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21.4.2021 A9-0044/9

Ändringsförslag 9
Petri Sarvamaa
för PPE-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 25

Förslag till resolution Ändringsförslag

25. Europaparlamentet upprepar att 
parlamentets talman har gett parlamentets 
tjänster i uppdrag att genomföra ett antal 
ändringar av verktyget för att förbättra dess 
användarvänlighet, främst genom att 
ansluta det till öppenhetsregistret och till 
lagstiftningsobservatoriet. Parlamentet 
uppmanas att införa dessa ändringar utan 
ytterligare dröjsmål.

25. Europaparlamentet upprepar att 
parlamentets talman har gett parlamentets 
tjänster i uppdrag att genomföra ett antal 
ändringar av verktyget för att förbättra dess 
användarvänlighet. Parlamentet uppmanas 
att införa dessa ändringar utan ytterligare 
dröjsmål.

Or. en
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21.4.2021 A9-0044/10

Ändringsförslag 10
Petri Sarvamaa
för PPE-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 49

Förslag till resolution Ändringsförslag

49. Europaparlamentet noterar att 
presidiet vid sitt sammanträde den 
11 februari 2019 bekräftade att 
parlamentets kontor i London skulle finnas 
kvar. Parlamentet noterar att presidiet den 
5 oktober 2020 bekräftade att lokalkontoret 
i Edinburgh skulle stängas i slutet av 2020. 
Parlamentet konstaterar att 
Europaparlamentets förbindelsekontor i 
Förenade kungariket och Europeiska 
unionens delegation i Förenade kungariket 
kommer att fortsätta att spela en avgörande 
roll för parlamentet när det gäller att 
tillhandahålla tjänster till ledamöter vid 
delegationer i Förenade kungariket och när 
det gäller att fortsätta föra en dialog med 
medborgarna, det civila samhället, 
regeringen, den parlamentariska miljön och 
medierna i landet. Parlamentet efterlyser i 
detta hänseende att arbetet vid 
förbindelsekontoret i Förenade kungariket 
samordnas med Europeiska utrikestjänsten 
för att undvika överlappningar i arbetet. 
Parlamentet beklagar därför den brittiska 
regeringens vägran att erkänna den 
fullständiga diplomatiska statusen för 
Europeiska unionens ambassadör i 
Förenade kungariket. Parlamentet 
uppmanar presidiet och Europeiska 
utrikestjänsten att hitta en praktisk lösning 
tillsammans med de brittiska 
myndigheterna för att bevilja diplomatisk 
status för parlamentets personal som 

49. Europaparlamentet noterar att 
presidiet vid sitt sammanträde den 
11 februari 2019 bekräftade att 
parlamentets kontor i London skulle finnas 
kvar. Parlamentet noterar att presidiet den 
5 oktober 2020 bekräftade att lokalkontoret 
i Edinburgh skulle stängas i slutet av 2020. 
Parlamentet konstaterar att 
Europaparlamentets förbindelsekontor i 
Förenade kungariket och Europeiska 
unionens delegation i Förenade kungariket 
kommer att fortsätta att spela en avgörande 
roll för parlamentet när det gäller att 
tillhandahålla tjänster till ledamöter vid 
delegationer i Förenade kungariket och när 
det gäller att fortsätta föra en dialog med 
medborgarna, det civila samhället, 
regeringen, den parlamentariska miljön och 
medierna i landet. Parlamentet noterar i 
detta hänseende att förbindelsekontoret i 
Förenade kungariket samarbetar med 
Europeiska unionens delegation mot 
bakgrund av respektive befogenheter eller 
med parlamentet och Europeiska 
utrikestjänsten. Parlamentet påminner om 
att statusen och självständigheten för 
parlamentets personal i Förenade 
kungariket bör garanteras i enlighet med 
den etablerade modellen för kontoret i 
Washington, som fungerar framgångsrikt. 
Parlamentet beklagar därför den brittiska 
regeringens vägran att erkänna den 
fullständiga diplomatiska statusen för 
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arbetar vid förbindelsekontoret i London. Europeiska unionens ambassadör i 
Förenade kungariket. Parlamentet 
uppmanar presidiet och Europeiska 
utrikestjänsten att hitta en praktisk lösning 
tillsammans med de brittiska 
myndigheterna för att bevilja diplomatisk 
status för parlamentets personal som 
arbetar vid förbindelsekontoret i London.

Or. en
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21.4.2021 A9-0044/11

Ändringsförslag 11
Petri Sarvamaa
för PPE-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 95

Förslag till resolution Ändringsförslag

95. Europaparlamentet påminner om 
behovet att ha en mer användarvänlig, 
systematisk och samordnad strategi för att 
skapa och omvandla data av allmänt 
intresse i ett öppet, maskinläsbart format, 
som är lättåtkomligt och enkelt att 
återanvända för användarna. Parlamentet 
upprepar vikten av att parlamentet har en 
egen policy för öppna data. Parlamentet 
uppmanar de berörda tjänsterna att 
överlämna ett förslag till presidiet för 
godkännande.

utgår

Or. en
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21.4.2021 A9-0044/12

Ändringsförslag 12
Petri Sarvamaa
för PPE-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 136a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

136a. Europaparlamentet betonar att 
parlamentets dagliga solidaritetsmåltider 
och andra solidaritetsåtgärder som 
presidiet beslutat om har minskat de 
finansiella, ekonomiska och sociala 
konsekvenserna för cateringföretagen och 
deras anställda. Parlamentet noterar att 
parlamentet försöker rädda så många 
arbetstillfällen som möjligt som är rimligt 
ur sysselsättningssynpunkt, men också 
motiverat med avseende på användningen 
av parlamentets budget.

