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

Förslag till resolution
Punkt 120

Förslag till resolution Ändringsförslag

120. Europaparlamentet framhåller 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 
politiska relationen mellan ledamöter och 
assistenter, där båda parter kan konstatera 
att det ömsesidiga förtroendet inte längre 
föreligger, och dra nytta av en gemensam 
lösning. Parlamentet noterar att denna 
fråga har framhållits i flera betänkanden 
om ansvarsfrihet från parlamentet och 
förväntar sig att åtgärder vidtas så snart 
som möjligt.

120. Europaparlamentet framhåller 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 
politiska relationen mellan ledamöter och 
assistenter, där båda parter kan konstatera 
att det ömsesidiga förtroendet inte längre 
föreligger, och dra nytta av en gemensam 
lösning utan att undergräva de 
ackrediterade assistenternas sociala 
rättigheter. Parlamentet noterar att denna 
fråga har framhållits i flera betänkanden 
om ansvarsfrihet från parlamentet och 
förväntar sig att åtgärder vidtas så snart 
som möjligt.
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Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet
2020/2141(DEC)

Förslag till resolution
Punkt 124

Förslag till resolution Ändringsförslag

124. Europaparlamentet betonar den 
brådskande nödvändigheten av en 
revidering av presidiets beslut om 
fastställande av utskottskategorier på 
grundval av lagstiftningsbördan för att 
även beakta budgetrelaterat arbete. 
Parlamentet noterar att den nuvarande 
situationen har en särskilt negativ 
konsekvens för parlamentets 
budgetkontrollutskott, som har en mycket 
stor arbetsbörda på grund av förfarandet 
för beviljande av ansvarsfrihet men en liten 
arbetsbörda när det gäller lagstiftning. 
Parlamentets administration uppmanas att 
även reflektera över innovativa lösningar 
för att förbättra situationen.

124. Europaparlamentet betonar den 
brådskande nödvändigheten av en 
revidering av presidiets beslut om 
fastställande av utskottskategorier på 
grundval av lagstiftningsbördan för att 
även beakta budgetrelaterat arbete. 
Parlamentet noterar att den nuvarande 
situationen har en särskilt negativ 
konsekvens för parlamentets 
budgetkontrollutskott, som redan lider av 
en kronisk brist på personal, och som har 
en mycket stor arbetsbörda på grund av 
förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet 
men en liten arbetsbörda när det gäller 
lagstiftning. Parlamentets administration 
uppmanas på nytt att hitta akuta lösningar 
för att förbättra situationen.
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Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet
2020/2141(DEC)

Förslag till resolution
Punkt 133a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

133a. Europaparlamentet uttrycker stor 
oro över arbetsvillkoren i samband med 
två av parlamentets externa 
koncessionskontrakt, nämligen de som 
avser parlamentets städ- och 
restaurangpersonal. Parlamentet är 
bekymrat över den ökande användningen 
av tillfällig personal och över inverkan på 
såväl deras arbetsvillkor som kvaliteten på 
de tjänster som tillhandahålls. 
Parlamentet upprepar sin uppmaning till 
GD INLO från tidigare år att genomföra 
en oberoende undersökning av den 
berörda personalens tillfredsställelse med 
sina arbetsvillkor. Parlamentet uppmanar 
administrationen att utvärdera 
parlamentets policy för offentliga 
upphandlingar för att säkerställa 
transparenta och förutsägbara 
arbetsvillkor för underleverantörernas 
personal. Parlamentet uppmanar 
generalsekreteraren att snabbt inleda en 
studie om de fördelar som 
internaliseringen av dessa tjänster skulle 
kunna innebära både för institutionen 
och för de anställdas 
arbetstagarrättigheter, och att lägga fram 
den för både budgetutskottet och 
budgetkontrollutskottet när den är 
tillgänglig.
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Förslag till resolution
Punkt 138a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

138a. Europaparlamentet upprepar sin 
begäran att ackrediterade assistenter ska 
få samma traktamente som fast anställd 
personal för sina tjänsteresor för att 
närvara vid sammanträdesperioderna i 
Strasbourg. Parlamentet noterar det 
uppföljande svaret från 
generalsekreteraren om de olika 
bestämmelserna om ersättning för 
tjänsteresor mellan parlamentets tre 
tjänsteorter som gäller för parlamentets 
sekretariat och ackrediterade assistenter. 
Parlamentet insisterar på sin begäran om 
en efterföljande ändring av de relevanta 
bestämmelser som generalsekreteraren 
nämner.
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Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet
2020/2141(DEC)

Förslag till resolution
Punkt 139a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

