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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2021
(2019/2214(BUD))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 
18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om 
ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, 
(EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) 
nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, 
Euratom) nr. 966/20121, særlig artikel 39,

– der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 
om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-20202,

– der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på 
budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning3,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 
1023/2013 af 22. oktober 2013 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i Den 
Europæiske Union og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske 
Union4,

– der henviser til sin beslutning af 26. oktober 2017 om bekæmpelse af seksuel chikane 
og seksuelle overgreb i EU5,

– der henviser til sin beslutning af 11. september 2018 om foranstaltninger til 
forebyggelse og bekæmpelse af mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen, i det 
offentlige rum og i det politiske liv i EU6,

– der henviser til sin beslutning af 15. januar 2019 om integrering af ligestillingsaspektet i 
Europa-Parlamentet7,

– der henviser til sin beslutning af 28. marts 2019 om overslag over Europa-Parlamentets 
indtægter og udgifter for regnskabsåret 20208, 

1 EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
2 EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
3 EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
4 EUT L 287 af 29.10.2013, s. 15.
5 Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0417.
6 Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0331.
7 Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0010.
8 Vedtagne tekster, P8_TA-PROV(2019)0326.
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– der henviser til sin beslutning af 23. oktober 2019 om Rådets holdning til forslag til Den 
Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 20209,

– der henviser til sin beslutning af 27. november 2019 om Forligsudvalgets fælles udkast 
til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020 som led i 
budgetproceduren10,

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske 
Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg samt Regionsudvalget om 
den europæiske grønne pagt (COM/2019/0640) – punkt 2.1.4 om "Opførelse og 
renovering af bygninger på en energi- og ressourceeffektiv måde",

– der henviser til generalsekretærens beretning til Præsidiet med henblik på opstilling af 
det foreløbige forslag til Parlamentets budgetoverslag for regnskabsåret 2021,

– der henviser til det foreløbige forslag til budgetoverslag, opstillet af Præsidiet den ... 
marts 2020, jf. forretningsordenens artikel 25, stk. 7, og artikel 96, stk. 1,

– der henviser til forslaget til budgetoverslag, opstillet af Budgetudvalget, jf. 
forretningsordenens artikel 96, stk. 2,

– der henviser til forretningsordenens artikel 96,

– der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A9-0000/2020),

A. der henviser til, at denne procedure er den første fulde budgetprocedure, som 
gennemføres i den nye valgperiode, og til, at den vedrører det første år af den flerårige 
finansielle ramme 2021-2027;

B. der henviser til, at der blandt de prioriterede mål, som generalsekretæren har foreslået 
for 2021-budgettet, er: tilvejebringelse af de nødvendige ressourcer for det andet hele år 
efter valget af det nye Parlament og også i lyset af den nye Kommissions ambitioner 
samt tilvejebringelse af ressourcer til prioriterede projekter vedrørende dialogen med 
borgerne, flerårige byggeprojekter, et Grønt Parlament, sikkerhed og IT-udvikling;

C. der henviser til, at generalsekretæren har foreslået et budget på 2 110 467 628 EUR til 
det foreløbige forslag til Parlamentets budgetoverslag for regnskabsåret 2021, hvilket 
samlet udgør en stigning på 3,52 % i forhold til 2020-budgettet; der henviser til, at de 
overslag, som Parlamentet har vedtaget, udgør en stigning på 2,30 % (1 953 mio. EUR) 
for 2018, en stigning på 2,48 % (1 999 mio. EUR) for 2019 og en stigning på 2,68 % 
(2 050 mio. EUR) for 2020;

D. der henviser til, at næsten to tredjedele af budgettet er indeksbundne udgifter, der 
hovedsagelig vedrører vederlag, pensioner, udgifter til lægebehandling og godtgørelser 
til erhvervsaktive og pensionerede medlemmer (20 %) og personale (34 %) samt 
bygninger (12 %), og som i henhold til personalevedtægten og statutten for 
medlemmerne justeres i forhold til den sektorspecifikke indeksering eller 

9 Vedtagne tekster, P9_TA(2019)0038.
10 Vedtagne tekster, P9_TA-PROV(2019)0071.
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inflationsraten;

E. der henviser til, at Parlamentet allerede i sin beslutning af 29. april 2015 om overslag 
over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 201611 understregede, 
at Parlamentets budget bør opstilles på et realistisk grundlag og være i 
overensstemmelse med principperne om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk 
forvaltning;