Or. en
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21.4.2021 A9-0044/13

Ändringsförslag 13
Petri Sarvamaa
för PPE-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 143a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

143a. Europaparlamentet påminner om 
att parlamentet i enlighet med fördraget 
om Europeiska unionen (EU-fördraget), 
särskilt protokoll (nr 6) om lokalisering av 
säten för Europeiska unionens 
institutioner, ska ha sitt säte i Strasbourg 
där de tolv månatliga 
plenarsammanträdena, inklusive 
budgetsammanträdet, ska hållas. 
Parlamentet framhåller att de 
exceptionella omständigheterna, som 
påverkar parlamentets funktionssätt, är av 
tillfällig karaktär. Parlamentet 
understryker sin vilja att återgå till ett 
normalläge i enlighet med fördragen så 
snart situationen tillåter det. Parlamentet 
noterar att permanenta ändringar skulle 
kräva en ändring av fördraget, och att 
enhällighet krävs för detta.

Or. en
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21.4.2021 A9-0044/14

Ändringsförslag 14
Petri Sarvamaa
för PPE-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 145

Förslag till resolution Ändringsförslag

145. Europaparlamentet noterar vidare 
att i slutet av 2019 uppgick de 
nettotillgångar som ska beaktas och det 
försäkringstekniska åtagandebeloppet till 
111 miljoner EUR respektive 
439,6 miljoner EUR, vilket ledde till ett 
beräknat försäkringstekniskt underskott på 
328,6 miljoner EUR. Parlamentet är ytterst 
oroat över en eventuell dränering av den 
frivilliga pensionsfonden. Parlamentet 
betonar att fondens ställning för närvarande 
är sådan att den inte kan fullgöra framtida 
åtaganden. Parlamentet är dock övertygat 
om att det är nödvändigt att ytterligare 
förklara de rättsliga konsekvenserna av 
reglerna och/eller ändra reglerna. 
Parlamentet uppmanar revisionsrätten att 
lägga fram ett nytt yttrande över den 
frivilliga pensionsfonden och att utreda alla 
möjligheter att begränsa underskottet.

145. Europaparlamentet noterar vidare 
att i slutet av 2019 uppgick de 
nettotillgångar som ska beaktas och det 
försäkringstekniska åtagandebeloppet till 
111 miljoner EUR respektive 
439,6 miljoner EUR, vilket ledde till ett 
beräknat försäkringstekniskt underskott på 
328,6 miljoner EUR. Parlamentet är ytterst 
oroat över en eventuell dränering av den 
frivilliga pensionsfonden. Parlamentet 
betonar att fondens ställning för närvarande 
är sådan att den inte kan fullgöra framtida 
åtaganden. Parlamentet är dock övertygat 
om att det är nödvändigt att ytterligare 
förklara de rättsliga konsekvenserna av 
reglerna och/eller ändra reglerna. 
Parlamentet uppmanar revisionsrätten att 
lägga fram ett nytt yttrande över den 
frivilliga pensionsfonden och att utreda alla 
möjligheter att begränsa underskottet. 
Parlamentet noterar att parlamentet 
kommer att invänta revisionsrättens 
beslut och snabbt genomföra det.

Or. en
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21.4.2021 A9-0044/15

Ändringsförslag 15
Petri Sarvamaa
för PPE-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 147

Förslag till resolution Ändringsförslag

147. Europaparlamentet framhåller en 
färsk studie där man drar slutsatsen att 
denna särskilda fondtyp enbart kan ge 
vissa finansiella garantier om sådana har 
fastställts av parterna genom ett avtal13. 
Parlamentet påminner om att en 
företrädare för parlamentet den 10 
november 2020 i en offentlig utfrågning 
bekräftade att det inte finns något sådant 
avtal mellan parlamentet och fonden14. 
Parlamentet konstaterar således att det 
inte finns någon rättslig grund för att 
parlamentet ska stå som fondens 
borgensman och att fondens finansiella 
ställning är sådan att den inte kan 
fullgöra framtida åtaganden.

utgår

_________________
13 https://europa.pvda.nl/wp-
content/uploads/sites/458/2020/11/The-
legal-status-of-the-guarantees-for-the-
MEP-Pension-Fund.pdf
14 
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/
committee-on-budgetary-
control_20201110-1645-COMMITTEE-
CONT-1_vd

Or. en
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21.4.2021 A9-0044/16

Ändringsförslag 16
Petri Sarvamaa
för PPE-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 147

Förslag till resolution Ändringsförslag

147. Europaparlamentet framhåller en 
färsk studie där man drar slutsatsen att 
denna särskilda fondtyp enbart kan ge vissa 
finansiella garantier om sådana har 
fastställts av parterna genom ett avtal13. 
Parlamentet påminner om att en företrädare 
för parlamentet den 10 november 2020 i en 
offentlig utfrågning bekräftade att det inte 
finns något sådant avtal mellan parlamentet 
och fonden14. Parlamentet konstaterar 
således att det inte finns någon rättslig 
grund för att parlamentet ska stå som 
fondens borgensman och att fondens 
finansiella ställning är sådan att den inte 
kan fullgöra framtida åtaganden.

