, vilket motsvarar 2,6 % av den övergripande ökningen. 

H. Inflationen har konstant minskat sedan 2011. Den faktiska inflationen på parlamentets 

arbetsorter under 2015 och 2016 var lägre än den faktiska ökningen av dess budget. 

I. Nästan 60 % av budgeten består av indexreglerade utgifter som huvudsakligen gäller 

ledamöternas och personalens arvoden och löner och som justeras i enlighet med 
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tjänsteföreskrifterna, och av avtalsförpliktelser som gäller sektorsspecifik indexering 

som vanligtvis är högre än den normala inflationsnivån. 

J.  I sin resolution av den 29 april 2015 om beräkning av Europaparlamentets inkomster 

och utgifter för budgetåret 20161 betonade parlamentet att 2016 års budget bör ha en 

realistisk grund och att den bör vara förenlig med principerna om budgetdisciplin och 

sund ekonomisk förvaltning. 

K.  Europaparlamentets trovärdighet som en del av budgetmyndigheten beror i stor 

utsträckning på dess kapacitet att kontrollera sina egna utgifter. 

L.  Den 26 oktober 2015 antog presidiet en ny uppsättning regler för hanteringen av 

ersättningen för assistentstöd till ledamöterna som innebär en skärpning av kraven för 

ersättning av utgifterna för kontrakten för lokala parlamentsassistenter, närmare bestämt 

genom att öronmärka åtminstone 25 % av ersättningen för assistentstöd till ledamöterna 

för att täcka utgifter för ackrediterade assistenter. 

Allmänna ramar  

1. Europaparlamentet understryker att den andel som motsvarar parlamentets budget för 

2017 bör ligga under 20 % av rubrik 5. Parlamentet noterar att i det preliminära 

förslaget till budgetberäkning, enligt presidiets ståndpunkt av den 9 mars 2016, uppgick 

denna andel till 19,26 %, vilket är lägre än vad som uppnåddes 2016 (19,39 %) och det 

andra lägsta avsnittet av rubrik 5 under de senaste åtta åren. Parlamentet minskar 

ytterligare sin andel av rubrik 5 för att uppnå 19,17 % år 2017. 

2. Europaparlamentet anser emellertid att med hänsyn till den ekonomiska avmattningen i 

medlemsstaterna bör den beräknade inflationsnivån för 2017 inte betraktas som det 

främsta riktmärket för ökningarna av ordinarie utgifter. 

3. Europaparlamentet noterar att man har begärt extraordinära utgifter som motsvarar en 

ökning på 0,2 % jämfört med 2016 års budget för utfasningen av det tillfälliga undantag 

för iriskan som infördes genom rådets förordning (EG) nr 920/2005 av den 13 juni 

20052. 

4.  Europaparlamentet noterar begäran om en ökning på 2,6 % för säkerhet och it-säkerhet, 

vilket skulle innebära mer än en fördubbling av de avsatta anslagen 2016. Parlamentet 

uppmanar eftertryckligen generalsekreteraren att på ett transparent sätt förse 

budgetutskottet med detaljerade uppgifter om aktuella och kommande säkerhets- och it-

säkerhetsåtgärder och hur kostnaderna för dessa åtgärder är fördelade. 

5. Europaparlamentet godkänner anslaget till extraordinära utgifter för 

säkerhetsinvesteringar under 2017 till följd av den analys som lades fram inför presidiet 

i februari 2016 och som kompletterades av den undersökning som gjordes efter 

händelserna den 22 mars 2016 (47,6 miljoner EUR) och anslaget till extraordinära 

utgifter för utfasningen av det tillfälliga undantaget för användningen av det iriska 

språket (3,7 miljoner EUR). 
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6. Europaparlamentet begränsar ökningen av sina ordinarie utgifter för 2017, med 

undantag av de två extraordinära anslagen, till 1,4 % jämfört med de ordinarie utgifterna 

i 2016 års budget och 0,6 % jämfört med 2016 års budget. 

7. Europaparlamentet fastställer den övergripande nivån för budgetberäkning för 2017 till 

1 900 873 000 EUR, vilket motsvarar en total ökning på 3,4 % jämfört med 2016 års 

budget. 