F. der henviser til, at Parlamentets troværdighed som den ene af budgetmyndighedens to 
parter i en vis udstrækning afhænger af dets evne til at styre sine egne udgifter og af 
dets evne til at fremme demokrati på EU-plan;

G. der henviser til, at den frivillige pensionsfond blev oprettet i 1990 ved Præsidiets 
regulativ om den supplerende (frivillige) pensionsordning12; der henviser til, at 
Præsidiet på sit møde den 10. december 2018 besluttede at ændre de regler, der gælder 
for pensionsordningen, ved at hæve pensionsalderen fra 63 til 65 år og ved at indføre en 
afgift på 5 % af alle pensionsudbetalinger til fremtidige pensionister med henblik på at 
forbedre pensionsfondens bæredygtighed;

H. der henviser til, at Revisionsretten den 16. juni 1999 afgav en udtalelse nr. 5/99 med 
titlen "Pensionsfonden og ordningen for medlemmer af Europa-Parlamentet";

Generelle rammer

1. understreger, at den største del af Parlamentets budget er fastsat af vedtægts- eller 
kontraktmæssige forpligtelser og er underlagt årlig indeksering, og at disse forpligtelser 
for 2021 anslås til 32 mio. EUR;

2. understreger, at 2020 er det sidste år, der er omfattet af den nuværende flerårige 
finansielle ramme; minder om, at Parlamentet stort set har holdt sig inden for andelen på 
20-22 % under udgiftsområde 5 – Administration – og at stigningstakten i de senere år 
har været lavere end den stigningstakt, der er fastsat for udgiftsområde 5;

3. noterer sig de igangværende forhandlinger om den nye flerårige finansielle ramme 
2021-2027 og usikkerheden med hensyn til finansieringsniveauet for det nye 
udgiftsområde 7 – Europæisk offentlig forvaltning; 

4. bemærker, at generalsekretærens beretning om det foreløbige forslag til budgetoverslag 
forudsætter, at Det Forenede Kongerige træder ud af Unionen på en velordnet måde; 
forstår på baggrund af denne beretning, at de fleste af de besparelser, der følger af Det 
Forenede Kongeriges udtræden af Unionen, allerede er blevet indarbejdet i 2020-
budgettet, som tager hensyn til, at Parlamentet kun vil have 705 medlemmer fra den 
1. februar 2020; er ikke desto mindre overrasket over, at skønnene for 2021 ikke følger 
den logiske sparetendens på de budgetposter, som påvirkes direkte af Det Forenede 
Kongeriges udtræden af Unionen; sætter spørgsmålstegn ved årsagerne til stigningen i 
rejseudgifterne (budgetpost 1004) og til parlamentarisk assistance (budgetpost 4220) i 
perioden fra 2018 til 2021 trods nedsættelsen af antallet af medlemmer og akkrediterede 

11 Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0172.
12 Tekster vedtaget af Præsidiet, PE 113.116/BUR./rev. XXVI/01-04-2009.
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parlamentariske assistenter (APA'er) efter Det Forenede Kongeriges udtræden af 
Unionen; udbeder sig forud for behandlingen af budgettet i efteråret en detaljeret 
analyse af og begrundelse for de omkostninger og de besparelser, som er forbundet med 
Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen;

5. understreger, at Parlamentets centrale funktioner er at være medlovgiver sammen med 
Rådet, træffe afgørelse om Unionens budget, repræsentere borgerne og kontrollere 
arbejdet i andre EU-institutioner; 

6. fremhæver Parlamentets rolle med hensyn til at opbygge en europæisk politisk 
bevidsthed og fremme Unionens værdier;

7. understreger, at betydelige besparelser i forhold til generalsekretærens forslag er 
nødvendige for at bringe stigningen i dette forslag tættere på den forventede 
inflationsrate for 2021, og at alle bestræbelser på at opnå en mere effektiv og 
gennemsigtig anvendelse af offentlige midler på det kraftigste bør fremmes;

Gennemsigtighed og nøjagtighed

8. glæder sig over den nye tilgang, der er blevet anvendt i forbindelse med udarbejdelsen 
af generalsekretærens beretning i de seneste år, såsom tilvejebringelse af yderligere 
oplysninger om mellem- og langsigtet planlægning, investeringer, vedtægtsmæssige 
forpligtelser, aktionsudgifter og metodologi, som budgetmyndigheden har anmodet om;

