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6.5.2020 A9-0021/1

Ändringsförslag 1
Jérôme Rivière, Joachim Kuhs
för ID-gruppen

Betänkande A9-0021/2020
Maria Grapini
Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget - Europaparlamentet

2019/2056(DEC)

Förslag till resolution
Punkt 1a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet konstaterar 
med oro att parlamentet, i likhet med alla 
unionens institutioner, inte heller det här 
året fick möjlighet att yttra sig över 
beviljandet av ansvarsfrihet under det år 
som följer på det granskade budgetåret. 
Parlamentet betonar att det nuvarande 
förfarandet för granskning av 
räkenskaperna två år senare inte främjar 
vare sig transparens eller sund 
förvaltning av offentliga medel. 
Parlamentet oroas över att de 
rekommendationer som utfärdats för att 
korrigera de fel och brister som 
konstaterats under ett år N följaktligen 
inte kan tillämpas förrän år N+2.

Or. fr
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Ändringsförslag 2
Jérôme Rivière, Joachim Kuhs
för ID-gruppen

Betänkande A9-0021/2020
Maria Grapini
Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget - Europaparlamentet

2019/2056(DEC)

Förslag till resolution
Punkt 47a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

47a. Europaparlamentet konstaterar att 
ledamöterna enligt uppförandekoden för 
Europaparlamentets ledamöter måste 
deklarera de gåvor de tagit emot i 
egenskap av officiella företrädare för 
Europaparlamentet. Parlamentet 
konstaterar med oro att en enda gåva 
hade deklarerats under 2018.

Or. fr
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Ändringsförslag 3
Jérôme Rivière, Joachim Kuhs
för ID-gruppen

Betänkande A9-0021/2020
Maria Grapini
Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget - Europaparlamentet

2019/2056(DEC)

Förslag till resolution
Punkt 74a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

74a. Europaparlamentet konstaterar att 
GD COMM hade en budget på 36,3 
miljoner EUR för 
kommunikationskampanjen inför valet till 
Europaparlamentet 2019, varav 
22 miljoner EUR hade anslagits 2018. 
Parlamentet anser att det inte är en 
uppgift för ett parlament att organisera 
kommunikationen kring sina egna val, 
och att detta är en oroande överträdelse 
av principen om institutionernas 
neutralitet.

Or. fr
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Ändringsförslag 4
Jérôme Rivière, Joachim Kuhs
för ID-gruppen

Betänkande A9-0021/2020
Maria Grapini
Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget - Europaparlamentet

2019/2056(DEC)

Förslag till resolution
Punkt 81

Förslag till resolution Ändringsförslag

81. Europaparlamentet stöder 
Parlamentariums verksamhet, som den 11 
juli 2018 välkomnade sin tvåmiljonte 
besökare, och framgången med Europa 
experience-pilotprojekten i Berlin, 
Ljubljana, Strasbourg och Helsingfors. 
Parlamentet tackar enheten för besök och 
seminarier som välkomnade ett 
rekordstort antal besökare under 2018.

81. Europaparlamentet fördömer de 
oerhört höga kostnaderna för 
Parlamentarium, som efter sju år av 
verksamhet hade haft endast två miljoner 
besökare fram till den 11 juli 2018. 
Parlamentet påminner om att man betalat 
ut 2 963 202,44 EUR för Parlamentarium 
under 2018.

Or. fr
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Ändringsförslag 5
Jérôme Rivière, Joachim Kuhs
för ID-gruppen

Betänkande A9-0021/2020
Maria Grapini
Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget - Europaparlamentet

2019/2056(DEC)

Förslag till resolution
Punkt 82

Förslag till resolution Ändringsförslag

82. Europaparlamentet påminner om att 
2018 var det första hela verksamhetsåret 
för Europeiska historiens hus. Parlamentet 
noterar att Europeiska historiens hus 
välkomnade 164 158 besökare. Parlamentet 
välkomnar samfinansieringsavtalet med 
kommissionen, som garanterar ett årligt 
bidrag till driftskostnaderna. Parlamentet 
ser fortfarande mycket allvarligt på 
rapporterna om arbetsvillkoren i 
Europeiska historiens hus under den 
föregående uppdragstagaren, och begär att 
generalsekreteraren snarast informerar 
parlamentets budgetkontrollutskott om 
situationen för de anställda i Europeiska 
historiens hus under den nya 
uppdragstagaren. Parlamentet uppmanar 
också generalsekreteraren att offentliggöra 
uppgifter om uppdragstagarens totala 
kostnader och det belopp som använts till 
löner för de anställda vid Europeiska 
historiens hus.

82. Europaparlamentet påminner om att 
2018 var det första hela verksamhetsåret 
för Europeiska historiens hus, för vilket 
parlamentet betalat ut 2 300 503,46 EUR. 
Parlamentet noterar att Europeiska 
historiens hus välkomnade 
164 158 besökare. Parlamentet noterar 
samfinansieringsavtalet med 
kommissionen, som garanterar ett årligt 
bidrag till driftskostnaderna. Parlamentet 
ser fortfarande mycket allvarligt på 
rapporterna om arbetsvillkoren i 
Europeiska historiens hus under den 
föregående uppdragstagaren, och begär att 
generalsekreteraren snarast informerar 
parlamentets budgetkontrollutskott om 
situationen för de anställda i Europeiska 
historiens hus under den nya 
uppdragstagaren. Parlamentet uppmanar 
också generalsekreteraren att offentliggöra 
uppgifter om uppdragstagarens totala 
kostnader och det belopp som använts till 
löner för de anställda vid Europeiska 
historiens hus. Parlamentet konstaterar 
med oro att Europeiska historiens hus 
sysselsätter 39 personer för en kostnad på 
4,5 miljoner EUR, vilket representerar en 
årlig kostnad på 115 385 EUR per person.