139a. Europaparlamentet betonar 
behovet att se över parlamentets 
personalpolitik för att göra det möjligt för 
institutionen att använda sig av den 
sakkunskap som förvärvats av all 
personal vid parlamentet. Parlamentet 
anser därför att det är nödvändigt att 
ändra bestämmelserna för att göra det 
möjligt för alla personalkategorier, 
inklusive ackrediterade assistenter, att 
delta i interna uttagningsprov och att 
inrätta system för personalutveckling som 
gör det möjligt för parlamentet att behålla 
den sakkunskap som finns inom dessa 
kategorier vid institutionen.
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Förslag till resolution
Punkt 150

Förslag till resolution Ändringsförslag

150. Europaparlamentet påminner om att 
presidiet vid sitt sammanträde den 10 
december 2018 beslutade att ändra reglerna 
för pensionssystemet genom att höja 
pensionsåldern från 63 till 65 år och införa 
en avgift på 5 % för pensionsutbetalningar 
för framtida pensionärer i syfte att förbättra 
pensionssystemets hållbarhet. Parlamentet 
välkomnar att de omedelbara effekterna av 
ändringen av reglerna var besparingar i 
2019 års pensionsutbetalningar på cirka 
325 000 EUR, varav 306 000 EUR härrör 
från höjningen av pensionsåldern och 
19 000 EUR från införandet av en avgift på 
5 % för alla pensioner som fastställts efter 
den 1 januari 2019. Parlamentet uppmanar 
presidiet att så snart domstolen har fattat 
sina beslut om de nuvarande åtgärderna 
utvärdera alla möjliga alternativ för att 
finna en rättvis lösning för det frivilliga 
pensionssystemet och den frivilliga 
pensionsfonden samtidigt som 
parlamentets ansvar begränsas till ett 
minimum, i och med att pengar från 
unionens skattebetalare är inblandade.

150. Europaparlamentet påminner om att 
presidiet vid sitt sammanträde den 10 
december 2018 beslutade att ändra reglerna 
för pensionssystemet genom att höja 
pensionsåldern från 63 till 65 år och införa 
en avgift på 5 % för pensionsutbetalningar 
för framtida pensionärer i syfte att förbättra 
pensionssystemets hållbarhet. Parlamentet 
välkomnar att de omedelbara effekterna av 
ändringen av reglerna var besparingar i 
2019 års pensionsutbetalningar på cirka 
325 000 EUR, varav 306 000 EUR härrör 
från höjningen av pensionsåldern och 
19 000 EUR från införandet av en avgift på 
5 % för alla pensioner som fastställts efter 
den 1 januari 2019. Parlamentet uppmanar 
presidiet att så snart domstolen har fattat 
sina beslut om de nuvarande åtgärderna 
utvärdera alla möjliga alternativ för att 
finna en rättvis lösning för det frivilliga 
pensionssystemet och den frivilliga 
pensionsfonden samtidigt som 
parlamentets ansvar begränsas till ett 
minimum, i och med att pengar från 
unionens skattebetalare är inblandade, 
inbegripet likvidering av fonden, en 
ytterligare höjning av pensionsåldern och 
en minskning av de pensionsförmåner 
som betalas ut.
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Förslag till resolution
Punkt 151

Förslag till resolution Ändringsförslag

151. Europaparlamentet uppmanar 
generalsekreteraren och presidiet att till 
fullo respektera ledamotsstadgan och att 
upprätta en tydlig plan för 
pensionsfonden som innebär att 
parlamentet tar på sig förpliktelserna och 
ansvaret för sina ledamöters frivilliga 
pensionssystem. Parlamentet stöder 
presidiets begäran till generalsekreteraren 
att undersöka olika sätt att säkerställa en 
hållbar finansiering av den frivilliga 
pensionsfonden i enlighet med 
bestämmelserna i ledamotsstadgan, 
samtidigt som full transparens säkerställs. 
Parlamentet uppmanar presidiet och 
medlemmarna i den frivilliga 
pensionsfonden att stödja åtgärder som 
syftar till att begränsa underskottet i den 
frivilliga pensionsfonden.

151. Europaparlamentet stöder presidiets 
begäran till generalsekreteraren att 
undersöka olika sätt att säkerställa en 
hållbar finansiering av den frivilliga 
pensionsfonden i enlighet med 
bestämmelserna i ledamotsstadgan, 
samtidigt som full transparens säkerställs. 
Parlamentet uppmanar presidiet och 
medlemmarna i den frivilliga 
pensionsfonden att stödja åtgärder som 
syftar till att begränsa underskottet i den 
frivilliga pensionsfonden.
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