9. understreger, at Parlamentets budget for 2021 med henblik på at undgå 
overbudgettering er nødt til at være realistisk og nøjagtigt med hensyn til at balancere 
behov og omkostninger;

10. understreger, at der bør udvises størst mulig omhu for at sikre, at de samlede budget- og 
personalemæssige ressourcer, som Parlamentet råder over, anvendes på den mest 
omkostningseffektive måde med henblik på at gøre det muligt for Parlamentet og 
medlemmerne at lovgive med et tilfredsstillende resultat; gentager, at dette forudsætter 
en omhyggelig planlægning og tilrettelæggelse af arbejdsmetoderne og – hvor det er 
muligt – sammenlægning af funktioner og strukturer for at undgå unødigt bureaukrati, 
overlapning af funktioner og dobbeltarbejde;

Dialogen med borgerne

11. understreger, at Parlamentet er den eneste EU-institution, der er underlagt almindelige 
direkte valg, og hvis beslutninger har en reel indvirkning på EU-borgerne; finder det af 
allerstørste vigtighed, at borgerne får en større forståelse af Parlamentets aktiviteter;

12. glæder sig over den nye hensigtserklæring for så vidt angår Europa-Parlamentets 
forbindelseskontorer (EPLO'er) og den vægt, der lægges på at sikre et proaktivt 
engagement i tovejskommunikationen med borgere og interessenter på lokalt plan; 
noterer sig integrationen af "Europa Experiences" i alle medlemsstater; 

13. noterer sig, at "Europa Experience"-centre allerede er blevet indviet i Berlin, 
København, Helsinki, Ljubljana og Strasbourg og i 2020 vil blive indviet i Tallinn, og at 
oprettelsen af "Europa Experience"-centre i den nye ADENAUER-bygning i 
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Luxembourg samt i Rom, Paris, Warszawa, Stockholm og Prag er planlagt til at finde 
sted i 2021; opfordrer til løbende evaluering af de opnåede resultater; opfordrer til, at 
der forud for Parlamentets behandling af budgettet i efteråret 2020 udarbejdes en 
detaljeret oversigt over udgifterne til oprettelsen af de nye "Europa Experiences"-centre 
i 2021;

14. udbeder sig flere oplysninger om forberedelserne til og omkostningerne i forbindelse 
med oprettelsen af en række transportable versioner af Parlamentarium, som på skift 
ville skulle besøge medlemsstaterne med henblik på at informere borgerne om 
Parlamentet og Unionen; understreger, at det er nødvendigt, at denne form for initiativ 
decentraliseres og gennemføres af "Europa Experience"-centrene for at sikre besparelser 
og fornuft bag initiativet; noterer sig, at projektet omfatter en mobilapplikation, som 
indeholder de bedste elementer af Parlamentariums nuværende indhold; 

15. er bekymret over, at Parlamentet agter at udvide sine aktiviteter og sin diplomatiske 
tilstedeværelse ud over Unionens grænser i Indonesien (Jakarta), Etiopien (Addis 
Abeba) og USA (New York) og sætter spørgsmålstegn ved merværdien heraf; anmoder 
om, at der udarbejdes en detaljeret og grundig analyse af de 
repræsentationsomkostninger og de omkostninger, som er forbundet med en sådan 
udvidelse, nemlig for så vidt angår indkvartering, sekretariater, personale, opholdssted 
og transport; anmoder om, at der udarbejdes en analyse af den merværdi, som 
Parlamentets nuværende repræsentation i Washington udgør;

16. glæder sig over, at Parlamentet investerer en betydelig indsats i de tjenester, det tilbyder 
besøgende, især unge, som fortsat vil være en central målgruppe; 

17. glæder sig over forslaget om at lave Det Europæiske Ungdomsarrangement (EYE), der 
afholdes hvert andet år, om til en sammenhængende proces, således at såvel tiden op til 
som tiden efter EYE omdannes til en række meningsfyldte interaktioner mellem 
Parlamentet og de unge; mener imidlertid, at Parlamentet af ligestillingsmæssige grunde 
og for at sikre social retfærdighed bør refundere rejse- og opholdsudgifter for unge i 
Strasbourg; anmoder om, at ordningerne for refusion fremgår klart af Parlamentets 
websted;

