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1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for 
regnskabsåret 2018, Sektion VI – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
(2019/2060(DEC))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 20181,

– der henviser til Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab for regnskabsåret 
2018 (COM(2019)0316 – C9-0055/2019)2,

– der henviser til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs årsberetning til 
dechargemyndigheden om de interne revisioner, der er foretaget i 2018,

– der henviser til Revisionsrettens årsberetning om budgetgennemførelsen i regnskabsåret 
2018, med institutionernes svar3,

– der henviser til Revisionsrettens erklæring4 for regnskabsåret 2018 om regnskabernes 
rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 
287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til sin afgørelse af 13. maj 20205 om udsættelse af afgørelsen om decharge 
for regnskabsåret 2018 og den dertil hørende beslutning,

– der henviser til artikel 314, stk. 10, og artikel 317, 318 og 319 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 
af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget 
og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/20026, særlig artikel 55, 
99, 164, 165 og 166,

– 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. 966/20127, særlig artikel 59, 118, 260, 261 og 262,

1 EUT L 57 af 28.2.2018.
2 EUT C 327 af 30.9.2018, s. 1.
3 EUT C 340 af 8.10.2019, s. 1.
4 EUT C 340 af 8.10.2019, s. 9.
5 Vedtagne tekster, P9_TA-PROV(2020)0120.
6 EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
7 EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
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– der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

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

1. meddeler Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs generalsekretær decharge 
for gennemførelsen af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs budget for 
regnskabsåret 2018;

2. fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3. pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende 
del heraf, til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Det Europæiske Råd, 
Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i 
Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven). 
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2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for 
gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, 
Sektion VI – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
(2019/2060(DEC))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske 
Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion VI – Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg,

– der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

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

A. der henviser til, at dechargemyndigheden inden for rammerne af dechargeproceduren 
gerne vil understrege, at det er særlig vigtigt at styrke EU-organernes demokratiske 
legitimitet yderligere ved at forbedre gennemsigtigheden og ansvarligheden og 
gennemføre begrebet resultatbaseret budgettering og sørge for god forvaltning af 
menneskelige ressourcer;

B. der henviser til, at Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg på grundlag af 
resultaterne og henstillingerne fra Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svigs 
(OLAF's) undersøgelse forventer at blive informeret af Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg (i det følgende benævnt "Udvalget") om de foranstaltninger, der er 
truffet for at afhjælpe manglerne;

1. glæder sig over de forbedringer, der er foretaget i forbindelse med de fremførsler, som 
vedrører budgetposten "Medlemmer af institutionen og delegerede", idet der blev fastsat 
en frist på seks uger til at indgive anmodninger om godtgørelse; påskønner, at der siden 
den 1. januar 2019 har været en reduktion i antallet af fremførsler;

2. bemærker, at rejseomkostninger og andre godtgørelser er steget, efterhånden som der er 
blevet afgivet et øget antal udtalelser og rapporter, hvis udarbejdelse har krævet 
deltagelse af flere medlemmer; 

3. påskønner, at Udvalget har til hensigt at øge sit IT-budget betydeligt for at indhente de 
øvrige EU-organer og at fortsætte med at gennemføre Udvalgets digitale strategi, der 
blev vedtaget i juni 2019; noterer sig den indsats, der er nødvendig for at styrke 
netværkskapaciteten og slutbrugerudstyret for at give hele personalet mulighed for at 
telearbejde;

4. bemærker, at Udvalgets omstrukturering, der blev gennemført den 1. januar 2020, har 
placeret den juridiske tjeneste direkte under generalsekretæren med det formål at øge 
dens synlighed og virkning; glæder sig over, at den retlige kapacitet inden for rammerne 
af enheden for medlemmernes arbejdsvilkår blev styrket, hvilket har muliggjort 
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behandlingen af specifikke spørgsmål i forbindelse med mandatvilkårene; noterer sig, at 
der er taget hensyn til at undtage specialister, herunder juridisk personale, fra Udvalgets 
mobilitetspolitik;

5. bekræfter, at Udvalget modtog et certifikat for asbestsikkerhed for VMA-bygningen, 
hvoraf det fremgår, at der ikke er risiko forbundet med normal brug af bygningen; 
bemærker imidlertid forekomsten af en begrænset mængde asbest, hvilket blev 
bekræftet i en yderligere analyse; anerkender, at den lille mængde asbestholdige 
materialer er blevet placeret uden for VMA-bygningens kontorarealer, og at det er 
planlagt at fjerne alle disse materialer i forbindelse med renoveringsarbejdet;

6. støtter Udvalgets anmodning om at styrke alle bestræbelser på at respektere indholdet af 
samarbejdsaftalen mellem Parlamentet og udvalget i sin helhed, herunder bestemmelsen 
om at Udvalget skal have tilstrækkelige midler til at outsource oversættelsesopgaver for 
at kompensere for de stillinger, der blev overført til Parlamentet; 

