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7.5.2020 A9-0021/22

Ändringsförslag 22
Maria Grapini
för S&D-gruppen

Betänkande A9-0021/2020
Maria Grapini
Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet
2019/2056(DEC)

Förslag till resolution
Punkt 112a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

112a. Europaparlamentet uppmanar 
med eftertryck parlamentet att inom 
ramen för en gradvis återgång till arbetet 
säkerställa att samtliga arbetstagares 
hälsa och säkerhet är den viktigaste 
prioriteringen, och att det bland annat ska 
vara obligatoriskt att bära ansiktsmask. 
Parlamentet uppmanas med eftertryck att 
ompröva sin policy med kontorslandskap 
mot bakgrund av erfarenheterna av den 
pågående pandemin.

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/23

Ändringsförslag 23
Maria Grapini
för S&D-gruppen

Betänkande A9-0021/2020
Maria Grapini
Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet
2019/2056(DEC)

Förslag till resolution
Punkt 112b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

112b. Europaparlamentet beklagar det 
beslut som GD Logistik och tolkning för 
konferenser fattat tillsammans med GD 
SCIC för kommissionen och rådet om att 
annullera de långfristiga kontrakten för 
extraanställda konferenstolkar fram till 
september. Parlamentet är bekymrat över 
att detta beslut kan ha fattats utan något 
samråd med fackföreningarna, 
personalkommittéerna eller företrädare 
för de extraanställda konferenstolkarna. 
Parlamentet uppmanar GD LINC att 
inleda en social dialog för att hitta en 
pragmatisk och varsam lösning i syfte att 
säkerställa ett effektivt skydd för de 
extraanställda konferenstolkarna. 
Parlamentet uttrycker sin tacksamhet till 
de extraanställda konferenstolkarna för 
den grundläggande roll som de spelar för 
att upprätthålla parlamentets 
kärnverksamhet under de mycket 
krävande omständigheter som orsakats av 
covid-19-utbrottet.

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/24

Ändringsförslag 24
Maria Grapini
för S&D-gruppen

Betänkande A9-0021/2020
Maria Grapini
Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet
2019/2056(DEC)

Förslag till resolution
Punkt 112c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

112c. Europaparlamentet beklagar 
avsaknaden av en verklig 
kommunikationsstrategi från 
institutionens administration, särskilt med 
tanke på de enorma resurser som avsatts 
för kommunikationsverksamhet. 
Parlamentet anser att det särskilt i denna 
typ av krissituation är viktigt att tala med 
en röst och att förmedla tydliga, entydiga 
och motiverande budskap till hela 
personalen.

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/25

Ändringsförslag 25
Maria Grapini
för S&D-gruppen

Betänkande A9-0021/2020
Maria Grapini
Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet
2019/2056(DEC)

Förslag till resolution
Punkt 118

Förslag till resolution Ändringsförslag

118. Europaparlamentet noterar att när 
det gäller parlamentets största byggprojekt 
– utvidgningen av Konrad Adenauer-
byggnaden i Luxemburg – håller den första 
fasen på att slutföras, dvs. den östra delen 
av byggnaden, som står för omkring 70 % 
av hela projektet. Parlamentet påminner 
om att parlamentets personal i Luxemburg 
för närvarande är inhyst i fyra olika 
byggnader. Parlamentet konstaterar att 
Konrad Adenauer-byggnaden kommer att 
samla alla tjänster under ett och samma 
tak, och därmed möjliggöra 
stordriftsfördelar när det gäller byggnadens 
energi, vatten, säkerhet och förvaltning. 
Parlamentet påpekar att även om vissa 
kostnader avseende förseningar i samband 
med uppförandet har varit högre än väntat, 
har de betydligt lägre utgifterna för de 
finansiella kostnaderna för krediterna gjort 
det möjligt för parlamentet att kompensera 
för ytterligare finansiella behov. 
Parlamentet understryker att den totala 
kostnaden för Adenauer-projektet ligger 
kvar på 32,5 miljoner EUR inom ramen för 
den godkända totala budgeten.

118. Europaparlamentet noterar att när 
det gäller parlamentets största byggprojekt 
– utvidgningen av Konrad Adenauer-
byggnaden i Luxemburg – håller den första 
fasen på att slutföras, dvs. den östra delen 
av byggnaden, som står för omkring 70 % 
av hela projektet. Parlamentet påminner 
om att parlamentets personal i Luxemburg 
för närvarande är inhyst i fyra olika 
byggnader. Parlamentet konstaterar att 
Konrad Adenauer-byggnaden kommer att 
samla alla tjänster under ett och samma 
tak, och därmed möjliggöra 
stordriftsfördelar när det gäller byggnadens 
energi, vatten, säkerhet och förvaltning. 
Parlamentet påpekar med oro att vissa 
kostnader avseende förseningar i samband 
med uppförandet har varit högre än väntat 
men tack vare de betydligt lägre utgifterna 
för de finansiella kostnaderna för 
krediterna har parlamentet kunnat 
kompensera för ytterligare finansiella 
behov. Parlamentet noterar att den totala 
kostnaden för Adenauer-projektet i detta 
skede ligger kvar på 32,5 miljoner EUR 
inom ramen för den godkända totala 
budgeten, vilket inte inbegriper 
projektförvaltningskostnader, finansiella 
kostnader, kostnader för certifierade 
organ osv. Parlamentet beklagar de ökade 
kostnaderna på grund av förseningar i 
uppförandet, och noterar att transaktioner 
med byggföretagen (kopplade till 
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projektets försening) har varit nödvändiga 
för att undvika ytterligare förseningar och 
kostnader (mellan 5 % och 15 % av 
kontraktsbeloppet). 

