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Förslag till resolution
Punkt 5a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

 5a. Europaparlamentet understryker 
att kommissionsledamöternas löner och 
förmåner är mycket generösa. 
Parlamentet är bekymrat över att dessa 
oproportionerligt höga löner helt fjärmar 
dem från människors vardag, behov och 
svårigheter. Parlamentet anser därför att 
man genom att tilldela dem rimligare 
löner och förmåner skulle öka chansen 
att den fleråriga budgetramen och de 
årliga budgetförslagen i högre grad 
motsvarar arbetstagarnas behov.
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Punkt 30

Förslag till resolution Ändringsförslag

30. Europaparlamentet anser att den 
senaste tidens ökning av covid-19-
infektioner är ytterligare ett bevis på att 
mer bör göras för att vaccinera hela 
världen. Parlamentet påminner om 
överenskommelsen mellan de tre 
institutionerna som en del av 2022 års 
budget om att se över utvecklingen av 
pandemiinsatserna senast i slutet av juni 
2022, särskilt när det gäller internationella 
vaccinationer, och att vidta nödvändiga 
åtgärder utan ytterligare dröjsmål.

30. Europaparlamentet anser att den 
senaste tidens ökning av covid-19-
infektioner är ytterligare ett bevis på att 
mer bör göras för att vaccinera hela 
världen. Parlamentet beklagar därför 
kommissionens vägran att stödja ett 
tillfälligt undantag från vissa 
bestämmelser i 
Världshandelsorganisationens avtal om 
handelsrelaterade aspekter av 
immaterialrätter, vilket begärdes för att 
förbättra den globala tillgången till covid-
19-relaterade läkemedel och medicinsk 
teknik, något som parlamentet flera 
gånger krävt. Parlamentet påminner om 
överenskommelsen mellan de tre 
institutionerna som en del av 2022 års 
budget om att se över utvecklingen av 
pandemiinsatserna senast i slutet av juni 
2022, särskilt när det gäller internationella 
vaccinationer, och att vidta nödvändiga 
åtgärder utan ytterligare dröjsmål.
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