8. Europaparlamentet understryker att parlamentet bör ges tillräckliga medel så att det kan 

utöva sin centrala uppgift som ett lagstiftande organ och budgetmyndighet. Parlamentet 

betonar att man i den aktuella ekonomiska situationen bör förvalta dessa resurser på ett 

rigoröst, pragmatiskt och effektivt sätt. Parlamentet påpekar att det med hänsyn till den 

demokratiska processen i EU visserligen är korrekt att säkerställa en lämplig nivå för 

finansiering av parlamentet, men att insatser för att göra besparingar och ytterligare 

effektivisera utnyttjandet av offentliga medel bör kraftfullt rekommenderas. 

9. Europaparlamentet betonar att den största andelen av parlamentets budget och dess 

årliga indexering bestäms av lagstadgade eller kontraktsenliga skyldigheter som 

parlamentet inte kan påverka under budgetförfarandet. 

Transparens, tillgänglighet och läsbarhet  

10. Europaparlamentet uppmanar generalsekreteraren att lägga fram ett förslag om 

presentation av budgeten för allmänheten på lämplig detaljnivå och på ett begripligt och 

användarvänligt sätt på parlamentets webbplats, så att alla medborgare kan skapa sig en 

bättre förståelse av parlamentets verksamhet och prioriteringar samt dithörande 

utgiftsmönster. Parlamentet anser att ett första steg skulle kunna vara att på parlamentets 

webbplats offentliggöra den grafiska information som för närvarande är tillgänglig på 

intranätet. 

11. Europaparlamentet anser när det gäller budgetförfarandet att all relevant information bör 

lämnas till presidiets och budgetutskottets ledamöter vid varje etapp i förfarandet, i god 

tid och på ett begripligt sätt samt med de detaljer och utgiftsfördelningar som är 

nödvändiga för att presidiet, budgetutskottet och de politiska grupperna ska kunna föra 

ändamålsenliga diskussioner och basera sina beslut på en heltäckande bild av 

parlamentet budget och dess behov. 

12. Europaparlamentet understryker behovet av precision och transparens när det gäller 

budgetens utveckling från ett år till ett annat. Parlamentet anser att även om vissa 

extraordinära utgifter t.ex. för säkerhet är motiverade i budgeten för 2017, så är det 

ökade utnyttjandet av extraordinära utgifter varje år problematiskt när det gäller 

budgetkontroll och budgetstabilitet. Parlamentet efterlyser en mer exakt definition av 

extraordinära utgifter. Parlamentet anser att man för att säkra ansvar och jämförbarhet 

när det gäller uppgifterna i den allmänna budgeten bör undersöka om de extraordinära 

utgifterna bör ingå i beräkningsbasen för den procentuella skillnaden mellan budgetarna 

från ett år till ett annat. 

13. Europaparlamentet upprepar sitt krav på en budgetplanering på medellång och lång sikt, 

med en tydlig åtskillnad mellan investeringar och driftsutgifter i samband med 

parlamentets verksamhet och dess stadgeenliga skyldigheter (inbegripet avseende hyror 

och förvärv), i enlighet med parlamentets resolution av den 29 april 2015 om beräkning 



av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 20161, och efterlyser 

därför en ändring av presentationen där en klar åtskillnad görs mellan investeringar och 

driftsutgifter 

14. Europaparlamentet lovordar presidiet och GD ITEC för den nya utformningen av 

ledamöternas personliga sidor på parlamentets officiella webbplats, vilken bidrar till 

ökad transparens när det gäller deras arbetsgruppers sammansättning och status 

(införande av en ny flik ”assistenter” med underrubrikerna assistenter, ackrediterade 

assistenter, ackrediterade assistenter (gruppering), lokala assistenter, tjänsteleverantörer, 

betalningsombud och praktikanter). Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att se till 

att det finns nödvändiga kontroller för genomförandet av den nya uppsättning regler för 

hanteringen av ersättningen för assistentstöd till ledamöterna som presidiet antog den 

26 oktober 2015. 

15. Europaparlamentet anser att man minst vart femte år bör utarbeta en budget på basis av 

faktiska behov inom enskilda budgetposter, och inte på basis av ett system med 

koefficienter. 

Säkerhet och it-säkerhet 

16. Europaparlamentet efterlyser en budgetplanering på medellång och lång sikt, med tydlig 

information om utgifterna för säkerhet och it-säkerhet. I ljuset av den senaste tidens 

händelser uppmanar parlamentet dessutom presidiet att uppdatera det övergripande 

säkerhetskonceptet och snarast möjligt, dock senast i juni 2016, informera om detta. 