Flerårige byggeprojekter: 

18. gentager for så vidt angår bygningspolitikken sin opfordring til at sikre en gennemsigtig 
beslutningsproces, som er baseret på tidlig information, og som tager behørigt hensyn til 
finansforordningens artikel 266;

19. anbefaler, at der i den årlige budgetplanlægning tages hensyn til regelmæssig 
renovering af alle bygninger, og at der afsættes et beløb svarende til 3 % af det samlede 
areal af alle bygninger til dette formål, således som det allerede fremgår af 
"Parlamentets bygningsstrategi efter 2019", som Præsidiet vedtog den 16. april 201813; 
anser en sådan tildeling for at være en del af en regelmæssig og forudsigelig 
bygningspolitik;

13 I overensstemmelse med de mindstekrav til energimæssig ydeevne, der er fastsat i artikel 5 i direktiv 
2012/27/EU om energieffektivitet.
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20. noterer sig, arbejdet på vestfløjen af den nye Konrad Adenauer-Bygning i Luxembourg 
forventes indledt i 2021, efter at arbejdet på østfløjen er blevet færdiggjort i 2020 og 
den gradvise flytning af personalet til den nye bygning er blevet gennemført; anmoder 
om yderligere detaljer vedrørende udgifterne til projektstyringen i forbindelse med 
opførelsen af vestfløjen og til overvågningen af sikkerheden på byggepladsen; gentager 
sit ønske om, at generalsekretæren indhenter oplysninger om den gradvise flytning af 
personalet;

21. glæder sig over, at udgifterne til leje, vedligeholdelse og energi i 2021 reduceres med 
21 mio. EUR i forhold til 2020 som følge af flytningen til den nye Adenauer-Bygning 
og rømningen af Tårn A og Tårn B i Luxembourg; anmoder om en oversigt over alle 
øvrige bygninger, som lejes i øjeblikket, og som fortsat vil være besat i 2021;

22. noterer sig den nuværende praksis med at bruge "opsamlingsoverførsler" ved årets 
udgang til at bidrage til igangværende byggeprojekter; understreger, at denne 
opsamlingsoverførsel finder systematisk sted i de samme kapitler, afsnit og ofte også på 
de samme budgetposter; mener, at en sådan praksis risikerer at blive opfattet som en 
planlagt overevaluering af disse med henblik på at generere midler til finansieringen af 
Parlamentets bygningspolitik; opfordrer til, at finansieringen af de vigtigste 
investeringer inden for bygningspolitikken tages op til overvejelse;

23. anmoder Præsidiet om at meddele, hvad den har besluttet for så vidt angår fremtiden for 
Spaak-Bygningen i Bruxelles; bemærker, at renoverings- og omstruktureringsprocessen 
bør tage sigte på at opfylde klart definerede nye behov, således som de er beskrevet i 
den opdaterede bygningsstrategi efter 2019; noterer sig utilgængeligheden af Spaak-
Bygningen under renoveringsarbejdet, som forventes at vare ca. fem år; gentager sin 
anmodning om at Budgetudvalget forelægges et overslag og en detaljeret oversigt over 
omkostningerne, når Præsidiet har truffet sin beslutning;

24. minder om, at det er nødvendigt at finde en løsning til ét enkelt hjemsted for 
Parlamentet med henblik på at optimere det parlamentariske og institutionelle arbejde 
og reducere de betydelige politiske og finansielle omkostninger samt CO2-fodaftrykket; 

25. glæder sig over ideen om, at Parlamentet er forpligtet til at skabe et bygningsmiljø, der 
er tilgængeligt for alle brugere; understreger, at arbejdet med at forbedre 
tilgængeligheden for personer med nedsat mobilitet allerede er påbegyndt i Strasbourg, 
og at projekterne vil fortsætte i både Bruxelles og Strasbourg, men også i seks 
forbindelseskontorer i 2021; opfordrer til, at arbejdet med at foretage tilpasninger 
fortsættes i alle Parlamentets øvrige bygninger;