Or. fr
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Ändringsförslag 6
Jérôme Rivière, Joachim Kuhs
för ID-gruppen

Betänkande A9-0021/2020
Maria Grapini
Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget - Europaparlamentet

2019/2056(DEC)

Förslag till resolution
Punkt 82a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

82a. Europaparlamentet noterar EU-
institutionernas önskan att ordna en 
konferens om unionens framtid. 
Parlamentet kräver att villkoren för 
finansieringen av denna konferens och 
konsekvenserna för parlamentets budget 
ska klargöras snarast möjligt. 
Parlamentet begär att åtagandet ska 
omfattas av fullständig transparens 
avseende budgeten för denna konferens, 
särskilt så att en separat redovisning görs 
och så att en revisionsrapport läggs fram 
av revisionsrätten för varje 
verksamhetsår.

Or. fr
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Ändringsförslag 7

för ID-gruppen

Betänkande
Maria Grapini
Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget - Europaparlamentet

2019/2056(DEC)

Förslag till resolution
Punkt 83

Förslag till resolution Ändringsförslag

83. Europaparlamentet påminner om 
reformen av Europaparlamentets 
förbindelsekontor i medlemsstaterna och 
den reviderade uppdragsbeskrivningen 
som syftar till en dialog med medborgare 
och medier genom förstärkta pressteam, 
aktörer och informationsförmedlare för 
att nå ut till medborgarna.

83. Europaparlamentet begär att alla 
dess förbindelsekontor ska läggas ner. 
Parlamentet påminner om att de stod för 
en kostnad på 45 886 152 EUR under 
2018. Parlamentet konstaterar att det inte 
finns någon konsekvensbedömning som 
skulle visa på ett mervärde för dessa 
förbindelsekontor, och tror att den breda 
allmänheten inte känner till deras 
existens.

Or. fr
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Ändringsförslag 8

för ID-gruppen

Betänkande
Maria Grapini
Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget - Europaparlamentet

2019/2056(DEC)

Förslag till resolution
Punkt 106

Förslag till resolution Ändringsförslag

106. Europaparlamentet upprepar sin 
uppmaning att videokonferenser och 
annan teknik ska användas i större 
utsträckning för att skydda miljön och 
spara resurser, särskilt för att minska 
antalet tjänsteresor mellan de tre 
arbetsorterna.

106. Europaparlamentet anser att innan 
man uppmanar till utökad användning 
videokonferenser och annan teknik för att 
skydda miljön och spara resurser, särskilt 
för att minska antalet tjänsteresor mellan 
de tre arbetsorterna, bör 
generalsekreteraren försäkra sig om att 
denna teknik fungerar. Parlamentet 
påminner om att generaldirektoratet för 
innovation och tekniskt stöd sysselsätter 
500 personer.

Or. fr
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Ändringsförslag 9

för ID-gruppen

Betänkande
Maria Grapini
Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget - Europaparlamentet

2019/2056(DEC)

Förslag till resolution
Punkt 124

Förslag till resolution Ändringsförslag

124. Europaparlamentet konstaterar att 
presidiet gav generalsekreteraren i uppdrag 
att bemyndiga GD INLO att anordna en 
arkitekturtävling för renoveringen av Paul-
Henri Spaak-byggnaden med endast två 
alternativ: renovering eller ombyggnad. 
Parlamentet yrkar på att byggnaden ska 
vara förberedd för en vidareutveckling av 
parlamentets verksamhet under de 
kommande årtiondena, i linje med 
fördragen. Parlamentet påminner om att 
en arkitekturtävling inleddes för att få in 
konkreta arkitekturförslag och att ett 
slutgiltigt beslut om projektet bör fattas av 
den politiska och budgetansvariga 
ledningen. Parlamentet betonar att ett 
sådant beslut bör fattas efter att en 
utvärdering av byggnadens säkerhet har 
offentliggjorts och att generalsekreteraren 
bör införliva planen i budgeten innan 
beslutet fattas.

124. Europaparlamentet konstaterar att 
presidiet gav generalsekreteraren i uppdrag 
att bemyndiga GD INLO att anordna en 
arkitekturtävling för renoveringen av Paul-
Henri Spaak-byggnaden med endast två 
alternativ: renovering eller ombyggnad. 
Parlamentet betonar att ett sådant beslut 
bör fattas efter att en utvärdering av 
byggnadens säkerhet har offentliggjorts 
och att generalsekreteraren bör införliva 
planen i budgeten innan beslutet fattas. 
Parlamentet begär, med tanke på de 
belopp det är frågan om, att införlivandet 
i budgeten av de två alternativ som 
övervägs hänvisas till budgetutskottet och 
budgetkontrollutskottet innan något 
beslut fattas.

Or. fr