17. Europaparlamentet anser att alla åtgärder på detta område bör baseras på en klar 

bedömning av parlamentets behov och åtgärdernas proportionalitet i förhållande till 

riskerna. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren och presidiet att i god tid före 

parlamentets behandling av 2017 års budget förelägga budgetutskottet ett övergripande 

säkerhetskoncept med en global utvärdering av uppfattade risker och de 

säkerhetsåtgärder som planerats liksom möjliga alternativ, tillsammans med en 

detaljerad bedömning av deras budgetmässiga konsekvenser på 2017 års budget och 

efterföljande budgetar, där det görs en klar åtskillnad mellan investeringar och 

återkommande utgifter, och att redogöra för de åtgärder som planerats för att öka 

säkerheten inom och utanför parlamentets byggnader, tillsammans med dessa åtgärders 

inverkan på 2017 års budget. Parlamentet efterfrågar också information om de 

ekonomiska konsekvenserna av avtalen om interinstitutionellt administrativt samarbete 

på säkerhetsområdet. 

18. Europaparlamentet uppmanar generalsekreteraren att bedöma om det finns behov av att 

se över befintliga försäkringsavtal (för ledamöter och personal) i ljuset av terroristhoten, 

och att vid behov lägga fram förslag för att åtgärda eventuella brister. 

19. Europaparlamentet anser att säkerhetssystemet utanför parlamentets byggnader även i 

fortsättningen bör garanteras av de belgiska myndigheterna. 

Stärkt stöd till ledamöterna i samband med utövande av deras mandat 

20. Europaparlamentet noterar de pågående insatserna för att stärka stödet till ledamöterna i 

samband med utövande av deras mandat. 
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21. Europaparlamentet välkomnar utvidgningen av ledamotsportalen (e-portalen), men 

uppmanar dock generalsekreteraren att i linje med initiativet om en ”papperslös miljö” 

förbättra det aktuella systemet som innebär att en papperskopia av betalningsbeskeden 

skickas till ledamöterna, med målet att det ska vara helt avskaffat i slutet av 2017. 

Parlamentet anser att e-portalen standardmässigt bör erbjuda denna funktion 

elektroniskt till alla ledamöter, vilket skulle generera avsevärda besparingar i både tid 

och pengar. 

22. Europaparlamentet gläder sig över att kvaliteten på den rådgivning och forskning som 

erbjuds ledamöterna och utskotten har förbättrats. Parlamentet påminner om att man när 

Europaparlamentets utredningstjänst inrättades 2013 planerade en utvärdering efter 

halva tiden för att bedöma hur effektivt samarbetet fungerade mellan denna tjänst och 

utredningsavdelningarna. Parlamentet uppmanar därför generalsekreteraren att 

genomföra denna utvärdering och att lämna resultatet till budgetutskottet före utgången 

av 2016. Parlamentet anser att denna utvärdering bör innehålla förslag till hur man kan 

säkerställa att det stöd som tillhandahålls av Europaparlamentets utredningstjänst på 

bästa sätt kopplas till utvecklingen inom de olika tematiska utskotten och samtidigt 

tillgodoser de enskilda ledamöternas behov, och inte överlappar med 

utredningsavdelningarnas verksamhet eller uppmuntrar till konkurrens mellan olika 

enheter. 

23. Europaparlamentet anser att man bör bedöma ledamöternas behov i deras valkretsar, 

även så att hänsyn tas till skillnader mellan valkretsar, i syfte att i högre grad stödja 

ledamöterna i deras valkretsarbete. Parlamentet anser att mobila arbetsutrymmen för 

ledamöterna och stöd i valkretsarna bör baseras på en bedömning av faktiska behov och 

utnyttjande, och bör inte generera avsevärda eller återkommande ytterligare kostnader 

för parlamentet. Parlamentet insisterar på att ingen datautrustning bör tillhandahållas 

eftersom ersättningarna för allmänna utgifter är tillräckliga omfattande för att täcka 

inköp av modern utrustning. Parlamentet ifrågasätter behovet av att utveckla privata 

mobila arbetsutrymmen för ledamöterna, eftersom detta inte verkar motsvara det sätt på 

vilket ledamöterna och deras kontor organiserar sig. 

