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7.5.2020 A9-0021/32

Ändringsförslag 32
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 19a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

19a. Europaparlamentet upprepar sin 
uppmaning till presidiet att följa upp alla 
ansvarsfrihetsbeslut i enlighet med 
artikel 25 och bilaga IV i arbetsordningen 
och artiklarna 6 och 166 i 
budgetförordningen. Parlamentet 
uppmanar generalsekreteraren att 
översända denna resolution till presidiet, 
och att understryka alla begäranden om 
åtgärder eller beslut som ska vidtas eller 
fattas av presidiet. Parlamentet uppmanar 
generalsekreteraren att utarbeta en 
handlingsplan och en tidsplan som gör 
det möjligt för presidiet att följa upp 
och/eller reagera på rekommendationerna 
i parlamentets ansvarsfrihetsresolutioner 
och att inkludera resultaten i det årliga 
övervakningsdokumentet. Parlamentet 
uppmanar generalsekreteraren att i god 
tid rapportera till budgetutskottet och 
budgetkontrollutskottet om alla projekt 
med betydande budgetkonsekvenser som 
har lagts fram för presidiet. Parlamentet 
upprepar att det är nödvändigt att 
presidiet på ett proaktivt sätt avsevärt 
förbättrar transparensen i sitt 
beslutsförfarande.

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/33

Ändringsförslag 33
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 19b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

19b. Europaparlamentet beklagar att 
den interna utredningen 2018 
identifierade fyra fall på området för 
assistentstöd till ledamöterna som gjorde 
det möjligt att återkräva 146 814 EUR (47 
fall identifierades 2017 och 
903 741,00 EUR återkrävdes) och att 
173 546 EUR återkrävdes från sex 
utredningar (68 589,05 EUR 2017).

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/34

Ändringsförslag 34
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 30

Förslag till resolution Ändringsförslag

30. Europaparlamentet understryker att 
de nuvarande bestämmelserna om 
uppsägning av ackrediterade assistenters 
avtal inte beaktar möjligheten att säga upp 
ett avtal ”genom ömsesidigt samtycke”, 
vilket skulle vara ett sätt att erkänna den 
särskilda relationen mellan ledamöter och 
assistenter, där båda parter kan konstatera 
att det ömsesidiga förtroendet inte längre 
kvarstår, och dra nytta av en gemensam 
lösning. Parlamentet uppmanar 
generalsekreteraren att hitta en lösning på 
problemet med att ackrediterade 
assistenters löner enbart kan överföras till 
belgiska bankkonton, vilket strider mot 
tanken om en gemensam monetär union 
och betalningsunion.

30. Europaparlamentet understryker att 
de nuvarande bestämmelserna om 
uppsägning av ackrediterade assistenters 
avtal inte beaktar möjligheten att säga upp 
ett avtal ”genom ömsesidigt samtycke”, 
vilket skulle vara ett sätt att erkänna den 
särskilda relationen mellan ledamöter och 
assistenter, där båda parter kan konstatera 
att det ömsesidiga förtroendet inte längre 
kvarstår, och dra nytta av en gemensam 
lösning utan att de ackrediterade 
assistenternas sociala rättigheter 
undergrävs. Parlamentet uppmanar 
generalsekreteraren att hitta en lösning på 
problemet med att ackrediterade 
assistenters löner enbart kan överföras till 
belgiska bankkonton, vilket strider mot 
tanken om en gemensam monetär union 
och betalningsunion.

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/35

Ändringsförslag 35
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 31a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

31a. Europaparlamentet upprepar sin 
uppmaning till talmanskonferensen och 
presidiet att ompröva möjligheten för 
ackrediterade assistenter att, på vissa 
villkor som ska fastställas, följa med 
ledamöter på parlamentets officiella 
delegationsresor och på officiella 
uppdrag, något som redan har begärts av 
flera ledamöter. Parlamentet uppmanar 
generalsekreteraren att undersöka 
budgetkonsekvenserna och 
organisationen och logistiken i samband 
med dessa resor.

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/36

Ändringsförslag 36
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 40

Förslag till resolution Ändringsförslag

40. Europaparlamentet erinrar om 
Europeiska ombudsmannens iakttagelser 
och rekommendation i de förenade målen 
488/2018/KR och 514/2018/KR och 
uppmanar generalsekreteraren att 
ytterligare förbättra förfarandena för 
utnämning av högre tjänstemän, i riktning 
mot ökad transparens och likabehandling. 
Parlamentet uppmanar parlamentets 
administration att årligen rapportera om 
utnämningar av högre tjänstemän.

