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Ändringsförslag 6
Joachim Kuhs, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Marco Zanni
för ID-gruppen

Betänkande A9-0145/2021
Damian Boeselager
Parlamentets beräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2022
(2020/2264(BUI))

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet stöder den 
överenskommelse som nåddes den 14 april 
2021 under förlikningen mellan presidiet 
och budgetutskottet om att fastställa 
ökningen i förhållande till budgeten för 
2021 till 2,4 %, vilket motsvarar en total 
nivå för budgetberäkningen för 2022 på 2 
112 904 198 EUR, minska nivån på 
utgifterna i det preliminära förslaget till 
budgetberäkning som antogs av presidiet 
den 8 mars 2021 med 18,85 miljoner EUR 
och att i motsvarande grad minska de 
föreslagna anslagen för följande 
budgetposter:

1004 01 – Utgifter för ordinarie resor: 
plenarsammanträden, utskott eller deras 
delegationer, politiska grupper och övrigt; 
1405 01 – Utgifter för tolkning: extern 
tolkning; 2007 01 – Uppförande av 
byggnader och inredning av lokaler; 2022 
– Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av 
byggnader; 2024 – Energiförbrukning; 
2120 01: Inventarier: inköp, förhyrning, 
underhåll och reparation av möbler; 2140: 
Teknisk utrustning och tekniska 
installationer; 3000 – Utgifter för 
personalens tjänsteresor och resor mellan 
de tre arbetsorterna; 3040 – Diverse 
utgifter för interna sammanträden; 3042 – 
Sammanträden, kongresser, konferenser 
och delegationer; 3210 09: Utgifter för 
parlamentariska utredningar, däribland 

2. Europaparlamentet beklagar att den 
överenskommelse som nåddes den 14 april 
2021 under förlikningen mellan presidiet 
och budgetutskottet fastställer en ökning i 
förhållande till budgeten för 2021 på 2,4 
%, vilket motsvarar en total nivå för 
budgetberäkningen för 2022 på 
2 112 904 198 EUR, trots att presidiet den 
8 mars 2021 godkände en minskning av 
nivån på utgifterna i det preliminära 
förslaget till budgetberäkning med 
18,85 miljoner EUR och en motsvarande 
minskning av de föreslagna anslagen för 
följande budgetposter:

1004 01 – Utgifter för ordinarie resor: 
plenarsammanträden, utskott eller deras 
delegationer, politiska grupper och övrigt; 
1405 01 – Utgifter för tolkning: extern 
tolkning; 2007 01 – Uppförande av 
byggnader och inredning av lokaler; 2022 
– Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av 
byggnader; 2024 – Energiförbrukning; 
2120 01: Inventarier: inköp, förhyrning, 
underhåll och reparation av möbler; 2140: 
Teknisk utrustning och tekniska 
installationer; 3000 – Utgifter för 
personalens tjänsteresor och resor mellan 
de tre arbetsorterna; 3040 – Diverse 
utgifter för interna sammanträden; 3042 – 
Sammanträden, kongresser, konferenser 
och delegationer; 3210 09: Utgifter för 
parlamentariska utredningar, däribland 
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bibliotek, historiska arkiv, bedömning av 
vetenskapliga och tekniska alternativ 
(Stoa) och Europeiskt vetenskapligt 
mediecentrum: utgifter för Europeiskt 
vetenskapligt mediecentrum; 3243 01: 
Europaparlamentets besökscentrum: 
Parlamentarium och Europa Experience;  
3244 01: Anordnande av gruppbesök, 
Euroscola-programmet och inbjudningar 
till opinionsbildare i icke-medlemsstater: 
kostnader för mottagningar och bidrag till 
besöksgrupper; 4220 02: Utgifter för 
assistentstöd till ledamöterna: löner och 
andra ersättningar till ackrediterade 
assistenter – ledamotsstadgan; 4220 04: 
Utgifter för assistentstöd till ledamöterna: 
Utgifter för assistentstöd till ledamöterna: 
utgifter för tjänsteresor och tjänsteresor 
mellan de tre arbetsorterna och extern 
utbildning av ackrediterade assistenter – 
ledamotsstadgan.