24. Europaparlamentet medger att it-verktygen är viktiga instrument för ledamöterna när de 

utför sina uppgifter. Parlamentet upprepar dock att det är nödvändigt att tillåta 

installation av fri programvara, vilket skulle möjliggöra avsevärda besparingar i 

kommunikationsutgifter och förbättra arbetsflödet i ledamöternas kontor, samtidigt som 

hänsyn tas till it-säkerhet och uppgiftsskydd garanteras. 

25. Europaparlamentet kräver att möjligheten att elektroniskt underteckna alla typer av 

interna dokument, såsom formulär och skriftliga förklaringar, bör generaliseras, 

parallellt med att tillförlitligheten och säkerheten garanteras. Parlamentet begär att man 

undersöker möjligheten att installera ett verifieringssystem med TAN-kod på 

ledamöternas mobiltelefoner. Parlamentet anser vidare att användningen av fax inte bör 

uppmuntras, utan gradvis fasas ut om den enskilda ledamoten så beslutar. 

26. Europaparlamentet välkomnar den nya reform angående ytterligare skriftliga frågor som 

utskottet för konstitutionella frågor antog den 3 september 2015 på begäran av 

budgetutskottet, i samband med antagandet av parlamentets budget för budgetåret 2016. 

Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att upprätta nödvändiga kontroller för 

genomförandet av den nya tolkningen. Parlamentet uppmanar talmanskonferensen att 

göra en utvärdering av detta nya system för skriftliga frågor när det gäller ytterligare 

frågor för att analysera de besparingar som åstadkommits, och att senast i augusti 2016, 



före parlamentets behandling av budgeten under hösten 2016, informera budgetutskottet 

om resultaten av denna bedömning. 

27. Europaparlamentet anser att anslagen till utgifterna för assistentstöd till ledamöterna för 

2017 bör bibehållas på samma nivå som för 2016 och respektera den bindande 

indexering som gäller enligt tjänsteföreskrifterna. 

28. Europaparlamentet anser att den nuvarande beskrivningen av ledamöternas 

parlamentariska verksamhet på parlamentets webbplats inte är korrekt och att den inte 

avspeglar ledamöternas verkliga verksamhet och engagemang. Parlamentet föreslår att 

den nuvarande metoden med rangordning av webbplatser avskaffas och att information 

om varje enskild ledamots verksamhet bättre framhålls på parlamentets officiella 

webbplats. Parlamentet kräver en utvärdering av presentationen av röstmotiveringar och 

anföranden på en minut, i synnerhet möjligheten att visa dem separat från inläggen i 

kammaren, samt en bedömning av mervärdet med röstförklaringar och möjliga 

alternativ. Parlamentet förväntar sig att presidiets behöriga arbetsgrupp som arbetar med 

denna fråga lägger fram sin agenda och sina slutsatser inför budgetutskottet så snart de 

finns tillgängliga. 

Ledamöternas utgifter 

29. Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till presidiet att fastställa mer exakta 

bestämmelser för redovisningsskyldigheten när det gäller utgifter som ersätts inom 

ramen för ersättningarna för allmänna utgifter, vilket skulle kunna inkludera 

kostnadseffektiva åtgärder, t.ex. att ledamöterna offentliggör sina utgiftsverifikationer, 

vilket ett allt större antal ledamöter redan gör, och åtföljas av ett förenklat system för 

återbetalning av oanvända medel. Parlamentet upprepar att sådana åtgärder inte borde 

kräva extrapersonal för parlamentets administration. 

Fastighetspolitiken  

30. Europaparlamentet påminner om att fastighetsstrategin på medellång sikt, som antogs 

av presidiet 2010, håller på att ses över. Parlamentet beklagar att presidiet ännu inte har 

slutfört sina diskussioner om parlamentets fastighetsstrategi på medellång sikt. 

Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att så snart som möjligt, och senast i augusti 

2016 före parlamentets behandling av budgeten under hösten 2016, lägga fram den nya 

fastighetsstrategin på medellång sikt för budgetutskottet. 

31.  Europaparlamentet uppmanar presidiet att lägga fram en långsiktig strategi för 

parlamentets fastigheter. Parlamentet påminner om att långsiktiga investeringar såsom 

parlamentets fastighetsprojekt måste hanteras med försiktighet och transparens. 

Parlamentet insisterar på strikt kostnadshantering, projektplanering och kontroll. 

Parlamentet upprepar sin begäran om en transparent beslutsprocess inom 

fastighetspolitiken, baserad på tidig information, med full hänsyn till artikel 203 i 

budgetförordningen. Parlamentet anser att en rapport om orsakerna till förseningen och 

de högre kostnaderna för Europeiska historiens hus bör ingå i den långsiktiga 

fastighetsstrategin. 

