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Ändringsförslag 2
Isabel García Muñoz
för S&D-gruppen

Betänkande A9-0078/2020
Tomáš Zdechovský
Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
2019/2060(DEC)

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet noterar att ett 
fall av påstådda trakasserier rapporterades 
2018 genom det formella förfarandet 
(artikel 24 i tjänsteföreskrifterna och artikel 
12.1 i kommitténs beslut om förebyggande 
av trakasserier). Parlamentet påminner om 
att den administrativa utredningen har 
slutförts och disciplinära åtgärder har 
vidtagits mot den anklagade personen. 
Parlamentet noterar att tre andra påstådda 
fall av trakasserier, i viss utsträckning 
kopplade till varandra, rapporterades 2018 
genom sju rapporter om visselblåsning. 
Parlamentet noterar att två administrativa 
utredningar inleddes och att ärendena 
hänsköts till Olaf i januari 2019.

3. Europaparlamentet noterar att ett 
fall av påstådda trakasserier rapporterades 
2018 genom det formella förfarandet 
(artikel 24 i tjänsteföreskrifterna och artikel 
12.1 i kommitténs beslut om förebyggande 
av trakasserier). Parlamentet påminner om 
att den administrativa utredningen har 
slutförts och minimala disciplinära 
åtgärder har vidtagits mot den anklagade 
personen, även om alla möjligheter till 
överklagande ännu inte har utnyttjats. 
Parlamentet noterar att tre andra påstådda 
fall av trakasserier, i viss utsträckning 
kopplade till varandra, rapporterades 2018 
genom sju rapporter om visselblåsning. 
Parlamentet noterar att två administrativa 
utredningar inleddes och att ärendena 
hänsköts till Olaf i januari 2019. 
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Ändringsförslag 4
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Betänkande A9-0078/2020
Tomáš Zdechovský
Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
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Förslag till resolution
Punkt 32

Förslag till resolution Ändringsförslag

32. Europaparlamentet noterar alla 
åtgärder som vidtagits för att strategin mot 
trakasserier ska bli effektivare, såsom 
utbildning i särskilda frågor, nätverk 
mellan de konfidentiella rådgivarna och 
regelbunden tillsyn av en extern konsult. 
Parlamentet noterar att en översyn av det 
befintliga beslutet om trakasserier 
diskuteras, för att säkerställa bättre 
synergier med andra relevanta 
bestämmelser, t.ex. om visselblåsning. 
Parlamentet noterar den kurs om etik och 
integritet som är obligatorisk för all 
personal och som omfattar 
uppförandenormer på arbetsplatsen, 
inbegripet vad trakasserier är och hur de 
ska hanteras. Parlamentet beklagar djupt att 
man trots alla dessa åtgärder har 
misslyckats med att förebygga 
trakasserierna i fråga och att skydda offren. 
Parlamentet påminner kommittén om att ett 
proaktivt, verkligt och snabbt skydd 
(inbegripet mot hot, utpressning och 
mutning) av offer och visselblåsare ska ha 
högsta prioritet när det gäller dessa 
åtgärder. Parlamentet uppmanar kommittén 
att förstärka och förbättra de åtgärder som 
vidtagits hittills och framför allt att 
effektivt skydda offren. Parlamentet 
uppmanar kommittén att rapportera till 
parlamentets budgetkontrollutskott i detta 
avseende.

32. Europaparlamentet noterar alla 
åtgärder som vidtagits för att strategin mot 
trakasserier ska bli effektivare, såsom 
utbildning i särskilda frågor, nätverk 
mellan de konfidentiella rådgivarna och 
regelbunden tillsyn av en extern konsult. 
Parlamentet noterar att en översyn av det 
befintliga beslutet om trakasserier 
diskuteras, för att säkerställa bättre 
synergier med andra relevanta 
bestämmelser, t.ex. om visselblåsning. 
Parlamentet noterar den kurs om etik och 
integritet som är obligatorisk för all 
personal och som omfattar 
uppförandenormer på arbetsplatsen, 
inbegripet vad trakasserier är och hur de 
ska hanteras. Parlamentet beklagar djupt att 
man trots alla dessa åtgärder har 
misslyckats med att förebygga 
trakasserierna i fråga och att skydda offren. 
Parlamentet påminner kommittén om att ett 
proaktivt, verkligt och snabbt skydd 
(inbegripet mot hot, utpressning och 
mutning) av alla offer och visselblåsare 
ska ha högsta prioritet när det gäller dessa 
åtgärder. Parlamentet uppmanar kommittén 
att förstärka och förbättra de åtgärder som 
vidtagits hittills och framför allt att 
effektivt skydda alla offer. Parlamentet 
uppmanar kommittén att rapportera till 
parlamentets budgetkontrollutskott i detta 
avseende.
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Betänkande A9-0078/2020
Tomáš Zdechovský
Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
2019/2060(DEC)