Status

7. minder om, at OLAF i sine rapporter har konstateret, at et ledende medlem af EØSU har 
gjort sig skyldig i chikane mod to ansatte, i upassende adfærd (alvorlig forseelse) over 
for et medlem af Udvalget og en ansat samt i forseelser over for andre ansatte i 
sekretariatet;

8. minder om, at OLAF har konstateret, at det pågældende medlem har tilsidesat de 
forpligtelser, der følger af Udvalgets forretningsorden og adfærdskodeks; minder om, at 
OLAF har henstillet Udvalget at iværksætte passende procedurer over for det 
pågældende medlem, jf. artikel 8, fjerde del, i Udvalgets forretningsorden, og at tage 
alle nødvendige skridt til at forhindre yderligere tilfælde af chikane på arbejdspladsen 
fra det pågældende medlems side; 

9. noterer sig, at Udvalgets formand modtog OLAF's rapport og henstillinger den 17. 
januar 2020; bemærker, at sagen den 23. januar 2020 blev henvist til Udvalgets 
rådgivende udvalg om medlemmers adfærd; bemærker endvidere, at det rådgivende 
udvalg fremlagde sine konklusioner den 28. april 2020; bemærker, at det pågældende 
medlem blev opfordret til at fremsætte sine bemærkninger, og at Udvalgets formand 
opfordrede Udvalgets udvidede formandskab til at kommentere sagen; 

10. noterer sig, at flertallet af Udvalgets præsidium vedtog at opfordre det pågældende 
medlem til at fratræde sin stilling og til at trække sin ansøgning om stillingen som 
formand for Udvalget tilbage; bemærker, at præsidiet har fritaget det pågældende 
medlem fra alle aktiviteter forbundet med ledelse eller personaleforvaltning; bemærker, 
at præsidiet pålagde generalsekretæren at træffe de nødvendige foranstaltninger for at 
sikre, at Udvalget, dersom der indledes en retssag mod det pågældende medlem, 
indtræder i sagen som civil part; bemærker, at præsidiet pålagde generalsekretæren at 
fremsende denne afgørelse til OLAF og Parlamentet; bemærker, at denne afgørelse i 
påkommende tilfælde ligeledes kan fremsendes til andre af medlemsstaternes 
institutioner eller organer;

11. noterer sig, at OLAF har forelagt sagen for de belgiske myndigheder, og at den belgiske 
offentlige anklager er i færd med at indlede en retssag mod det pågældende medlem, 
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eftersom psykisk chikane kan retsforfølges i henhold til belgisk lovgivning; bemærker, 
at det på Udvalgets næste plenarforsamling er planlagt at træffe afgørelse om, hvorvidt 
det pågældende medlems immunitet bør ophæves;

12. glæder sig over, at Udvalget til støtte for sin nultolerancepolitik over for enhver adfærd, 
der kan underminere den menneskelige værdighed, har indledt en tilbundsgående 
vurdering af og drøftelse om den overordnede eksisterende ramme; bemærker, at denne 
proces har til formål at identificere potentielle mangler og foretage yderligere 
forbedringer med personalets og medlemmernes bedste interesse for øje;

13. minder om, at bestemmelserne i personalevedtægten ikke finder anvendelse på 
Udvalgets medlemmer, da disse ikke er ansatte, men udnævnte medlemmer af Udvalget; 
glæder sig over, at Udvalget på grundlag af de erfaringer, det har gjort, er parat til at 
overveje at foretage yderligere forbedringer af sit system, såsom iværksættelsen af 
oplysningsaktiviteter, herunder uddannelse for medlemmerne; 

14. glæder sig over stigningen i antallet af fortrolige rådgivere, der skal være med til at 
forbedre den uformelle procedure og give de ansatte mulighed for at dele deres 
bekymringer over enhver situation, der kan opfattes som chikane; 

15. glæder sig i høj grad over de overvejelser, Udvalget har gjort, og som skal munde ud i 
en detaljeret handlingsplan, der skal styrke nultolerancepolitikken over for chikane i 
Udvalget; glæder sig over og støtter den nuværende revisionspakke vedrørende chikane, 
whistleblowing og disciplinærsager, som yderligere vil forbedre de mekanismer, 
hvormed personalet kan indgive formelle klager over chikane, og som vil gøre de 
relevante retlige strukturer mere robuste; glæder sig over, at der er blevet nedsat en 
arbejdsgruppe, som omfatter repræsentanter for administrationen og personaleudvalget, 
med det formål at indsamle det bredest mulige antal input til forbedringer; 

16. glæder sig over, at forskellige oplysningsinitiativer vil blive videreført med henblik på 
at informere personalet om opfølgningen på "Respect@work"-kampagnen; glæder sig 
over tilrettelæggelsen af uddannelsesaktiviteter, der har til formål at sikre, at personalet 
er bekendt med de relevante etiske og organisatoriske værdier og de tilhørende regler og 
procedurer.