32.  Europaparlamentet kräver att situationen för Europaparlamentets fastighetsbestånd 

korrekt återspeglas i budgeten. Parlamentet begär därför att kostnaden för KAD-

byggnaden tydligt framgår i parlamentets slutliga budget, och kräver att investeringar i 

fast egendom i framtiden budgetiseras så att man kan undvika uppsamlingsöverföringar. 



33. Europaparlamentet anser att i det rådande ekonomiska läget bör inga ytterligare 

Parlamentarium-projekt lanseras utan att budgetutskottet först tillfrågas och ger sitt 

godkännande.  

34.  Europaparlamentet föreslår därför att man från och med 2018 inför en specifik 

budgetpost för investeringar i byggnader, som skulle använda de anslag som föreslås 

2017 för extraordinära utgifter som bas för finansieringen under 2018. 

35. Europaparlamentet föreslår, med hänsyn till de extraordinära omständigheter 2017 som 

kräver höga investeringar i säkerhetsinfrastruktur, att man använder alla medel som inte 

utnyttjats i slutet av 2017 till att betala kostnaderna för byggandet av KAD-byggnaden, 

för att i så hög grad som möjligt undvika räntebetalningar till bankerna för lån som 

måste tas för att finansiera byggandet. 

36. Europaparlamentet kräver mer information om läget när det gäller projektet att renovera 

PHS-byggnaden. Parlamentet begär att presidiet inleder och behandlar en undersökning 

avseende renoveringen. Parlamentet förväntar sig att presidiet beaktar behovet av 

hälsosamma och säkra arbetsvillkor när tidsplanen för renoveringen fastställs. 

Parlamentet uppmanar presidiet att informera budgetutskottet om alla åtgärder så snart 

information finns tillgänglig. Parlamentet uppmanar i detta sammanhang presidiet att 

förbereda omvandlingen av PHS-byggnaden till en exemplarisk modern byggnad i fråga 

om energieffektivitet och att snabbt inleda moderniseringen av byggnaden. 

37. Europaparlamentet uppmanar ansvariga vice talmän att presentera en framstegsrapport 

om KAD-byggnaden för budgetskottet. 

38. Europaparlamentet anser att de strukturella och organisatoriska reformer som syftar till 

att öka effektiviteten, den miljömässiga hållbarheten och ändamålsenligheten bör 

fortsätta med hjälp av en grundlig undersökning av möjliga synergier och besparingar. 

Parlamentet påminner om de avsevärda besparingar som skulle kunna göras om man 

endast hade en arbetsort i stället för tre (Bryssel, Strasbourg och Luxemburg). 

Parlamentet understryker att denna process inte får äventyra den höga kvaliteten på 

parlamentets lagstiftningsarbete, dess budgetbefogenheter och kontrollbefogenheter 

samt kvaliteten på ledamöternas, assistenternas och personalens arbetsförhållanden. 

Personalrelaterade frågor 

39. Europaparlamentet välkomnar förslaget att minska antalet tjänster i tjänsteförteckningen 

med 60 tjänster år 2017 i linje med den överenskommelse som nåddes med rådet om 

förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 och som 

godkändes av förlikningskommittén inom ramen för budgetförfarandet den 14 

november 2015. 

40. Europaparlamentet påminner om att den totala personalstyrkan i de politiska grupperna 

ska undantas från målet att minska personalen med 5 % i överensstämmelse med de 

beslut som fattades i förbindelse med budgetåren 2014, 2015 och 2016. 

41. Europaparlamentet stöder inrättandet av de ytterligare tjänster som krävs för 

översättning och tolkning från och till iriska. Parlamentet undantar dessa extra tjänster 

från minskningsmålet på 5 % i linje med kommissionens rekommendation. Parlamentet 

uppmanar generalsekreteraren att konsultera de irländska ledamöterna med avseende på 



en eventuell rationalisering av användningen av det iriska språket, utan att undergräva 

ledamöternas garanterade rättigheter. 

42. Europaparlamentet stöder införandet av tolkning till ett internationellt teckenspråk av 

samtliga debatter i kammaren så att åtminstone dessa faktiskt blir tillgängliga för alla 

europeiska medborgare. 

