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21.4.2021 A9-0044/1

Ändringsförslag 1
Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi
för ID-gruppen

Betänkande A9-0044/2021
Petri Sarvamaa
Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet
2020/2141(DEC)

Förslag till resolution
Punkt 1a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet noterar med 
oro att EU-institutionerna ännu en gång 
misslyckas med att bevilja ansvarsfrihet 
för budgeten ett år efter det år som 
granskas. Parlamentet betonar att det 
nuvarande förfarandet, som innebär att 
räkenskaperna granskas efter två år, 
strider mot principen om transparens och 
en sund förvaltning av offentliga medel. 
Parlamentet är bekymrat över att de 
rekommendationer som lämnas avseende 
korrigeringen av fel och brister som 
upptäckts för år N kommer att 
genomföras först under år N+2.

Or. en
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Ändringsförslag 2
Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi
för ID-gruppen

Betänkande A9-0044/2021
Petri Sarvamaa
Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet
2020/2141(DEC)

Förslag till resolution
Punkt 37

Förslag till resolution Ändringsförslag

37. Europaparlamentet uttrycker sitt 
stöd för det sätt på vilket parlamentet 
ökade synligheten för valet till 
Europaparlamentet genom att bygga upp, 
leda och samarbeta med ett brett nätverk 
av medier, partner och frivilliga som 
fungerade som opinionsbildare inom de 
egna nätverken. Parlamentet noterar dock 
med oro att deltagandet i 2019 års val till 
Europaparlamentet fortfarande var för 
lågt i vissa länder. Parlamentet anser att 
en synlighetskampanj beträffande valet 
till Europaparlamentet och parlamentets 
roll i lagstiftningsförfarandet bör vara 
permanent, med ett särskilt fokus på dessa 
länder.

37. Europaparlamentet noterar att 
GD COMM hade en budget på 
36,3 miljoner EUR för parlamentets 
kommunikationskampanj inför valet till 
Europaparlamentet 2019. Parlamentet 
anser att det inte tillhör ett parlaments 
ansvarsområde att organisera 
kommunikationen kring sitt eget val, och 
är oroat över att detta bryter mot 
principen om institutionernas neutralitet.

Or. en
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Ändringsförslag 3
Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs
för ID-gruppen

Betänkande A9-0044/2021
Petri Sarvamaa
Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet
2020/2141(DEC)

Förslag till resolution
Punkt 46

Förslag till resolution Ändringsförslag

46. Europaparlamentet påminner om 
den roll som Europaparlamentets 
förbindelsekontor spelade i samband med 
den decentraliserade valkampanjen och 
som innebar att kontakterna med 
medborgarna och medierna stärktes 
genom utökade pressteam och samarbete 
med berörda parter och opinionsbildare 
för att nå ut till nya målgrupper, särskilt 
den yngre generationen. Parlamentet vill 
se att förbindelsekontoren i 
medlemsstaterna fortsätter att spela en 
aktiv roll under hela valperioden.

46. Europaparlamentet uppmanas att 
stänga alla sina förbindelsekontor i 
medlemsstaterna, som 2019 kostade 
49 137 382 EUR. Parlamentet anser att det 
inte finns någon konsekvensbedömning 
som visar mervärdet av dessa 
förbindelsekontor.

Or. en
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Ändringsförslag 4
Joachim Kuhs, Nicolaus Fest, Jean-François Jalkh
för ID-gruppen

Betänkande A9-0044/2021
Petri Sarvamaa
Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet
2020/2141(DEC)

Förslag till resolution
Punkt 46a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

46a. Europaparlamentet ifrågasätter 
finansieringen av Europaparlamentets 
ambassadörsskoleprogram, eftersom det 
handlar om ett propagandaverktyg för EU 
som fungerar på bekostnad av 
Europaparlamentets förbindelsekontor.

Or. en
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Ändringsförslag 5
Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi
för ID-gruppen

Betänkande A9-0044/2021
Petri Sarvamaa
Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet
2020/2141(DEC)

Förslag till resolution
Punkt 51a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

51a. Europaparlamentet noterar 
inrättandet av konferensen om unionens 
framtid. Parlamentet efterlyser ett 
klargörande så snart som möjligt av 
villkoren för finansieringen av denna 
konferens och av konsekvenserna för 
institutionens budget. Parlamentet 
efterlyser ett åtagande om full transparens 
när det gäller utgifterna för denna 
konferens, inbegripet separata 
räkenskaper och en revisionsrapport från 
revisionsrätten för varje verksamhetsår.

Or. en
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21.4.2021 A9-0044/6

Ändringsförslag 6
Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs
för ID-gruppen

Betänkande A9-0044/2021
Petri Sarvamaa
Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet
2020/2141(DEC)

Förslag till resolution
Punkt 57

Förslag till resolution Ändringsförslag

57. Europaparlamentet stöder 
verksamheten vid Parlamentarium i 
Bryssel, som under 2019 tog emot 307 105 
besökare, vilket var en betydande ökning 
av antalet besökare jämfört med 2018, och 
Europeiska historiens hus, som 2019 tog 
emot 199 256 besökare, vilket var en 
ökning med 21 % jämfört med 2018. 
Parlamentet lovordar framgångarna för 
Europa Experience-centrumen i Berlin, 
Ljubljana, Strasbourg, Helsingfors, 
Köpenhamn och Tallinn. Parlamentet 
noterar att parlamentets tjänster har 
utarbetat ett gemensamt arbetsprogram 
som syftar till att senast 2024 slutföra 
genomförandet av Europa Experience-
centrum i alla medlemsstater.