40. Europaparlamentet erinrar om 
Europeiska ombudsmannens iakttagelser 
och rekommendation i de förenade målen 
488/2018/KR och 514/2018/KR samt 
parlamentets resolution av den 18 april 
2018, särskilt rekommendationen att 
tjänstemän från de organ som företräder 
personalen ska ingå i parlamentets 
urvalskommittéer för högre 
chefsbefattningar, och uppmanar 
generalsekreteraren att ytterligare förbättra 
förfarandena för utnämning av högre 
tjänstemän, i riktning mot ökad transparens 
och likabehandling. Parlamentet begär 
dessutom att man säkerställer enhetlighet 
när det gäller externa offentliggöranden 
av högre chefstjänster och omsorg vid 
offentliggörandet av dessa tjänster, 
efterhand som de blir lediga. Parlamentet 
uppmanar parlamentets administration att 
årligen rapportera om utnämningar av 
högre tjänstemän.

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/37

Ändringsförslag 37
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 91

Förslag till resolution Ändringsförslag

91. Europaparlamentet noterar 
överföringen av uppgifter som rör 
ackrediterade assistenter från 
generaldirektoratet för ekonomi (GD 
FINS) till GD PERS och de betydande 
insatser som krävs för att organisera 
överföringen av ansvar.

91. Europaparlamentet välkomnar 
överföringen av uppgifter som rör 
ackrediterade assistenter från 
generaldirektoratet för ekonomi (GD 
FINS) till GD PERS och de betydande 
insatser som krävs för att organisera 
överföringen av ansvar.

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/38

Ändringsförslag 38
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 92

Förslag till resolution Ändringsförslag

92. Europaparlamentet noterar med 
tillfredsställelse inrättandet av de 
ackrediterade assistenternas front office 
som hanterar allt i samband med 
rekryteringen av ackrediterade assistenter, 
liksom ändringar och uppsägningar av 
kontrakt och administrativt stöd till 
ackrediterade assistenter. Parlamentet 
välkomnar införandet av ett förenklat och 
snabbare förfarande för rekrytering av 
ackrediterade assistenter och utvecklingen 
mot en papperslös ärendehantering. 
Parlamentet vill se att parlamentets grupper 
inom administrationen som är ansvariga för 
rekrytering av ackrediterade assistenter 
förstärks före början av varje ny 
mandatperiod, för så lång tid som behövs 
för att tillhandahålla heltäckande 
utbildning i förväg och tills den stora 
arbetsbördan har hanterats.

92. Europaparlamentet noterar med 
tillfredsställelse inrättandet av de 
ackrediterade assistenternas front office 
som hanterar allt i samband med 
rekryteringen av ackrediterade assistenter, 
liksom ändringar och uppsägningar av 
kontrakt och administrativt stöd till 
ackrediterade assistenter. Parlamentet 
anser att dess kapacitet att tillgodose de 
ackrediterade parlamentsassistenternas 
behov bör stärkas ytterligare. Parlamentet 
välkomnar införandet av ett förenklat och 
snabbare förfarande för rekrytering av 
ackrediterade assistenter och utvecklingen 
mot en papperslös ärendehantering. 
Parlamentet vill se att parlamentets grupper 
inom administrationen som är ansvariga för 
rekrytering av ackrediterade assistenter 
förstärks före början av varje ny 
mandatperiod, för så lång tid som behövs 
för att tillhandahålla heltäckande 
utbildning i förväg och tills den stora 
arbetsbördan har hanterats.

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/39

Ändringsförslag 39
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 98

Förslag till resolution Ändringsförslag

98. Europaparlamentet framhåller 
revisionsrättens särskilda rapport nr 
15/201912: Genomförandet av 2014 års 
paket med personalreformer vid 
kommissionen – stora besparingar, men 
inte utan konsekvenser för personalen. 
Parlamentet noterar med oro 
revisionsrättens iakttagelser som avser 
andra EU-institutioner, däribland 
parlamentet, och välkomnar därför 
kommissionens villighet att godta 
revisionsrättens rekommendationer. 
Parlamentet stöder de ståndpunkter som 
dess budgetkontrollutskott13 gett uttryck 
för i frågan. Parlamentet understryker 
vikten av att unionen erbjuder 
konkurrenskraftiga löner i förhållande till 
den privata sektorn i bosättningslandet och 
är bekymrat över att mindre fördelaktiga 
anställningsvillkor kan ha gjort det mindre 
attraktivt att arbeta för unionen, särskilt i 
ett läge då unionen har svårt att locka till 
sig tillräckligt med personal från ett antal 
medlemsstater. Parlamentet varnar för de 
allvarliga följder som varje 
budgetnedskärning inom administrationen 
eller personalminskning kan få i framtiden 
för EU:s förvaltning och genomförandet av 
unionens politik. Parlamentet uppmanar 
EU-institutionerna att i samband med 
framtida reformer eller revideringar av 
tjänsteföreskrifterna genomföra en 
övergripande bedömning av 