43. Europaparlamentet välkomnar de effektivitetsvinster som har gjorts på området för 

översättning och tolkning. Parlamentet uppskattar kvaliteten och mervärdet när det 

gäller de tjänster som tillhandahålls av tolkarna. Parlamentet kräver en varaktig 

överenskommelse i ett tidigt skede mellan generalsekreteraren och företrädarna för 

tolkarna, där högkvalitativa arbetsvillkor kombineras med en effektiv förvaltning i syfte 

att undvika obalanser när det gäller arbetstider och allmän otrygghet bland tolkarna, så 

att hänsyn tas till sociala rättigheter. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att 

lägga fram nya förslag till rationalisering, såsom ökad användning av översättning och 

tolkning på begäran, i synnerhet när det gäller verksamheten i Europaparlamentets 

tvärpolitiska grupper. Parlamentet anser att det språkprofilsystem som är i kraft sedan 

oktober 2014 för ändringsförslag på utskottsnivå är ett exempel på möjliga 

effektivitetsvinster och att det kan utvecklas ytterligare. Parlamentet anser att tolkningen 

och översättningen står i centrum för en europeisk demokrati som är öppen för alla, och 

kräver därför att man motsätter sig alla reformer som skulle hindra maximal tillgång för 

alla till Europaparlamentets verksamhet och handlingar. 

44. Europaparlamentet uppmanar presidiet att utvärdera och, vid behov, se över 

bestämmelserna för praktikanternas ställning, och att bland annat införa en minimilön 

och harmonisera priserna för cateringtjänster för alla praktikanter både i parlamentets 

administration och i ledamöternas kansli, i syfte att säkerställa lika behandling och 

skydda praktikanternas sociala rättigheter. 

45. Europaparlamentet uppmanar presidiet att se över bestämmelserna för ersättning av 

kostnader för resor mellan parlamentets arbetsorter för ackrediterade 

ledamotsassistenter, i syfte att anpassa dem till de bestämmelser som gäller för övrig 

personal. 

46. Europaparlamentet anser att ett tredje förfarande bör införas så att ett kontrakt mellan en 

ledamot och en assistent genom kan upphävas genom ömsesidigt samförstånd. 

Chaufförstjänster/rörlighet 

47. Europaparlamentet uttrycker förbehåll när det gäller förslaget att internalisera 

chaufförstjänsterna och ersätta den externa tjänsteleverantören med kontraktsanställda 

vid parlamentet, vilket kommer att medföra cirka 3,7 miljoner EUR i omedelbara extra 

utgifter. Parlamentet anser att ett väl organiserat externt kontrakt, som ingåtts i enlighet 

med tillämpliga regler för offentlig upphandling, där den externa tjänsteleverantören har 

en klar skyldighet att ta ansvar för säkerhets- och bakgrundskontroller samt för att säkra 

anständiga arbetsvillkor och löner bör övervägas som en alternativ möjlighet. 

Parlamentet skulle enbart överväga en internalisering om dess kostnader inte överstiger 

kostnaderna för det nuvarande systemet, och om det möjliggör anständiga arbetsvillkor 

och löner till chaufförerna, jämnare könsfördelning och användning av mer miljövänliga 

bilar. Parlamentet kräver att detaljerad information lämnas till budgetutskottet innan 

något beslut fattas. 



48. Europaparlamentet uppmanar generalsekreteraren att samråda med de belgiska 

myndigheterna för att säkra lätt tillträde och ett allmänt bästa utnyttjande av den nya 

direkta tågförbindelsen mellan Luxemburgstationen i Bryssel och Zaventem-

flygplatsen, vilket skulle kunna innebära att ledamöternas passerkort används i stället 

för det nuvarande laissez-passer-systemet. 

49. Europaparlamentet anser att bilparken bör bestå av mer kostnadseffektiva, bränslesnåla 

och säkra bilar. Parlamentet betonar att företräde bör ges till användning av minibussar 

och bussar, till och från flygplatsen, enligt fastställd tidtabell. Parlamentet uppmanar 

generalsekreteraren att rapportera om möjligheten att helt övergå till elektriska fordon i 

slutet av årtiondet. 

50. Europaparlamentet uppmanar generalsekreteraren att diskutera med parlamentets 

resebyrå. Parlamentet uppmuntrar resebyrån att göra mer omfattande prisjämförelser. 