57. Europaparlamentet uppmanas att 
stänga Europeiska historiens hus, som 
2019 kostade 10 116 223 EUR.

Or. en
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Ändringsförslag 7
Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi
för ID-gruppen

Betänkande A9-0044/2021
Petri Sarvamaa
Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet
2020/2141(DEC)

Förslag till resolution
Punkt 65

Förslag till resolution Ändringsförslag

65. Europaparlamentet påminner om att 
parlamentet 2020 inledde en internationell 
arkitekttävling med två alternativ: en 
omfattande miljörenovering eller 
ombyggnad av Spaak-byggnaden. 
Parlamentet understryker att man vid 
renoveringen/ombyggnaden bör ta hänsyn 
till kostnadseffektivitet och 
energieffektivitet som ledande kriterier. 
Parlamentet förväntar sig att det så snart 
som möjligt görs en detaljerad och 
offentlig kostnads- och 
energieffektivitetsberäkning av det valda 
förslaget, mot bakgrund av att 
sammanfattningen av det förberedande 
projektet, som ska utarbetas av den 
vinnande arkitekten under 2021, ska 
presenteras för parlamentets budget- och 
budgetkontrollutskott. Parlamentet begär 
att renoveringen/ombyggnaden ska ta 
hänsyn till parlamentets nuvarande behov 
enligt beskrivningen i den uppdaterade 
fastighetsstrategin för tiden efter 2019. 
Parlamentet betonar att 
renoveringen/ombyggnaden även bör ta 
hänsyn till ledamöternas och personalens 
nuvarande behov beträffande den senaste 
tidens restriktioner och de anpassningar 
man nyligen behövt göra med avseende på 
hälsa och säkerhet.

65. Europaparlamentet påminner om att 
parlamentet 2020 inledde en internationell 
arkitekttävling med två alternativ: en 
omfattande miljörenovering eller 
ombyggnad av Spaak-byggnaden till en 
kostnad av ungefär 500 miljoner EUR. 
Parlamentet understryker att man vid 
renoveringen/ombyggnaden bör ta hänsyn 
till kostnadseffektivitet och 
energieffektivitet som ledande kriterier. 
Parlamentet förväntar sig att det så snart 
som möjligt görs en detaljerad och 
offentlig kostnads- och 
energieffektivitetsberäkning av det valda 
förslaget, mot bakgrund av att 
sammanfattningen av det förberedande 
projektet, som ska utarbetas av den 
vinnande arkitekten under 2021, ska 
presenteras för parlamentets budget- och 
budgetkontrollutskott. Parlamentet begär 
att renoveringen/ombyggnaden ska ta 
hänsyn till parlamentets nuvarande behov 
enligt beskrivningen i den uppdaterade 
fastighetsstrategin för tiden efter 2019. 
Parlamentet betonar att 
renoveringen/ombyggnaden även bör ta 
hänsyn till ledamöternas och personalens 
nuvarande behov beträffande den senaste 
tidens restriktioner och de anpassningar 
man nyligen behövt göra med avseende på 
hälsa och säkerhet.

Or. en
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Ändringsförslag 8
Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi
för ID-gruppen

Betänkande A9-0044/2021
Petri Sarvamaa
Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet
2020/2141(DEC)

Förslag till resolution
Punkt 73

Förslag till resolution Ändringsförslag

73. Europaparlamentet välkomnar att 
inga större säkerhetsincidenter har ägt rum 
i parlamentets lokaler sedan 2015. 
Parlamentet är dock oroat över det totala 
antal ledamöter, sekretariat för politiska 
grupper och ackrediterade assistenter som 
rapporteras ha drabbats av stölder i 
parlamentets lokaler. Parlamentet noterar 
att det uppskattade totala värdet av föremål 
som stulits uppgår till ungefär 60 000 EUR 
per år, och att detta belopp har varit stabilt 
under de senaste tre åren. Parlamentet 
förväntar sig en kontinuerlig förstärkning 
på säkerhetsområdet.

73. Europaparlamentet välkomnar att 
inga större säkerhetsincidenter har ägt rum 
i parlamentets lokaler sedan 2015. 
Parlamentet är dock oroat över det totala 
antal ledamöter, sekretariat för politiska 
grupper och ackrediterade assistenter som 
rapporteras ha drabbats av stölder i 
parlamentets lokaler. Parlamentet noterar 
att det uppskattade totala värdet av föremål 
som stulits uppgår till ungefär 60 000 EUR 
per år, och att detta belopp har varit stabilt 
under de senaste tre åren. Parlamentet 
förväntar sig en kontinuerlig förstärkning 
på säkerhetsområdet. Parlamentet är 
besviket över bristen på uppföljning av de 
många klagomålen och att parlamentets 
tjänster inte lyckats hitta förövarna trots 
att det finns många säkerhetskameror.

Or. en


