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1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för 
budgetåret 2018, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
(2019/2060(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

– med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 20181,

– med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för 
budgetåret 2018 (COM(2019)0316 – C9-0055/2019)2,

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs årsrapport till den 
ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de internrevisioner som genomförts under 
2018,

– med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för 
budgetåret 2018, med institutionernas svar3,

– med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet4 och de underliggande 
transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 
2018 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av sitt beslut av den 13 maj 20205 om att uppskjuta beviljandet av 
ansvarsfrihet för budgetåret 2018 samt den åtföljande resolutionen,

– med beaktande av artikel 314.10 och artiklarna 317, 318 och 319 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 
966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget 
och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/20026, särskilt 
artiklarna 55, 99, 164, 165 och 166,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 
av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av 
förordningarna (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 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, 
Euratom) nr 966/20127, särskilt artiklarna 59, 118, 260, 261 och 262,

1 EUT L 57, 28.02.2018.
2 EUT C 327, 30.09.2018, s. 1.
3 EUT C 340, 08.10.2019, s. 1.
4 EUT C 340, 08.10.2019, s. 9.
5 Antagna texter, P9_TA-PROV(2020)0120.
6 EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
7 EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
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– med beaktande av artikel 100 och bilaga V i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkande 2 från budgetkontrollutskottet (A9-0000/2020). 

1. Europaparlamentet beviljar Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs 
generalsekreterare ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska ekonomiska och 
sociala kommitténs budget för budgetåret 2018.

2. Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution 
som utgör en del av beslutet till Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, 
Europeiska rådet, rådet, kommissionen och revisionsrätten, samt att se till att de 
offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien). 
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2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av 
Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt VI – Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén
(2019/2060(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska 
unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och 
sociala kommittén,

– med beaktande av artikel 100 och bilaga V i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkande 2 från budgetkontrollutskottet (A9-0000/2020), och av 
följande skäl: 

A. I samband med förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet betonar den 
ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten hur viktigt det är att ytterligare stärka 
unionsorganens demokratiska legitimitet genom ökad transparens och 
redovisningsskyldighet och genom att tillämpa en resultatbaserad budgetering och sörja 
för en god förvaltning av personalresurser.

B. Europaparlamentets budgetkontrollutskott förväntar sig att, på grundval av resultatet 
och rekommendationerna från den utredning som gjorts av Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning (Olaf), bli informerat av Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén (nedan kallad kommittén) om de åtgärder som vidtagits för att rätta till 
missförhållandena.

1. Europaparlamentet välkomnar de förbättringar som gjorts när det gäller situationen för 
överföringar kopplade till budgetposten ”institutionens ledamöter och utsända”, genom 
att det fastställts en tidsfrist på sex veckor för att lämna in ersättningskraven. 
Parlamentet uppskattar att det sedan den 1 januari 2019 har skett en minskning av 
överföringarna.

2. Europaparlamentet noterar att på grund av att ett ökat antal yttranden och betänkanden 
har lagts fram, vilket har krävt att fler ledamöter deltagit i utarbetandet, har kostnaderna 
för resor och andra ersättningar ökat. 

3. Europaparlamentet uppskattar att utskottet planerar att avsevärt öka sin it-budget för att 
komma ikapp, överbrygga klyftan gentemot övriga unionsorgan och fortsätta genomföra 
den digitala strategin för kommittén som antogs i juni 2019. Parlamentet noterar de 
insatser som krävs för att stärka nätverkskapaciteten och slutanvändarnas utrustning, så 
att 100 % av personalen kan arbeta på distans.

4. Europaparlamentet noterar att kommitténs nya struktur som trädde i kraft den 1 januari 
2020 innebar att rättstjänsten knöts direkt till generalsekreteraren i syfte att öka dess 
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synlighet och genomslagskraft. Parlamentet välkomnar att den rättsliga kapaciteten 
stärkts inom ledamöternas enhet för arbetsvillkor för att möjliggöra en behandling av 
specifika frågor med anknytning till ledamotsstadgan. Parlamentet noterar 
diskussionerna om att undanta specialiserad personal, inklusive personal som tillhör 
rättstjänsten, från kommitténs rörlighetspolicy.

5. Europaparlamentet bekräftar att kommittén erhöll ett säkerhetsintyg för VMA-
byggnaden, enligt vilket byggnaden är ofarlig så länge den används på normalt sätt. 
Parlamentet noterar dock förekomsten av en begränsad mängd asbest, vilket bekräftats 
genom ytterligare analyser. Parlamentet konstaterar att det bara finns en liten mängd 
material som innehåller asbestfibrer utanför kontorslokalerna i VMA-byggnaden och att 
det är planerat att allt sådant material ska avlägsnas i samband med renoveringsarbetet.

6. Europaparlamentet stöder kommitténs begäran om att öka alla insatser för att respektera 
innehållet i samarbetsavtalet mellan parlamentet och kommittén i dess helhet, inbegripet 
skyldigheten att tillhandahålla kommittén tillräckliga medel för att utkontraktera 
översättning i syfte att kompensera för de tjänster som överförts till parlamentet. 