bibliotek, historiska arkiv, bedömning av 
vetenskapliga och tekniska alternativ 
(Stoa) och Europeiskt vetenskapligt 
mediecentrum: utgifter för Europeiskt 
vetenskapligt mediecentrum; 3243 01: 
Europaparlamentets besökscentrum: 
Parlamentarium och Europa Experience; 
3244 01: Anordnande av gruppbesök, 
Euroscola-programmet och inbjudningar 
till opinionsbildare i icke-medlemsstater: 
kostnader för mottagningar och bidrag till 
besöksgrupper; 4220 02: Utgifter för 
assistentstöd till ledamöterna: löner och 
andra ersättningar till ackrediterade 
assistenter – ledamotsstadgan; 4220 04: 
Utgifter för assistentstöd till ledamöterna: 
Utgifter för assistentstöd till ledamöterna: 
utgifter för tjänsteresor och tjänsteresor 
mellan de tre arbetsorterna och extern 
utbildning av ackrediterade assistenter – 
ledamotsstadgan.
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27.4.2021 A9-0145/7

Ändringsförslag 7
Joachim Kuhs, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Marco Zanni
för ID-gruppen

Betänkande A9-0145/2021
Damian Boeselager
Parlamentets beräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2022
(2020/2264(BUI))

Förslag till resolution
Punkt 2a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet betonar att 
besparingar är absolut nödvändiga och 
beklagar att parlamentets budget stadigt 
har ökat från år till år under de senaste 
valperioderna. Parlamentet uppmanas 
därför att som främsta mål för sin egen 
budget begränsa sina egna utgifter i så 
stor utsträckning som möjligt och att 
eftersträva betydande besparingar, i syfte 
att sända ett budskap om solidaritet med 
unionens medborgare. Parlamentet 
påminner om covid-19-pandemins 
enorma inverkan på arbetsmarknaderna 
under 2020, vilket bekräftas av ILO:s 
senaste analys1a, och noterar med oro att 
dess årliga uppskattningar visar att 8,8 % 
av de totala arbetstimmarna gick 
förlorade jämfört med fjärde kvartalet 
2019 (vilket motsvarar 255 miljoner 
heltidsanställningar), vilket är ungefär 
fyra gånger mer än det antal som gick 
förlorade under den globala finanskrisen 
2009.
__________________
1a 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public
/---dgreports/---
dcomm/documents/briefingnote/wcms_76
7028.pdf

Or. en
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27.4.2021 A9-0145/8

Ändringsförslag 8
Joachim Kuhs, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Marco Zanni
för ID-gruppen

Betänkande A9-0145/2021
Damian Boeselager
Parlamentets beräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2022
(2020/2264(BUI))

Förslag till resolution
Punkt 37

Förslag till resolution Ändringsförslag

37. Europaparlamentet stöder 
inrättandet av Europa Experience-centrum 
senast 2024 i alla medlemsstater. 
Parlamentet noterar bekräftelsen att 
förseningar till följd av covid-19-
pandemin inte kommer att äventyra 
kritiska milstolpar. Parlamentet stöder 
administrationen i dess policy som syftar 
till att maximera synergieffekterna. 
Parlamentet förväntar sig att de 
långsiktiga budgetkonsekvenserna av 
Europa Experience-centrum när det gäller 
löpande kostnader läggs fram för 
budgetutskottet innan 2022 års budget 
antas. Parlamentet påminner om att 
Europa Experience-centrum skulle göra 
det möjligt för alla medborgare att få en 
bättre förståelse för hur EU 
institutionerna fungerar.

37. Europaparlamentet beklagar 
inrättandet av Europa Experience-centrum 
senast 2024 i alla medlemsstater, särskilt 
under den kritiska perioden på grund av 
covid-19-pandemin. Parlamentet 
ifrågasätter mervärdet av Europa 
Experience-centrumen och fördömer 
slöseriet med skattebetalarnas pengar på 
en propagandakampanj som uteslutande 
gynnar EU-institutionerna.
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27.4.2021 A9-0145/9

Ändringsförslag 9
Joachim Kuhs, Nicolaus Fest
för ID-gruppen

Betänkande A9-0145/2021
Damian Boeselager
Parlamentets beräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2022
(2020/2264(BUI))

Förslag till resolution
Punkt 38a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

38a. Europaparlamentet ifrågasätter 
finansieringen av Europaparlamentets 
ambassadörsskoleprogram eftersom det 
verkar ge ett ensidigt perspektiv och 
hindrar ungdomar från att upptäcka 
pluralism och olika idéer som finns 
representerade på EU-nivå. Parlamentet 
efterlyser förfaranden som säkerställer att 
de personer som organiserar och förvaltar 
programmet är politiskt neutrala.

Or. en