Sikkerhed, IT og infrastrukturudvikling

26. mener, at bygningssikkerheden og cybersikkerheden er af afgørende betydning for at 
beskytte Parlamentets virksomhed; glæder sig over, at Parlamentet med indgangen til 
WEISS-Bygningen næsten har afsluttet arbejdet med at sikre alle sine bygninger, og 
gentager, at IT-sikkerhed fortsat skal være en topprioritet;

27. glæder sig over "Digital Workplace4MEP"-strategien (et digitalt arbejdsmiljø for 
medlemmerne), der leverer løsninger med hensyn til mobilitet og effektivitet; mener, at 
anvendelsen af hybridudstyr af høj kvalitet skal bidrage til at nå miljøstyringsmålet om 
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at reducere papirforbruget med 50 % senest i 2024; forventer, at dette i budgetmæssig 
henseende vil føre til betydelige omkostningsbesparelser som følge af udfasningen af 
andre udstyrstyper;

28. støtter de investeringer, som Parlamentet har foretaget med henblik på fortsat at sikre en 
moderne og effektiv arbejdsplads; mener, at det er af afgørende betydning at have en 
stærk og sikker cloudtjeneste, navnlig med hensyn til databeskyttelse;

29. bemærker, at GD TRAD har til hensigt at udvikle et værktøj, der automatisk kan 
transskribere og oversætte flersprogede parlamentariske debatter i realtid, således at alle 
borgere har lige adgang til information på deres eget sprog; anmoder om, at der 
foretages en finansiel analyse af de samlede omkostninger for hele projektet; 

Et Grønt Parlament og bæredygtig mobilitet

30. understreger, at Parlamentet siden 2016 har været den første kulstofneutrale EU-
institution, eftersom det – efter at have gjort de størst mulige bestræbelser for at 
reducere sine CO2-emissioner – kompenserer for 100 % af de emissioner, der ikke kan 
nedbringes;

31. glæder sig over Præsidiets afgørelse om at fastsætte nye og mere ambitiøse miljømål for 
den indeværende valgperiode, som for så vidt angår visse nøgleområder bør nås senest i 
2024, såsom reduktion af CO2-fodaftryk, reduktion af kulstofemissioner fra 
persontransport, reduktion af gas-, fyringsolie- og fjernvarmeforbruget, reduktion af 
elforbrug, reduktion af papirforbrug, reduktion af ikke-genanvendt affald, reduktion af 
vandforbrug og reduktion af madspild;

32. glæder sig over den nye parkeringspolitik, der er udviklet for så vidt angår Parlamentets 
parkeringspladser, som har til formål at fremme brugen af elektriske køretøjer, nemlig 
cykler, scootere og biler, gennem installation af elektriske ladestationer; opfordrer til at 
udvide denne politik, således at den kommer til at omfatte alle Parlamentets øvrige 
parkeringspladser; støtter alle fremtidige foranstaltninger med hensyn til at tilskynde 
medlemmer og personale til at reducere brugen af personbiler og i stedet prioritere 
brugen af offentlig transport og cykler;

33. mener, at medlemmerne ikke bør modtage godtgørelse for flybilletter på business class, 
når de rejser inden for Unionen; opfordrer indtrængende Parlamentet til at tilskynde til 
anvendelse af transport, der respekterer miljøet, og foreslår kun at godtgøre flyvninger 
på under en time, hvis der ikke findes andre mere bæredygtige og realistiske 
alternativer;

34 opfordrer til at beskytte miljøet og til at spare på ressourcer; minder om sin anmodning 
om at gøre større brug af videokonferencer og andre teknologier, navnlig ved at 
rationalisere personalets tjenesterejser mellem de forskellige arbejdssteder; glæder sig 
over kvæstorernes meddelelse af 18. februar 2020 om at tilskynde medlemmer og de 
politiske gruppers sekretariater til at anvende politikken om fælles anvendelse af 
transportkasser med det formål at mindske det antal lastbiler, der er behov for i 
forbindelse med tjenesterejser til Strasbourg og dermed bidrage til at nedbringe 
Parlamentets CO2-fodaftryk;
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Spørgsmål vedrørende medlemmer og akkrediterede parlamentariske assistenter