98. Europaparlamentet framhåller 
revisionsrättens särskilda rapport nr 
15/201912: Genomförandet av 2014 års 
paket med personalreformer vid 
kommissionen – stora besparingar, men 
inte utan konsekvenser för personalen. 
Parlamentet noterar med oro 
revisionsrättens iakttagelser som avser 
andra EU-institutioner, däribland 
parlamentet, och välkomnar därför 
kommissionens villighet att godta 
revisionsrättens rekommendationer. 
Parlamentet stöder de ståndpunkter som 
dess budgetkontrollutskott13 gett uttryck 
för i frågan. Parlamentet understryker 
vikten av att unionen erbjuder 
konkurrenskraftiga löner i förhållande till 
den privata sektorn i bosättningslandet och 
är bekymrat över att mindre fördelaktiga 
anställningsvillkor kan ha gjort det mindre 
attraktivt att arbeta för unionen, särskilt i 
ett läge då unionen har svårt att locka till 
sig tillräckligt med personal från ett antal 
medlemsstater. Parlamentet varnar för de 
allvarliga följder som varje 
budgetnedskärning inom administrationen 
eller personalminskning kan få i framtiden 
för EU:s förvaltning och genomförandet av 
unionens politik. Parlamentet uttrycker 
också sin stora oro över den ökade 
andelen kontraktsanställda till följd av 
2014 års personalreform, vilket har 
resulterat i allt mer osäkra 
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konsekvenserna för 
personaladministrationen och personalens 
välbefinnande.

anställningsvillkor i EU-institutionerna 
och inrättandet av en parallell 
lågkostnadskategori av personal i 
unionen. Parlamentet uppmanar 
EU-institutionerna att i samband med 
framtida reformer eller revideringar av 
tjänsteföreskrifterna genomföra en 
övergripande bedömning av 
konsekvenserna för 
personaladministrationen och personalens 
välbefinnande.

_________________ _________________
12 Revisionsrättens särskilda rapport nr 
15/2019: Genomförandet av 2014 års paket 
med personalreformer vid kommissionen – 
stora besparingar, men inte utan 
konsekvenser för personalen.

12 Revisionsrättens särskilda rapport nr 
15/2019: Genomförandet av 2014 års paket 
med personalreformer vid kommissionen – 
stora besparingar, men inte utan 
konsekvenser för personalen.

13 Arbetsdokument om genomförandet av 
2014 års paket med personalreformer vid 
kommissionen – stora besparingar, men 
inte utan konsekvenser för personalen.

13 Arbetsdokument om genomförandet av 
2014 års paket med personalreformer vid 
kommissionen – stora besparingar, men 
inte utan konsekvenser för personalen.

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/40

Ändringsförslag 40
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 100a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

100a. Europaparlamentet noterar med 
tillfredsställelse att högnivågruppen för 
jämställdhet och mångfald 2018 gav GD 
PERS i uppdrag att utarbeta en rapport 
med en färdplan som innehåller en 
förteckning över åtgärder för att 
undanröja diskriminering på grund av 
bland annat etniskt ursprung, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning 
och könsidentitet i Europaparlamentets 
sekretariat. Parlamentet noterar att 
presidiet antog betänkandet i april 2019 
och att det redan håller på att 
genomföras. Parlamentet uppmanar 
högnivågruppen att fortsätta stärka och 
förbättra denna typ av åtgärder i syfte att 
främja en inkluderande arbetsmiljö i 
parlamentet.

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/41

Ändringsförslag 41
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 107a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

107a. Europaparlamentet vill se ett 
fullständigt genomförande av alla 
åtgärder som rekommenderas i 
parlamentets resolution av den 26 oktober 
2017 om bekämpning av sexuella 
trakasserier och övergrepp i EU, 
nämligen genomförandet av utbildning 
som syftar till att bekämpa trakasserier, 
som ska vara obligatorisk för all personal 
och alla ledamöter, liksom 
omstrukturering av de två befintliga 
kommittéerna till en oberoende kommitté. 
Parlamentet begär att 
rättegångskostnader och 
sjukvårdskostnader för personer som 
utsatts för trakasserier ska täckas i 
enlighet med artikel 24 i 
tjänsteföreskrifterna.

Or. en