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/26

Ändringsförslag 26
Maria Grapini
för S&D-gruppen

Betänkande A9-0021/2020
Maria Grapini
Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet
2019/2056(DEC)

Förslag till resolution
Punkt 118a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

118a.  Europaparlamentet noterar med 
oro att liksom tidigare år har nya 
uppsamlingsöverföringar på 29 miljoner 
EUR godkänts för förfinansieringen av 
Konrad Adenauer-projektet. Parlamentet 
betonar att uppsamlingsöverföringar är 
ett avsteg från principen om specificering 
och avsiktligt strider mot principen om 
riktighet i budgeten. Parlamentet ställer 
sig inte bakom den nuvarande praxisen 
att använda anslag som inte utnyttjats vid 
årets slut (uppsamlingsöverföring) till 
pågående fastighetsprojekt. Parlamentet 
vill se en bättre förvaltning av budgeten 
för att minska sådana överföringar till ett 
nödvändigt minimum och öka tydligheten 
och transparensen när det gäller alla 
relaterade budgetposter.

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/27

Ändringsförslag 27
Maria Grapini
för S&D-gruppen

Betänkande A9-0021/2020
Maria Grapini
Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet
2019/2056(DEC)

Förslag till resolution
Punkt 127

Förslag till resolution Ändringsförslag

127. Europaparlamentet uttrycker djup 
oro över arbetsvillkoren i samband med två 
av parlamentets externa 
koncessionskontrakt, nämligen de som 
avser parlamentets städ- och 
restaurangpersonal, och rekommenderar 
starkt att GD INLO genomför en 
oberoende undersökning av 
tillfredsställelsen med arbetsvillkoren 
bland berörd personal som parlamentet 
ingått avtal med, för att säkerställa respekt 
och värdighet på arbetsplatsen. Parlamentet 
efterlyser en utvärdering av parlamentets 
politik för offentliga upphandlingar för att 
främja transparenta och förutsägbara 
arbetsvillkor för alla tjänster som lagts ut 
på entreprenad. Parlamentet uppmanas att 
rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande 
myndigheten om resultaten av denna 
utvärdering. Parlamentet konstaterar att 
parlamentet respekterar den relevanta 
lagstiftningen.

127. Europaparlamentet uttrycker djup 
oro över arbetsvillkoren i samband med två 
av parlamentets externa 
koncessionskontrakt, nämligen de som 
avser parlamentets städ- och 
restaurangpersonal, och rekommenderar 
starkt att GD INLO genomför en 
oberoende undersökning av 
tillfredsställelsen med arbetsvillkoren 
bland berörd personal som parlamentet 
ingått avtal med, för att säkerställa respekt 
och värdighet på arbetsplatsen. Parlamentet 
efterlyser en utvärdering av parlamentets 
politik för offentliga upphandlingar för att 
främja transparenta och förutsägbara 
arbetsvillkor för alla tjänster som lagts ut 
på entreprenad. Parlamentet uppmanas att 
rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande 
myndigheten om resultaten av denna 
utvärdering. Parlamentet konstaterar att 
parlamentet respekterar den relevanta 
lagstiftningen. Parlamentet uppmanar 
generalsekreteraren att inom ramen för 
coronaviruskrisen kräva att alla externa 
företag som tillhandahåller tjänster i 
parlamentet garanterar sina anställda 
anställningsrättigheter och arbetsvillkor 
och att de strikt iakttar de åtgärder som 
regeringen har antagit i samband med 
covid-19-krisen.

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/28

Ändringsförslag 28
Maria Grapini
för S&D-gruppen

Betänkande A9-0021/2020
Maria Grapini
Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet
2019/2056(DEC)

Förslag till resolution
Punkt 160

Förslag till resolution Ändringsförslag

160. Europaparlamentet uppmanar såväl 
generalsekreteraren som presidiet att 
uttömma alla möjligheter för att hitta en 
rättvis lösning på problemet och samtidigt 
begränsa parlamentets ansvar till ett 
minimum, eftersom skattebetalarnas 
pengar är involverade, och att informera 
den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten 
om åtgärder som vidtagits i detta 
hänseende.

160. Europaparlamentet uppmanar såväl 
generalsekreteraren som presidiet att i full 
överensstämmelse med bestämmelserna i 
ledamotsstadgan, det vill säga artikel 27.1 
och 27.2, uttömma alla möjligheter för att 
hitta en rättvis lösning på problemet och 
samtidigt begränsa parlamentets ansvar till 
ett minimum, eftersom skattebetalarnas 
pengar är involverade, och att informera 
den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten 
om åtgärder som vidtagits i detta 
hänseende.

Or. en