Förslag till resolution
Punkt 39

Förslag till resolution Ändringsförslag

39. Europaparlamentet beklagar djupt 
de offentliga påståendena till följd av 
förfarandet för att rekrytera kommitténs 
nya generalsekreterare. Parlamentet noterar 
de argument som generalsekreteraren för 
fram i svaren på parlamentets frågor för 
ansvarsfrihetsförfarandet 2018. 
Parlamentet betonar vikten av att utan 
undantag säkerställa full transparens i alla 
skeden av förfarandet (offentliggörande, 
urval, utnämning och tillsättning) enligt 
vad som anges i kommitténs arbetsordning 
och i tjänsteföreskrifterna för att undvika 
anseenderisker, inte bara för kommittén 
utan för alla unionsinstitutioner.

39. Europaparlamentet beklagar djupt 
de offentliga påståendena till följd av 
förfarandet för att rekrytera kommitténs 
nya generalsekreterare. Parlamentet noterar 
de argument som generalsekreteraren för 
fram i svaren på parlamentets frågor för 
ansvarsfrihetsförfarandet 2018. 
Parlamentet betonar vikten av att utan 
undantag säkerställa full transparens i alla 
skeden av förfarandet (offentliggörande, 
urval, utnämning och tillsättning) enligt 
vad som anges i kommitténs arbetsordning 
och i tjänsteföreskrifterna för att följa 
dessa och även för att undvika 
anseenderisker, inte bara för kommittén 
utan för alla unionsinstitutioner.
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Förslag till resolution
Punkt 50

Förslag till resolution Ändringsförslag

50. Europaparlamentet välkomnar de 
årliga besparingarna på 11,8 miljoner EUR 
för infrastruktur och 0,72 miljoner EUR för 
hyra, underhåll, förbrukningsartiklar och 
personal tack vare det faktum att de båda 
kommittéerna delar resurser på dessa 
områden. Parlamentet välkomnar vidare att 
de årliga it-relaterade budgetbesparingarna 
tack vare samarbetet mellan de två 
kommittéerna uppgår till cirka 5 miljoner 
EUR för båda kommittéerna. Parlamentet 
noterar att ett annat exempel på en tydlig 
synergieffekt till följd av samarbetet med 
parlamentet, som leder till besparingar av 
personalkostnader på 3,3 miljoner EUR 
(2016 års lönenivåer), är kommittéernas 
användning av Europaparlamentets 
utredningstjänst (36 tjänster överfördes 
till EPRS för detta ändamål).

50. Europaparlamentet välkomnar de 
årliga besparingarna på 11,8 miljoner EUR 
för infrastruktur och 0,72 miljoner EUR för 
hyra, underhåll, förbrukningsartiklar och 
personal tack vare det faktum att de båda 
kommittéerna delar resurser på dessa 
områden. Parlamentet välkomnar vidare att 
de årliga it-relaterade budgetbesparingarna 
tack vare samarbetet mellan de två 
kommittéerna uppgår till cirka 5 miljoner 
EUR för båda kommittéerna.
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Ändringsförslag 7
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Förslag till resolution
Punkt 66

Förslag till resolution Ändringsförslag

66. Europaparlamentet noterar att 
kommittén är villig att förbättra sina 
arbetsmetoder genom att ändra systemet 
med en underskrift för att bekräfta 
ledamöternas närvaro vid sammanträden 
till ett system där det krävs två 
underskrifter, ett i början och ett i slutet av 
sammanträdet. Parlamentet noterar att 
kommittén ytterligare kommer att studera 
praxis och erfarenheter vid parlamentet och 
vid andra unionsinstitutioner och 
unionsorgan när det gäller närvaroregistret 
och att den kommer att fastställa 
riktmärken för bästa praxis. Parlamentet 
uppmanar kommittén att rapportera om 
eventuella framsteg i sin kommande årliga 
verksamhetsrapport.

66. Europaparlamentet noterar att 
kommittén inte avser att ändra systemet 
med en underskrift för att bekräfta 
ledamöternas närvaro vid sammanträden 
till ett system där det krävs två 
underskrifter, ett i början och ett i slutet av 
sammanträdet. Parlamentet begär att 
kommittén, för att förbättra sina 
arbetsmetoder, ytterligare ska studera 
praxis och erfarenheter vid parlamentet och 
vid andra unionsinstitutioner och 
unionsorgan när det gäller närvaroregistret 
och fastställa riktmärken för bästa praxis. 
Parlamentet uppmanar kommittén att 
rapportera om eventuella framsteg i sin 
kommande årliga verksamhetsrapport.
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