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20.4.2016 A8-0111/1 

Ändringsförslag  1 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0111/2016 

Anders Primdahl Vistisen 

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europeiska ekonomiska och sociala 

kommittén 

COM(2015)0377 – C8-0204/2015 – 2015/2159(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 8 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

8. Europaparlamentet noterar med 

tillfredsställelse att ett samarbetsavtal 

mellan EESK och parlamentet, med två 

bilagor om administrativt samarbete och 

budgetkonsekvenser som också ingår i ett 

parallellavtal mellan parlamentet och 

Regionkommittén, undertecknades den 5 

februari 2014 med målet att utveckla ett 

politiskt och administrativ samarbete. 

8. Europaparlamentet noterar att ett 

samarbetsavtal mellan EESK och 

parlamentet, med två bilagor om 

administrativt samarbete och 

budgetkonsekvenser som också ingår i ett 

parallellavtal mellan parlamentet och 

Regionkommittén, undertecknades den 5 

februari 2014 med målet att utveckla ett 

politiskt och administrativ samarbete. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0111/2 

Ändringsförslag  2 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0111/2016 

Anders Primdahl Vistisen 

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europeiska ekonomiska och sociala 

kommittén 

COM(2015)0377 – C8-0204/2015 – 2015/2159(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 11a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 11a. Europaparlamentet noterar att EESK 

har genomfört de nya reglerna för 

ersättning av ledamöternas utgifter för 

resor, vilka baseras på verkliga kostnader, 

enligt parlamentets begäran förra året i 

sin resolution om ansvarsfrihet för 2013. 

Parlamentet gläder sig över att systemet 

fullt ut hade genomförts i början av 

EESK:s innevarande mandatperiod som 

började hösten 2015. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0111/3 

Ändringsförslag  3 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0111/2016 

Anders Primdahl Vistisen 

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europeiska ekonomiska och sociala 

kommittén 

COM(2015)0377 – C8-0204/2015 – 2015/2159(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 12 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

12. Europaparlamentet noterar bekymrat 

att den totala ersättningen för reseutgifter 

och traktamenten till EESK:s ledamöter 

uppgick till 17 375 864 EUR. Parlamentet 

uppmanar institutionen att utveckla en 

systematisk strategi för att avsevärt 

minska dessa utgifter. 

12. Europaparlamentet noterar att den 

totala ersättningen för reseutgifter och 

traktamenten till EESK:s ledamöter 

uppgick till 17 375 864 EUR. Parlamentet 

uppmanar EESK att senast den 30 april 

varje år, till Europaparlamentet 

överlämna en utförlig rapport om de 

ersättningar för resekostnader och de 

ersättningar som utbetalats till 

traktamentsberättigade vid EESK det 

föregående året. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0111/4 

Ändringsförslag  4 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0111/2016 

Anders Primdahl Vistisen 

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europeiska ekonomiska och sociala 

kommittén 

COM(2015)0377 – C8-0204/2015 – 2015/2159(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 15a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 15a. Europaparlamentet välkomnar det 

nära samarbetet mellan EESK och 

Regionkommittén i förbindelse med 

utarbetandet av de interna 

bestämmelserna om rapportering av 

missförhållanden, eftersom de delar på 

vissa enheter och en del av personalen. 

Parlamentet anser dock att det har tagit 

alltför lång tid för EESK att godkänna 

dessa bestämmelser, Parlamentet gläder 

sig emellertid över att bestämmelserna 

verkställs med retroaktiv verkan. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0111/5 

Ändringsförslag  5 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0111/2016 

Anders Primdahl Vistisen 

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europeiska ekonomiska och sociala 

kommittén 

COM(2015)0377 – C8-0204/2015 – 2015/2159(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 19a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 19a. Europaparlamentet beklagar att 

EESK:s före detta generalsekreterare inte 

uppmanade institutionen att fastställa att 

hans undervisningsverksamhet var 

förenlig med hans invaliditetsstatus innan 

han inledde denna verksamhet, utan först 

gjorde detta när EESK på eget initiativ 

hade inlett förfarandet. Parlamentet 

bekymrar sig vidare över vad beviljandet 

av invaliditetsstatus – och därefter 

förenlighet – för en anställd, dvs. 

institutionens före detta 

generalsekreterare, på grundval av en 

sjukdom som hindrade honom från att 

fortsätta att arbeta inom institutionen, 

men som inte hindrade honom från att 

fortsätta att samarbeta med andra 

institutioner eller att undervisa vid 

universitet, har kostat EESK i fråga om 

pengar och prestige. 

Or. en 

 

 