147. Europaparlamentet framhåller en 
färsk studie där man drar slutsatsen att 
denna särskilda fondtyp enbart kan ge vissa 
finansiella garantier om sådana har 
fastställts av parterna genom ett avtal13. 
Parlamentet påminner om att en företrädare 
för parlamentet den 10 november 2020 i en 
offentlig utfrågning bekräftade att det inte 
finns något sådant avtal mellan parlamentet 
och fonden14. Parlamentet konstaterar 
således att det inte finns någon rättslig 
grund för att parlamentet ska stå som 
fondens borgensman och att fondens 
finansiella ställning är sådan att den inte 
kan fullgöra framtida åtaganden. 
Parlamentet betonar att det i artikel 27.2 i 
ledamotsstadgan fastställs att för 
ledamöter som redan förvärvat rättigheter 
eller framtida rättigheter ska dessa till 
fullo kvarstå och att dessa därmed inte 
upphör om fonden upphör. Parlamentet 
påminner dessutom om att parlamentet 
varje månad betalade två tredjedelar av de 
totala avgifterna till det förmånsbestämda 
systemet vilket därmed understryker dess 
regelbundna deltagande i fonden. 
Parlamentet betonar att ledamöter som 
betalat in avgifter till den frivilliga 
pensionsfonden och förvärvat rättigheter 
och framtida rättigheter gjorde detta i god 
tro och förlitade sig således på att 
Europaparlamentet skulle uppfylla sina 
finansiella skyldigheter.
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_________________ _________________
13 https://europa.pvda.nl/wp-
content/uploads/sites/458/2020/11/The-
legal-status-of-the-guarantees-for-the-
MEP-Pension-Fund.pdf

13 https://europa.pvda.nl/wp-
content/uploads/sites/458/2020/11/The-
legal-status-of-the-guarantees-for-the-
MEP-Pension-Fund.pdf

14 
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/c
ommittee-on-budgetary-control_20201110-
1645-COMMITTEE-CONT-1_vd

14 
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/c
ommittee-on-budgetary-control_20201110-
1645-COMMITTEE-CONT-1_vd

Or. en
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21.4.2021 A9-0044/17

Ändringsförslag 17
Petri Sarvamaa
för PPE-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 148

Förslag till resolution Ändringsförslag

148. Europaparlamentet påminner om 
att den frivilliga pensionsfonden utgör en 
extra inkomstkälla snarare än den enda 
inkomstkällan för förmånstagarna. 
Parlamentet understryker att på grund av 
det låga ränteläget har antalet 
förmånsbestämda system minskat kraftigt 
i hela unionen. Parlamentet motsätter sig 
att före detta ledamöter ska skyddas från 
denna dynamik. Parlamentet förkastar 
alla sådana situationer som innebär att 
fondens försäkringstekniska underskott 
leder till någon form av bail-out med 
skattebetalarnas pengar.

utgår

Or. en
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21.4.2021 A9-0044/18

Ändringsförslag 18
Petri Sarvamaa
för PPE-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 148

Förslag till resolution Ändringsförslag

148. Europaparlamentet påminner om att 
den frivilliga pensionsfonden utgör en 
extra inkomstkälla snarare än den enda 
inkomstkällan för förmånstagarna. 
Parlamentet understryker att på grund av 
det låga ränteläget har antalet 
förmånsbestämda system minskat kraftigt i 
hela unionen. Parlamentet motsätter sig att 
före detta ledamöter ska skyddas från 
denna dynamik. Parlamentet förkastar alla 
sådana situationer som innebär att 
fondens försäkringstekniska underskott 
leder till någon form av bail-out med 
skattebetalarnas pengar.

148. Europaparlamentet påminner om att 
den frivilliga pensionsfonden utgör en 
extra pensionskälla snarare än den enda 
pensionskällan för förmånstagarna. 
Parlamentet understryker att på grund av 
det låga ränteläget har antalet 
förmånsbestämda system minskat kraftigt i 
hela unionen. Parlamentet konstaterar att 
villkoren och det specifika beloppet för 
förvärvade rättigheter och framtida 
rättigheter kan ändras för att minska den 
ekonomiska bördan för fonderna. 
Parlamentet erkänner parlamentets 
ansträngningar att göra detta genom att 
ytterligare höja pensionsåldern och införa 
ett bidrag på 5 % från de före detta 
ledamöterna, som är föremål för ett 
pågående mål vid domstolen.

Or. en