Parlamentet uppmanar vidare resebyrån att aktivt leta efter billigare biljetter i samband 

med bokningarna och att rent generellt erbjuda mer konkurrenskraftiga priser för 

ledamöterna och alla personalkategorier samtidigt som lämpliga villkor för biljettbyten 

säkerställs. 

Kommunikation  

51. Europaparlamentet kräver att få tillgång till resultatet av efterhandsutvärderingen av den 

övergripande strategin och metoden för 2014 års informations- och 

kommunikationskampanj (utvärderingsrapporten var väntad till före det andra halvåret 

2015). 

52. Europaparlamentet uppmanar återigen generalsekreteraren att rapportera till 

budgetutskottet om utvärderingen av 2014 års parlamentsvalkampanj samt om 

ändamålsenligheten när det gäller parlamentets kommunikationsåtgärder för att nå ut till 

allmänheten. 

53. Europaparlamentet anser att parlamentets informationskontor spelar en viktig roll för att 

sprida allmän information om parlamentets och unionens verksamhet. Parlamentet anser 

att åtgärder för att öka effektiviteten vid parlamentets informationskontor bör 

övervägas. Parlamentet anser vidare att informationskontoren i största möjliga 

utsträckning bör placeras i samma byggnader som kommissionens representationer och 

dela de administrativa tjänsterna med dessa. Parlamentet kräver att en utvärdering görs 

av informationskontorens mål, arbetsuppgifter och resultat och används som bas för 

fastställandet av prioriteringarna. 

54. Europaparlamentet kräver att en utvärdering görs av möjligheten till ett närmare 

samarbete med ARTE i Strasbourg i syfte att skapa ett europeiskt mediecentrum för 

utbildning av unga journalister. 

55. Europaparlamentet uppmanar generalsekreteraren att lägga fram en rapport om de 

företag och organisationer som har fått tillträde till Europaparlamentet för att anordna 

forum med anknytning till deras verksamheter. Parlamentet uppmanar 

generalsekreteraren att säkra balans mellan de olika sektorer och de olika typer av 

organisationer som beviljas tillträde till Europaparlamentet. 

Övriga frågor 



56. Europaparlamentet uppmanar bestämt generalsekreteraren att lägga fram en detaljerad 

rapport om genomförandet av de administrativa delarna av samarbetsavtalen mellan 

parlamentet, Regionkommittén och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, och 

att på grundval av denna rapport utveckla möjliga arrangemang för ytterligare 

administrativt samarbete på områden såsom logistik, infrastruktur eller säkerhet. 

57. Europaparlamentet uppmanar bestämt generalsekreteraren att redogöra för den 

nuvarande förvaltningen av parlamentets gym och utnyttjandet i nuläget av parlamentets 

personal i detta sammanhang. Parlamentet kräver dessutom klargöranden av den 

pågående tvisten och de möjligheter som finns för att säkerställa en effektiv och 

kostnadseffektiv förvaltning av gymmet i framtiden. 

58. Europaparlamentet anser att ytterligare besparingar kan göras på möbler då man anser 

att ökningen på 3 589 832 EUR för 2016 och en liknande ökning för 2017 jämfört med 

2 415 168 EUR 2015, är allt annat än rimlig. 

59. Europaparlamentet välkomnar en mer begränsad och effektiv användning av flyttlådor. 

Parlamentet anser att flyttlådor kan delas i samband med resorna till Strasbourg.  

60. Europaparlamentet uppmanar generalsekreteraren att till fullo genomföra andan och 

bokstaven i budgetförordningen när det gäller miljöanpassad och ekonomiskt effektiv 

offentlig upphandling, genom att förstärka parlamentets upphandlingsstrategi i detta 

avseende. 

61. Europaparlamentet vill att man fortsätter att sträva efter att åstadkomma 

energibesparingar, i synnerhet när det gäller belysnings- och uppvärmningssystemen i 

byggnaderna, eftersom diskussionerna om 2016 års budget har visat att det finns 

utrymme för förbättringar. 

62. Europaparlamentet vill i högre grad främja hälsosamma och ekologiska livsmedel. 

Parlamentet uppmanar därför också presidiet att utvärdera möjligheten att tillhandahålla 

hälsosamma livsmedel, inte enbart i form av en diversifiering av tjänsterna, utan också 

och framför allt i form av färsk frukt och färska grönsaker till mer överkomliga priser. 

o 

o o 

63. Europaparlamentet antar budgetberäkningen för budgetåret 2017. 

64. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution och 

budgetberäkningen till rådet och kommissionen. 