35. gentager sin bekymring over de yderligere udgifter til tolkning af de mundtlige 
stemmeforklaringer og indlæg af et minuts varighed under plenarmøderne; 
understreger, at udgifterne til oversættelse og tolkning af de mundtlige 
stemmeforklaringer anslås til 21 431 EUR pr. afstemningsdag eller 900 102 EUR pr. år; 
minder om, at der findes alternativer såsom en skriftlig stemmeforklaring og forskellige 
offentlige kommunikationsfaciliteter for de medlemmer, der ønsker at redegøre for 
deres stemmeafgivelse eller rejse spørgsmål, der er relevante for deres vælgere; mener i 
den forbindelse, at den mundtlige stemmeforklaring og indlæg af et minuts varighed vil 
kunne afskaffes for at opnå betydelige besparelser;

36. minder om, at artikel 27, stk. 1 og stk. 2, i statutten for medlemmerne fastsætter, at 
"Europa-Parlamentets frivillige pensionsfond videreføres efter denne statuts 
ikrafttræden for de medlemmer eller tidligere medlemmer, der allerede har erhvervet 
rettigheder i denne fond", og at "erhvervede rettigheder bevares i fuldt omfang"; 
opfordrer generalsekretæren og Præsidiet til at overholde statutten for Europa-
Parlamentets medlemmer fuldt ud og til i samarbejde med pensionsfonden at fastlægge 
en klar plan for, hvordan Parlamentet kan overtage forpligtelserne og ansvaret for dets 
medlemmers frivillige pensionsordning; støtter Præsidiets anmodning om at pålægge 
generalsekretæren at undersøge, hvordan der kan sikres en bæredygtig finansiering af 
den frivillige pensionsfond i overensstemmelse med statutten for medlemmerne, 
samtidig med at der sikres fuld gennemsigtighed; 

37. gentager sin opfordring til sikre gennemsigtighed i og kontrol af godtgørelsen for 
generelle udgifter for medlemmer;

38. minder om sin opfordring til Præsidiet om at arbejde på en teknisk løsning for at gøre 
det muligt for medlemmerne at udøve deres ret til at stemme, mens de er på 
barselsorlov, forældreorlov eller sygeorlov;

39. minder om sin anmodning vedrørende størrelsen af de godtgørelser, der udbetales til 
akkrediterede parlamentariske assistenter for de tjenesterejser, de foretager mellem 
Parlamentets tre arbejdssteder, med henblik på at sikre, at Præsidiet tager affære og 
harmoniserer godtgørelsessystemerne for tjenestemænd, øvrige ansatte og akkrediterede 
parlamentariske assistenter fuldt ud;

40. anmoder af hensyn til administrativ forenkling Præsidiet om at stille forslag om at 
udvide den status, som gælder for akkrediterede parlamentariske assistenter, til også at 
omfatte lokale assistenter;

Øvrige spørgsmål

41. glæder sig over de eksisterende samarbejdsaftaler mellem Parlamentet, Regionsudvalget 
og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg med hensyn til at udpege andre 
områder, hvor backoffice-funktioner vil kunne deles; opfordrer generalsekretæren til at 
evaluere det eksisterende samarbejde mellem EU-institutionerne med henblik på at 
finde frem til yderligere potentielle synergier og besparelser;

42. minder om henstillingerne i Parlamentets beslutninger af 26. oktober 2017, 
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11. september 2018 og af 15. januar 2019 om bekæmpelse af sexchikane og misbrug i 
Unionen samt om foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af mobning og 
seksuel chikane; kræver, at generalsekretæren fremlægger al information om det 
hidtidige og nuværende arbejde på dette område samt programmet for den nærmeste 
fremtid; anmoder generalsekretæren om at fremlægge en vurdering af de nye procedurer 
for chikanesager forud for budgetproceduren for 2022;

43. opfordrer generalsekretæren og Præsidiet til at skabe en kultur med resultatbaseret 
budgettering i hele Parlamentets administration og en effektiv ledelsestilgang med 
henblik på at øge effektiviteten og den miljømæssige bæredygtighed, reducere den 
administrative byrde og mindske bureaukratiet i institutionens interne arbejde; 
understreger, at den effektive ledelsestilgang har vist sig at føre til løbende forbedringer 
af arbejdsproceduren takket være forenklingen og det administrative personales 
erfaring;

o
o o

44. vedtager budgetoverslaget for regnskabsåret 2021;

45. pålægger sin formand at sende denne beslutning og budgetoverslaget til Rådet og 
Kommissionen.
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