Lägesrapport

7. Europaparlamentet påminner om att Olaf i sina rapporter konstaterar att en högt uppsatt 
ledamot av kommittén var ansvarig för trakasserier mot två anställda, olämpligt 
uppträdande (allvarlig försummelse) mot en kommittéledamot och en anställd samt 
olämpligt uppförande mot andra anställda vid sekretariatet.

8. Europaparlamentet påminner om att Olaf drar slutsatsen att den berörda 
kommittéledamoten har åsidosatt de skyldigheter som följer av kommitténs 
arbetsordning och dess uppförandekod. Parlamentet påminner om att Olaf 
rekommenderar att kommittén inleder lämpliga förfaranden med avseende på den 
berörda ledamoten, i enlighet med artikel 8, del fyra, i kommitténs arbetsordning, och 
vidtar alla nödvändiga åtgärder för att förhindra ytterligare trakasserier från den berörda 
ledamotens sida på arbetsplatsen. 

9. Europaparlamentet noterar att kommitténs ordförande mottog Olafs rapport och 
rekommendationer den 17 januari 2020. Parlamentet noterar att ärendet hänsköts till 
kommitténs rådgivande kommitté för ledamöters uppförande den 23 januari 2020. 
Parlamentet noterar vidare att den rådgivande kommittén lade fram sina slutsatser den 
28 april 2020, att den berörda ledamoten har bjudits in för att presentera sina synpunkter 
och att kommitténs ordförande har bjudit in kommitténs utvidgade ordförandeskap att 
lämna synpunkter. 

10. Europaparlamentet noterar att kommitténs presidium med majoritet fattade besluten att 
begära att den berörda ledamoten skulle avgå samt dra tillbaka sin ansökan till tjänsten 
som kommitténs ordförande. Parlamentet noterar att presidiet har befriat den berörda 
ledamoten från alla uppgifter som rör personalförvaltning eller personaladministration. 
Parlamentet noterar att presidiet har gett generalsekreteraren i uppdrag att vidta 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att kommittén, om ett förfarande inleds av den 
allmänna åklagaren mot den berörda ledamoten, ska träda in som civilrättslig part. 
Parlamentet noterar att presidiet gav generalsekreteraren i uppdrag att informera Olaf 
och parlamentet om detta beslut. Parlamentet noterar att detta beslut i förekommande 
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fall också kan meddelas andra institutioner eller organ i medlemsstaterna.

11. Europaparlamentet noterar att Olaf har hänskjutit ärendet till de belgiska myndigheterna 
och att den belgiska allmänna åklagaren håller på att inleda ett rättsligt förfarande mot 
den berörda ledamoten, eftersom psykologiska trakasserier är straffbart enligt belgisk 
rätt. Parlamentet noterar att man vid kommitténs nästa plenarsammanträde har för avsikt 
att besluta om huruvida den berörda ledamotens immunitet ska upphävas.

12. Europaparlamentet välkomnar att kommittén har tagit initiativ till en djupgående 
bedömning av och diskussion om den övergripande befintliga ramen till stöd för sin 
nolltoleranspolicy mot allt beteende som kan undergräva den mänskliga värdigheten. 
Parlamentet noterar att denna process syftar till att identifiera eventuella kryphål och att 
man strävar efter ytterligare förbättringar för de anställda och ledamöterna.

13. Europaparlamentet påminner om att bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna inte är 
tillämpliga på kommitténs ledamöter, eftersom de inte är anställda, utan utnämnda till 
ledamöter i kommittén. Parlamentet välkomnar att kommittén på grundval av de 
erfarenheter som gjorts är beredd att överväga ytterligare förbättringar av sitt system, 
såsom åtgärder för att öka medvetenheten, bland annat att erbjuda ledamöterna 
utbildning. 

14. Europaparlamentet välkomnar ökningen av antalet konfidentiella rådgivare i syfte att 
förbättra det informella förfarandet och ge de anställda möjlighet att förmedla sin oro 
över en upplevd situation med trakasserier. 

15. Europaparlamentet välkomnar i hög grad kommitténs överväganden, som kommer att 
utmynna i en detaljerad handlingsplan för att stärka nolltoleranspolicyn mot trakasserier 
inom kommittén. Parlamentet välkomnar och stöder det nuvarande revideringspaketet 
för trakasserier, visselblåsning och disciplinära förfaranden som ytterligare kommer att 
förbättra de mekanismer som gör det möjligt för personalen att lämna in formella 
trakasseriklagomål och förbättra de relevanta rättsliga strukturernas robusthet. 
Parlamentet välkomnar inrättandet av en arbetsgrupp med företrädare för 
administrationen och personalkommittén i syfte att samla in så många underlag som 
möjligt för förbättringar. 

16. Europaparlamentet välkomnar de fortsatta insatserna för att öka medvetenheten i syfte 
att informera personalen om uppföljningen av kampanjen ”Respect@work”. 
Parlamentet välkomnar anordnandet av utbildningar för att se till att personalen är 
medveten om relevanta etiska och organisatoriska värden och tillhörande regler och 
förfaranden.


